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CENTRALNA KASA"=== a
„amm SPÓŁEK ROLNICZYCH
istniejąca od roku 1909 | działająca na całym obszarze Rzplitej.

daje całkowitą pewność zwrotu wkładów

[ MII zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla interesów
kraju, gdyż wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę

e wytwórców—drobnych rolników, a temsamem łagodzi
skutki kryzysu rolniczego.

mujemy nietylko korzyść dla siebie, ale służymy ta!
I sprawie publicznej. |

OSZCZĘDZAJ w CENTRALNEJ KASIE
= Wilno, Micklewlcza 28 tel. 13-65.

Prywatna Roedukacyjna Szkoła Powszechna | Przedszkole
im. ELIZY ORZESZKOWEJ
z polskim | fran'uskim językiem nauczania.

Jedyna Szkoła w W lnie posiadająca w piogramie ze-

Gwarancja umieszczenia w Gimnazjach Państwowych.
Zapisy na rok szkolny 1934—35 przyjmuje codziennie ed godz, '0 do 13

—kancelarja Szkoły przy ul. z-k Ponomarski 2 (Zarzecze)
Gmach własny, ogromny ogród szkolny, bolsko, w zimie sport.

kjpowaźniejszą  spółdzielczą instytacją bankową w Polsce jost

I najwyższe oprocentowanie.

Składając swe oszczędności w Centralnej Kasie nės

900830009000©0806000056660%

zwolenie M. R. |. O. P. na nauazanie języka francuskiego.

Przy szkole Internat. 983—1
    

 

Pogrzeb biskupa Tymienieckiego.
ŁÓDŹ. (Pat) Dziś przed potu-. modły, poczem trumnę ze zwłokami

dniem odbył się tu pogrzeb biskupa wyniesiona z kościołą a po obejściu|
łódzkiego ś. p. Wincentego Tymie-| katedry dokoła, trumnę wniesiono
nieckiego. | do jednej z kaplic, gdzie umieszczono

Po egzekwjach arcybiskup Galli ją w podziemiach. Złożono wiele
odprawił Mszę żałobną w otoczeniu|wieńców, m. in w imieniu Prezyden-
licznego duchowieństwa. "ta Rzplitej złożył piękny wieniec
W nabożeństwie wzięło dzieTOYOSE Potocki.

14 biskupów, przedstawiciele władz| W ciągu najbliższych tygodni
cywilnych, wo'ska, licznych delega*| zbierze się kapituła łódzka, która
cyjit. d. | powierzy wybranemu przez siebie

Z ambony przemawiał biskup Ja: | obowiązki «-mnistracyjge diegg“ji
siński z Sandomierza, do czasu mianowania przez Rzym

Następnie  odprawione zostały | nowego biskupa

Polacy z zagranicy w Poznaniu.
POZNAŃ. (Pat). W poniedziałek łączone zostały spójnią. Zkolei

wieczorem odbyła się w przepelnio-| przemawiał cenzor Świetlik, reasu-
nej sali auli Uniwersytetu uroczysta|mując wyniki dotychczasowych po*

Administracja czynna w dni powszednie ed 9 do 20-ej,

codziennie.
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Sowiety w Lidze Narodów.
LONDYN. (Pat). „Daily Ilerald'|xoby Rosja sowiecka pozytywnie

donosi, że przystąpienie Rosji So"| przesądziła swe przystąpienie do Li-
wieckiej do Ligi Narodów jest po-| gi Narodów, korespondent Reutera
zytywnie przesądzone. Rosją So-|w Moskwie otrzymał następujące
wiecka ma przystąpić na picrwszem| oficjalne wyjaśnienie: Wbrew licz-
posiedzeniu Ligi w dniu 10 września.| nym informacjom ogłoszonym w ob-
Decyzja w tej mierze została już po-| cych krajach, że Sowiety zamierzają
wzięta przez Litwinowa i tylko ja-| zwrócić się o członkowstwo do Ligi
kaś zwłoka mogłaby zmienić tę de-| Narodów w toku przypadającego w
cyzję. „Daily Herald'* twierdzi, że| przyszłym miesiącu zgromadzenia
przyjęcie ZSRR do Ligi będzie jed-| Ligi oświadczono, że dotychczas So-
mogłośne. wiety nie sformułowały ostatecznie

LONDYN. (Pat), W. związku z| swego planu w stosunku do Ligi Na-
wiadomościami, jakie ukazały się wl rodów.
prasie zachodnio - europejskiej, ja”

Herriot o porozumieniu
sowiecko-francuskiem.

LYON. (Pat). W czasie śniadania, raził zadowolenie z porozumienia
wydanego w Ratuszu na cześć so"| pomiędzy rządami sowieckima fran-
wieckiej misji lotniczej Herriot wy”| cugkim. Porozumienie to przyczyni
głosił przemówienie, w którem wy”,się do utrwalenia pokoju.

Spisek sowiecki w Mandżurji.
LONDYN. (Pat). „Daily  Ex*

press' donosi z Charbina, iż władze
wania kierowniczych osobistości rzą-
du Mandżuko, szefa: japońskiej misji

Mandžuko wykiyły olbrzymi spisek,
inspirowany jasoby przez Sowiety.
Aresztowano przeszło 30 obywateli:
sowieckich, oskarżonych o udział w

wojskowej, i szefa żandarmerji. Sie-
dzibą spisku było Sui-Fen-Ho; kie-
rownietwo spoczywało w ręku u-
rzędników konsulatu szwieckiego,

spisku. Spisek dążył do zamordo*

 

'Przedwyborcza mowa Goebbelsa.
BERLIN. (Pat). Na stadjonie Goebbels podkreślił zasługi feldmar-

sportowym w Neukoeln minister szałka Hindenburga. Minister Goeb-
propagandy Rzeszy Goebbels wygło”, Fels mówił dalej, iż zagranica nie
sił przemówienie  przedwyborcze.' potrzebuje mówić Niemcom, że ich
Blisko dwugodzinna mowa mini- położenie jest ciężkie; obecny rząd
stra transmitowana byla przez; sie obawia się głosowania. Dziś za
wszystkie radiostacje  niemieckie., Hitlerem stoją wszyscy, młodzież i

starcy, armją 'i ludność cywilna.

Kanclerz Hitler opowiedział się za
armją gdyż sam jest żołnierzem.
Robotnicy są za Hitlerem, gdyż sam

Równocześnie przemówienia wygło-
szone były: w Monachjum — mini-
ster Goering, w Kolonii — Frick,

Wrocławiu — Hess. Ministerwe
Goebbels oświadczył, iż z  chwiląj Hitler pracowai na rusztowaniach w
powołania Hitlera rozpoczęła się| Monachjum, chiopi stoją również za
nowa epoka w Niemczech, której| Hitlerem, gdyż na początku władzy ukademja na cześć przybyłych doj dróży Polaków z Zagranicy po Pol-

Poznania uczestników: II Zjazdu Po-|sce. Wszyscy Polacy z zagranicy
Jaków z Zagranicy. Prezydent Ra- | przekonali się, że Ojczyzna ich —,
taśski w przemówieniu swem pod-; Polska, jest wielka i potężna. Na-'
kreślił znaczenie i rolę wychodź- |stępnie cenzor Świetlik wyraził poi

| dziękowanie Radzie Organizacyjnej
przemawiał ks. Prymas Hlond, jalko|w szczególności p. Marszałkowi
reprezentant katolicyzmu i kościoła: Raczkiewiczowi i całemiu narodowi
katolickiego w Polsce; ks. Prymas polskiemu za gościnne przyjęcie, ja-
Hlond wyraził życzenie, aby oba ka- kiego doznali w Polsce. Wieczorem
'olicyzmy w: Polsce i zagranicą po”iodbył się w auli Uniwersytetu raut.

Kto będzie ambasadorem w Londynie?
Po opuszczeniu placówki w Lon-, łach politycznych wymieniają Ra]

dynie przez ambasadora Skirmunta: poważnego kandydata na opróżnione
placówka ta mą być w najbliższej|stanowisko ambasadora w Londynie
przyszłości: obsadzona. „obecnego dyrektorą departamentu
W prasie stołecznej wymieniane koncularmego w. .Min Spr. Zagr.i

były różne kandydatury, jak np. b. Drymmera, Placówka polska w,
premjera Jędrzejewicza, b. min, Ma- Londynie obsadzona ma być jeszcze!
tuszewskiego i innych |w bieżącym miesiącu

Obecnie, jax donosi ABC, w ko-

 

  Senat gdański zabrania wykonywania
czynności duszpasterskich.

GDAŃSK (Pat). Senat wolnego wadzony został do Gdańska z diece-
miasta Gdańska zabronił rozporzą” :-zji chełmińskiej i od tego czasu spra-
dzeniem z dnia 13 b. m. wykonywa”; wował swe funkcje duszpasterskie
nia dalszych czynności duszpaster-| wśród ludności polskiej, |
skich na terenie Gdańska księdzu| W sprawie tej będzie interwenjo-
Szymańskiemu, wikaremu przy ko"; wał komisarz generalny Rzplitej w
ściele św Józef. w Gdańsku | Gdańsku. |

Ks. Szymański przed 5 laty spro-' :

|

Aresztowanie dyrektorow
žyrardowskich.

WARSZAWA, (Pat). Dzisiejsza pra-) skich Lucien Mojżesza Caena a dziś
sa popołudniową donosi, że w związ- rano aresztowano w Warszawie na-
ku ze sprawą žyrardowską areszto- czelnego dyrektora tych zakładów
wano wczoraj na Helu dyrektora Eugenjusza Vermescha.
handlowego zakładów žyrardow-'
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Zapowiedź strajku węglowego
..

w Angliji.
LONDYN. (Pat). Federacja gór-|nie strajk węglowy. Sytuacją jest

ników w: południowej Walji, do któ- , bardzo zaogniona z powodu zwleka-
rej wchodzi 150 tys. górników, za”| jącej taktyki stosowanej przez prze-
trudnionych w walijskich kopalniach, mysłowców. W dniu 25 sierpnia
węgla zdecydowała wczoraj, żeje- | Federacja odbędzie wielkie zebra-
żeli na 1.IX rb. właściciele kopalń nie, na którem będą obecni delegaci
mie przyjmą nowych wyższych sta- wszystkich kopalń południowej
wek płac, górnicy umowę wypowie- Walji. W! kołach urzędowych panuje
dzą iod 1 października rb. wybuch obawa, że strajku nie da się uniknąć,  
 

opiekunem: stał się Hindenburg. Naj-| Hitler już o nich myślał, Dalszy
ważniejszą rzeczą było to, iż rewo”| ciąś mowy ministra Goebbeisa był
iucja była dokonana bez przelewu| jednym wielkini apelem do tych
krwi. Hindenburg wspieratHitlera, | trzech głównych — zdaniem Goeb-
a ten wywdzięczył mu się nienarur| 'belsa — podpór dzisiejszego reżimu.
szając armji. Następnie minister;

Tajna radjostacja w koszarach żandarmerii.
SAARBRUECKEN. (Pat). W dziła energiczne śledztwo w tej

miejscowych (koszarach żandarmerji|sprawie świadczące o współdziałaniu
wylkryło tajną stację nadawczą,przy | członków policji zagłębia Saary z
pomocy której przesyłano informacje|narodowymi socjalistami.
do Niemiec. Komisja rządząca zarzą-|

Poganizm w Niemczech.
BERLIN. (Pat), Krajowy minister, Związek ten negował chrześcijan,

spraw wewnętrznych Badenji roz-; jako naukę pozostają pod duchowym
| wiązał związek pogan niemieckich, ' wpływem żydów.
który powstał w lutym w Rajburgu.! :

Von Papen wyjechał do Wiednia.
BERLIN. (Pat). Dziś w południe szcza wobec momentów, które zary-

wyjechał do Wiednia nowy poseł sowały się w związku z podróżą
przy rządzie austrjackim von Papen xanclerza związkowego Schusching-
dlą objęcia swej placówki. „ga do Budapesztu i wicekancierza ks.

Po drodze zatrzyma się Papen w | Starhenberga do Rzymu.  Pozatem
Berchtensgaden w  Bawarji, gdzie| omawianą będzie prawdopodobnie
przebywa kanclerz Hitler, Papen o*|sprawa arcyksięcia Ottona, która
trzyma od Hitlera dyrektywy, zwła”|żywo poruszyła opinję niemiecką.

spotkanie kancierzaSchuschnigga z Mussolinim
PARYŻ, (Pat). Agencja Havasą do, cjonalnych, Podróż kanclerzaAustrji

„| nosi z Rzymu, że kanclerz austrjacki|przygotowana przez pobyi wice-
' Schuschnig spotka się z Mussolinim| kanclerza Starhemberga, będzie
21 sierpnia. Ze względu na to, że|miała dla rządu włoskiego duże zna-

| między 21 a 24 bm. odbywają się| czenie informacyjne, Jak zapewnia-
wielkie manewry włoskie, wydaje się! rzą austrjacki, gromadzi obecnie
prawdopodobne, że kanclerz Austrji akta dowodzące odpowiedzialności
spotka się z Mussolinim nie w Rzy- | Niemiec za wydarzenia 25.VII r, b,
mie, lecz w którymś z miast prowin-į

Stracenie przy świetle pochodni.
Wykonanie wyroku na zamachowcach wiedeńskich.

WIEDEŃ. (Pat). _ Korespondentlszeni, | |
Reutera donosi z Wiednia, że eżze- | Kat, z powodu braku światła elek
kucja 4 policjantów skazanych na| trycznego i panującego półmroku,
śmierć za udział w zamachu wdniu | wykonał swoje czynności niesłycha-
25.VII rb. odbyła się dziś w nocy| mie powolnie,  Stracenie skazanych
przy świetle pochodni; na podwórzu| wywołało wstrząsające wrażenie na
więziennym. Skazani zostali powie-| obecnych,

Pierwszy poseł sowiecki w Rumunji.
MOSKWA. (Pat), * Pierwszym;Przedstawicielem handlowym w Pa-posłem Związku Socj. Republiki Rad| ryżu mianowany został były członek

w Rumunji mianowany — został|komisarjatu handlu zagranicznego
Ostrowskij, dotychczasowy przed: |Dwołackij.
stawiciel handlowy ZSRR w Paryżu.| : : 7

 

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,
zagranicą 8 zł.  

     
QGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 35 gr.. za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Mr. 80187.

Terminy

Odnowienie sojuszu
trancusko-rosyjskiego

Zaproponowany przez dyplomację
irąncuską regjanainy paki wschod-
ni, do którego t'rancją przywiązuje

nadzwyczaj wielkie znaczenie, na-

iratia przy realizacji na wielkie trud-
ności.  utównymj; oponentami są

Niemcy i Folska,
Min, Barthou probuje jeszcze 0-

bronić swój projekt i ostatnio Polska
jest przedmiotem usiinych zabiegów
dypiomacji Irancuskiej, która stara
się skłonić nasze min. spraw zagra”

nicznych do wyraźnej odpowiedzi je-
szcze przed jesienną sesją Ligi Naro
dów.

Nacisk ną Niemcy wywiera nato”
miast p. Litwinow, komisarz do

spraw polityki zagranicznej w Kosji
sowieckiej, który działa w najściślej-
szem porozumieniu z  dyplomacją
francuską.

Pobyt Litwinowa w Berlinie —
jak donosi sląska „Polonia“ — ma
wprawdzie olicjalnie charakter pry-
watny, jednakže w rzeczywistości
toczą się nieoliojalne rokowania dy-
plomatyczne o wielkiej doniostošci,

Paryż ; Moskwa są zdecydowane
wyjaśnić sprawę paktu wschodniego
jeszcze przed końcem bież, miesią-
ca. Pakt dojdzie do skutku z Niem-
cami aibo bez nich. Rząd niemiecki
ma po plebiscycie 19 sierpnia ogło*
sić gotowość zawarcią z wszystkie-
mj sąsiedniemi państwami paktów
nieakresji па wzór układu polsko -
niemieckiego, nie będzie to jednak
miało wpływu na losy paktu wschod-
niego. Litwinow miał dać rządowi nie
mieckiemu do poznania, że w razie
gdyby dojście do skutku paktu
wschodniego okazało się absolutnie
uiemożliwe, bezpieczeństwo. na
wschodzie Europy zabepieczy sojusz
francusko - sowiecki,

Że t. zw. pakt wschodni jest w
chwili obecnej najważniejszem wy
darzeniem w światowej polityce, do-
wodzi, wielkie zainteresowanie tem
zagadnieniem prasy całego świata.  Paryski korespondent „Timesa“
donosi, iż rokowania w sprawie pro-

 

jektu paktu bezpieczeństwa w Euro-
pie wschodniej wchodzą obecnie w
stadjum decydujące, Kząd francuski
oczekuje rychiej odpowiedzi rządu
polskiego co do stanowiska Polski
wobec projektu. Zwrócił on rządowi
polskiemu uwagę, iż zależy mu bar”
dzo na tem, aby jeszcze przed Zśro*
madzeniem Ligi Narodów wyjawił
swoje stauowisko bez względu czy
będzie ona za, czy przeciw pakiowi.
5ez względu też na to, czy odpo”
wiedź Polski będzie pozytywna, czy
negatywna, będzie ona zakończe”
niem pierwszego okresu rokowań,

Przyczyna, jaka skłania rząd
irancuski do tymczasowego rozwią-

zania problemu przed wrześniem le-
ży w iem, iż obecnie jest już pewne,
že na obecnej sesji Ligi Narodów po”
'stawiony zostanie wniosek o przy-
jęcie Rosj; sowieckiej do Ligi INaro*
dów będzie pierwszym krokiem na
drodze do urzeczywistnienia paktu
wschodniego. Koła polityczne Fran-
cji oczekują, że rozpocznie to nowy
okres ożywionych rokowań, do któ”
rych pragną się odpowiednio przy”
gotować.

Zdaniem kół francuskich rokowa
nia te muszą być możliwie szybko
podjęte, celem zaikania pewnego
źródła niebezpieczeństwa na wscho-
dzie Europy. Po udzieleniu przez
państwa bałtyckie zasadniczej zgod
należy obecnie czekać na iedź
Polski : Niemiec, Gdyby oba te pań-
stwa odmówiły swego udziału, wów”
czas pakt zostałby zawarty bez nich,
a w ostatecznym razie nawet tylko
między Rosją a Francją.

Jesteśmy więc świadkami powro”
lu Rosji do koncertu europejskiego i
to z inicjatywy Francji.

Po dłuższym okresie izoiacji: po”
litycznej Sowietów, wkraczają one z
triumiem do Genewy, oparie o 507
jusz z Francją, sojusz, któzy jest iyl-
ko odnowieniem tradycyjnego przy”
mierza Francji 1 Rosji przedwojennej,
Co na to nasza dyplomacja?

W USA. po suszy—deszcze.
NOWY JORK. (Pat). W. czterech

stanach dotkniętych klęską suszy
spadły deszcze, które jednak nie
wpłyną na poprawę zbiorów, gdyż
spadły zapóźno. Jedynie w części
stanu Nebraska deszcze przyczynią
się nieznacznie do poprawy zbiorów.

Pierwszy deszcz w południowej Da*
Ikocie spadł dopiero po 2-ch miesią-
cach suszy,

CHICAGO. (Pat). Nad 17 stana-
mi przeszły burze i deszcze, które
położyły kres klęsce suszy. Tempe-
ratura spadła z 38 do 21 st. R.

Wybuch gazów w kopalniach soii potasowej.
PARYŻ. (Pat), Z Kolmaru dono-

szą, że w kopalni soli potasowych w,
Elsingheim nastąpił wybuch gazów.
Z pośród 10 górników znajdujących
się w pobliżu miejsca wybuchu tylko
trzech górników zdołało w porę
zbiec, a trzech innych silnie popa-
rzonych zdołane wydobyć. Przewie-
ziono ich w stanie ciężkim do szpi-

Odnalezienie admirała Byrda.
LONDYN. (Pat). Admirał Byrd,

słynny amerykański podróżnik i ba-
dacz podbiegunowy, został wczoraj
odnaleziony i uratowany. W dniu 20
lipca otrzymano od Byrda radjo-
gram, w którym prosi on, aby go ra-
iowano, bowiem boi się utraty życia
z wycieńczenia, Dwukrotne próby
odnalezienia Byrda okazały się bez-  skuteczne. Trzecia próba powiodła
się, Grupa poszukującą Byrda, w|
dniu 8 sierpnia dotarła do chaty ob-|

tala. Dotychczas nie udało się od-
szukać 4-ch pozostałych górników.
Wszelka pomoc narazie jest niemoż-
liwa z powodu gęstego dymu zalega”
jące kopalnię. Wśród 10 górników,
których zaskoczył ten wybuch, znaj:
cowało się 8-miu Alzatczyków i
uwuch Polaków.

«M

serwacyjnej Byrda o 123 mile od
bazy obserwacyjnej w zatoce Wielo-
rybiej w okolicy bieguna północne-
go. Byrd, który znajdował się tam od
28 marca dla przeprowadzenia ba-
dań meteorologicznych, był wycień-
czony i strasznie chudy, ale w do-
brym humorze. Grupa, która udała
się na poszukiwania Byrda, przebyła

„Tustynię lodową w traktorze moto-
rowym.

ALBED SPAKAISRSDS ITSPTASTA TSS TAS TATENA
LŽ .

Z życia
BUDOWA OCZYSZCZALNI

ŚCIEKÓW,

W. rb. dyrekcja wodociągów i
kanalizacji rozpoczęła opracowanie
generalnego projektu budowy о-
czyszczalni ścieków w Warszawie,
które dotąd, w ciągu blisko 50 lat,
są wpuszczane wprost do Wisły bez
jakiegokolwiek oczyszczenia, co po-
woduje zanieczyszczenie Wisły na
dużym odcinku aż do Modlina,

Generalny projekt przewidydać
będzie sposób oczyszczania, miejsce

stolicy.
budowy oczyszczalni etc. Praca ta
obliczona jest na okres półtora roku.

ZA DUŻO KOMORNIKÓW.
Władze sądowe rozpatrują pro-

jekt zmniejszenią liczby rewirów ko-
morników w Warszawie, co pozo-
staje w związku z znacznym spad-
kiem wyroków egzekucyjnych. Pro-
jekt ten zmierza do ograniczenia
liczby rewirów komorników z 41
do 30.

Decyzja co do reorganizacji sieci
komorników w Warszawie zapaść
mą w m. wrześniu,

wał     
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O rocznicę <UdUI
Uroczystość _Wniebowstąpienia

N.M.P w dniu 15-go sierpnia od r
1920 wiąże się w myśli większośc.

Polaków z pamiętną bitwą pod War-

szawą, bitwą zwaną „cudem Wisły”

Kampanji 1920 r. jest dostatecz-
nie wyczerpująco opracowana, za”

równo ze strony polskiej jak i bol

szewickiej i poszczególne etapy zma”

śgań poisko - rosyjskich są dostatecz-

nie znane. Czy jednak za punkt prze”
łomowy kampanji uznamy wediug
Piłsudskiego i Weyganda atak z linji
Dęblin - Lublin w kierunku na Łu-

ków i Siedlce, czy też walki nad

Wkrą i Drwęcą — jak ch.e Sikor-

ski — w jednym i drugim wypadku

pozostanie pewnikiem, że gdyby nie'
bouaerska obrona Warszawy na po”
lach Radzymina i Ossowa, gdyby nie

powstrzymanie nowegu

Tuchaczewskiego na Warszawę, lo';
sy kampanji byłyby inne.

Bohaterskie walki dywizji gen.

Żeligowskiego i ochotników, śmierć
ofiarna Х. Skorupki i mnóstwo żol
nierzy na przedpolu stolicy stały się

zwrotnym punktem w tej dotych-

czas nieszczęsr.ej |kampanji.  Żoł:
nierz, cofający się w ciągu szeregu

miesięcy od brzegów Dźwiny i Dnie-

pru, stanął mocno na miejscu, w

rozpacziiwych atakach przeciw prze-

ważającej sile utrzymał swe pozycje

i umożliwił dowództwu rozwinięcie
ataku tlankowego, ataku, który w

wyniku dał zwycięstwo.

Czy ta nagła zmiana nastroju woj-

ska, zmiana psychiki żołnierza w

odwrocie na psychikę zwycięsko na"

przód idącego wojownika leży w gra

nicach zwykłych, codziennych pro:

cesów psychicznych, czy też wywo

łana była przez inne głębsze wpły*
wy —oto pytanie,

" Dla nas, cośmy własr-m; oczy”

ma oglądali wypadki, którzy w sze-

regach tej armji przežywališmy na-
stroje odwrotu, a potem zwycięskie”
śo naprzód pochodu, dla nas ludzi

wierzących, ta: zmiana nastrojów jest
cudem, Na tem — w nas”em rozu-
mieniu polega „cud Wisły',.

Dzis po latach czternastu od о-
mawianych wypadków, kiedy sama
wojna poszła już w niepamięć, kiedy
skutki jej w wielkim stopniu zostały
już zażegnane, wspomnienie „cudu
nad Wisłą” poviinno być źródłem po
ważnych rozważań dla każdego my
ślącego obywatela. Z rozważań tych
wyciągnąć należy i ten wniosek, że
niepodległość łatwo może być przez
nieprzyjaciela zagrożona i ten, że do
wojny trzeba być zawsze przygoto-
wanym i ten, że koleje wojny mogą
być zmienne, że nigdy nie należy
tracić ducha, bo przy Boskiej pomo-
cy rzelelny wysiłek daje-pomyślny
skutek, że wceszcie Naród Polski,
wzie'7 jako całość, przeni«nięty jed-
ną myślą, to potężna siła, która na
wielkie rzecźy może się ważyć.

To poczucie potęgi Narodu jes!
dla nas wielką podporą we wszyst-
kich chwilach dla Narodu: ciężkich.

PRZEW DNSNET VSS ZOE,

Wiadomošci
telegraficzne

KRAJOWE,
* Na podstawie danych powia-

towej komisji szacunkowej, ustaló
no, że w powiecie wadowickim bylo.
zalanych przez powódź 56 gmin,
gospodarstw 2.653, Łączna kwot
strat wynosi 904,955, w tem samo
rolnictwo poniosło straty sięgające
powyżej zł. 623,000.

* Ма dzień 11 b. m. wedle biur
urzędów pośrednictwa pracy fundu-
szu bezrobocia, ególna Ilość 5az-
rebotnych na terenie całego pań-
stwa wynosi 292,495 esób, co sta-
nowi spadek bezrobocia w stosun-
Lil do tygodnia ubiegłego o 1,646
=

7 Wczoraj minister rolnicłwa i re-
form rolnych Poniatowski udekoro-
wał podsekrstarza w rumuńskiem
ministerstwie rolnictwa Manoilescu
komandorją gwiazdy Polonia
Restituta.

i ZAGRANICZNE.

** Dotychczasowy poseł niemiecki
w Rydze Martius opuścił zajmowane
stanowisko, przechodząc do centrali,
Posłem niemieckim w Rydze miano-
wany został dr. von Schack, radca

spraw zagranicznych.

** Eskadra sowiecka  wystarto-
„ała z Lveau do Moskwy o g. 10,30.

" Austrjacki wząd kanclerski
odebrał debit w Austrji na okres
jednego roku wychodzącemu w Lo-
dzi dziennikcwi „Freie Presse",

Na zioł i kłosów wiązznki,

 W Tobie moc nasza isiła.

i

uderzenia |
 

Żyrardów.

Donosiliśmy juź na innem miejscu
o zarządzeniach wiadz sądowych w.

sprawie żyrardowskiej, a m. i, o re,
wizjąch i oddamiu pod nadzor poli,
cyjny b. naczelnego dyrekiora zakia-
dów żyrardowskich, p. Vermeexscha. !
Jak aoszło do wkroczenia władz!
sądowo - śledczych w sprawę żyrar:|
dowską, wyjašnia „Robotnik“

wzmiance p. t. „Chybione manew-

TV;
Czylamy w niej:
Jak się dowiadujemy, w wyniku za-į

wartej ugody między częścią mniejszościI

akcjonarjuszy polskich a akcjcuarjuszami

fancuskimi, wniesiono do sądu zawiado

mienie ze strony polskiej, iż osoby, które

wniosły skargę na zarząd Zakładów, skar-

śę tę wycofują.

W myśl obowiązujących przepisów za-

wiadomienie takie wystarcza do odwołania

madzoru sądowego i wprowadzenia w urzę” |

dowanie z....sszonego przez sąd zarządu,

wybranego przez walne zebranie akcjonaa- |

juszów Zakładów, pod dyktando p. Bous-;

saca. !

Zamiar ten jednak udaremnili pewni

akcjonarjusze, którzy na wiadomość o kro-

kach, zmierzających do uchylenia nadzoru

i oddana zarządu Zakładami niepodzieinie

w ręce francuskie, wystąpili do sądu zoś- |

wiadczenie, że zarzuty, postawione w

skardze, wycofanej przez osoby, ktore ją

wniosiy, nadal podtrzymują i proszą  dal-|

sze utrzymanie sekwestru. Oświadczenie to

1ajzupełniej wystarcza do utrzymania zarzą-

! du przymusowego w Zakładach Żyrardow

skich. d

Z ramienia wiadz sądowych prowadzi

śledztwo sędzia Demant. T.matem docho-

dzeń śledczych są również okoliczności, ja-

kie towarzyszyły zawarciu ugody, której pa-

tronowai sen. Dobiecki, a którą slinalizowa-

no w jego majątku Biskupicach.

Rzecz oczywista p. senator Do-
biecki jest członkiem B.B.

 

„KIragiczny żywot”.

lakim nagiówkiem zaopatrzyła
„Gazeta Warszawska artykuł, pos
więcony pamięci tragicznie zmarłe-
go Aleksandra LŁednickiego, ktorego
samobójstwo łączone jest ze sprawą
żyrardowską,

Zdaniem, „Gazety Warszawskiej”
Aleksander Lednicki był
człowiekiem, wyrastającym ponad poziom

przeciętny i brał żywy udział w życiu naro

du, powiedzmy odrazu — tragedją jego było

to, że, mając aspiracje do odegrania pierw-

szorzędnej roli w życiu narodu polskiego,

był słabe związany z nurtem tego życia.

W okresie przedwojennym,
iuż wlatach 1904—6 był zmarły
gorącym zwolennikiem porozumienia się ru-

chu narodowego polskiego z ruchem wolno-

ściowym rosyjskim, który — w jego rozu-

mieniu — ogniskował się w oboz.e kaaec-

kim, będącym pod kierownictwem wolno-

mularstwa. L

bo

Wybuchła wojna. I tu zaczęła się
tragedja Lednickiego

Gdyby był tu — zgodny z logiką swej
myśli— winien się był znaleźć wśród iych,
co sądzili, że klęska Niemiec jest warun-
kiem odbudowania państwa polskiego. Lo-
tikę tę złamały więzy łączące go z setką
masoūską, Znalazł się w obozie ideowym,
widzącym przyszłość Polski w zwycięstwie
raństw centralnych. To stało się ośrod-
kiem jego życia politycznego.

Walczył z obozem narodowym,
rzucając mu kamienie pod nogi, gdzie
się to tylko dało,

Niepodobna zaś zrozumie: jego roli
ówczesnej, jeśli się nie będzie miaio w pa-
mięci jego związków z lożami...

W Polsce niepodległej
— mimo, że jego przyjaciele polityczni do-
szli do władzy, nie odegrał żadnej prawie
roli. Trudno to wytłumaczyć, jeśli się ma
tylko jego publiczną działalność na wzglę-
dzie. Trzebaby znać tajniki życia wolno-
mularstwa w Polsce, by zrozumiećdlaczego
jeden z najwybitniejszych jego przedstawi-
cieli, zszedł z areny publicznej i ograniczył
swą działalność do terenu finansowego i
gospodarczego.

Być może, że wpłynął na to głoś-
ny proces, jaki odbył się przed 10
łaty z powodu artykułów o Lednic-
kim, których autorem był Zygmunt 

"eCJnieboczięcie Matki Boskiej Zielnej
Kościoł wypełnia głów żywych łan
ścieląc się barwnym dywan m
Starzy i młodzi — wszelaki stan
Kornic stanęli przed Panem.

Przed Matką Świętą kolanaćgną,
A każdy z kwiatów naręczą,
W] rękach ich świece płomykiem drżą
Z chust barwnych igrając tęczą.
A z okien padapromieni snop

Przez dym kadzideł pozłaca strop
I biatych koluwn krużganki,

— biogosłavriłaś Matko nasz los
I żywe sok: tej roli,
Twc:e są kwiaty, i Twój jest kłos,
Niez'em Ci splot naszej doli.

Pomnij! gdy wrogi sziy na Twój lud,
Tyś w dzień ter tarczą nam była,
Tyś dzia Polsce nad Wisłą Cud,

I nadal dz.cci swe strzeż od burz,
Nie daj nan: zbłądzić wśród światów,
Chroń nasze głowy, daj pokój dusz,
Królowo Polski ; kwiatów!

z prasy.
 

| czyźnie z tragedjami, które przeżywają w

' skwie, tak nazywano $o w centralnym ko-

 + Wasilewski. К

DZIENNIK MILENSK1

L. Ž.

Tragedja żywota ś. p. Lednickiego wy-
nika w części tylko z właściwości jego o-
sobistych, w dużej części była następstwem
iego, że związał się z organizacją, która

przeżywała ciężkie dni swego istnienia, nie-

tylko w Polsce, lecz w świecie całym. Nie
czas dziś na sięganie głębiej, w przyszłości
dopiero będzie postawiona tragedja żywota
jednickiego w związku i na jednej płasz-

różnych krajach europejskich ludzie tego

samego kierunku; ludzie ginącego świata...

Ta tragedja obszerniejsza i powszech-

niejsza zasłania nam dzieje żywota indywi-

dualnego zmarłegc. . 5

Gios szczerych przyjaciół,
Kapitalną charakterystykę ś. p.

Lednickiego daje nader dlań przy-
jaźnie usposobiony żydowski „Nasz
Przegląd”

W tragiczny sposób zeszeił ze świata
lew adwokatury moskiewskiej "poseł do
pierwszej Dumy Państwowej, przedstawi-
ciel Rady Regencyjnej w Moskwie Aleksan-
Ger Robertowicz Lednicki. Jako
Aleksander Robertowicz' by: znany w Mo-

mitecie partji kadeckiej, lub na zjazdacn

prawników, gdzie wodził rej obok innych

Polaków, którzy osiedli w Rosji centralnej,

zżyli się z miejscowemi warunkami, zara-

biali doskonale,

Powodzenie Lednickiego w spo-
ieczeństwie  rosyjskiem zestawia
„Nasz Przegląd" z fiaskiem jego po-

Rodacy na obczyźnie,w Wilnie.
Wczoraj rano przybyło 47 Pola-

ików z zagranicy, którzy po zjeździe

emigrantów zwiedzają obecnie
wszystkie większe miasta Polski,

Na dworcu powitał w imieniu
Komitetu przyjęcia, jak również w
imieniu miasta wiceprezydent inż,
Jensz. Następnie przemawiał posei
Brokowski, a w imieniu gości prze-
mówił z uczuciem i sercem p. Sta-
nisiaw Kowalewski, przedstawiciel
«migrantów polskich z Argentyny.

Emigranci, po przybyciu do ho-
telu Georges'a, udali się do Ostrej
Bramy, gdzie wysłuchali Mszy św.

W, godzinach rannych zwiedzali
oni miasto, będąc kolejno w celi Kon
rada, w Uniwersytecie, w kościele
św. Jana, św. Michała, św. Anny,
Bernardynów, ra Górze Zamkowej,
w Katedrze i na placu Napoleona.

Wycieczka była przyjęta również
przez p. wicewojewodę Jankow-
skiego, który serdecznemu słowy
powitał przybyłych rodaków,

Po spożyciu obiadu udano się
statkiem „Pan Tadeusz“ do Werek,'
gdzie po zwiedzeniu zabytków, spo*'
żyto podwieczorek, przyszykowany
na świeżem powietrzu przez „Zielo-
ego Sztralla“. Przy @йм,
orkiestry 6 p. p. leg. nie tylko śpie-
wano, ale również i tańczono na
murawie.

Wi świetnych humorach wieczo-
rem wrócono do Wilna, śpiesząc do
teatru,

Dziś wycieczkowicze 0 godz. 9
rano odjadą autobusami do Trok,
gdzie zwiedzą zabytki historyczne.
O godz. 14 zwiedzać będą kościół

= św; Piotra i Pawła.
Obiad przewidziany jest na godz

15 w restauracji Georges'a.
Wieczorem wycieczkowicze zwie-

dzą muzeum Tow. Przyjaciół Nauk,
będą w Bazarze Przemysłu Ludo-
wego i na wystawie eksponatów
przemysłowych i rękodzielniczych w
lzbach Przemysłowo - Handlowej 1
Rzemieślniczej,
DESSE ToTEAM a Jaki i

Ofiary.
złożone w Administracji „Dziennika WiL*

Na powodzian w Małopo «ce p. Helena
B. 10 zł. i p. Z. D. 3 zł.

"Wileński Prywatny Bank Handlowy S. A.

Stan r-ku Nr. 1354 Wileńskiego Wojewódz-

kiego Komitetu Ofiarom Powodzi, Wpłaty

dokonane w dniu 14 sierpnia b r. Ogółem

wpłacono do dnia 16 b. m. zł. 8.229,14. Kor- czynań w: Polsce; gdzie szedł z t. zw,
„pedecją“, czyli „postępową demo“
kracją', wspierając jej organ „Nową
Gazetę , redagowaną przez żyda
Kempnera

Nie udały się natomiast Lednickiemu

wszelkie akcje na terenie Kongresówki.

Przy wyborach do pierwszej i drugiej Dumy| 4
pedecy przepadli z kretesem, Gdzieś na pro

wincji został wybrany jedyny pedek, który

się zresztą niczem nie odznaczai. Nowa Ga-

zeta została własciwie organem: asymilacji

i nie udało się j-j przeistoczyć się w organ.

postępowców polskich. Na ulicy poiskiej pa-

nowali ugodowcy i endecy, w podziemiach

prowadzili akcję esdecy i pepesowcy.

W roku 1913 zjawia się znowu wybitr

adwokat moskiewski, chcąc się przyczynić

swą interweiicją do złagodzenia siosunków

polsko - żydow kich. Zdawałoby się, że

zdoła doprowadaić do jakiegoś porozumie-

nia. Ikatik A
Ale akcja bojkotu żydów,zainic”

jowana przez Romana Dmowskiego
pokrzyżowała plany Lednickiego.

W, Polsce niepodległej
rie bierze udział w życiu politycznem Pol-

ski ehoć figuruje często wśród uczestników

Lankierów na cześć marszałka Piłsudskie-
go. Wybitny adwokat moskiewski zajmuje

się więcej pracą prawniczą, nawiązuje kon-

takty z szeregiem większych przedsię-

biorstw, występując jako radca prawny, Ko-

izysta przy tem ze stosunków -na': terenie

międzynarodowym.

Po przewrocie majowym wypły-
wa nazwisko Lednickiego często, ale
nie'zajmuje on jednakże żadnego wy”
bitniejszego stanowiska

Pozostaje'mu przeto skromna rola kom-

pradora, pośrednika przy ściąganiu kapitału

zagranicznego do kraju. Mistrz od układania
umów wysuwany . był „stale w akcyjnych

stanowiskach, "tdy' żachódziła konieczność
użgadniania sporhego stanowiska stron.

Jednakże te funkcje pośrednika i
autora umów stały się przyczyną je”
go tragiczńego zgonu.

„Nasz Przegląd" pisze o tem +-
sposób następujący.

L. potraktował zbyt powaznie opinję

gazety, atak pseudo katonów w sprawie

żyrardowskiej identyfikując ją prawie z wy-

rokiem bezstronnego sądu. Los zrządził, że

strzał padł akurat ze strony, która wiele

wazdzięczała temu człowiekowi. Samotnie
i źle czuli się Polacy, którzy przybyli z

Rosji centralnej by osiedlić się w Polsce.

Przyzwyczajeni do ciepłej atmosfery libera-

łów rosyjskich zostali zgaszeni przez ponu-

re mruczenie rodaków. Źle czuł się Baudoin
de Corteney, gorzej skończył profesor Pe-

trażycki, samotnie odszedł generał Aleksan-

der Babiański jeszcze smutniej zakończył

swój żywot dawny lew adwokatury moskiew

skiej” Aleksander Robertowicz Lednicki,

Miała zatem rację „Gaze!a War-
szawska” określając żywot Lednic'
kiego jako tragiczny, :  

%1 pus Oficerski 6 p. p. leg. 1.000 zł. Ks. praiat

Jan Hanusowicz 80 zł. Firma „Osika” sp. z

0. 0, Zakretowa 11—25 zł. i proc. poborów

cd pracowników Komornika Sądu Grodz-
kiego w Gi,sokiem 2 zł. 60 gr. Ogołem

wpłacono do 16 b. m. 9.336 zł. 74 gr.

 

 

Premjer Koziowski w swojem
;rzemowieniu z an. 1-go sierpnia b.r.

zapowiedziai między innemi zrelor-
smowanie ubezpieczeń

które legiy sirąsznym ciężarem na
barkach zarówno pracodawców jak
pracowników, a są niesłychanie da-

iekie od spelnienia swoich zadań.

Zaznaczyć należy, że ubezpieczenia
społeczne niedawniej jak rok temu
właśnie zostały zretormowane i to
w taki sposób, że obecnie szef rządu

oświadcza, iż w obecnej postaci zo-
stać one nie mogą i muszą być zmie-
«one, ' i (Ai

Według obliczeń p. Klarnera od
r. 1926 do r. 1933 spoieczeństwo
wpłaciło na rzecz ubezpieczeń. spo-
iecznych 4 miljardy 917 miljonów zł.
Po wprowadzeniu: ustawy* scalenio-
wej i opłat na Fundusz Pracy, ob"
ciążenia społeczeństwa na izecZ

ubezpieczeń nawet wzrosły i wediug
«statnich obliczeń miały w r. 1933
wynieść 550 muij., a w roku bieżą-
cym prawdopodobnie przekroczą tę
sumę i wyniosą ponad 650 milj. zł.

Równocześnie w porównaniu z r.
1929 dochód społeczny w Polsce
upadł o.połowę. z 18 miljąrdów na 9

|rhiłjardów zł, w r. 1933. O ile więc
w r. 1929 obciążenia na ubezpiecze-

nia wynosiły 3,2 proc. dochodu spo”
iecznego, to obecnie, mimo kryzysu
: coraz cięższego położenia gospo”
darczego pochłaniają ponad 6 proc.
tego dochodu.

A tymczasem, gdy wydatki na
utrzymanie państwa zostały obniżo-
ne o 40 proc, a wydatki samorzą-
dów nawet o 50 proc., to koszty ad-
*ministracyjne ubezpieczeń. społecz-
nych zmalały zaledwie o 22 proc.
Wtym samy czasie świadczenia na
rzecz ubezpieczonych obcięto o 42

proc.

A więc spoleczeństwo płaci na
ubezpieczenia coraz więcej, a otrzy-
muje wzamian corąz mniej,

Nic dziwnego, że wołania o re-
formę systemu ubezpieczeń: społecz-
nych stały się coraz głośniejsze prze
dewszystkiem wśród samych ubez-
rieczonych. Olbrzymie obciążenia,ja
kie wydatki na ubezpieczenia stano-

Retórmu ubezpieczeń społecznych,

spoiecznych, Į

O godz. 21 odbędzie się w salo-
nach Georges'a czarna kawa.

We czwartek

Do Wilna przyjechali tylko dele-
gaci poszczególnych emigracyj, a

rano emigranci więc są tutaj przedstawiciele 7 Afry-
udadzą się do Białowieży, gdzie zo- ki, Ameryki, Francji, Belgji, Łotwy,
stanie rozwiązana wycieczka,

‘
i

a nawet Australii,

 

| POLACY W AUSTRALJI
Bwie godziny rozmowy z rodakiem z Australji

| opiekowac się wycieczką przy”

jeżażającą do Wilna.
Powiem szczerze, że grzeczna co

prawda prośba p. redaktora nie przy

padia mi do gusiu, ale coż było ro
bić — prośba posiadaia tyle sta-
nowczosci, że nie byfo mowy o wy”

kręcaniu się od tej przyjemności,
Wi dniu tymi nie chciaio mi się

pisac. Może byiem przemęczony pra-

cą, a może poprostu nie chciato mi

,Się powtarzać, talk już ba dzo sta-
rych, a okiepanych tematów. Fro-

| gram przyjęcia emigrantów w Wiinie
nie różnił się bowiem niczem od
programu przyjęcia tych wszystkich
«licznych wycieczek, które są zawsze

nadzwyczaj gościnnie witane w na-

„szem siarem Wilnie,
| [rzymając w ręku szczegółowy
p ogram pobylu Polakow z zagrani-
cy w Wiilnie oraz kilka kolorowych

| bilecików: na statek, kolację, wy”
cieczkę do rok, zaproszenie na

czarną kawę, myślałem sobie, jak
to tak sprytnie zrobić, żeby nigdzie
nie być, a o wszystkiem na wieczór
dowiedzieć się i napisać przynaj”
mniej kilkadziesiąt wierszy.

Godziny wlokły się leniwie, Na
ulicacu widać było coraz więcej nie-
znanych twarzy.

Postanowiiem biec nad brześ Wir
Na kotwicy stał ;zeszcze „Pan

Tadeusz“. Orkiest a szylkowala in-
strumenty, Kilku posterunkowych
wyczekiwało jakiejś specjalnej cawi-
li — przyjazdu dygnitarzy.

Cieszyłem się, że jesi jeszcze

ti,

wcześnie, że zdążę kupić paczkę
papierosów, że przynajmniej nie bę-
dę się nudził na statku.

Oto już są.

Witamy się serdecznie, Padają
prędko, a półszeptem mówione
nazwiska.

Przeważają panowie starsi. Pań
„est bardzo mało, Poznaję jedną,
drugą i na tem koniec,

Orkiestra zaczyna grać. Statek
odbija od pomostu. Jedziemy do
Werek,
> Poznanej przed: chwilą rodaczce
z Ameryki opowiadam o pomniku
A. Mickiewicza. Pokazuję najroz-
maitsze widok;  roztączające się
przed nami i za nami, ale rozmowa
sakos nie klei się. 

SACO у

 

wią dia głodowych zarobków pra-
 cowniczych, rue sioją w żadnym
i .tosunku do korzyści świata pracy.
'Większość z nich pochłania potwor”

„iie rozrośnięły miyn biurokratycz-

my, zia organizacja, iataina gospodar

ika ; błędna budowa samego systemu.
«onieczność reiormy staia się tak
oczywista, że musiałą ostatecznie

wywołać reakcję czynników odpo-
wiedzialnych za obecny stan rzeczy.

Nasuwa się skolei pytanie, w ja-
sim kierunku podążać będzie nowa
reiorima ubezpieczeń, Przypuszczać
rależy, że nie będzie ona cnyba. po*
legata na tem, że opłaty na ubez-
pieczenia pozostaną w dotychczaso-
wej wysokości, a świadczenia na
rzecz ubezpieczonych zmaleją,

Jeśli opieiać się na pogioskach,
które krążą w kołach poiniormowa-
uych najważniejsze zmiany mają na-

stąpić w ubezpieczeniu chorobowem,
Zdaje się, że w rządzie przeważa

opinją o konieczności decentralizacji
lego ubezpieczenia. Znanym jest
łakt, że rozmaite na mniejszą skalę

choroby działaty
kas chorych.

Słusznie pisze „ABC“, że dekon-
centracja ubezpieczeń chorobowych
jest więc zasadniczo postulatem

złusznym. Chodz; jednak o to, że
bardzo trudno ją przeprowadzić,
Byłoby to połączone w obecnej

<hwili z marnowaniem-poważnego
%apitału urządzeń. Wyobraźmy so-
bie, że na miejsce ambulatorjów ka-
<owych miałyby powstawać ambula-
torja fabryczne, Niewątpliwie koszt
takiej reformy byłby duży.

Jeszcze trudniej przedstawia się
sprawa z ubezpieczeniem  chorobo-
wem pracowników mniejszych war*
sztatów. Dla małego pracodawcy
ryzyko choroby pracownika, które-
goby musiał leczyć, jest zbyt wiel-
kie. Trzeba je jakoś rozłożyć. Wysu-
wane są projekiy przekazania leczni-
ctwa pracowników małych warszta-
tów $minom. Zdaje się, że bardziej
celowe byłoby tworzenie związków
ubezpieczenionych małych warszta-
tów. 
zakrojone instylucje ubezpieczeń od!

lepiej od wielkich|

Naczelny redaktor polecii mi za”; .

 

Zaczynam palić papierosy. Scho-
dzę nawet z gótnego pokładu do ka-
bin.

Z szumem fal, płynących wzdłuż
burt statku, usłyszałem  rapiem
słowo — Australja,

Jeden z panów mówił do swego
sąsiada: „wie pam co, że p zyjechał
dzisiaj do Wilna. jeden Polak z Au-
stralji“.

Po chwili przybiegł do mnie je-
den ze znajomych, który potwierdził
podsłuchaną rozmowę.

Poczułem szczerą chęć poznania

rodaka z tak odległej części świata.
Powinien to przecież być nad-

zwyczaj ciekawy człowiek.
Gdzie Krym, gdzie Rzym, a gdzie

Australja ; Wilno.
Przecież to tysiące, tysiące kilo”

metrów. Kraj dzikich papuasów,
kraj kolo owych papug. Australja —
to największa wyspa na świecie.

Pośpieszyłem na pokład, by szu-
kać „australijczyka', Zadanie mia-
iem bardzo łatwe.

Obek pięknego znaku emigracyj-
nego na lewej klapie marynarki
widnieje u każdego uczęstnika kart-
ka z nazwą kraju pochodzenia.
Powtarzałem sobie w myśli słowo

Austraija, by, nie daj Boże, nie zgu-
bić go gdzieś w chaosię rodzących
się wrażeń.

Jest! :
Na białej ławce statku siedział

o ostrych rysach twarzy pan z kart-
ką ,„Australja“.

Przedstawiam się jak mogę naj-
grzeczniej i ku swemu ogromnemu
zdziwieniu słyszę dość "poprawną
mowę polską, , Ai ;
— Pam świetnie mówi po polsku.
— Jestem przecież Polakiem.
—Tak, to ja wiem, ale w Austra-

iji można było zapomnieć, a pan mó-
wi nie gorzej cd naszych wilnian i
co ciekawsze, pan jest jeszcze bar-
dzo młody,
— Mam lai 23. Nazywam się

Zygmunt Kaczanowski. Urodziłem
się we Władywostoku, a jako 13-
letni chłopak, wraz z całą rodziną,
wyemigrowałenu z Syberji w pogoni
za pracą,

Jechaliśmy do Chin. Była
podróż nigdy niezapomniana,

Chcieliśmy dostać się do Ameryki,
„ale. niestety . kontyngent. wyczerpał
się i nas nie wpuszczono,

Zamiast do brzegów Nowego Świa
ta dobiliśmy do portu Svdney w pół-
nocnej Australii.

Nie mieliśmy w Australji nikogo

ze znajomych. W drodze wyjątku
pozwolono nam trzy dni przebywać

na statku, który wyładowywał to”
war handlowy.

Było to już dawno, lat temu 9.
Tak, to było już 9 lat, bo w Sydney

zamieszkaliśmy na stałe w roku

1923, zapoznając się z całą kolonją

polską.
— A kiedy był pan w Poisce?
—Ja w Polsce nie byłem ani ra-

zu, Przyjechałem dopiero przed klku
dziesięciu dniami, Jechałem wielkim

okrętem angielskim „Otrando” ca-
łych 39 dni, Z Anglii do Warszawy,

po przepłynięciu kanału La Manche,
przyjechałem koleją.

Ujrzałem Polskę,
wiadali mi moi rodzice.

(d c. n.)

Rozpowszechniajcie
bony jeaśmużnicze „Caritasu"
RL DSL KAALSAS

to

o której opo”

Jarwan.

Doe Berezży Kartuskiej.
Prasa warszawska donosi:

„Pociągiem warszawskim z dwor*
ca Łódź Fabryczną wywieziony zo-

stał onegdaj wieczorem do Berezy

Kartuskiej 28-letni Feliks Cieśliński

(Zawiszy 57), członek Sir. Narodo-

wego w Łodzi i kierownik sekcji

młodych.

Przewiezienie Cieślińskiego do

Berezy. Kartuskiej pozostaje w związ

ku zzajściami, jakie miały miejsce

dn. 8 bm. na ul. Brzezińskiej, gdzie

zostało pobitych 6 osób.

DRUKARNI
A. ZWIEFZYNSKIEGO

Przyjmuje zamówienie na
„wszelkie roboty drukarskie

Broszury, tcbele, zaproszen'a afisza
©kólniki plakaty, bilety wizytowa

Ceny kenkurency|ne,
WILNO, MOSTOWA1.TEL. 12-44, 
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KRONIKA.
Przed otwarciem Targow Futrzarskich.
Ceny w hotelach będą  ustabiill-

zowane.

W związku ze zbliżającym się
terminem otwarcia Targów Futrzar-
skich w najbliższych dniach zwała-
na zostanie w lokalu Starostwa
konferencjaz hotelami dla ustalenia
cen pokojów м hotelach dla licz-
nych wycieczek i osób przybywają
fer na zwiedzenie Targów Futrzar-
skich.

Powrót wycie
Wycieczka nadmorska czytelni-

ków prasy wileńskiej wraca do Wil-
na w dniu jutrzejszym, o godzinie
9 rano.

Wieczorem wszysty spotkają się

kustracja naTargach Futzarskich
Wczoraj specjalna Komisja z ra

mienia magistratu, starostwa grodz-
kiekiego i władz suuitarnych doko
nała szczegółowej lustracji terenu
Targów Futrzarskich, zwracając Бзсл-
ną uwagę na nowowznoszonz sto'-
ska i pawilony.

Lustracja dała naogół wynik po-
myślny.

czki prasowej.
raz jeszcze—na „Ptaszniku z Tyrc
lu* w „Lutni”, która uczestnikom
naszej wycieczki przyznała na to
przedstawienie 50 proc. zniżki.

miS

 

JAKA DZiś BĘDZIE POGODA?
Pogoda o zachmurzeniu zmien-

nem, przeważnie dużem, miejscami
deszcz, zwłaszcza w dzielnicach po”
łudniowych. Lekka skłonność do
burz. Temperatura w ciągu dnia
około 20 C. Słabe lub umiarkowane
wiatry z kierunków zmiennych, prze
ważnie zachodnich,

WZW,Ej Zakwk EBK
DYŁURŃY APFILA.

Dziś w nocy dyżurują następujące
apteki:

Sukc. Augustowskiego — ul. Kijowska
Nr. 2 įtelėi  16-4),, krumkina — ui. Nie-
miecka Nr. 23 ite.et. 3-29) i Nostowskie-
go — ul. Wielka » (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie na „rzedmieśc ach, prócz Snipiszek.

Z MIASTA.
—Estońscy kolejarze w Polsce.

i5 sierpnia rb. przybywa do Polski
100 kolejarzy estońskich dla zwie-
dzenią Warszawy i innych miast.
Cel wycieczki — krajoznawczy.
— Zamknięcie półkolonji kolejo-

"wej w Ponarach:W ub, piątek nastą-
piło zamknięcie półkolonji ietniej w
Ponarach, powstałej dzieki poparciu
Dyrektora Kolei Państwowych, inż.
K. Falkowskiego.

Na kolonji przebywało przeszło
500 dzieci z najbiedniejszych warstw
społeczeństwa.

SPRAWY [AIEJSKIE
— Regulacją placu Kaiedralnego.

Magistrat zamierza ogródek położo”
ny na placu Katedralnym przysunąć
bliżej urzędu wojewódzkiego, zaj”
mując na ten cel część ulicy Magda-
i.ny, Ze względu bowiem na działa”
nie wód podskórnych ulica ta ma
być dla ruchu kołowego zamknięta,
Nowa ulica przebiegałaby częściowo
przez teren obzenego ogródką.

Projekt ten zostanie zrealizowa-
Ly nie wcześniej niż na wiosnę roku
przyszłego.

—Osmy rok szukania miejsca na
stację autobusową! Budowa  siacji
autobusów dalekobieżnych; o której

już tyle razy pisaliśmy, stała się
obecnie znowu aktualna, Zarząd
miejski dąży do rozpoczęcia robót
jeszcze w jesieni r. b. Stacja ma być

wybudowana na wiosnę roku przy”

sziego, Pouobno owecnie już magi-
ctrat dełinitywnie zdecydował się na
wybór miejsca, Stacja ma stanąć na
placu Towarzystwa Rolniczego przy
ul. Zawalnej  vis-a-vis kościoła
'ewangelicko - reformowanego. W
cym ceiu nawiązano już pertraktacje

z właścicielem o nabycie tego placu.
Istniejący już na miejscu budynek
murowany zostanie przerobiony na
poczekalnię dla pasażerów,

Kosztorys budowy stacji magi-
strat oblicza na sumę od 30 do 40 ty-
sięcy złotych.

Jak wiadomo autobusy daleko-
bieżne zatrzymują się obecnie na ul.

Orzeszkowej. Miejsce to wybrane

zostało jaknajniefortunniej, wywolu-

jąc liczne protesty i narzekania

wszystkich okolicznych mieszkań-

bie wydzieliny kenzyny i wsłuchiwać

się w harmider przyjeżdżających i

«djeżdżających wozów. į

— Magistrai grozi eksmisją gara-

żom autobusowym. Dowiadujemy

się, że w związku z niepodpisaniem

iiowej umowy, regulującej Komuni

kację autobusową na terenie Wilna,

warunki której, jak już donosiliśmy,

zostały w ogoinych zarysach omó-

wione i uzgodnione między przed-

«tawiciełami Zarządu. miejskiego i

delegalami Saurera, magistrat za”

mierza natychmiast po powrocie

prezydenta Maleszewskiego z urlopu

sprawę tę postawić na porządku — Regulacja Altar, W dniu
wczorajszym Magistrat przystąpił
do regulacji Altarjs od strony ul. Zgo
da i Holenderni, Na wzgórzach urzą-
dzone zostaną ścieżki, cały zaś teren

okoliczny będzie uporządkowany i
doprowadzony do najbardziej este-
tycznego wyślądu,
— Zaniedbana góra Boufałowa,

Roboty przy budowie parku sporto-
wego na górze Boutałowej, przerwa-

re zostały z powodu braku fundu-
szów na wykończenie, co gorzej jzd-
nak nie zostały one; zabezpieczone,
gdyż na ogrodzenie itak znacznego
terenu magistrutowi zabrakło kre-
dytów, Z tego stanu rzeczy korzy*
stają dowoli okoliczni mieszkańcy,
zwłaszcza zaś właściciele krów i ko-
ni. Na stokach wzgórz urządzone zo*
stały istne pastwiska, bydło pasie
się tam całemi' stadami, niszcząc i
Obrywając skarpy. Rzecz prosta, że
miasto ponosi cgromne straty, cały
bowiem wysiłek pracy ludzkiej ob-
1aca-się 'wniwecz względnie niwelu-
je się do minimum.

 

WACŁAW ODYNIEC, |||

dziennym. lstnieje projekt wystą-

pienia przeciwlko Towarzystwu miej-

| skich i zamiejscowych komunikacyj

' па drogę sądową o eksmisję z garaży

autobusowych, mieszczących się
przy ul. Legjonowej. Na krok ten

magistrat zdecyduje się jedynie w
"ostateczności, w wypadku, gdyby
t zw. „Tommak' uchylił się od pod-
pisania nowej umowy.

| " SPRAWY WOJSKOWE.

wPoppy e mei6wej. Prz, inamy, że na dzień

b. + wyznaczone zostało dodatkowe

posiedzenie Komisji poborowej. Ko-

misja urzędować będzie od godz

8-ej rano w lokalu przy ul, Bazyljań-

skiej 2. Daje ona możność uregulo*,

„wania swego stosunku do wojska

wszystkim tym mężczyznom, którzy

z jakichkolwiek powodów nie wy-

wiązali się na czas z ciążącego na

nich obowiązku,
Mężczyźni, którzy nie stawili się

na Komisję poborową uważani będą

za dezerterów i ścigani jako tacy.

Z BŁOT I LASÓW POLESIA.
„Dziwny kraj mi się czasem marzy,

Przestrzenie w bezkres rozciągnięte
mroczne,

Nad niemi niebo szare bezobłoczne,
Bezruch martwoty i cisza cmentarzy...

K. Przerwa - Tetmajer.

Opisując wrażenia z zeszłorocz-
nej po Polesiu wędrówki, miałem
sposobność odnotować najbardziej
charakterystyczne rysy  fizjognomji
ej niezmiernie interesującej krainy,
,ej odrębne, niespotykane gdziein-

dziej, fizjograficzne cechy i właści:
wości, miałem sposobność podkreślić
szczegóły wielkiego poematu natury
pierwotnej i dzikiej, bujnej z pocią*
gającej szerokim swym rozmachem,
tonem mielancholji przesyconej, iecz
talk dziwnie, tak groźnie nieraz w
swym smutku i posępności pięknej,
miałem wreszcie sposobność odtwo-
rzyć pewne fragmenty tego oryginal-
mego, pełnego poezji, tworu przyro”
dy. (patrz „Z Polesia" —- „Dziennik
Wileński nr. 235 rok 1933“). W ni-
niejszej notatce podaję krótki opis
wycieczki, którą odbyłem w drugiej
połowie lipca r. b., a której zawdzię-
cžam tyle chwil pięknych ; nieza”

pomnianych, spędzonych tym razem

iecz na terenach Polesia, łagodniej
szą, rzecby można, odmianę Piń-
szczyzny stanowiących.

Myliłby się, ktoby sądził, że dla
pragnącego zwiedzić Polesie, istnie-

ją jakiekolwiek ułatwienia i udogod-

nieniia; jedynie obwieszczenie na
ćworcu kolejowym w Pińsku infor-
muje o kursujących statkach, a schro

sposób. A szkoda, niebrak bowiem
u nas rozmiłowanych w osobliwoś-

ciach Polesia turystów, jak również

. amatorów (poczynających  wcho-

dzić w modę zbiorowych wypraw na

Polesie.
Stolica Polesia nie sprawia na”

ogół zbyt miłego wrażenia, szczegól-
nie na tle chmurnego ponurego nie-
ba, — raczej odpychający w dnie
słotne nastraja. Atrakcję Pińska sta-
nowią ślady głębokiej przeszłości w
postacj szczątków fundamentów zam

„ku książąt pińskich, tudzież liczne za
bytki budownictwa kościelnego Z
Pińska, przerzynając rozległe poła-
cie błot i moczarów, w rozmaitych
kierunkach biegną komunikacyjne 

ców, którzy muszą wchłaniać w sie”,

i| ogrodzie Bernardyńskim). Podanie o

 

nie na szerokich Pińskich błotach,|

niska turystycznego doszukać się nie'

 

DZIENNIK MIRENSKI |

rozpisanie wyborów do Izb Przemy-
slowo-Handlowych na terenie całej
Polski Wobec tego głosowanie o-
gólne odbyłoby się w pierwszych,
dniach listopada, a następnie po-
szczególne zrzeszenia gospodarcze|
delegowałyby swoich kandydatów
do Izb tak, że do końca roku władze
lzb jużby się ukonstytuowały.

Wybory odbywać się będą w 6
grupach: w, grupie przemysłowej,

SPRAWY KOLEJOWE.
Konierencja kolejowa w

Gdańsku, 16 sierpnia rb. w Gdańsku
odbędzie się konferencja kolejowa
w sprawie zimowego rozkładu jazdy|
pociągów między Polską a Niemica-
mi, Z ramienia Dyrekcji Wileńskiej
na konierencję tę wyjeżdża p. Fran-
ciszek Szreders, Kierownik Działu
Pasażerskiego.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— W obronie studjum  KRolnicze-

go U. S. B. Akcja w obronie studjum
Rolniczego U. S. B. prowadzona jest
w dalszym ciąśu. Ostatnio wystoso”
wało dwa meniorjały do Minister-  stwa WIR.iO.P. i Min. Rolni-
«twa Okr. Tow. Organ. į Kołek

Roln. w Nieświeżu. Depeszę w spra-

wie odroczenia likwidacji Wydz.|

Roln. wysłało także Okr. Tow.

Organ. i Kółek Roln. w Brasławiu.
SPRAWY SZKOLNE.

—Powrót dzieci z kolonij letnich.

Onegdaj z kolonij letnich, urządzo-

[nych przez Magistrat dla najbied-

niejszych dzieci szkół powszechnych

powróciło 300 dzieci, stanowiących

II turnus. Ogółem w roku bieżącym

z dobrodziejstwa wypoczynku letnie-

gi w kolonjach korzystało 600 dzieci

szkół wileńskich i 10 z Gdańska,

Kolonje wpłynęły bardzo do-

datnio na zdrowie dziatwy, gdyż

prawie wszystkie dzieci przybrały na

wadze i czują się doskonale.

Państwowa Szkołą Średnia

Przemysłowo-Handlowa im, E, Dmo-

chewskiej w Wilnie. Fszamina dla

nowowstępujących rozpoczną się dn.

20 sierpnia o $ 10 rano w lokalu dz.
Królewska 8 (w' P zemysłowego,

przyjęcie składać należy do dn. 15

sierpnia w kancelarji Wileńska 10.

—Szkoła powszechna (koedukac.)

z język, irancuskim SS, Bernardynek

im św. Michała przy ul. św Anny 13

m. 12 przyjmuje zapisy do kl. L, II, III

, IV oraz do przedszkola codziennie

— Zapisy do szkół i przedszkola

K. P. W. 6-cio odziałowa kóeduka-

cyjna szkola powszechna Kolejowe-

go Przysposobienia Wojskowego

„Ognisko” w Wilnie (ul. Kolejowa

21) przyjmuje zapisy uczniów j ucze”

mic do wszystkich 6-ciu oddziałów

w godzinach od 12 do t5-ej i od 17

do 18-ej w lokatu szkoły.

Tamże przyjmowane są zapisy

co. przedszkola w godz. od 15 do 20.

—Szkoła „Dziecko Polskie” ul.

Mickiewicza: 11 — 11 p zyjmuje za-

pisy uczniów i uczenic do kl. od I

do VI włącznie oraz do/przedszkola

codziennie w godz. od 13 do 14. We

wtorki i piątki od 13 do 14 i od 17

do 19. Opłaty dostępne.

— Stowarzyszenie „Służba Oby-
watelska, w Wilnie komunikuje, że

zapisy»do Prywatnej Żeńskiej Szkoły
Zawodowej (dawniej im. św. Józefa)

Wybory do Izby Przemsłowo-Handlowych. |
Na 1 września spodziewane jest handlowej i bankowo-ubezpieczenio-| przyprowadzono 2 chłopców: Zbig-

we. Każda z tych grup rozpada się
jeszcze na dwie grupy: przedsię-
biortsw większych i przedsiębiorstw
drobnych.
W tym roku wybory odbędą się

według systemu proporcjonalnego
de Hondta. Jeśli w poszczególnych
grupach dojdzie do porozumienia co
do wspólnej listy — nie będziemy
„am obserwowali żadnej walk; wy”
borczej.

Teatr i muzyka
—Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim., Dziś o godz. 4-ej popoł. o-

statnie przedstawienie popoludnicwe  ko-

| medji S. Kiedrzyńskiego „Życie jest skom-

plikowane'. Ceny propagandowe

Wieczorem o godz. 8 m. 30 premjera

sensacyjnej komedji wiedeńskiej „Gotów-

ka”. W rol. gł.: E. Ściborowa, W, Ścibor, W.

Neubelt, A. Łodziński, M. Bielecki, S. Mar-
tyka i J. Budzyński.

Jutro „Gotówka”.

— Teatr muzyczny „Lutnia”. Dziś po-

wtórzenie wczorajszej premjery świetnej

operetki „Ptasznik z Tyrolu", w k.órej po

pisowe partje mają pp. Janina Kulczycka,

Barbara Halmirska, K. Dembowski, WŁ

Szczawiński, K. Wyrwicz- Wichrowski i re-

żyser tej operetki M. Domosławski. Tańce
pod kierownictwem i z udziałem J. Ciesiel-

skiego i M. Martówny. Początek o godz. 8

m. 30. Wycieczki korzystają ze zniżek.
— Dzisiejsza popołudniówka. O godz.

4-ej pop. operetka „Orłow” na czele ż Ja-

niną Kulczycką i Kazimierzem Dembow-

„kim. Ceny miejsc propagandowe.

Polskie Radjo Wilno
Środa, dnia 15 sierpnia 1934 r,

8.30: Pieśń. 8,25: Muzyka. 8.38: Gimna-
styka. 8.53: Muzyka. 9.05: Dzien. por. 9.10:
/Auzyka. 9,20: Chwilka pań domu, 9.25: Mu-
zyka. 10.00: Transm. nabożeństwa. 11.57;
Czas. 12.00: Hejnał. 12.03: Kom. met, 14,05:
Poranek muzyczny. 13.00: „O pracy twór-
czej różnych kompozytorów* — tielj. mu-
zyczny. 13.10: Muzyka lekka. 13.45: „W
krainie Suwalskich jezior”. 14.00: Koncert.
15.00: „Jakie są nasze tegoroczne zbiory .
15.15: Audycje dla wszystkich. 16.15:
Transm. koncertu popularnego z Ciechocin-
ka. 16.30: Instrumenty smyczkowe (płyty).
17.10: Koncert. 18.00: „Trudniejsze wyciecz-
ki wodne”. 18.15: Koncert popularny. 18.45:
„Wybuch wojny”. 19.15: Koncert muzyki
lekkiej. 19.40: Recital śpiew. 20.00: Myśli
wybrane. 20.02: Feljeton aktualny, 21.15:
Dzien. wiecz. 21.25: Koncert muzyki lekkiej,
22.00: Wiad. sport. 22.15: Wesoła audycja
muzyczna. 23,00: Kom. met, 23,05: Muzyka
taneczna (płyty).

Czwartek, dnia 16 sierpnia 1934.

6.30: Pieśń. 6,35: Muzyka. 6.38: Gimna-
styka. 6,53 Muzyka. 7.05: Dzien. por. 7.10:
Muzyka. 7.20: Chwilka pań domu. 7,30:
Rozmaitości, 11,57: Czas, 12.00: Hejnał.
12.03: Kom. met. 12.05: Przegląd prasy.
12.10: Muzyka popularna (płyty). 13.00:
Dzien. poł. 13.05: Audycja dla dzieci, 13.20:
Koncert kameralny (płyty). 14,00; Wiad.
śosp. 16.00: Muzyka lekka. 17.00: „Kim był
Paganini' pog. 18.00: „Haft ludowy polski”.
18.15: Słuchowisko. 19.00: „Skrzynka pocz-
towa Nr. 307'. 19.15: Koncert kameralny.
19.50: Wiad. sport. 19.55: Wil. kom. sport.
20.00: Myśli wybrane, 20.02: Wil. wiad.
kolej. 20.12: Muzyka lekka (płyty). 20.50:
Dzien. wiecz. 21.00: Tran m. z Gdyni. 21.02:
Codz. odc. powieś. 21.12: Koncert soli-
stów. 22.00: „Psychologja zobojętnienia reli-
gijnego”. 22.15: Muzyka taneczna. 23.00:
Kom. met.

Od ii-tu lat istniejąca szkoła „ŻRÓ-
DŁO PRACY* z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźuiarstwa, haitu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje zapisy nowo-wstępujących u- rozpoczną się dn. 16 b. m. r.b.

Sekretarjat czynny codziennie

prócz świąt w g. 10 — 13 w nowym 
m. 2, 2 j

Prywatna  Koedukacyjna Szkoła
Powszechna „Promień* (Wiwulskiego

„а па Zwierzyńcu, Witoldowa 35-a) przyj-

muje zapisy do kl I-IV oraz do Przed-
szkola. Warunki przystępne, zniżk” przewi-
Aziane. Dla dzieci specjalnie uzdolnionych
i niezamożnych — miejsca * stypendjalne.
Komplety francuskiego bezpłatnie. Intor-
macje i zapisy w kanc. Szkoły przy ul. Wi-

СЕ3 с

czennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych —

iokalu Szkoły przy ul. Mickiewicza 7 „gowniesnie od godz. 9 — 1.
Zarząd Rady Centralnej

  

— Roczne Kursy Handlowe M, Prze-
włockiej w Wilnie, Zarząd powyższych Киг-
sów, egzystujących od 1919 roku, zawiada-
mia, iż zapisy przyjmuje sekretarjat Kursów
codziennie od godz. 17—19 w lokalu Szkoły
Pisania na Maszynie przy ul. Mickiewi-
cza 22—$5. wulskiego 4 w godz. 11 — 13 codziennie

prócz niedziel i świąt. 4

żonych nad kanałem Ogińskiego Te-,
;„echan, ną południe—do Dawigród-
ka nad Horyniem, w kierunku połu-,
"dniowo - zachodnim — do Lubteszo-
wa nad Stochodem, Ponieważ dwa

pierwsze z owych szlaków zostały
objęte programem. zeszłorocznej wy”,
cieczki, pozostawało tedy wyruszyć
w stronę Lubieszowa, leżącego w sa-

mem sercu nieprzebytych bagien i
sopielisk zapadłego Polesia. — Żół-
wim krokiem posuwa się mały sta”
tek „Wilno”, płynąc z szybkością 5

„kim. na godzinę pod prąd wijącego
się w łukach i zakrętach, leniwie
wśród gładkich brzegów toczącego

swe fale Strumienia, — typowej rze-
ki poleskiej*). Z pokładu staiku ot-
wiera się widok na bezkreśną, zasło-
jną muiczenia i samotności otuloną,
roztocz  nieprzeniknionych' trzęsa”
wisk, lasem trzcin i sitowia — рого-
słych, i do horyzontu biegnących,

stogami siana usianych, łąk moczaro
watych.  Nieogarnięta okiem prze-
strzeń, wrażenie nieskończoności da-
iąca, tudzież pierwotność i dzikość
przyrody — oto twórcze czynniki

| nieujarzmionego, wolnego krajobra

 

*) Strumień stanowi lewobrzeżną odno-

gę Prypeci. į

 

 

Buchalterja: ogólno-handlowa, banko-
wa, przemysłowa.

tło zasadnicze tego pełnego tzewne-
$o sentymentu krajobrazu. Wolno i

„spokojnie płynie kręta wstęga wód,
, Strumienia, dzieląc się na liczne ra-į
mioną i rozwidienia, rozlewając się

niekiedy w bagniste jeziorzyska, w
których ginie główne łożysko rzeki.
„Brzegi Strumienia, zarówno jak i in-
nych rzek Polesia, na znacznej prze-
strzeni otoczone są dżunglą oczere-
tów, utworzonych w wyższem pię-

trze z wierzby |laurowej z trzciną,
niby w kołtunie pińskim splecioną,
w niższem — z wierzby siwej lub
purpurowej i rudej osoki, Krwawni-
„ca pospolita o kwiatach szkarłatno -
fioletowych,  dosięgająca wzrostu

człowieka żółto kwitnąca eupatorja,
wreszcie modre między sitowiem
riezapominajki utrwalają w pamięci

niesamowity wyśląd oczeretów po-
„eskich,. Nad lasem oczeretów, gdzie
w gąszczu łóz i szuwarów mają swe
legowiska olbrzymie ilości dzikich

kaczek, unoszą się wielkie jastrzębie
na mokradłach żerują stada bocia-
nów, panującą nad bagnami ciszę
przerywa żałosny śpiew „knihy* *),
lub bolesny pisk rybitwy. Z leżących

 

*) „kniha“ w języku poleszuka ozna-
cza czajkę.

| mi sosnami porosłych wydmach, wsi

Porzucone dzieci.
Do III Komisarjatu P. P. m. Wilna

„niewa lat11 ; Mieczysława lat 9,
| których porzuciła matka Marja Moł-
czak ui. II Polowa 5. Dzieci uloko-
wano w przytułku SS. Salezjanek.

QOjcobójstwo przy
Dzis około północy dokonane

zostało niezwykłe nawet w dzisiej-
szych czasach morderstwo na osobie
Jana Snaścina lat 38, dozorcy zarzą”
du miejskiego. (Kalwaryjska 5).

Mordu Snaścina dokonała jego

Wczoraj w jednem z mieszkań
przy ui. Antokolskiej 104 rozegrała
się ponura tragedja, której epilog do-
prowadził do dwukrotnej inierwen-

cji karetki pogotowia ratunkowego.
O godz. 3 po poł. okoliczni miesz-

kańcy zaalarmowani zosiali prze-
raźliwym krzykiem, dochodzącym z
meszkania stolarza  Zaborowskiego.
Jak się wyjaśniło, między Žabo-
rowskim a jego przyjaciółką, niejaką
Garczyk, wywiązała się kiótnia na
tle wewnętrzaych nieporozumień.
Garczykowa, podejrzewana stale
qrzez Zaborowskiego o zdradę, mia-

ła już dość zazdrosnego kochanka,
to też krytycznego dnia zapowie-
działa mu stanowczo, że śo porzuca.

W związku z naszą notatką o
napadzie nożowców przy ulicy Wił-
komierskiej, dowiadujemy się, iż

wczorajszym rozpoznał na ulic
dwuch z pośród opryszków, których

we wrześniu zawody 0 pūkai
Goraoń Benietia.

Przyjmowanie zgioszeń balonów

wolnyca do uaziaiu w zawodach 0
punar uordon benneia już zaniknię-
10, Ławody ie, jak wiadomo, organi”

„uje Aeiokiub Foiski ania 43 wrze”

tma r. b, W crugim terminie zgio”

<zono: 1 balon amerykanski, i balon
czechostowacki i 1 balon szwajcar”

+ki. > R

Ogółem zgłoszono do udziaiu w
zawodach 19 baionów, w tem 3 ba-

„ony polskie, 3 amerykańskie, 3
szwajcarskie, 5.niemieckie, 3 tran-
cuskie, 2 belgijskie,i wioski i1 cze”
chostowacki, Każdy balon posiadać
będzie załogę, ztożoną z 2 ludzi, Ba-

„ony napełnione będą gazem świetl-

aym na lotnisku  Mokotowskiem,
$dze też nastąpi start, Dia napeinie-
mia balonów budowany jest specjal-
ny przewód gazowy. Większość ba”
lonów posiadać będzie pojemność
2200 metrów sześciennych,

|  Charakierystycznym jest iakt, że
|jeden z zawodników szwajcarskich
| zamówił swój balon w wojskowych
| warsztatach balonowych w Jabłon-
| nie. Balon ten będzie wykonany cał-

kowicie z polskich materjałów. Po-
zatem jeden z zawodników irancu-
skich wypożyczył u polskich władz
wojskowych balon „Polonia”, który
"brał w swoim czasie udział w zawo”

 

 

barwach trancurkich i pod zmienio-
ną nazwą. Jak z tego widać, polskie
balony cieszą się zasłużonem uzna-

niem wśród zawodników zagranicz-
nych.

Sport w Rosji Sowieckiej.
W. Moskwie przystąpiono do bu-

dowy centralnego stadionu /wycho-
wenia fizycznego w ZSRR, jednego
z największych na świecie. Obejmie
on powierzchnię 300 ha, bezpośred-
nio przylegając do Izmajlowskiego
parku kultury i wypoczynku, liczą

przy szlaku'Pińsk - Lubieszów, od'
notowania godnych osiedli, należy
wymienić: wieś Dzikowicze, niegdyś
osadę ubogiej szlachty zagonowej,
tudzież położone na wyniosłym, głę-

, boko”wcinającym się w jezioro, pół-
wyspie miasteczko Nohbel, znane ja-
ko. starożytny gród drehowiczan, pra
ojców dzisiejszych poleszukow. Je-
zioro Nobel, obramowane wzgórza-

mi, za któremi nieprzebyie ciągną
się bagna, liczy przeszło 3 kim. diu-
gości i tyleż mniej więcej szerokości,
łączy się odnogami z Prypecią, po-
siada brzegi usiane krzemieniami,
prezentuje się nkazale, — Nieopodal

| rzuconej na piasczystych, wiekowe”

Swałowicze, statek opuszcza Prypeć,
by w dalszym biegu płynąć Stocho-
dem, jej prawobrzeżnym dopływem.
Ten odcinek niespełna 20-kilometro-
wej drogi przecina na'bardziej głu-
chą i dziką okolicę, najbardziej od-
iudny i zabity zakątek głębokiego

Polesia. Nie siychać tu głosu ludz-
diego, nie dochodzi lu ani szczeka-
nie psa, ani poryk bydła. Głusz zu-
pełna ; cisza niemal cmentarna. —
Na przestrzeni wielu kilometrów
ciągną się nieprzebyte błota, pokry-
te olchowym o gęstem z łóz i roki-
ciny podszyciu lasem, którego mro- 

ofiara napadu, p. Rudowicz, w dniu|

dach w Bazylei. Balon ten poleci 7)

MAOK:
TĘPI ROBACTWO
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ul. Kalwaryjskiej.
„córka — Aleksandra, licząca lat 20,
| jak twierdzi, w obronie własnej czci,
"na którą tar$nął się jej ojciec.
| Szczegóły tej sensacyjnej sprawy
| podamy w numerze jutrzejszym,

Ponura tragedja na Antokolu.
Rozwścieczony Zaborowski w przy”
stępie szału chwycił nóż i zadał swej
oiierze 1 ran ciętych. Mimo osłabie-
nia i wylewu krwi UGarczykowa po”
chwyciła opodal stojące widły i za”
daią niemi napastnikowi straszny
<ios w okolice żołądka. Zazdrosny
kochanek runął na ziemię jak pod-
cięty, tracąc momentalnie przy”
tomność. Zaalarmowana karetka po”
gotowią przewiozło go w stanie bez-
nadziejnyma do szpitala św. Jakóba.

Garczykową. której stan jest też
bardzo groźny, skierowano również

do szpitala św. Jakóba.
Niezwykła ta i ponura tragedja

wywołała na Aatokolu przygnębiają-
ce wrażenie,

„Ujęcie opryszków - nożowców,
wskazał policji,

Zostali oni aresztowani į osadze-
ni w areszcie,

Są to niejaki. Szumski (Wiłko-
mierska 52) ; Witold Fogt (Zwierzy”
niecka 4).

WYPADKI

— Znaczna kradzież w N. Wilejce.
Wezoraj w N. Wilejce dokonano
ziezwykle śmiaiej kradzieży z miesz

Kania miejscowego lekarza. Zdoby-

сга złodziei stał się szereg drogo"
cennych przedmiotów znacznej war“

'ości. Zaalarmowane władze policyj-

ne wszczęły niezwłocznie poszuki:

wania, wpadając na trop sprawców
kradzieży, który doprowadził do
Wilna, gdzie też obu zuchwałych
opryszków ujęto. Są nimi notowani

przestępcy Miszkinis ; Kwiatkowski.

Godnym uwagi jest fakt, że

Kwiatkowski niedawno opuścił wię-

zienie, gdzie odsiadywał kilkuletnią
karę za zabójstwo kochanka swojej
żony.

WOPRGO 5BUYWCAG CE LDTED

Główną część stadjonu stanowić

będzie plac pokazów, na którym

będzie mogło równocześnie wystąpić

do 20 tysięcy zawodników. Plac

okolony będzie trybunami, obejmu-

jącemi 140 tysięcy miejsc dla wi-

dzów. Prócz tego zamierzona jest

budową całego szeregu stadjonów

specjalnych: dla lekkiej atletyki, te-

nisa, boksu, siatkówki, ciężkiej atle-

tyki, piłki nożnej itd. Dalej — weio”

arom, plac dla walk  zapaśniczych,

przystań wodna, plaża, place dla

dzieci i cały szereg innych urządzeń
dla poszczególnych rodzajów sportu.
Specjalne gmachy zbudowane będą

V dia pałacu wychowania fizycznego,

akademji, hotelu, fabryki-kuchni i
1a mieszkania dla personelu. Kuba"
tura wszystkich gmachów wyniesie

|ogółem około 2  miljonówmetrów
| kwadratowych. Komunikację ze sta-
|ćjonem utrzymywać będzie prócz
„iramwajėw i autobusów specjalna
'linja- miejskiej kolei podziemnej.
| Przestrzenie między„placami sporto*
|wemj będą częściowo zadrzewione,
|częściowo zaś użyte pod trawniki,
; klomby, wodotryski i. rzeźby.

 
cego-prawie 1200 ha powierzchni, | *

szlaki wodne: na pėlnoc — do poto-' zu poleskiego; woda i błoto — oto ne gdzieniegdzie rozšwiecają brzozy.
Krajobraz staje się nużąco monoton*
ny, jego oblicze wyrazu smutku i ła”
godnej rezygnacji nabiera. — Lubie”
szów, położony w powiecie Kamień-
Koszyrskim, nad Stochodem — miej-

scem zaciętych walk pozycyjnych w
czasie wojny światowej. — uległ cał-
kowitemu zniszczeniu, obecnie od-
budowany liczy 2200 mieszkańców.
Bezwąipienia nie przykuwałby do
siebie uwagi dzisiejszy  Lubieszów,
gdyby nie posiadał drogich sercu
polskiemu pamiątek historycznych w
postaci okaleczałych murów klaszto”
ru Pijarów, w których mieściła się
słynna ongiś szkołą lubieszowska,
skasowana w roku 1834 przez rząd
rosyjski. W owej szkole pobierali
naukę Józef i Tadeusz Kościuszko-
wie, pierwszy z nich ukończył ko
iegjum w r. 1760, drugi zaś w roku
1759 zmuszony był szkołę Pijarów
opuścić. W otoczonym pieczolowi-
tością w i miarę możności odnawia-
nym dwupiętrowym budynku klasz-
tornym zainstatowała się obecnie
szkoła powszechna, wmurowana
przy wejściu dc niej tablica przypo-
mina uczącej się dziatwie, że „tu
kształcił swą wzniosłą duszę i umysł
Tadeusz Kościuszko!.

(c. d. n.) czne i ponure wnętrze srebrnopien-
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Z KRAJU.
Pod znakiem

W. dniu 12 bm. odbyły się w Ru-
| dziszkach pów. Wileńsko-Trockiego
zawody Straży Pożarnych, przyczem
pierwsze miejsce zdobyła  Ochotni-
cza St-až Pożarna z Oran wyróżnia-
jąca się brawurową postawą i prawie
precezyjnem wykonaniem poszcze”

św. Florjana.
lepszych jednostek w powiecie.

Nie można również pominąć mil:

czeniem wysiłków O. S. P. w Olkie-
nikach, która mimo nienadzwyczaj-
nych wyników na zawodach wyka-
zała wiele chęci i zainteresowania
się pracami pożarniczemi i prawdo-
podobnie przy nowym Zarządziei

DZIENNIK BMIEERSKI

Zaczynają się pokazywać sprawo-
„dania Izb Rzemieślniczych z roku
1933, przynosząc szereg rewelacyj,

dotyczących stanu posiadania po-
szczególnych narodowości. I tak
np., według danych lubelskiej Izby
Rzemieślniczej, na 2191 zakładów
rzemieślniczych tylko 798 należy do
chrześcijan, a reszta, ti. 1395 jest w
posiadaniu żydowskiem.

Zydzi opanowali rzemiosło w Lublinie

 

Taki sami stosunek zanotowano
w rzeźnictwie. W. rymarstwie posia-
da Lublin 2 warsztaty polskie, a
25 żydowskich, w: zakładach fotogra”
iicznych 9 polskich, 17 żydowskich,
w zakładach fryzjerskich 45 pol-
skich, a 115 żydowskich.

Zaznaczyć należy, że statystyka
ta nie notuje zakładów nielegalnych
fiuszerskich), w których żydzi pro| mecz,

SPORT
Polska — Japonia.

rozegrany w 1930 r.

Mecz lekkoatletyczny pań

Wi najbliższą niedzielę dnia 19-go
bm. rozegrany zostanie w Poznaniu
sensacyjny mecz lekkoatletyczny po-
między kobiecemi reprezentacjami
Folski i Japonji. Mecz ten ma cha-
żakter rewanżowy, gdyž pierwszy

w 'War-

celowych i nieprodukcyjnych.

poński 5,90 zmarłej Hitom; jest do-
tychczas nie do osiągnięcia. W: kuli
1 dysku startują Wajsówna i Cejzi-
kowa.. Wi dysku zwycięstwo nasze
iest pewne (nie pobity dotychczas
rekord Hitomi wynosi „zaledwie'”
36,50), za to w kuli Watanabe bę-
czie groźną przeciwniczką (rekord

dem, pracownik warsztatów kolejo-

gólnych ćwiczeń,
Zrozumienie

Strążaków z Oran jak również su”,
mienna praca nacz. В. Hutnika w
krótkim czasie doprowadziły do za-,
liczenia Straży w Oranach do naj-, || A

zabawa na powodzian wRudziszkach.

obowiązku przez,

sąsiednich straży.
J. E.

za

W dniu 11 bm. Żeński Oddział chcą przyjść z pomocą powodzia-
Straży Pożarnej w Rudziszkach, ini-; nom.  Zorganizówanie zabawy
©jując rozpoczęcie akcji pomocy o"| przedstawienia Oddziału jak również

| bardzo intensywną pracę Z. O. S. P.terenie tamt.fiarom powodzi, na | t
taneczną w  Rudziszkach,śminy, urządził zabawę

poprzedzoną przedstawieniem.
Inicjatywa Oddziału

! zorganizowaneg

| przed kilku tyżodniami, przypisa

Straży pożarnych w Rudziszkach druhnie Czyžėwnie,  wykazującej

prawdopodobnie znajdzie licznych wiele inicjatywy i zapału do pracy.

naśladowców w pozostałych stowa” J. E

tzyszeniach społecznych które ze-

Zderzenie pociągów na stacji Orany.

Dowództwie w przyszłych zawodach
stanie się groźnym konkurentem dla

Żeńskiego należy komendantce tegoż oddziału

i

o

ć
i 

Na stacji Orany w dniu dzisiej-; uszkodzeniu 5 wagonów prėžnych

szymi o godz. 2.20 pociąg towarowy oraz nieznacznie został uszkodzony |”
jak równieżi Br a

nieznacznemu uszkodzeniu uległo 3| tego zagadnienia mogłoby stać się skutecz-795 przejechał zamknięty semafor parowóz pociągu 795,

wjazdowy i uderzył w tył pociągu

*owarowežo Nr 733 ruszającego ze

stacji, W| wyniku najechania uległo

Smierč pod Kołami pociągu.
Na stacji kolejowej w Mołodecznie wych, Ustalono, że Węckowski

wagony pociągu 773. Wypadku
ludźmi nie było.

zi

był przy udziale 30 delegatów różnych krajów,

ł si i i 16 i a w stanie niet zežwymdostał się pod koła pociągu i poniósł lego wieczora w s i в|

"śmierć na miejscu Węckowski Niko- i usiłował wskoczyć do idącego po”|
ciągu,

Ułan zatonął w Jeziorze.
BRASŁAW. Podczas kąpieli w nął ułan Józef Gołędowski z 4 p. u

|
Įi
|

į ziorze Pelikany gm. opeskiej uto- Dochodzenie prowadzi żandarmerja.

warsztatów polskich, a 359
skich, w blacharstwie 17 polskich, a
„52 żydowskich, w jubilerstwie i ze-

! oszczędzanie człowieka, przez poszanowa-

wadzą prym. A jednak przed dzie-
sięciu iaty statystyką rzemiosła pol-
skiego w Lublinie nie przedstawiała
się tak rozpaczliwie, Szala na ko-
rzyść żydów przechylona została
przez uprzywilejowane nadawanie
patentów fuszerom żydowskim, któ-
:zy nie posiadali kwalifikacyj rze-
mieślniczych. Alkcja dopływu rze-
mieślników żydów, na mocy klauzuli
dyspensyjnych, jeszcze nie jest za-
kończona i Lublin musi bronić się
przed tym, pod każdym względem
szkodliwym, zalewem.

Przewaga żydów w niektórych
zawodach rzemieślniczych jest
wprost rozpaczliwa” I tak np. w
szklarstwie notuje Lublin 1 warsztat
polski, a 25 żydowskich, w malar-
„twie 20 polskich, a 72 żydowskich,
w stolarstwie 53 polskich, a 103 ży-
dowskich, w czapnictwie 2 polskie, a
26 żydowskich, w  krawiectwie 72

žydow-  garmistrzostwie 5 polskich, a 65 žy-
dowskich, w piekarstwie 1/4 piekarū|
polskich, 3/4 žydowskich |

 

Ruch technokratyczny
Zagadnienie czasu pracy, a właściwie| na ciągłej redukcji środków żywnościi

wszelkich zdobyczy kulturalnych. I tak już

„dą czasy, kiedy żołądek coraz więcej nam

się kurczy, a głowa puchnie od ustawicz-

nych kłopotów stwarzanych przez ogół

ludzki. Spostrzeżenie wykazuje, że wszyst-

ko się robi, aby ludzi odzwyczaić od jedze-

«ia, wyznacza się głodowe zarobki, stwarza

się kartele dla utrzymania wysokich cen,

„pali się nietylko poronione płody rolne,

ale także artykuły pierwszej potrzeby.

skrócenie czasu pracy, wciąż jeszcze jest tą

„bolącą raną”, której czynniki rozstrzyga-

ące boją się dotknąć, aczkolwiek nie ule-

śa wątpliwości, że szczęśliwe rozwiązanie

nym środkiem w dziale zwalczania wzrasta-

jącego z każdym rokiem bezrobocią.

Na ostatniej Międzynarodowej Konfe-

rencji Pracy, która odbyła się w Brukseli

sprawa ta była żywo komentowana. Z na-

ciskiem podkreślano konieczność stosowa-

nia najbardziej środków

produkcji oszczędzającej możliwie najwięk-

szy wysiłek pracy. na maszynę. Przez

Jest to tem dziwniejsze, że takie me-

tody stosuje się w krajach przodujących

rrzecież pod względem prawodawstwa so-

'jalnego. By zapobiec ewentualnym  nie-

<podziakom, które mogłyby powstać pod
naciskiem przeżywanej depresj: gospodar-

czej i bezpieczeństwa istnienia blisko 40

miljonowej armji bezrobotnych i ciężarów

nowoczesnych

nie wszystkiego co iudzkie, nastąpić musi

przywrócenie do pełnej wartości wszelkich

szawie zakończył się zwycięstwem

Polski w stosunku 54:36 W. roku
bieżącym szanse nasze są również

bardzo silne ; prawdopodobnie mecz
«ozstrzygniemy na naszą korzyść.
Japonki są gnoźne przedewszystkiem
w oszczepie, w kuli, w sztatetach i
na 800 metrów. Polki górują nato-
miast w sprintach, w skokach i dy-
«ku. Na 60 metrów liczymy się ze
"wycięstwami  Walasiewiczówny i

Batiukówny. Rekord japoński wpraw
dzie wynosi 7,6 sek., ale został usta-

nowiony przez słynną Hitomi, Obec-
nie Japonja nie posiada groźnej dla |*
1as sprinterki Na 100 mtr. pewne

iej wynosi 10,50 mtr.). W rezultacie
o.zczepem Kwaśniewska, jeżeli po-
trafi powtórzyc swój «wynik londyń-
ski 39,61, może zająć pierwsze miej-
sce. Walka jednak będzie bardzo
ciężka gdyż rekord Shimpo wynosi
39,49 m. Druga nasza reprezentantka
Smętkówna prawdopodobnie znaj-
duje się na trzeciem miejscu.

Dla porównania podajemy jeszcze
rekord japoński w sztafecie 4X100
metrów. Wynosi on 51 sekund.

Tabela zawodów o mistrzostwo Ligi.
Po niedzielnych rozgrywkach o

mistrzostwo Ligi stan tabeli jest na-

jest zwycięstwo Walasiewiczóway i SRF die: a pit "at: be
Mondralówny. Rekord japońsk; Hi-| 1-Ruch 13 224 : 56:16
tomii 12,25 nie został dotychczas po-| 3 Pogoń з 13 18: 30:21
wtórzony przez żadną japonkę. Na| 3 —— 12 17:7 29:17
200 mtr. liczymy również na Wala-| 4 r k < 13 1511 17:22
siewiczównę i Orłowską. Rekord ja-| z A. į : ‚
poński Hitomi 24,7 jest dotychczas 2 mtzŽa £ s” z
nie do pobicia w kraju Wschodniego| 7Warta 13 1214 29:24
Słońca. Na 800 metrów Nowacka i 8 Legi 12 1113 1243
Świderska będą musiały stoczyć 9.Polonia 12 11:13 14:19
ciężką walkę z Hidotą i Nakamarą. 10. Warzawiaske 13 9:15 14:31
W Londynie Japonki okazały się 11.Podgórze 13 6:20 17:39
iepsze, Obie zawodniczki weszły do 12. Gtzeleć 13 3:23 11:44
finału, eliminując Świderską.' Zacię-
ta walka jest przewidywana również
w ształecie 4X100 mtr. W barwach
Polski walczą  Walasiewiczówna,
Orłowska, Freiwaldówna i Batiu-
kówna. W skoku wdal Wenclówna
i Przygórska prawdopodobnie zajmą
pierwsze dwa miejsca. Rekord ja-

Azut dyskiem ponad 50 metrów.
WStokkolmie szwed Anderson

osiągnął w rzucie dyskiem 50 m.
37 cm. Anderson jest pierwszym
suropejczykiem, któremu udało się
przekroczyć w rzucie dyskiem gra-
nicę 50-metrową.

'Pożary od piorunów.
| wytworów mózgu i pracy ludzkiej. Również

 

ponoszonych na jej utrzymanie, konieczne
IE OEEn Giełda.

BRASŁAW. W kolonii Daubie,- burzy piorun uderzył w dom miesz: "299999 že postep Iudekočsi o polega|iestjaknajrychlejsze rozwiązanie. proble- nak z powodu zbyt wybujałej inicjatywy| WARSZAWA (Pat). Waluty: Belgjagii! operskiej, od uderzenia pioruna, kalny Pieckowicza Ignacego, zabi:| PMALLENSEAST KOSA ZJ ` A RABY jeszcze licznych jednostek prze 124.20, Berlin 207.50, Gdańsk 172.62, Ho-sala się AS TROW HE BO ne miejscu żonę jegoHelenę, Odnalezienie zwłoki a we =a a = A s'qkniętych żądżą panowania, panoszenia landja 358.80, Kopenhaga 119, Londyn 26.61,
szkodę Bieluna Jana. Straty wyno” Wskutek uderzenia pioruna spalił aa. * :A ‹maz 8 siędla zaspokojenia tysięcy interesików| Nowy Jork 5.20, Nowy Jork kahel 5.207/4,<zą 1.400 RP | się również dom. mieszkalny i chlew. вЕ i RWE ! EK 2 : i ja ' materjalnych, ambicyjek osobistych, itp.| O li 133.90, Paryż 34,89, Praga 21.97, Stok-

© BRASŁAW. We wsi Rejkow- Straty wynoszą 700 zł. Patrol KOP. ze strażnicy we wsi|T"z S PZ a > 2507 ano kraci|«uch technokratyczny — jak stwierdza Mię-| holm 137,35, Szwajcarja 172.77, Włochydzeżyzna, śm: słobódzkiej w czasie , Łapiny, gm. pluskiejiznalazt na gra”| Zėroma; DE = ity materjał statystycz- dzynarodowe Biuro Pracy, napotyka na| 45,43. Tendencja niejednolita.
= > |nicy polskorłotewskiej zwłoki męż:| 2%: doszli do wniosku, że przy obecnym po-| znaczne trudności. To też od tej iub innej Akcje: Bank Polski 86,15—86—86.25,

Pożar lasu w DOW: dziśnieńskim: | czyzny w stanie częściowego roz:| stepie techniki i szybko postępującej me- inicjatywy czynnika ludzkiego, wynikającej| Norblin 27, Starachowice 10.50. Tendencja
chanizacji pracy wystarczy zatrudnić lud-

rość Stanów Zjednoczonych A. P. w wieku

od 20 do 50 lat przez 660 godz. w roku na
głowę, a poziom życiowy obywatela znacz-

nie się podniesie. Ten pogląd obejmuje na-

der znikomą część ludzi zamieszkujących

glob ziemski. Pomimo, że samo życie wy-

suwa na porządek dzienny tę sprawę, jed-

nie z samych potrzeb życiowych, w pierw-

szej linji zależy tętno lub wegetacja we-

wnętrznego życia, gdzie również kryje się

często zarodek niebezpieczeństwa dla wielu

mieraz miljonów ludzi. A z takiego ujmowa-
nia i tych posunięć nic się nie stworzy

prócz nieprzerwanego pasma udręki i po-

ważnych ofiar — najczęściej niestety bez-

niejednolita.

Papiery procentowe: budowlana 43.50,
'nwestycyjna - seryjna 119!/3, konwersyjna
€3.75—64, dolarowa 68—67.25, dolarėwka
53!/s, stabilizacyjna 67.38, stabilizacyjna
drobne 67.50—67.65, 4!/> proc. listy zastaw-
ne ziemskie 50—50.25. Tendencja niejedno-
lita.

aniaSiiiaA

WI lesie Ireneusza Doboszyńskie- który zniszczył las do lat 30 na prze- kładu. Dochodzenie ustaliło, že są

gó w majątku Ujście gm. pliskiej strzeni około 7 ha.

pow. dziśnieńskiego powstał pożar, oblicza straty na 1000zł.

Samobójstwo zniewolonel.
Anna Krawczonek, lat 36, miesz- wiesiła się w stodole jakoby z po- 3

przez Leona ków,
wych,

Poszkodowany to zwłoki Uga enki Antoniego (ze
j wsi Bystromowce, gm. słobódzkiej),
| który poniósł śmierć w dniu 1 sierp-
"mia od rany postrzałowej w: czasie,
gdy patrol KOP. šcigając przemytni-

oddał kilką strzałów karabino-  ikanka wsi Szczerecicha, gm. chor wodu zgwałcenia jej z Leo

ech pow. wilejskiego, po МасКо ze wsi Batraki gm. ilskiej.   
   <: RISE

 

 

 

 

 

      

  
 
 

  

 
 

 

  

 

    
  

     

 

MIGNON G. EBERHART 46)ы J „

› a

a Papuga: r a

(P.zekład autoryzowany zangielskiego). DĄ
Potem mżwiliśmy o świątysiach burmańskich, takich złotych i przy”

sadzistyck, o zimnych, rocnyci wiatrach na pustyni i o Moskwie.

— lnżynier prowadzi dz'wne życie — zaopinjowała Sue. — Ale to

 

 
 

 

i bezczynności Gdy się o tem mówi, wydaje się, że to nic takiego. W.
rzeczywistośc! to są okropne izeczy. Byłem świadkiem... Nie, inżynier

i inien .'ę żenić.
e Ri — З\гез‘ъс‘ЬчЫа Sue i wróciliśmy do hotelu w milczeniu, bo

zdawkowych wymuszonych uwag nie można nazwać rozmową.

Lorna zjawił się dopiero po lunchu. Udaliśmy :'ę odrazu na pod-

wórze, w miejsce bezpieczne cd pósłuchu. Powiedział, że był zajęty całe

rano, O iie na nieruchcmej tw:1zy może się odbićjakieuczucie, jego ma”

ska wyrażała przygnęb'enie, 'owiedziałem się, że policja jest w ruchu i

że moja sytua . 1 przeds'awia się niewyrażnie,
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я T mi na Zwierzyńcu do R n-.-... | 3, 4 pokojowe odre- 3
c zaabok aka DA: « S K 8 N c Z 6 A A P i E s N>, sprzedania. Informacje i ko e montowane z elektrycz- LUT
w rol. gł Llana Maid I WIIII Forst Czar miłosnych usojeń.. Przepiąkna muzyka.. Cudowne| Aniokolska nr. 122.976-3 |... „Ipokoje| Poasukėje nością w ładnej i zdro- & RUKAR

TEATR melodje. Film zestał nagrodzony złotym medalem Wiedeńskiej Akademji Fil -owej. MIESZKANIA, wej dzielnicy słonecznej | NIA
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— Czy policja juž wytropi'a pochodzenie trucizny? — zapytatem,
— Nie wiem. Posyłali do iaboratorjów w Paryžu, Jakas rzadka tru-

cizna. Nic noizwyczajnego, aix rzadkość. Dowiedziałem się tylko, że
samochodu niż znalezieno. Panna Tally pokazała mi miejsce, śdzie się
zatrzymał, Bardzo blislo hotelu. Lovschiem ma auto, ale panna Tally
nie może pozaać, czy ts było l auto, czy inne. Jeżeli porwanie nastąpiło
'z wiedzą gosp:darza, to natus: nie... tego... Ale jak się tu przekonać?

— Albo gospodarz umacz:ł w tem łapy, albo napastnik miał swoją
maszynę, któ:ą odjechał W taxim razie nie jego zamordowano ; pierw-
szy mord nie ma konie: znościowego związku z panną Tally,

musi być miie. Ciągle "oś nowego: przygody, niespodzianki... a — W każdym razie dobrze dla pana, że dotąd nie znaleźli rewolwe- — Może inie.
— i ja tak początkowo myślałem, Z czasem przekonałem się, że | .„ jeżeli znajdą, to może się okaże, że pan nie miał z nim nic wspólnego. —T być itak, że napastnik miał wspólnika i ten zabrał auto.

— Natuta!nie,rozmaitość nie wyklucza mono:cnji, Zmiana nie zawsze jest przyjemna.

Czasami tęskni się do stałego trybu życia: tych samych zajęć, tego sa-

miego domu, tych samych twarzy, Inżynier, o ile nie mieszka w mieście,
"nie ma tego wszystkiego. a rzadiko możemieszkać w mieście, Ja zawsze

przebywam na kresach cywil:acji, Ale, o ile się nie myśli o małżeń-
stwie, nie ma się na co skarżyć Inżynier nie powinien się żenić,

— Al! Dlaczego? : .
— Chyba, że zaniecha wędrownego życia i osiądzie gdzieś w mieś

cie. Inaczej Łiedna jeg” żona będzie miaia za swoje. Dia kobiety takie
życie jest bardzo ciężkie. Niż ma nic do roboty. Nie może się urządzić
na stałe, a jeżeli ma czieci, to musi je wysłać gdzieś do szkół, Towa-
rzystwa żadneżo. Zamiast domu obóz, namioty, baraki, okropne zajazdy.
O komunikow iniu się z rodziną, czy przyjaciółmi niema mowy. Muzyka,
teatr, rozrywiki — tego na pustkowiu niema, Odważna kobieta może s0-
bie poradziė w prymitvwnych warunkach życia, ale monotonnej pustki
nie wytrzyma

— Ma nięża.
—Nie m*. Mąż znika na cały dzień i jest stale pochłonięty uszczęś-

liwiającą go pacą. Koieta żywa i energiczna nie wyżyje wśród pustki
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— Może! — wybuchnąłen: — Nigdy nie widziałem tego rewolweru.

Zresztą wogole nie mati tu rewolweru, a bardzoby mi się przydał,

— Przydał? : 3

—Naturalnie, Ale nie poto, żeby zabijać ludzi, więc niech pan nie

robi takiej miay. Mój rewolwsr został w kufrze, wysłanym do Madrytu.
| Zważywszy nx to, że już dwa tazy chciano mnie tu sprzątnąć, posiada-

nie broni dałoby mi większe poczucie bezpieczeństka. Pan ma napewno

kilka rewolw rów. Mógłby mt pan jeden pożyczyć,
— Spodziewałem się tej grośby— mruknął, —Ale niech pan teraz

kogo zasirzeli | znajdą mój rzwolwer, to będę ładnie wyglądał.
— Gdyby mnie kto napadł, napewnobym siębronił. Ale nawet w tym

wypadku nie spofkałohy pan: nic gorszego niż mnie dotąd. Muszę
przecież mieć jakąś obronę, a pan wie, coby się stało, gdybym spróbował
kupić rewolwer,

— Zamknęliby para w ciągu godziny —potwierdził tak ochoczo, |
że aż zniechęcająco. 3

W końcu przyzna: mi sę. że ma dwa browningi i że mi może je-
den pożyczy, jeżeli przyrzeknę, że nie będę porywczy. W, związku z ca-
łą sprawą „porywczość była ckreśleniem rozpaczliwie komicznem.
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— Jeżej: wspólnikiem był Lovschiem to auto było jego.
— Może. _Niech pan jednak nie zapomina o rewolwerowcu z

podwórza.
Pożaiowaiem prze'otnie,

Sue ze światłe.n.
— Czy tym rewoiwerowcem nie mógł być pastor? — zapytałem.
Lorn patrzył na biały bruk podwórza.
— А. -- zaczął iakim tonem, jakby powiedział:

cię ponosić!” :
— Co pan sądzi o jego fałszywem alibi?
— No, źle. Niewiany człowiek nie robi takich rzeczy,
— Mówił mi, że bałsię' rozgłosu w związku z tą sprawą ze wzglę*

du na swoją suknię kapiańską.
— O, la! :a! To par go o !o pytał?!
— Tak. Cóż w tem złege?
— Możeee niiic ziego, a:e .. jeżeli on jest mordercą...
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