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PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu, lub z | 

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

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

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 

cja nie uwzgłędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. r 

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

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

KLECK — Sklep „Jedność. 

LIDA — ul. >uwalska 13 — S. Mateski. 
LUNINIEC — Ksiegarnia Kol. „Ruch“. 

MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 
MIORY — Ejdeiman 
NIEŚWIEŻ -- ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWiĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch 

OSZMIANA — 
PODBRODZIE 

DRUJA — Kowkia. ` 

Księgarnia Spółdz. Naucz. 
— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

WOŁOŻYN — 

| 

| SŁONIM — Księgarnia ]. Ryppa ul. 

! 

| 
! 

Mickiewicza 10. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY _- M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja ^ 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte «aty. 

Li Kiosk owy iberman, gazet: 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 

KUSS AA AST S DNS KODAS KIT SNES COS AKSA EN IAE EDIT 

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

Zagraniczne 50 proc. 

  

Trocki o Hiflerze 22miljony naakcję interwencyjną w rolnictwie 
Lew Dawydowicz Trocki pędzi już 

oddawna żywot emeryta historji. Od cza 
su do czasu przypomina się światu z 
Wysp Książęcych, gdzie znalazł przytu- 
łek wygnany ze swej sowieckiej ojczyz- 
ny przez milczącego Gruzina — artykt- 
łem wywiadem, lub książką. 

Wywody byłego wodza czerwonej ar 
mji, mimo, że przeszedł już on w stan 
spoczynku wciąż jeszcze mają w sobie 
sporo sensacyjności i pewnej politycz- 
nej egzotyki. Ostatnio po spacerze eu- 
ropejskim, który odbył Trocki w począt 
ku b. roku, jego działalność publicystycz 
na znacznie się ożywiła i mie ma mie- 
siąca, aby którykolwiek z wielkich dzien 
ników europejskich, nie drukował jego 
artykułu, lub rozmowy specjalnie dele- 
gowanego korespondenta. O ile przed- 

swej przeszłości politycznej, wykorzy- 
stując każdą okazję do porachunków z 
byłymi towarzyszami z Kremlu, o tyle ie- 
raz rozszerzył zakres tematów i zabie- 
ra głos w sprawach politycznych doby 
obecnej, niezwiązanych: bezpośrednio z 
jego porzednią działalnością. 

Właśnie, przed kilku dniami ukazał 

się w prasie zagranicznej artykuł Troc- 

kiego poświęcony osobie Adolia Hitlera. 

Wywody speca od rewolucyjnych prze- 

'wrotów nie są żadną rewelacją, a kon- 

kluzja, że Hitlera może obalić tylko woj- 

na, lub rewolucja, nie jest również żad- 

nem odkryciem Ameryki. Mimo to jed- 
nak pewne uwagi Trockiego mogą zain 
teresować i wyjaśnić tajemnicę powo- 
dzenia Hitlera. 

— Szybki wzrost niemieckiego kapi- 
talizmu przed wojną — pisze Trocki — 
nie oznaczał zwykłego upadku klasy šre- 

dniej. Podczas, gdy niektóre warstwy 
drobnomieszczaństwa zostały zupełnie, 
zniszczone na ich miejsce powstały in- 
ne: rzemieślnicy, handlarze, technicy, 
oraz urzędnicy w wielkich zakładach 
przemysłowych. Aczkołwiek "warstwa ta 
była bardzo liczna, traciła jednak stop- 
niowo resztki swej niezależności. Żyia 
na krawędzi ciężkiego przemysłu i sy- 

stemu bankowego, jadła okruchy ze sto- 
łu karteli i żyła jałmużną duchową 
swych starych teoretyków i polityków. 

Chaos powojenny wytrącił z równo- 
wagi rzemieślników, handlarzy, i urzęd 
ników w niemniejszym stopniu aniżeli 
robotników. Kryzys zniszczył chłopów. 
Zubożenie warstw średnich nie oznacza- 
ło ich sproletaryzowania. Ale to zuboże- 
nie starannie przykrywane krawatami i 
skarpetkami ze sztucznego jedwabiu, zni 
szczyło wszelką wiarę iwe- wszystkie nau- 
ki demokratycznego parlamentaryzmu. 

Sztandar narodowego socjalizmu — 
pisze dalej Trocki — podniesiony zo- 
stał przez niższe i średnie warstwy ofi- 
cerskie dawnej armji cesarskiej. Udeko- 

rowani orderami oficerowie i  podofi- 

cerowie, nie mogli strawić tego, że ich 

bohaterstwo i cierpienia nie znajdują 
już więcej zrozumienia, nie dają żadnych 
praw, nie budzą wdzięczności. Stąd zro- 
dziła się ich głęboka nienawiść do panu- 
jącego ustroju. 

Na początku swej karjery politycznej 
Hitler wyróżniał się przypuszczalnie, tyl- 
ko większym od innych temperamentem, 
donośniejszym głosem i pewnością sie- 
bie. Nie przyniósł on ruchowi żadnego 
stałego, trwałego programu, jeżeli nie 
liczyć pragnienia zemsty sponiewiera- 
nych żołnierzy. Rozpoczął on od skarg 
na traktakt wersalski, na drożyznę, na 
brak poszanowania dla zasłużonych pod- 

oficerów i oticerów. Kto skrzywdzone- 

mu będzie mówił o jego krżywdzie, ten 
będzie miał rację. Hitler potrafił do wor- 
ka żebraczego narodowego socjalizmu 
zebrać wszystkie skargi, żale. Każdemu 
umiał powiedzieć właściwe słowo, każ- 
demu umiał dogodzić. Walkę swą o wła- 
dzę rozpoczął nie od złorzeczeń, ale od 
skarg. | coraz więcej zawiedzionych przy 

słuchiwało się jego wywodom. 

Tak zrodził się wódz — konkludu- 

je Trocki — i tu znać w nim świetne- 
go znawcę psychologji tłumów. Pod tym 
względem analiza powodzenia  politycz- 
nego pięknego Adolfa niewątpliwie jest 
trafna. 

W dalszych swych wywodach twier- 
dzi Trocki, że narodowi socjaliści w 
Niemczech nadali swemu ruchowi uzur- 

powane miano rewolucji. W rzeczywi- 

stości nie była to żadna rewolucja. Re- 

wolucja bowiem prowadzi do zmiany u- 

stroju w tym, czy innym kierunku, pod- 
czas, gdy narodowy socjalizm nie przy- 
niósł żadnej zmiany. 

Po uszczypliwych uwagach 0 rasi- 
zmie i podkreśleniu, że najwybitniejsi 
wodzowie narodowego socjalizmu nie są 

wcale germańskimi Niemcami, lecz na- 
pływowymi, Hitler z Austrji, Rosenberg 
z krajów bałtyckich i t.p. kończy swój 
artykuł Trocki w sposób następujący: 

— Program, który umożliwił narodo- 

3 е Е rzed-. domkach wieśniaczych, 
tem Trocki wyłącznie ograniczał się dw 

wemu socjalizmowi zdobycie władzy, ży- 
wo przypomina sklep na prowincji, w 
którym pomieszane są wszystkie towary. 
Otrzymać można w nim wszystko po ni- 
skich cenach li w jeszcze niższym ga- 
tunku: wspomnienia „szczęśliwych cza- 
sów wolnej konkurencji, marzenia o od- 
rodzeniu mocarstwa kolonialnego, fraze- 
sy o powrocie od prawa rzymskiego do 
staro-niemieckiego, nienawiść wskutek 
nierówności społecznej wobec tych, któ 

rzy posiadają wille i auta, a strach 
przed równością społeczną z tymi, któ- 
rzy nie noszą kołnierzyków, wściekły, o- 
szalały nacjonalizm i „neo-niemiecki me 
sjanizm. 

Czy można dziwić się, że naród po- 
szedł na ten lep. Bynajmniej. Nietylko w 

ale i w potęż- 
nych drapaczach nieba obok pojęć dwu 

dziestego wieku , pokutują jeszcze poję- 

cia z dwunastego i trzynastego wieku. 

Setki miljonów ludzi używa elektryczno- 
ści, a wierzy w zaklęcia i zabobony. 
Miljony ludzi posiada radjo, szczyt tech= 
niki, a chodzi po poradę do wróżek. 
loci, którzy prowadzą wspai , geniju- 
szem ludzkim zbudowane / 
maszyny, noszą pod koszulą 
Na tak „bujnej* niwie mógł zakwitną 
ruch narodowo-socjalistyczny. , 

Narodowy socjalizm j 
wcieleniem imperjalizmu. Nadzieje, któ- 
re pokładają niektórzy ludzie, że rząd 
hitlerowski dziś lub jutro padnie o 
wewnętrznego bankructwa programu, 
zupełnie fałszywe. Program był potrzeb 
ny tym ludziom, aby zdobyć władzę. Ale 

iadza pozwoli nie wypełniać programu. 
o rodzaju faszyzmu mie można ani 

zreformować, ani zmusić do ustąpienia. 
Można go tylko obalić. 1 dlatego kres 
drogi narodowego socjalizmu niemieckie 
go będzie: wojna, lub rewolucja. 

Tyle Trocki o Hitlerze. Porównanie 
programu hitlerowskiego do sklepu z :0- 
waraini, jest bardzo dosadne, ale mimo- 
woli nasuwa myśl, że sam Trocki zna 
doskonale urządzenia takich sklepików , 
i właśnie na sprzedaży tego rodzaju 
towarów zrobił swą histaryczną karjerę. 

Sz. 

Seminarjum zagraniczne rozpo- 

czyna rok szkoiny 15 sierpnia 

J. Em. ks. kardyna: prym*s Hlond 

wyznaczył termin rozpoczęcia 

roku szkolnego nowicjackiego w Semi- 

narjum Zagranicznem na dzień 15 sierp- 

nia r.b. 

Zgłoszenia maturzystów kierować na 

leży do dnia 10 sierpnia pod adresem: 

Seminarjum Zagraniczne w Potulicach p. 

Nakło n/N. 
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WARSZAWA (tel. własny). — jak się do- 
wiadujemy, w najbliższych dniach zostaną 0- 
pracowane nowe rozporządzenia, realizujące 
uchwałę, powziętą na ostatniem posiedzeniu 
ministrów w sprawie pokrycia kosztów inter- 
wencyjnej akcji w rolnictwie. 

Wpływy na cele pokrycia deficytów tej ak 
cji przewidziane są w wysokości 22 miljonów 
złotych. Z sumy tej 12 miljonów ma wpłynąć 
przez opodatkowanie uboju zwierząt rzeźnych 
który przewidziany jest w wysokości 1,50 od 

Sztuki nierogacizny, 50 gr. od cieląt i 3 zł. 
od bydła rogatego. Dałsze 4 miljony zostaną 
osiągnięte przez wprowadzenie 10 proc. dodat 
ku do państw. podatku gruntowego, który 
nie obejmuje jednakże płatników, opłacających 
podatek gruntowy z degresją, oraz tereny wo 
jewództw wschodnich. Pozostałe 6 miljonów 
wpłynąć ma z 10 proc. dodatku do państw. 
podatku od obrotu, przypadającego na 1—5 
kategorię przemysłowców. 

Rokowania w Londynie 6 elektryfikację kolei 
Warszawa 

WARSZAWA (tel. własny). — jak się do- 
wiadujemy, wyjązd p. wiceministra Koca do 

Londynu ma na cełu między innemi, podjecie 
rokowań w Sprawie nowej pożyczki inwesty- 

cyjnej, którą konsorcjum  angiełskie przezna- 
czyłoby na elektryfikację kołei Warszawa 

Radom. 
  

Uruchomienie linji średnicowej w Warszawie 
WARSZAWA (tel. własny). — Когезроп- 

dent nasz dowiaduje się, że wskutek szybkie- 
go ukończenia robót pierwszej serji na terenie 
dworca głównego w Warszawie, uruchomienie 
linji šrednicowej w pierwszych nastąpi już 

dniach sierpnia. 
Pociągi prawobrzeżne, przychodzące z Wil 

na i ze Zdołbunowa, będą skierowywane na 
dolny dworzec. 

  

Pos. Wysecki 
BERLIN PAT. — Dziś o godz. 18, 

min. 20 opuścił Berlin, udając się do 
Warszawy dotychczasowy poseł Rzeczy 
pospolitej Polskiej w Niemczech dr Ai- 
ired Wysocki. Wśród licznie odprowa- 

1 dzających ministra na dworzec znajdowa 
li się przedstawiciele rządu Rzeszy, gro 

  

opuścił Beriin 
no wyższych urzędników urzędu spraw 
zagranicznych, liczną przedstawiciele kor 
pusu dyplomatycznego z nuncjuszem ra 
czele, personel poselstwa polskiego z ra 
dcą Wyszyńskim na czele, konsul Krucz 
kiewicz, ordz przedstawiciele kolonji pol 
skiej. 

ЗОВЕ ARENZUDOERARACZCE 

| nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. 
i 
4 

drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. 

co do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 
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Wizyta lotników so- 
wieckich w Polsce 

START Z MOSKWY 

MOSKWA PAT. — Wczoraj o godz. 6 ra 

no z lotniska moskiewskiego wystartowały do 

Warszawy dwa samoloty sowieckie, piłotowa- 

ne przez dwóch znanych lotników Ingaunisa i 
Turżańskiego. Trasa pierwszego samołotu pro- 

wadzi przez Homel i Lwów, do Warzzawy, 

drugi leci do Warszawy przez. Witebsk i Wil 
0. 

# O godz. 10.30 wylądował na lotnisku 6 p. 
lotn. w Skniłowie samolot sowiecki, pilotowa- 

ny przez inż. Ingaunisa i obserwatora Mienzi- 

nowa. O godz, 12.30 lotnicy wystartują w dal 

szą drogę do Warszawy. 

NA LOTNISKU W WARSZAWIE 

WARSZAWA PAT. — Dzisiaj o go- 

dzinie 14.35 wylądował na lotnisku woj 

skowem na Okęciu samolot sowiecki, 

którym przybył do Warszawy dowódca 

brygady lotniczej pilot Turżański oraz 

obserwator Pawłow. Gości oczekiwali 
na lotnisku dyrektor departamentu lot- 
nictwa wojskowego płk. Rayski, dowód- 
ca 1 p. lotn. płk. Kalkus, attache woj- 
skowy poselstwa sowieckiego Lepin, dy 
rektor departamentu lotnictwa cywilne- 
go ppłk. Filipowicz, przedstawiciel M. 
S. Z. radca Szczerbiński i inni. 

O godz. 15.45 wylądował drugi sa- 
molot, pilotowany przez dowódcę sił lot 
niczych ukraińskiego okręgu wojennego 
Ingaunisa, z którym przybył również ob- 
serwator inż. Mienzinow. Goście sowiec 
cy zabawią w Polsce trzy dni. Wizyża 
ich ma na celu podtrzymanie stosunków 
lotniczo - sportowych między obu pań- 
stwami, nawiązanych przez lotników pol 
skich kpt. Bajana i kpt. Dudzińskiego. 

  

Konkordat pomiędzy Rzeszą a Stolicq Apostolską 
będzie podpisany w dniach najbliższych 

BERLIN PAT. — Biuro Conti dono- 
si, że podpisanie konkordatu między Rze 
szą Niemiecką a Stolicą Apostolską na- 
stąpi jeszcze w ciągu bieżącego tygod- 
nia. Tekst konkordatu ogłoszony zosta- 
nie prawdopodobnile we czwartek. 

BERLIN PAT. — Prezydent Rzeszy 
Hindenburg przyjął w Neudeck wicekan- 
clerza Papena, który złożył mu sprawo- 
zdanie o rokowaniach w sprawie konkor 
datu ze Stolicą Apostolską. 

SKASOWANIE URZĘDÓW KOMI- 
SARZY 

BERLIN PAT. — Premjer pruski Goe 
ring rozesłał do władz krajowych okól- 
nik, zabraniający wszelkiej ingerencji ze 
strony czynników niepowołanych do* 
spraw administracji państwa. O wszel- 
kich próbach tego rodzaju mieszania się 
władze obowiązane są donosić niezwło- 
cznie. Urzędy komisarzy zostaną skaso- 
wane. Tylko w wypadkach wyjątko- 
wych uprawnienia komisarzy będą u- 

  

Rozłam w „UNDO” 
LWÓW PAT. — W związku z ogło- 

szoną w dniu 17 bm. decyzją centralne- 
go komitetu partji Undo wyłączającą z 
szeregów stronnictwa redaktora naczel- 
nego „Nowego Czasu* Dymitra Palije- 
wa, posła Kochana, i Postoluka, w dzi 
siejszym „Nowym Czasie*, organie kon- 
cernu prasowego Tyktora pojawiło się 
następujące oświadczenie: 

„Podajemy do ogólnej wiadomości, 
że dnia 15 lipca wystąpiliśmy z partji 

Undo, a tem samem z centralnego komi- 
tetu Undo, Przyczyną naszego wystąpie 
nia są zasadnicze rozbieżności w poglą- 
dach na politykę Undo z większością ko 
mutetu partji Undo. Wszystkich  człon- 
ków Undo, którzy zamierzają pójść na- 
szym śladem, prosimy przed swem rezy- 
gnowaniem z członkostwa Undo, porozu 
mieć się z nami“. Podpisano: Włodzi- 
mierz Kochan, Dyrsitr Palijew i Posto- 
luk." 

Wylew Pilicy 
KIELCE PAT. — Wskutek ulewnych 

deszczów wezbrana woda na Pilicy znio 
sła mosty, znajdujące się na szosie Pili- 
ca — Wolbrom. Woda zalała również 
budynek sejmiku olkuskiego i zerwała 
na pewnej przestrzeni szosę Pilica 
Złożenie. 

_ Nad Chmielnikiem i okolicą w po- 
wiecie stopnickim przeszła burza z pio- 
runami i ulewą, która zniszczyła kilka 
mostów i poprzerywała groble na sta- 
wach. Wezbrana woda zalała niżej poło- 

żone mieszkania tak, że w niektórych 
wypadkach straż pożarna zmuszona by- 

ła wypompowywać wodę z mieszkań i 
piwnic. 

We wsi Śladkow Mały piorun uderzył 
w dom Stanisława Rudnika i zabił jego 
żonę i 3-letnią córkę. Wzniecony przez 
piorun ogień zniszczył dom i zabudo- 
wania gospodarskie. We wsi Chomątó- 
wek wskutek uderzenia pioruna zabita 
została dziewczyna, pasąca bydło. 

Katastrofa kolejowa 
WARSZAWA (Telefon własny). — Wczo- 

raj rano na kolei dojazdowej wiłanowskiej, 

między stacjami Wilanów — Klaryce, w odleg 

łości 6 km. od Warszawy, wydarzyła się ka- 
tastrofa. Przyczyną jej było pęknięcie osi wa- 

goni osobowego w pociągu pośpiesznym, zdą 
żającym do Grójca. Wszystkie wagony wyko- 
leiły się i zatarasowały tor. Tylko dzięki ma- 
łej trekwencji, nie było wielu ofiar. Kilkunastu 
rannych opatrzono na miejscu. 

Wielcy eksporterzy zboża i Polska 
LONDYN PAT. — Rokowania zbożowe 

pomiędzy wielkimi eksporterami zamorskimi a 
czterema eksporterami naddunajskimi doprowa 
dziły do zgody na podstawie cyfry 50 milj. bu 
Szli, jako kontyngentu eksportowego dła czte- 
rech państw naddunajskich na rynku europej- 
skim w roku 1933-34. 
Rozmowy z Sowietami nie posunęły się na- 

przód. Rozpiętość pomiędzy tem, co oiiarowu- 

ja Sowiętom eksporterzy zamorscy, a czego 
żądają delegaci sowieccy, jest jeszcze bardzo 
wielka. 

Rozmowy czterech wielkich eksporterów 
zamorskich z Polską toczyły się wczoraj rano- 
Po południu odbyło się pierwsze posiedzenie 
porozumięwawcze wszystkich eksporterów i 
importerów. 

  

trzymane aż do ukończenia ich specjal- 
nej misji. 

TAJEMNICZE SAMOBÓJSTWO 

BERLIN PAT. — Dr medycyny He- 
noch popełnił ' w swem mieszkaniu w 
Berlinie samobójstwo przez przecięcie 
sobie arteryj. Siostra Henocha otruła się 
gazem świetlnym. Również donoszą z 
Halle, że dyrektor banku Schenk wraz z 
żoną i 8-letnim synem popełnił samo- 
bójstwo. Motywy tych samobójstw nie 
są znane. 

ZA KULISAMI OBOZU NAZI 

WIEDEŃ PAT. — Urzędowa „Wie- 
ner Ztg.* zamieszcza informacje pewne- 

go publicysty niemieckiego, z których 
wynika, że stronnictwo narodowo - $0- 
cjalistyczne w Niemczech przechodzi о- 
becnie poważny kryzys. Radykalna fron- 
da rośnie z dnia na dzień i domaga się 
przeprowadzenia socjalistycznej części 
programu stronnictwa. Do tego przyłą- 
cza się również rosnące -przesilenie gos- 
podarcze. 

Na czele małkontentów stoi rzekomo 
Goering. Zwraca pewną uwagę, że Hit- 
ler nie powołał Goeringa do zarządu 
stronnictwa, co wywołało w Niemczech 
bardzo silne wrażenie. Dziennik wzywa 
ludność austrjacką, by miała się na bacz 
ności. Niebezpieczeństwo, grożące Au- 
strji, jeszcze nie minęło. 

FRANCJA A SOWIETY 
POGŁOSKI O WIZYCIE HERRIOTA W MOSKWIE 

PARYŻ PAT. — „Intransigeant* do- 
nosi, że ambasador irancuski w Mosk- 
wie Alphant przybywa jutro do Paryża, 
aby osobiście omówić z decydującymi 
czynnikami rządowemi szereg ważnych 
kwestyj, dotyczących stosunków francu- 
sko - sowieckich. — Dziennik podkreśla 
znaczenie przybycia do Paryża ambasa- 
dora Alphanta w tak krótkim czasie po 
wizycie Litwinowa w Paryżu. Niema wą 
tpliwości, że pertraktacje dyplomatyczne 

między Paryżem a Moskwą mają na ce 
lu zacieśnienie węzłów politycznych 
między obu krajami. 

Dziennik wyraża dalej przypuszcze- 
nie, że Herriot nie odmówił zaproszeniu 
rządu sowieckiego i udaje się do Mo- 
skwy w Sierpniu celem przeprowadzenia 
studjów nad obecną sytuacją w Sowie- 
tach. Wizyta Herriota będzie miała 
według dziernika — w każdym razie 
charakter prywatny. 

Program prac konferencji londyńskiej 
LONDYN PAT. — Komisja główna 

ustaliła program posiedzeń poszczegó- 
nych komisyj przed odroczeniem obrad 
konferencji. Plenarne posiedzenie komi- 
sji ekonomicznej odbędzie się 21 bm., 
posiedzenie komisji monetarnej — 24, 
posiedzenie prezydjum konferencji —25, 
zaś posiedzenie plenarne konierencji zaj- 
mie cały dzień 27 lipca. 

Przedstawiciele Kanady, Argentyny, 

Stanów Zjednoczonych,  Australji i 
państw naddunajskich oraz krajów im- 
portujących zboże, postanowili utworzyć 
komitet, złożony z przedstawicieli 
państw importujących celem zbadania о- 
becnej sytuacji. Na stanowisko przewod 
niczącego powołano delegata amerykań- 
skiego Morgenthau. 
_ Delegacja sowiecka oczekuje narazie 
instrukcyj z Moskwy. 

Czy zgromadzenie Ligi będzie odroczone? 
GENEWA PAT. — Za kilka dni upły- 

wa termin wypowiedzenia się przez 
członków Ligi, co do odroczenia Zgro- 
madzenia Ligi Narodów do 25 września. 
Wiele państw wyraziło już zgodę na to 

odroczenie, wobec tego nie ulega ono 
wątpliwości. W związku z tem przewi- 
duje się, że sesja Rady Ligi, poprzedza- 
jaca Zgromadzenie, rozpocznie się 22 
września. 

  

Kolej wschodnie-chińska 
mie może być objektem sprzedaży 

MOSKWA PAT. — Na ostatniem ze 
braniu konferencji w Tokio w sprawie 
sprzedaży kolei wschodnio - chińskiej 
delegacja sowiecka przedstawiała memo 
randum, w którem zaznącza, że uważa 
kwestję własności ZSRR w stosunku do 
kolei za niepodlegającą dyskusji. 

Delegacja sowiecka nie może uznać 
mandżurskiego punktu widzenia, że do- 
bra, pozostające już we władaniu Mand- 
żurji, nie mogą być przedmiotem kupna. 

W konkluzji memorandum zaznacza, że 
delegacja sowiecka uważa za niewłaści- 
we rozważanie cyfry ceny kupna, propo- 
nowanej przez stronę mandżurską. 

Skazanie komornika 
BYDGOSZCZ. PAT. — Sąd Okręgo- 

my w. Bydgoszczy skazalł nia 4 lata mwiezie- 
miła: komornika sądowego, Sllanisława Si- 
korskiegio za! sprzeniewienzenie w 152 wy- 
padkach sumy: 21.370 zł. > 

W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc „drożej. 
Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 
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TELEGRAMY 
PREMJER JĘDRZEJEWICZ WiZYTUJE“ 

OBOZY „STRAŻY PRZEDNIEJ* 

GDYNIA. PAT. — Wkzoraj wieczorem 
p. premjer Jędrzejewicz iw. towarzystiwie 
dyrekitiomaj departamentu Makucha,  kura- 
tora okręgu szkolnego poznańskiego Pol- 
laka i naczelnika Straży; Przedniej p. Pie 

  

;, de Repllonge, odbył wizytację obozów in- 
sfinuktiorskich Straży Przedniej w Kantu- 
zach i Chmielniku. Około półlniocy p. prem- 
jer Jędnzejewicz odjechał ido Warszawy. 

POWROTY MINISTRÓW 

WARSZAWA. PAT. — Pam minister 
sjpiratw wewnętrznych Pienacki powrócił z 
urlopu wypoczynkowego iii objął unzędowa- 
niie. — Pani prezes Rady: Ministrów: powró- 
cił wczoraj ramo dp Werszawy: ii objął u- 
rzędowanie, | ‘ 

POŻEGNANIE RADKA 

WARSZAWA. PAT. — Poseł ZSRR 

(w Warszawie min. Antonow - Oiwsiejenko 
wydalł wczoraj pożegn:llne śniadanie na 
cześć wybitnego publicysty i polityka so- 
rwieckiego Karola Radka. [Wśród zapro- 
szonych gości obecnii byli: maczelnik wy- 
dziialtu wschodniego  Mimisterstwa Spraw 
Zagrenikznych min. Schaetzel, naczelny 
redaktor: „Gazety, Polskiej" płk. Bogusław 

Miedziński, b. minister Ignacy Mialiuszew- 
ny: redaktor „Kujrjera: Poramne- 

go* Wojciech Stpiezyński i inmi. 

KSIĄDZ OFIARĄ KATASTROFY 

MOTOCYKLOWEJ 
BYDGOSZCZ. PAT. — Onegdaj mofto- 

cyklem z Gdańska @ю Bydgoszczy jechał 

29-letni ks. wilkary Bernand Regelski. Na 

szosie iw pobliżu wsi Chmielmikir motocykl 

majechełt na mieoświetlony wóz jednokion- 

my: gospodanza Miamszieza. Nia slkutek zde- 

rzenia iks. wilkary, doznawszy złamania 

podstawy czeszki, zmarł w kilka chwil 

później. Biralt jego, jadący: w. przyczepce, 
doznał 'dotkliwych obrażeń, 72 

ROOSEVELT NACISNĄŁ GUZIK 

SAN FRANCISCO. PAT. — Prezydent 
Roosevelt w Właszymęjtomie miacisnąłł gu- 
zilk: elektryczny, co spowodowało wysadze- 
nie w powietrze podwodnych skał, Bezpo- 
średniio potem. mozpoczęła się budowa mio- 
wiego mostu, który: poprzez zatokę morską 
połączy San. Firzinicisco: z miastem Oakilamd. 
Długość mostu wraz dojazdamii wymosić 
Ibędłzie 13 ikm. Kioszijy: biudotwy: siięctatją, T5 
milijonówi dolarów. Rząd stanu Khliforuja 
powołał do życia malczelną radę doradczą 
jmżynierów, ma czela której stanie unany 
imżyniiex Polak Ralf Miodrizajevvski. Most 
będzie wiszący, (Pomysit tego mostu wy- | 
szedł bd! ihż. Modnzejewskiego. 

ZNIEWAŻENIE FLAGI SOWIECKIEJ 

HELSINGIFORS. PAT. — Wczoraj 
po południu wi pobliżu miłniistenstiwia: spraw 
zagranicznych trzech  mietrzeźwych ludzi 

zerwallo il poldamło flagę samochodu posła 
sowiieckiego. Sjpraweówi napzści! areszto- 
wano. 

NIEBYWAŁE UPAŁY NA WĘGRZECH: 

BUDAPESZT. PAT. — Wczoraj w Bu- 
dapeszeie z powodu niebywałego upału — 
(termometr wskazywał pnzeszło 34 st.), 
umarło z powodu udaru słonecznego 5 о- 
sób, a w: okolicach Budapesztiu 6 iosób. W. 
(godzinach popołudniowych wi Budapesz- 
cie i w okolicy; przeszla burza o niezwyk- 
łej sile; wiiałtir pozryjwał w wielu domach 

dachy, postrącał szyldy, sklepowe, powy- 
'wirejcał dlrzewiaa i słupy kelegmaficzne. 30 

jest przeszło 40 osób, Wicher i fale wy- 
wróciły ma Dunaju łodzie, 5 osób utonęło. 

WYBUCH W TRAKTORZE POWO- 
DEM OLBRZYMIEGO POŻARU | 

CASABLANCA. PAT. — JW. pobliżu 
miiejsdowości) Petift-Jeam iw czasie pracy 

mai woli od wybuchu w tnalkitorze zeczął się 
szerzyć pożar, który podsycany, silinym 
wiatrem objął z niebywałą szybkością о)- 
brzymii teren i! 30-killometrowiym: pasem о- 
gniia ogarnął wiele ferm, osiedli itd. Zbiio- 
ny. i iniwentamz zgimęły. 

W wielu miejscowościach ratunek był 
zupełnie niemożliwy. (Wi zgliszczach zma- 
leziomo 6 zwęgloniych trupów. Przeszło 100 
osób lżej i! ciężej poparzonych przewiezio- 
mo do szpitala. Ognia idotychczas mile uda- 
ło się ugasić, mimo energicznej akcji! ra- 
tunkowej, którą wszezęły władze. 

ZMARŁ DR MICHAJŁOWICZ 

PARYŻ. PAT. — Zmarł tu dr. Michaj- 
łowicz, były członek rządu jugosłowiań- 
skiego, założyciel towarzystwa przyjaciół 
FPramcji w. Jugosławii! 

  

Przewiezienie zwłok lotników 
litewskich 

BERLIN PAT. — Na polecenie poselstwa 
litewskiego w Berlinie ciała poległych lotników 
litewskich przewiezione zostaną w środę z My 
śliborza do Szczecina, skąd nastąpić ma prze- 
wiezienie ich samolotem do Kowna. Przed od 
lotem odbędzie się na lotnisku żałobna uro- 
czystość ku czci poległych z udziałem przed- 
stawicieli miejscowych władz niemieckich. 
Pogrzeb lotników w Kownie odbędzie się na 

koszt państwa. 

Lot Medjolan — Moskwa 
- MOSKWA PAT. — Wylądował tu szczęśli 
wie lotnik włoski de Bernardi, który doknał 
bez lądowania przelotu na trasie Medjolan — 
Moskwa. Lotnik zabawi w Moskwie kilka dni 
—-poczem wystartuje do powrotnego lotu bez 
lądowania.



    

' przyjaciół po stracie swych najbliższych? Czy 

Lotnika skierowane do 

    

SILVA RERUM 
ZASTANÓWMY SIĘ NAD WYPADKA- 

MI LOTNICZEMI 

Gazeta Polska (196) umieszcza słusz 
ne uwagi Starego Lotnika, który, zasta- 
nawiając się nad częstemi wypadkami 
lotniczemi, 'woła już, w tytule: „Zasta 
nówcie się!*.. Autor na wstępie przyca- 
cza dwa wypadki, o których były wzmian 
ki w prasie: 

W jednym wypadku, jak podaje prasa 
codzienna. 

.„.Kapral podchorąży Borkowski dokony- 
wując przelotu szkolnego z ośrodka lotnicze- 
go w Dęblinie do Warszawy postanowił zair1- 
ponować swym znajomym z Otwocka i po: 
pisać się przed nimi swemi umiejętnościami 10- 
tniczemi. 

Realizując ten pomysł, kpr. Borkowski zbo 
czył z wytkniętej trasy i przez półtorej go- 
dziny bujał na niewielkiej wysokości nad wil- 
lami otwockiemi, dając chusteczką  porozu- 
miewawcze znaki swym znajomym. 

W czasie dokonywania jednego z wielu 
wiraży, aparat stracił szybkość i wpadł w 
korkociąg. Nieznaczna wysokość, na jakiej la- 
tał Borkowski, nie pozwoliła wyprowadzić Sa- 
molotu do normalnej pozycji. Maszyna runę- 
ła na sonowy lasek, otaczający wiilę „Kamier- 
ną* przy ul. Słowackiego i rozsypaia się w 
drzazgi”, 

W drugim wypadku $. p. kpr. pchr. Каг- 
czewski podzielił los swego kolegi. Opis tego 
wypadku znów podaje prasa codzienna z Gd- 
powiedniemi komentarzami. 

„„Pchor Zbigniew Karczewski odby vając 
lot ćwiczebny z Dęblina do Warszawy  prze- 
łatywał nad majątkiem swych rodziców we 
wsi '' Ogonów. Młody lotnik kilkakrotaie okra- 
żył zabudowania dworskie-i skierował lot w 
kierunku swojego szlaku, gdy w tym momen 
cie aparat stracił równowagę i spadłszy pio- 
nowo na ziemię, roztrzaskał się, grzebiąc 10%- 
nika pod szcąztkami, Pchor. Karczewski po- 
niósł śmierć na miejscu“... 

Wypadki te są aż nadto wymown 
Dowodzą one, że przyczyną nieszczęść 
często bywa niepotrzebna brawura mło- 
dych lotników. Autor więc rzuca pyta- 
nie: 

Kto 'winien śmierci tych młodych ludzi? 
Jaką naukę daje nam ich tragiczna i przed- 

wczesna śmierć? 
Postarajmy się odpowiedzieć spokojnie 

na te pytania, które ciężko zawisły nad nami, 
znacząc swój ślad kirem i łzami. 

Kto winien — zawołajmy donośnie, niech 
słowa nasze usłysza matki, — niech dośrą ore 
do świadomości młodego pokolenia lotniczego, 
zaprawiającego się z zapałem do zaszczytnej 
służby powietrznej. 

Głos nasz, który rozdrapuje i krwawi świe 
że i niezabliźnione rany, nie może być nie- 
dosłyszany, — nie może odbić się pusiem 
echem, — musi trafić do rozumu, uczucia i 
sumienia tych, do których jest skierowany. 

Czy znaleźliśmy odpowiedź na nasze py- 
tanie? 

t Zastanówcie się sami, czy w sercach wa- 
szych, w sercach młodych, gorących i zapal- 
nych, bijących przyśpieszonem tętnem miłości 
do swego szczytnego zawodu, nie znajdzie od- 
dźwięku płacz matek, ból krewnych i żal 

  

  

w mózgach waszych nie budzi się uczucie 
wyrzutów na myśl, która się wyraża jednem 
twardem zdaniem ...sami jesteśmy winni, 

Sprawa katastrof lotniczych jest nie- 
słychanie bolesna: zbyt dużo ofiar po- 

_ chłania brak równowagi niektórych 10г- 
ników, więc słuszne <а słowa Starego 

lotników  inło- 
dych: 

Wypadki lotnicze są i będą. Uniknąć ich 
nie możemy, ale możemy je zmniejszyć wy- 
bitnie, unikając wszystkiego tego, co jest ich 
powodem. Od was samych, od waszej dobrej 
woli, od waszego serca i rozumu, zależy wasz 
los i los lotnictwa polskiego. 

Brakiem rozwagi, lekkomyślnościa, brakiem 
lojalności wobec swych starszych kolegów i 
przełożonych, budujecie grób dla siebie, stra- 
ty dla państwa, ból i żal dla swych rodzin, 
przyjaciół i kolegów. 

Lotnictwo jest domeną ludzi silnych, 0d- 
ważnych, — i rozważnych. To nie zabawka 

"dia dzieci, dła popisywania się przed swymi 
bliskimi, — to broń niebezpieczna i potężna, 
ufundowana przez obywateli ciężką pracą, dła 
zapewnienia bezpieczeństwa swej Ojczyźnie. 

Jeśli już lekceważycie własne życie, to czy 
macie prawo równocześnie trwonić lekkomyśl- 
nie grosz publiczny, łożony z takim wysiłkiem 
przez obywateli, którzy dobro Ojczyzny po- 
z na pierwszem miejscu swych obowiąz- 
ków 

Czy żołnierz niszczący swą broń jest do- 
brym żołnierzem? 

Czy trwonienie lekkomyślne życia i nie- 

  

PARYŻ PAT. — Dziś w Izbie Depu- 
towanych odbyło się posiedzenie więk- 
szości grupy parlamentarnej klubu so- 
cjalistycznego, poświęcone omówieniu 

SŁOWO 

Możliwość rozłamu wśród socjalistów francuskich 
projekty rezolucji, z których jedna zale- 
ca natychmiastowe wystąpienie ze stron 
nictwa, druga zaś przeprowadzenie kam 
panji, mającej na celu uświadomienie 

rezultatów kongresu socjalistów. Uczest-„mas robotniczych o słuszności postępo- 
nicy obrad debatowali nad tem, jakie 
stanowisko mają zająć wobec potępie- 
nia ich polityki parlamentarnej przez 
kongres. 

W czasie debat wyłoniły się dwa 

wania potępionych przez kongres parla- 
mentarzystów. Wobec nielicznego udzia 
łu zebranych Sprawa nie będzie, zdaje 
się rozstrzygnięta. 

  

Wileń Pest 
W. POST W NOWOSYBIRSKU 

NOWOSYBIRSK PAT. — Wiley Post, któ- 
ry wystartował wczoraj, z Moskwy o godz. 17 
min. 12 do dalszego lotu, wczoraj o godz. 6 
min. 27 według czasu lokalnego, wylądował 
szczęśliwie w Nowosybirsku, Powitany na lot 
nisku przez lotnicze władze sowieckie oraz 
zgromadzona ludność. 

DALSZY LOT DO IRKUTSKA 

NOWOSYBIRSK PAT. — Po krótkim od- 

w irkucku 
poczynku lotnik Post wystartował z Nowosy- 
birska o godz. 8.55 do dałszego lotu. 

Post przyśpieszył swój odłot, chcąc wyko 
rzystać pomyślne warunki atmosieryczne. — 
Przed odlotem oświadczył on, że najbliższym 
e4apem jego lotu bedzie Irkuisk. 

POST W IRKUTSKU 
LONDYN PAT. — Otrzymano tu wiado- 

mość z Moskwy, że lotnik amerykański Post 
wylądował szczęśliwie w Irkutsku o godz. 16 
min. 35 według czasu miejscowego. 

Eskadra włoska powraca w sobstę 
CHICAGO PAT. — Generał Balbo ošwiad- 

czył przedstawicielom _ prasy, że zdecydował 
się wystartować w sobotę do lotu powrotnego 

RADEK w 
Galicyjski żyd 1 dygniitarz bolszei tidki 

wi jedniej osobie — Kiartol Radek, o który 
żydowskie dzieniniiki w Polsce piszą, że po- 
zostamie om dla swych stianych przyjaciół 
„kolegą Lolkiem“, — Raldek, którego ma 

dwioreu warszawskim wiitał 'j obeziłowywał 
jego przyjaciel z lat szkolnych, ziniakomity 
polski aktor Stefani Jaracz, — ten! Radek 

   

  

  

z Chicago przez Nowy York, Ocean, wyspy 
Azorskie do Włoch. 

POLSCE 
Спу mie przesadzamy w gościnności, u- 

przejmości i į В 

W: Nie. 188 maszegio pisma, wi artykule 
p. t. „Ścieżyński ji Radek* zaznaczyliśmy 
swój pogląd mia ten (triumfalny, pochód 
Karcia Rz:idka, Ne jesteśmy odosobhieni:: 
lieka ilość listów, otrzymanych di róż- 
myjch osób, stwiejrdza, że pnzesadaa, war- 

  

odbywła uroczystą podróż po Polsce. 
W Krakiowie ma: czešė Radka urządził? 

uroczysty obiad Prezydent miasta, w ipo- 
dróży do Gdyni! towarzyszył znakomitemu 
bolszewikowi jedem z młajdzielniejszych 
polskich żołnierzy — płk. Ścieżyński. —- 
PAT fotografuje dygniitarza sowieckiego i 
rozsyła do: całej prasy polskiej fotogirafję 
z takim podpisem: 

„Wybitmy; publicysta i polityk sowiecki 
Karol Radek bawił w dnilu 13 bra, w Gdy- 
ni, gdzie zwłiedził port. Niw zdjęciu maszem 
wiidzimey (od! stromy: lewej) : koresponlden- 
ta sowiiedkiej agenicji telegraficznej Tess 
w Wiarszawie p. Kowalskiego, Kanola Rad 
ka i komendanta portu wi Gdynii koman- 
dora Kańskiego", 

Ozy me za dużo dymu kadzideł w tej 
calej sprawie przyjmowania 4 Polsce о- 
sobliiwego „rodalkia”, który z polskiego Ży- 

da 2 pod! Tarnowa wyrósł ina przedstajwi- 
cielui państwa, będącego... naszym dobrym 
sąsiadem ?... 

  

nia przeznaczonego dla obrony panstwa, jest 
czynem godnym Polaka? 

Zastanówcie się!!! 
Oto apel waszych starszych kołegów i 

przyjaciół. 

Młodzi lotnicy powinni posłyszeć ten 
rozważny: głos!... Lector. 

  

Sierdzisty Szeffs napisał wesołą książkę 
„„Sierdzisty“ nie jest, broń Boże, rusy- 

cyzmem. Dosadne to, sarmackie słowo, 
6 którem pisze i Linde i Słownik Wi- 

„leūski. A znaczy — gniewliwy, zawsze 
zły, opryskliwy, gderliwiec i zrzęda: 
wszystko naraz, Słownik Wileński przy- 
tacza przysłowia i porzekadła ludowe, w 
których wyraz „sierdzisty'* ważną odgry 
wa rolę. Naprzykład: sierdzista sobaka 
wołkom strawa. Albo: nie dokaże moc 
nigdy sierdzista, co łagodność i dobroć. 

Myślę, że ks. Bolesław Szeffs nie 
sprzeciwi się użyciu tego słowa. Albo- 
wiem ks. Szeffs jest zapalczywym pury- 
stą, który uważa, że wymysł i beszta- 
nie są najbardziej przekonywującym ar- 
gumentem. Wstrętny, obrzydliwy, cudac- 
ki, dziwaczny, szkaradny, niedorzeczny 
— oto sierdziste epitety, któremi ten pu- 
rysta raczy wielu pisarzy polskich, po- 
cząwszy od Mickiewicza. A czyni to w 
swojej ostatniej książce p.t. „Nowe to- 
ry'. We wstępie do niej obwieszcza, że 

° wypowiada wojnę „obcym wyrazom, błę 
dom językowym, uchybieniom stylistycz 
nym, niebywałym osobliwościom  wyra- 
żeniowym i myślowym*. A potem do- 
daje skromnie: wobec tego, iż „nikt do- 
tąd całej tej sprawy jako tako wyczerpu- 
jąco nie przedstawił, on dokona wielkie 
go dzieła, wskazując „nowe tory, jakiė- 
mi dojść można do wydoskonalenia ję- 
zyka polskiego. 

Gdybym chciał czepnąć się od szto- 
su uczonego lingwisty (czyli językoznaw 
cy), zapytałbym, azaliczwrot „jako tako 
wyczerpująco prowadzi istotnie do wy- 
doskonalenia języka. Bo, skoro „wyczer- 
pująco”, to chyba nie jako tako. A jeśli 

  

„iako tako“, to chyba nie „wyczerpują- 
co*. — Co do słowa dziwactwo niepoję- 
te! Kto zdoła to pojąć, kto zrozumieć? 
powtórzyłbym ipsissima verba ks. Szet- 
isa, w które zaopatruje on niejedno zda- 
nie Żeromskiego albo Sienkiewicza. Ja- 
ko tako wyczerpująco! — „Stosowne to 
właśnie jak pięść do nosa!“ — zawołał- 
bym wielkim głosem z ks. Szetisėm pospo 
łu, tak jak on woła nad „Wiatrem od mo- 
rza”. Ale, że nie jestem sierdzisty, nie bę 
bę gniewał się, sarkał, oburzał i potępiał, 
odsądzał od czci i wiary, jak to ksiądz 
ozefis czyni z Żeromskim, Reymontem, 
Sienkiewiczem, Mickiewiczem, Konopnic 
ką, z Pigoniem, Boyem-Żeleńskim, z prof. 
Kotem, z czasopismem „Język Polski“ i 
„Polonista”, i Bóg wie, z kim. jeszcze.. 
Sine ira et studio zreferuję (czyli zdam 
sprawę) książkę ks. Szeffsa, podnosząc 
w równej mierze jej zalety i wady. W 
przeciwstawieniu do ks. Szeffsa będę ła- 
godny i dobry, pomny na ową mądrość, 
w przysłowiu zawartą. 

Spośród zalet książki wymienię tyl- 
ko jedną: troskę 0 czystość i jasność 
ięzyka polskiego. Ks. Szeffs szczerze bo- 
leje nad upadkiem mowy polskiej, ale 
zna się na tajnikach tej mowy jak kura 
na pieprzu. jeśli użyłem powyższego 
porównania, to nie dlatego, że sierdzę 
się, ale dlatego, że jest ono jako takc 
wyczerpujące: w sposób należyty ujmuje 
wiedzę ks. Szeffsa. Zresztą, na każdej 
niemal stronicy uczony językoznawca 
przyznaje się do ignorancji: nie pojmu- 
ję! nie rozumiem! kto to zrozumie? kto 
to zdoła w głowie pomieścić? Nasuwa się 
więc, przy czytaniu takich  wykrzykni- 

szawska „uprzejmość 
bolszejwiikia, maizi 'wiiellu. Zresztą nietylko 
wlilniiemiie są zaskoczeni, i zdumieni, Poeta 

w przyjmowainiu 

'Antcni Sllomimski 
iwilersz: 

madesłał do mas taki 

DWA PROTOKUŁY 
Czerwoty, straszny, zakazany 

Redaktor pisma sowieckiego, 
Radziecki Radek, żyd bezbożny 
Trzyma pod rękę Ścieżyńskiego. 

To, co On pisze, to „bibuła”, 
„Dowód rzeczowy” każde słowo. 

„Twórca miazmatów”, „wróg ościenny* 
Z ścieżyńskim bawi się rozmową. 
Redaktor pali tylko fajkę? 
Pułkownik chce papierosika? 
Pułkownik klepie redaktora,. 
Redaktor klepie pułkownika, 
Proście tu wszystkich jego braci, 
Gdy taka przyjaźń, czułość talu. 
Wierzący, wierni i ofiarni 
Gdzież goście z Wronek i z Pawiaka? 
Ty żydku z Gęsiej czy też z Bagna, 
Ty chamie z Wok czy z Powązef; 
Nie probuj zbliżyć się do Radka, 
Bo on tu spełnia obowiązek. 
Dwa protokuły są na świecie, 
Jeden jest drzydszy, drugi śliczny. 
Jeden protokuł policyjny 
4 drugi jest dyplomatyczny. 

Antoni Słonimski, 

  

ków, logiczny wniosek: jeśli ktoś cze- 
goś nie rozumie i mie zdoła w swej gio 
wie pomieścić — nie powinien o tem pi- 
cać. Znam pewne łacińskie przysłowie: 
ne sutor... Nie zacytuję go jednak, nie 
potępiam bowiem ks. Szetisa, jak on Że- 
romskiego. Nie powiem o nim również 
tego, co on powiedział o Mickiewiczu, — 
komentując „Ратуза“. „Któż to zdoła w 
głowie pomieścić, że huragan jest w 
czyichś ramionach? Mickiewicz słyszał, 
że dzwonią, ale nie wie, w którym ko- 
ściele... Mający pięć zmysłów w porząd- 
ku ze wstrętem odwraca się od takich 
niedorzecznych obrazów'*. 

Tak wykłada ksiądz Szefis „Fa- 
rysa". I, aby interpretacji swojej nadać 
większą wagę, powołuje się na przysło- 
wie: amicus Plato, sed magis amica ve- 
ritas (drogi mi Platon, lecz droższa 
prawda — tłumacząc zaraz na polskie 
łacińską maksymę, inaczej bowiem, któż 
by to zrozumiał, któżby to zdołał w gło- 
wie pomieścić?). ° i 

Mający pięć zmysłów w porządku... 
Hm. Amicus Plato.. lecz droższa mi praw 
da: przynajmniej jednego zmysłu brak 
księdzu Szeffsowi. Zmysłu piękna i po- 
ezji. Ks. Szeffs nie ma poczucia języko- 
wego. Jakiś płat mózgowy nie funkcjo- 
nuje. Stąd daltonizm językowy, „abera- 
cja semazjologiczna*. Ks. Szeffs nie ro- 
zumie najprostszej rzeczy: wyraz sam w 
sobie, wyraz jako zespół głosek, wyraz 
jako wartość fonetyczna — jest wogóle 
niczem: pustym dźwiękiem. Znaczenia 
nabiera dopiero w zdaniu, w połączeniu 
z innemi, tworząc pewną frazę, wyraża- 
jącą myśl. I zależnie od tego, gdzie w 
zdaniu umieścimy iwyraz, w jakim kom- 
pleksie innych wyrazów — nadajemy mu 
to czy inne znaczenie, tę czy inną war- 

Plenarne posiedzenie kongresu 
socjalistów w Paryżu 

PARYŻ. PAT. — Wiezorajsze plenarne 
posiedzeniie kongresu sacjzliistyczniego о- 

tiwamte zostało pnzy. mocno przerzedzonej 

sialli i z dużem opóźmiieniiem. 
Po kilku mowach przyjęto sprawiozda- 

mie komitetu redakcyjjniego w sprawie or- 
galnu stronnictwa „Le Piopuilaine“, zaleca- 
jące kierownictwu powrót dlo ideowej je- 
dnolitości: ii dyscypliny pertyjnej, poczem 
ntozpoczęło się lodczytiywahie wniosków. 

Pierwszym. był! odczytaniy: wniosek Au 
aliella, dlomagający się bezwzględnego u- 
tnzymanmiila. jednolitości stironniietiwa, Wniio- 
sek s!|xiendza z żallem, iż gnupa parlamen- 
itejtma. piositąjpiiła: wibireiw: zaleceniom: kiomieme- 
su, który jest majwyższą rwiładzą stronnic- 
twa. Dalsze wniłoskłi grupy Aumriela doty- 
czyjły stosunku grupy: pamiamejnitartnej do 
innych siinonmiietw, sprawi  mozszenzenia 
władz. maczellnej wady sttromtniiciwa! ńtld. 

Wniosek: „Życia socjalistycznego, u- 
gtrupotyania' prawicowego stromniietiwia, wy 
powiadał się za ziwaliczzniiem  tendenecyj 
bolszewickich, istniejących w łonie pantji. 

Zkolei [Paul Faure odczytał deklarację 
większości! kiomgresu, tj. grupy 'taw. walki 
socjalistycznej, Deklarzeja potępia wiięk- 
szość griupy parilamemtarnejj za jej polifty- 
kę na terenie Tzby iii Senatu i zapowiada 
najsumowisze sankcję, gdły większość grupy 
pzllamentarinej mile będzie kierowała ści- 
śle zaleceniami wiadz słtronniictwa. 

Rehaudkf, omawiiając w szerokiem u- 
mojiywowanliiu deklarację większości grupy 
parilamenitarnej, dochodzi: do wniosku, że 
stroninietfyu nie wolno zesklepiać się w ab- 
stynencjii ii pozytywnościi. Potępienie gru- 
ry" parlamentarnej przez kongres jest! skut 
kiiem miam'lętmości, a nie objawem ałozsądku 

W: głosowaniu wniiosek Paula Faure'a 
otrzymał 2.197 głosów, Auliela: 971 i Re- 
mieludelia. 752. 

Po odczytaniu rezultatów głosowania 
Renaudel! wstąpił na mówmileęę i wśród 
przejmującej ciszy oświadczył jw imiieniu 
muniiejszości: kongresu, iż grupa jego bro- 
miić będzie swego stłamowiska drogą bezpo- 
średnich meetingów, zebrań i dążyć będzie 
do powszechnego referendum. Oświadcze- 
mie (to spotklato się z ostrym: pmotestem, 
zekończonym w niektórych milejscach sa- 
tli bójką. Wśród niebywałego tumnultu szyb 
ko zlikwidowano |ostatmie sprawy, będące 
na porządkiu dziennym ji dokonano wybo- 
mu komisji! administracyjnej, oraz władz 
małczelnych dziennika „Le Populańre", po- 

ezem. pnzewiodniczący rzemikiniął kongres, 
Foarmalniie więc mile doszło do rozbicia 

stnomnietiwa, chociaż głęboki! mozdźwięk 
wstrząsnął socjalizmem: frameuskim. 
PSR NTT BAST ICSI FZAWODEORZOEZYZE EO 

Proces Centrolewu 
*'PRZEMÓWIENIE ADW. BERENSONA 

WARSZAWA PAT. — W dniu dzisiejszym 

w procesie Liebermana i innych przywódców 
Centrolewu toczącym się przed Sądem Apela- 
cyjnym dokończył swego przemówienia ostatni 
z listy obrońców adwokat Berenson. Przed- 
stawiciele oskarżenia nie replikowali. Z obec- 
nych na sali oskarżonych Witos, Kiernik, Ma- 

stek, Putek nie skorzystalti z przysługującego 

im prawa głosu natomiast Prager omówił z 
aktu oskarżenia i wyroku I-szej instancji u- 
stępy dotyczące jego osoby. Sąd odroczył о- 

głoszenie wyroku do czwartku bm. do godz. 
10 rano. 

Zebek 
Wysoki most, kręta rzeka — to Bug, pa 

200 kilometrach należy się odpoczynek, zjeż- 

dżamy nad samą wodę, rozwalamy się na tra- 

wie. 
Prędko nikną bułki i serdelki; ciepłe po- 

południe, woda pluszcze łagodnie o brzeg, ko- 

ści bolą, motocykle stoją obok bezpieczne, nie- 

postrzeżenie wszyscy zasnęliśmy. 

Plusk — jakby wielki kotlet wpadł do wo- 

dy, bryznęło na nas, zerwaliśmy się. To jakiś 

chłopak skoczył z filaru mostu do rzeki, piy- 

nie teraz dziwacznym stylem — niby crawl, 

niby po kozacku. 

Przepiyną: sto metrów, wylazł z wody, 

pędzi z powrotem do mostu. Dobrze zbudowa 

ny, batczysty, pierś potężna — hop i znowu 

sunie wzułuż brzegu. 

He, he, he, a to ci warjat ten Zebek! 

— śmieje sy rybak mozolnie pchający łódź w 

górę "/ck:, iedwo krzynę czasu znajdzie, zara 

leci d» wody. 

— (Często on się tu kąpie? 

-- Cydzień od szóstej rano, potem kiej jat 

kę zamkną, be оп u rzeźnika za pomocnika 

robi, te znowuj od jakiej szóstej az do ciem- 

ności się p.uska, 1 nic ino wciąż skacze, pły- 

nie, wraca biegiem, znowuj skacze. 

-— 10 On tutejszy? 

-— A pewnie! W całym Broku nikt na pły 

wanie nut sprostać nie może. Czy to nie wstyd 

by taki duży drągal jak jaki letniak, ino się w 

wodzie bawił? 

Zainieresowališmy 

      

się zapalonym pływa-     

  

kiem y wracał zagadnęliśmy: 

-- Chce się też panu tak trenować? 

-— A chce, bo muszę zostać mistrzem Pol 

ski, jeździć zagranicę, wygrać Olimpjadę... 

— Ejże! a widział pan kiedy prawdziwego 

Crawla? 
— W kinie był dodatek z Weismiillerern, 

i na letniaki przyjeżdżali tu chłopcy z War- 

szawy, to mi pokazywali. 

— Stawał pan kiedy do zawodów? 

— Nie, tu przecie niema żadnych, ale jak 

się dobrze wytrenuję, pojadę do Warszawy i 

odrazu przyleję Bocheńskiego. 

— Oho, zaraz Bocheńskiego... 

— A cóżem ułomek jaki, zresztą przecie 

panowie widzieli mam gaz prawda? 

Mój Boże, z takim prądem i truposz i 

polano mieliby gaz! Sympatyczny jest ten 

chłopak pełen nadziei, wiary w. siebie, oczy 

mu się aż błyszczą, gdy mówi, jak to on pobi- 

je Bocheńskiego. Ale styl ma fatalny i żad- 

nych wyników z takiem chlapaniem nie osiąg- 

nie. 

Zebek siada koło nas, opowiada, że pracu 

je ciężko, że zarabia 30 zł. na miesiąc, że rzeź- 

nik jest zły drab, ale wszystko to się skończy 

gdy zabłyśnie w Warszawie. Setka w minutę! 

To zbaranieją wszyscy, to Przegląd będzie 

pisał, to fotografij jego narobią! Plunie wtedy 

na cały Brok i osiądzie w Warszawie. 10 

roku zejdzie poniżej minuty na sto metrów... 

Tak gawory i widać, że jest szczęśliwy; 

marzenia przecie dają tyleż radości, co wy- 

šniona rzeczywistość. Niech się cieszy, rzadko 

sport to daje. 

Ale Józek jest złośliwy i mówi: 

— Kiedyś pan taki pływak, to zmierz się 

z tym oto panem. On bardzo słabo pływa, je- 

šli go nie pobijesz, toś pan gęś nie przyszły 

Olimpijczyk. 

Bronię się jak mogę, ale Zebek nastaje, 

on tu bije wszystkich, byle motocyklista mu 

nie zaimponuje, koniecznie, koniecznie! 

  

  

Wzburzene fale Niagary zdobyte 
DONIOSŁY SPORTOWY SUKCES MŁODEGO PŁYWAKA. KARA MIAST* 

. NAGRODY 
NOWY YORK PAT. — Bohaterem dnia 

w Stanach Zjednoczonych stał się młody 18- 
letni pływak, który zdołał po raz pierwszy w 
historji przepłynąć wzburzone fale u podnóża 
wodospadu Niagara. Śmiały pływak, zmyliw- 
szy czujność straży, rzucił się do rzeki z mo- 
stu na brzegu amerykańskim. 

Wiadomość o tym brawurowym czynie ro- 
zeszła się lotem błyskawicy wśród mieszkań- 
ców wybrzeża i licznych turystów, którzy z 
zapartym oddechem zgromadzeni na moście 

tość uczuciową. Na tem polega przenos- 
nia, w tem sekret wszystkich figur sty- 
listycznych, w tem wogóle sztuka mó- 
wienia. Im więcej przenośni ze słowa 
wydobyć umiemy, im jest ono giętsze 
i bardziej wieloznaczne, tem "więcej 
wdzięku ma nasza mowa, tembardziej jest 
elastyczna i ekspresywna. Przykładem 
niech będzie ów język francuski, na któ- 
ry powołuje się ks. Szeffs, ceniąc go wiel 
ce. Język francuski posiada dużo owych 
„idiotyzmów* czyli osobliwych, jemu 
tylko właściwych połączeń wyrazów w 
zdaniu, które dają wspaniały efekt wy- 
razistošci i. obrazowošci. Niemało ma- 
my ich i w naszym języku: wszystkie 
przysłowia i zwroty ludowe są niemi, 
język poezji z nich się składa. Ks. Szetis, 
omawiając przysłowia polskie, albo zży- 
ma się i złości, albo zdobywa się ma 
ironję: „parsknąć można od śmiechu: — 
powiada. „Urągowiskiem zdrowego ro- 
zumu — wyjaśnia—są naprzykład przy- 
słowia o kobytach, łysych koniach, ko- 
złach i baranach. Wprost niedorzeczny 
jest zwrot: śpiewać baranim głosem. Czy 
nie prościej powiedzieć: płakać, aibo 
beczeć? Czy nie oczywisty nierozum mó 
wić „to wielka kobyła* zamiast „rzecz 
ciežka“?“. 

A jednak głęboka i subtelna po- 
między temi zwrotami różnica. Jeśli o 
książce ks. Szeffsa powiem: rzecz ciężka 
— nikt nie będzie wiedział, o co chodzi. 
Ale, niech ją określę: to wielka kobyła 

każdy zrozumie. Inny przykład: 
„wlazł na gruszkę, siał pietruszkę, rzepa 
mu się rodzi”. Parsknąć można od śmie- 
chu — drwi nielitośnie ks. Szeffs ze sta- 
ropolskiego przysłowia. Naturalnie, samo 
w sobie nic ono nie znaczy. Ale, jesli 
powiemy: ks. Szeffs wlazł na gruszkę, 

  

śledzili walkę śmiałka ze spienionym žywio- 
łem. Młody człowiek kilkakrotnie był wciąga- 
ny pod wodę i rzucany jak piłka wśród skłę- 
bionych fal. 

Po 2 i pół j walce dopłynął on 
szczęśliwie do brzegu - kanadyjskiego. Tu za- 
miast nagrody za śmiały wyczyn sportowy spo 
tkała go przykra niespodzianka. Został on a- 
resztowany kanadyjską straż graniczną 
za włóczęgostwo i nielegalne przekroczenie 
terenu, zakazanego dla kąpieli. 

siał pietruszkę, a rzepa mu się urodziła 
— któż będzie miał wątpliwości co do 
owoców pracy księdza Szeffsa? Zrozu- 
mie odrazu i dopiero wówczas parsknie 
śmiechem. 

Ks. Szeffsa irytują nietylko przenoś- 
nie, metafory i przysłowia, Sierdzi się i 
na wyrazy zdrobniałe. „Wyrazy zdrob- 
niałe i pieszczotliwe... sprzeciwiają się 
poczuciu piękna oraz pożądanej natural 
ności i prostocie wysłowienia* — wy- 
kłada nieomylnie. Zapewne, jeśli ich na- 
dużywamy. Jednakowoż, coby to było, 
gdybyśmy wypełnili następujący nakaz 
ks. Szeffsa: „dziecmnem  słowotwór- 
stwem jest zdrabnianie wyrazów już zdro 
bniałych: bułka już jest wyrazent zdrob- 
niałym; to samo wódka. Więc poco 
zdrabniač je dalej, mówiąc: bułeczka, 
wodeczka?“ — — Wódeczka... Czy ks. 
Szeffsa nie owionął nigdy czar tego roz- 
kosznego słowa? Wódeczka... Naprzód 
'wódeczka, potem usteczka.. Albo wó- 
dzia, wódziunia, która go również  de- 
nerwuje. Qui bene distinguit, bene do- 
cet — powiada ks. Szeffs i zaraz tłuma- 
czy: kto dobrze rozróżnia, dobrze nau- 
cza. Czy nie rozróżnia ksiądz, jaka de- 
likatna dystynkcja zachodzi pomiędzy 
ordynaryjną wódką, figlarną wódeczką i 
utęsknioną wódziunią? Tak, ale na dy- 
stynkcjach trzeba się znać. Albo, powiedz 
my: kanapka z szynką i kanapa z szy- 
ną — jak żartuje Jarossy? Też jest róż- 
nica. Trzeba tylko ją znaleźć. Aby ją 
znaleźć, trzeba finezji i bystrości umy- 
słowej. Niewątpliwie, nie każdy te zalety 
posiada., Jeśli ktoś kwestjonuje trainość 
i piękno metafory Żeromskiego: „wzru 
szała się śniada ziemia” („Kto to widział 

lub słyszał, że ziemia się wzrusza?“), 
można spodziewać się po nim, że za- 

W _WIRZE STOLICY 

z Broku 
Przebieram się pod mostem, 

się obaj na filar. Wanda i 

— Pamiętaj, nie daj Się, 

chcemy, jak przegrasz! 

Józek tłumaczy: — do tej łódki, kto pier- 

wszy, no! na miejsca! Gotowi! Hap! 

  

gramolimy 

Wisia dopingują: 

znać cię nie ze- 

Przecie ze mnie żaden pływak, zdobyłem 

kiedyś drugą klasę i na tem utknąłem, w klu 

bie nikt mnie w wodzie nie traktuje poważ- 
nie. Lecz co? dam się takiemu łatkowi z Bro- 

ku? 

Hop! 

Już samym startem wygrałem z metr, iia- 

tol poszedł za głęboko, ciach, ciach -— nmiłócę 

rękoma, walę nogami, ciach, ciach —- co wy- 

stawię głowę z wody widzę, że gamoń zostaje 

w tyle. 

Jest łódka, rybak mnie wciąga i śmieje 

się głośno: — he, he, he, a to ci dureń ten 

Zebek, tylo pływa i jeszcze nie umie. |, 

Zebek omal nie płacze. Siedzi na brzegu 

oniemiały — to jego pierwsza porażka! A me 

że on naprawdę źle pływa. Zrywa się:: 

— Panie! pan napewno jest jaki bardzo 

dobry, doskonały pływak, drugi po Bocher:- 

skim. 

Tłumaczę, że jestem ciołkiem, że nie mam 

pojęcia — nie wierzy. Gdyby tak było, to 

przecie jego sny o sławie prysłyby jak bańki. 

— Nie, nie, pan napewno od Bocheńskie- 

go tylko o paznogieć gorszy — inaczej nie 

przegrałbym. 

— Naucz się pan prawdziwego crawla, — 

mówi mu Józek, pan tarmosi wodę nie piywa.. 

Jedziemy. Warknęły motory, ciężko pną 

się po murawie na szosę. Zebek stoi na doie, 

żegna nas, jest taki smutny, przybity. Żal zię 

go zrobiło Wandeczce, więc gdy wjechaliśmy 

na most krzyknęła do mnie na całą rzekę z 

drugiego motoru: 

— Że też on pana nie poznał, panie B»- 

cheński! 

Poderwał się Zebek, przysłonił oczy, ale 

zniknęliśmy w tumanach kurzu. Karol. 

Prezydent Rauschning 
o roli urzędników w Gdańsku 

GDAŃSK PAT. — Wczoraj na zebraniu u- 
rzędników prezydent senatu Rauschning wygło 
sił przemówienie, wskazując na znaczenie sta- 
nu urzędniczego dla ruchu narodowo - socja- 
listycznego. Mówca zaznaczył, że niebawem i 
w Gdańsku stronnictwa przestaną istnieć, a 
obecnie chodzi nie 0' poprzednie polityczne 
przekonania urzędników, lecz jedynie o zdolno 
Ści i obecne ustosunkowanie się do władz. — 
Do stanu urzędniczego jednak należeć nie mo 
gą czynniki marksistowskie, które będą usunię 
te w razie potrzeby w drodze postępowania 
dyscyplinarnego. 

Dalej prezydent Rauschning oświadczył, że 
narodowi socjaliści mają do spełnienia w Gdań 
sku zadanie historyczne 0 znaczeniu Świato- 
wem. Muszą oni w ramach obowiązujących 
Gdańsk układów dążyć do odparcia zarzutów 
barbarzyństwa, czynionych im przez cały 
świat. 

Zarówno w polityce wewnętrznej, jak i ze 
wnętrznej — mówił prezydent senatu — nie 
chodzi o sukcesy chwilowe, lecz o stworzenie 
korzystnych warunków na dłuższą metę dla 
przyszłego rozwoju. 

W związku z tem prezydent  Rauschniag 
wypowiedział się ponownie za 'waną 
przez kanclerza Hitlera polityką pokoju na 
Wschodzie. Senat gdański dążyć będzie wszel- 
kiemi siłami do popierania tej zasady nie w 
celu osiągnięcia gospodarczych korzyści, lecz 
w przekonaniu, że przyszłość niemiecka może 
być pomyślna tylko wtedy, gdy będzie zapew 
niony spokój. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA PAT. — Dziś w piątym dniu 

ciągnienia III kl. 27-ej Polskiej Państwowej Lo 
terji Klasowej glūwniejsze wygrane padły na 

numery następujące: 

200 tys. zł. — nr 115944. 
50 tys. zł. — nr 67832. 
2u tys. zł. —nr 48444 i 108304, 
10 tys. zł. — nr 41520. 

miast wódeczki wypije wody i zagryzie 
ją kanapą z szyną. Parsknąć można od 
śmiechu. 

Istotnie, wesoła jest książka ks. Bo- 
lesława Szeffsa. Jak można podobne rze 
czy wydawać, jak można pozwolić na 
wydawanie podobnych rzeczy? Kto to 
widział, Kto to słyszał? 

A najciekawszy w książce jest pewien 
passus. Rozważając teorję estetyki, ks. 
Szeffs odwołuje się do autorytetu Goethe 
go.Przytacza Fausta: Grau,teuer Freund, 
ist alle Theorie, doch ewig griin des Le- 
bens goldner Baum* — „szarą, drogi 
przyjacielu jest każda teorja, i wiecznie 
zielonem złote drzewo życia.Przytacza na 
potwierdzenie słuszności swej tezy. Ana- 
lizując mickiewiczowski opłs wieczora 
z Pana Tadeusza, ks. Szeffs złości się: 
„kto to zdoła sobie wyobrazić, że niebo 
ł ziemia jak dwaj kochankowie wszczę- 
li mowę tajemną?' — Ale aforyzm Сое- 
thego (oczywista, przepiękny), zbudowa 
ny całkowicie na przenośni, która powin 
naby, zgodnie z teorjami ks. Szeffsa, 0- 
kazać się absurdem, aforyzm jest najzu- 
pełniej dla księdza zrozumiały. Więc 
może ksiądz Szeffis (die Name  klingt 
deutsch), który z dumą podkreśla kiika- 
krotnie w swej książce, że jest pomorza- 
ninem, myśli właściwie po niemiecku, 
aczkolwiek pisze po polsku? I może iego 
banialuki, żywo przypominające wywo- 
dy nieśmiertelnego ks. Chmielowskiego 
(„mądrym dla zabawy, idjotom dla nau- 
ki erigowane“) znajdują poprostu swe 
źródło w jego „pomorskości*? O р1ето- 
nach prócz tego wiedzieliśmy zawsze, 
że mają twarde głowy. Wysz. 

 



  

  

   

     

   
    

    
    

   
   

    

    
   

    

            

    

     
   

    

        

     

(WYWIAD Z P. PREZE 

Dążąc da adtworzenia w całokształcie opi- 
mji społecznej o tegorocznych Targach Północ 
nych, zwróciliśmy się do p. Zygmunta Bortkie 
'wicza, prezesa Związku Ziemian, który pod- 
czas 'liich Targów stał na czele sekcji rolnej 

i przyjmował czynny udział w pracach ów- 
s komitetu targowego -— z uprzejmą 

prośba © podzielenie się z nami swemi miaro- 
dajnemi uwagami w ll-ich Targach. 

— Zawsze byłem — mówi pan prezes — 
cym zwolennikiem targów wileńskich, ja- 
imprezy społecznej 0 charakterze stałym. 

argi nasze są czynnikiem wzmagającym dzia 66 gospodarczą ziem północno - wschod- 

|mch Nie ulega wątpliwości, że I i Il Targi 
swa spełniły należycie, wywołując wielkie 

zainteresowanie naszym terenem tak ze strony 
innych dzielnie państwa, jak i sąsiednich kra 

Przysziy jednak później bardzo ciężkie dla 
mszystkich. a zwłaszcza Фа rolników Czasy, 

które uniemożliwiły zorganizowanie ill Targów 
w terminie poprzednio planowanym, to znaczy 
w r. 1932. 

— Panieważ ten okres kryzysowy trwa da 
lej — wtrącamy tu zapytanie — czy nie do- 
patruje się w tem p. prezes okoliczności, któ 
ra mogłaby ujemnie zaważyć na ostatecznym 
tlekcie li Targów? 

— Nie — jeżeli chodzi o całokształt, tak— 

jeżeb dotkniemy szczegółów i zwłaszcza nie- 
których działów produkcji rolnej. 

| Targi będą miały oblicze i nastawienie wy 
łącznie bandlowe. O ile mi wiadomo, na decy 
zję urządzenia ich w tym roku wpłynęły także 
mamenty, jak: chęć zerwania z dotychczaso- 
wys marszmem gospodarczym, dążenie do 

| wyzyskania sytuację, pomyślnie zarysowującej 
mię w związku z bojkotem towarów niemiec- 
kich i niewątpliwie zwiększające się możli- 
wości zdytu surowców krajowych i wyro- 
ów z nich, co daje możność racjonalnego u- 
|Tzeczywistnienia zasady samowystarczalnošci 

gospodarczej. Nie będę tu powtarzał znanej o- 
ie prawdy, że nie brak nam surowców, do 
niewykorzystanych, a nawet zaniedbanyci 

w skspiaatacji. Wielką jest zasługa gen. L. Że 
 figowskiego. dyrektora L. Maculewicza oraz 

prof. |. fagmina, że pomimo piętrzących się ze 
wsząd trudności potrafili zwrócić ogólną uwa- 
Et na len i te korzyści kulturalne, społeczne 
i państwowe, które spłyną na kraj w razie 
oparcia wytwórczości na tym własnym surow- 

Ė cu. Dalej nasze lasy, niewykorzystane bogac- 
twa „ryb. grzybów i wędlin", o których on- 
5 pisał Wincenty Pol, konie zwłaszcza re - 

mostowe, któremi oddawna już interesuje się 

zagranicz itd itd. 

Przypuszczać należy, że pomimo kryzy 
su, a może nawet wobec kryzysu, Targi opar 
te ma wymienionych przesłankach spełnią swe 
zadania. przyczyniając się poważnie do ożywie 
mia dzialalności gospodarczej ziem północno -- 
wschodnich: i przesunięcia się strzałki baro< 
metra gospodarczego na „odmianę”. 

-— Pam prezes przewiduje jednak i 
tradności, czy też niedociągnięcia? 

—- Tak jest. Jakkolwiek dorobek nasz jest 
wielki, w wielu jednak dziedzinach nie może- 

| my nawet myśleć w tej chwili, ani o rywali- 
zach handlowej, ani o zaimponowaniu komu- 

LAIKAS RAIT EENPS TT 

_ Giełda warszawska 
Z DNIA 18 LIPCA 

WARSZAWA PAT. — Przedgiełda. — Do 
łar w obrotach prywatnych 6.25 — 6.26. Do- 
far złoty 9,16. Bank Polski płaci za dolary — 
6.14. Rubel złoty 4.85 — 4.86. 

Pożyczka stabilizacyjna 50. 
Dolarówka 47. 
inwestycyjna 101,50. 
Budowiana 38.50. 

12.50: 
Starachowice 10,75 w żądaniu. 
Bank Polski 83. 

DEWIZY 

Hołandja 361,35 — 362,25 — 360.45. 
29.80 — 29.94 — 29.64. 

Nowy York 6.19 — 6.23 — 6.15. 
Nowy York kabel 6.20 — 6.24 — 6.16. 
Paryż 35.05 — 35.14 — 34.96. 
Praga 26.54 — 26.60 — 26.48. 
Szwajcarja 173,05 — 173,48 — 
Włochy 47,30 — 47,53 — 47,07. 
Berlin 213,50. 
Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE 

s . poż. bud. 38,60. proc. 47 , 

? 7 proc. stabil. 49.88 — 50 — 49,75. 
i drobne 50 — 50.13 — 
RZ LM | OM 
prac, węrsz. e . 

AKCJE 
Bank Polski 83 — 85. 
Cukier 20 — 21. 
Re, 12,25 — 12.50. 

10.75 — 11. 
"Tendencja przeważnie mocniejsza. 

POŻYCZKI POLSKIE W N. YORKU 

pewne 

  

  

172,62. 

Dołar w obr. pryw. 6.25 — 6.26. 
Rubel złoty 4.85 — 4.86, 

  

   

    

   

    

Dziś : 
upał i susza 

jutro już może chlod- 
no i dždžysto 
dlatego też i w iecie 
nie należy pozostawać 
bez tabletek Aspiriny, 

"Istnieje tylko jedna 

ASPIRINA!    

  

Nimejszem podajemy do wiadomości, że 
sprawa iłonorowa między magistrem p. Wita- 
Gjuszem Janucewiczem oraz p. Janem Zeniu- 
Kiem, wynikła w dniu 25-VI rb. w lokalu „Og- 
miską Akademickiego", została przez nas, jako 
zastępców honorowych p. W. Janucewicza za- 

spisaniem protokułu jednostronnego | 
Przeciw p. J. Zeniukowi, gdyž p. J. Zeniuk: 

_ a) dopuścił się złamania zasadniczych prze 

| 
k 

› 
ch, 

b) po dłuższych pertraktacjach honorowych 
uchyli się bez podania uzasadnienia od udzie- 
lenia satysfakcji naszemu klientowi. 

Ponieważ p. j. Zeniuk na spisanie przez 
mas protokułw jednostronnego honorowo nie 
zeagował, oświadczamy, że wspomniana spra- 
wa została nieodwołalnie załatwiona ku hono- 
rawi ip. Janucewicza ze wszystkiemi konsek- 
wencjami . ujemnemi, przewidzianemi przez ko- 
Zr i zwyczaje honorowe, dla p. J. Zeniu- 

Sergjusz Arsenjew. 
Aleksander Kamniew. | 

    

Il TARGI PÓŁNOCNE 
SEM Z. BORTKIEWICZEM,), 

kolwiek. Takim, powiedziałbym, bałastem nie 
należałoby przeładowywać Targów. Kierowni- 
ctwo Targów miało zresztą to na uwadze, słu 
sznie dążąc do tego, by na całość eksponatów 
złożyły się przedewszystkiem rzeczy, posiada- 
jące faktycznie handiowo - wymienną wartość 
tak ze względu na bogactwo surowca, jak mo 
żliwości jego wykorzystania w przeróbce. jed 
nak liczyć się należy z tem, że uchwała o u- 
rządzeniu. w tym roku Targów zapadła zbyt 
późno, co — zdaniem mojem — utrudni nale- 
żytą reprezentację na Targach działów przed- 
stawiających rzeczywistą wartość. Pozatem nie 
bez wpływu pozostanie katastrofalna sytuacja 
materjalna wystawców, szczególnie ze sfer rol 
niczych. To wszystko może spowodować pew 
ne usterki w całokształcie, które wystąpią w | 

sposób  przejaskrawiony w razie zbytniego 
przeładowania Targów tem, co nazwałem bala 
stem. Zgóry należy przewidywać, że udział ho 
dowców bydła, świń i koni, z wyjątkiem ko 
ni remontowych będzie minimalny. 

Na zakończenie wyraziłbym jeszcze życze- 
nie, by na przyszłość Targi zachowywały swą 
ciągłość i miały zapewnioną organizacyjną 
prężność i sprawność przez Stałe utrzymanie 
biura targów, a nie tworzenie takowego ad 
hoc, tembardziej, że te decyzje często zapa- 
dają zbyt późno. W ten sposób unikniemy błę 
dów organizacyjnych i samym targom nada- 
my głębsze znaczenie. O tem głębszem znacze 
niu mówię tu dla tego, że nieraz Targi nasze 
niesłusznie utożsamiane są z jarmarkiem lub 
kiermaszem. 

Pozatem — zdaniem mojem — należy wre 
szcie znaleźć dla Targów właściwego gospo- 
darza. Najbardziej wskazanem jest, by Targi 
przeszły w rece lzby Handlowo - Przemysło- 
wej i fzby Rolniczej. 

KRO 
vika 

ŠRODA 
Das 18 

Wincentego 
Jatro 

Czesława 
IATA 

KOMUNIKAT STACJI 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

Z DNIA 18 LIPCA 

Ciśnienie średnie: 764. 

Temperatura średnia: + 19. 

Temperatura najwyższa: +21. 

Temperatura najniższa: 12 

Opad: 

Wiatr: południowy. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: dość pogodnie. 

———o00————— 

MIEJSKA. 
— PLAN! REGULACYJNY MIASTA. 

Wczoraj przybył do Wilina: delegat Miinis- 

Wschód słońca g, 3,06 

Zachóś słończ g 7,43 

terstiwa Spraw Wewnętrznych. Przyjazd 

jego związzmy: jesti z opracowującym się 
że plamem regulacyjaym Wilna, któ- obecdaże 

ry posiuży do planowej dalszej rozbudowy 
miasta. 

Delegat miniisterjaliny w towanzystwie 
Urzędu  Włojewódzkiego 

prezydentem 
puzełdiztawiicielli 
odbył wczoraj rozmowę z 
miaste: dem Małleszewskim. 

— KOSTKA NA UL. NIEMIECKIEJ. 
Brek materjału, jak wiadomo, nie pozwv- 

lit na ułożenie kostki kamiennej wzdiuż 
Nową jezdnię 

mie dociągniięto nawet do ul. Jatkowej i w 
połowie musiano roboty przerwać. Wczo- 

raj właśniie przystąpiono do ponownego 
układamia. „kocich łbów* na miez:bruko- 

całej ulicy Niemieckiej. 

wómej części jezdni. 

Wiznowienie komunikacji na tej ulicy 
nastąpi za pawę dni. 

— MIASTO NA 3 TARGACH. Magis- 

zgrupowane zostaną 
poniaty w postaci wykresów ii rysunków, 
fllustrujących rozwój i stan obecny gospo- 
dławiki aniejskiej, 

'Projekitodajwicą pawilonu będzie amchi- 

telkti m. (Wilna: inż. Newębsiki, 
Dotychczas miiasto wi Tangach Pólmoc- 

miasto wydziierżawi tealtiry. Kontrakt ze- 
wainty mie mia jeden mok jak to z początku 
pnojektowamno, a ma przeciąg lat 3. /Poza- 
tem wiarunki umowy będą jak (w r. bież. Podpisanii 

mmawy. inłalstąpi w pienw- 

szydh idlniiaich 'wnześnia br. 

— RIUCH BUDOWLANY. Ruch budo- 
wany w Wiilnie w maku bież. przedstawia 
śię mie tek źle, jak przypuszczano. Szczęś- 
Timie na pernyferjach jwtziniosił się sporo bu- 
dowli, oczywiście Podług da 

Ożywienie się ruchu budowlanego za- 
wdzięczać mależy iw mpienwszym rzędzie 

przyznanym przez Bamk Gospo- 

m zaspalkaja wipmatwdzie potirzełb budowia 

myich miasta, mieminilej jednak większe oży 
wiienie niż w maku ubiegłym, 

Jeżeli chodzi o budownictwo murowane 
to tutaj sytuacja przedstawia się znacznie | 
gorzej. Obeanie w centrum miasta wznosi | 

się zaledwie (kilka nowych budowli, pnzy- 
czem (dom budujący się ma uł. Teetralnej 
ma być majokazalszym, 

— DELEGAT SAURERA. Wiezorai 
mirócił do 'Wiilina ze delegat 
Saurena (w Wilnie dyrektor Kneis, Niezwło 

czmiie po przybyciu do Wiliina dyr. Kreis 
odbył dłuższą konferencję z  kierownie- 
twem „Tommałka!. Omaiwiano sprawę ©- 
wentualnego przejęcia komunikacji miej- 

skliej przez Saurera. 

METEOROLO- | 

SŁOWU 

Kamińska i Węgrzyn 
w obłokach 

Dziwy, się dzieją m Świłecie teatral- 
mym: nietylko wieści nozchodzą się lotem 
błyskawicy, ale i błyskawiczne powstają 
decyzje. Zslledwie od paru @0% grają w 
Wlilinie komedję „Jim i JAU“, a już w całej 
Polsce wiedzą dyrektorzy teatralni, kto 
wykccynsju główne role 1 — jak wiykiony- 

      k się dowiadujemy, wczoraj przyle- 

cialt aercplanem ze Lwowa: dyr. Szacki, 

który chce zanmigažoawač p. Kamiūsiką ® p, 
Wegrzyna na wysigpy do teatrów miej- 
skich we Liwtoiwie. 

Enerngicenny dyvekitor gotow jest porwać 
i wtalentowenych artystów: i prze- 

ch mad obłokami „do Tiwowa:! 
Wilno żywi serdeczną sympałtję dla 

bratlniego Iuwoiwa. To. też 1 w: tym wyped- 

ku poiwiiamio zaznaczyć swą życzliwość. — 
Przede rjszystkiem, Wilno powinno ustalić, 
cmy rzeczywiście H. Kamińska i M. Węg- 
rzym są tak madzwiyczajjniił w molach Jim i 
Jill. To sprawdzanie, mewet przy: stale wy= 
sprzedałaych biletach. zajmie ze dwa mie- 

siące czasu. Wówczas dopiero można bę- 
die zdecydować sie: jeżeli artyści mie są 
talk utalemtowelni, jak tlo mryobraża sobie 
Lwów, musimy przez sympałtję @а Тлхо- 
wa, zatrzymać ich w Wimie, — jeżeli zaś 
naprawdę mamy wybikintie utalentowanych 
zntystów, to... to... Z (jalkiiej racji mamy ich 

ubpuszcząć z Wiilnia. chociażby: tylko, na 
mysitepy 7... 

Zatrzymajmy ich w Wilnie! Niech bu- 
jają w. obłokach, ate mad (Wilnem!.. m. z. 

    

  

        

  

— SIEĆ KANALIZACYJNA. W dniu 
dzisiejszym magistrat mozpoczyna roboty 
nad skenalizowaniem ul. Tartaki. Ма то- 
botach tych ma znaleźć zaimudnienie 100 
bezrobotniych. 

— UPORZAĄDKOWANIE OKOLIC RO 
GATEK NA POHULANCE. Wbjskowość 
przyczynia się zwłakomicie do podniesienia 
wygiądu estetycznego  zamłiedbaniyjch do- 
tychczas okolic dawłaych  riogaliek  miiej- 

sklieh ma Pohul:nca. 
Po otoczeniu solildaem i gustaamem 

«cgrodzeniem chižeklbėw wiojįskiowtyeh, (połło- 
р nie utworzonym przez zbiez 

j i Konamskiiego, aż dlo lini? 

tiowega. obecnie ogradza 
          
ułku Protwja!   Zi 

się w sposób analogiczny obijekty, położo- 
me po lewej stropie ulicy  Legjonowej, 
przyczem ogrodżenie ło sięga aż do ltere- 
nów zajmowanych przez Two „Ambon'* 
przy ulięp Zgod:, wówłaież bardzo schllud- 
mie utrzymanych. 

Wielką zasługą wspominanego ogro- 

  

— OFERTY AUTOBUSOWE. Ostatnio 
do magistrytu wpłynęło szereg nowych 
propozytcyj na mabycie wozów ma bardzo 
dogodnych warunkach w awiązku z pro- 

jeklism prowadzeinia przez miasto komuni- 
kacji autobusowej we własnym zstrządzie. 
Propozycyj tych marazie magistrat mie 
rozpatruje. 

— ROBOTY NA WILJI. Margistinaf: 
przystąpił do zapowiedziamej regulacji 
bmiegów Wilii ms odeiniku cd kiościola św. 
„Jaikėba do mostu Zieloneso. W pierwszym 

mzgdiz'łe mwwójcona: zostalałe uwaga na u- 
monienie skarp brzegu. Jedmocześnie pro- 
wialdzone są nobolty, mad magulacją ul. 1-ei 
Batenji. 

— USUWANIE SKARP NA UL. 
KALWARYJSKIEJ. Onegdaj aozpoczeto 
roboty nad usumięciem skarp na ulicy Kal 
waryjskiej, Skampy te, wznoszące się z 
prawej strony ulicy, tuż za Zietonym Mo- 
stem, stanorntiły zastarzałą bolączkę tej 
dzielnicy, (ttemując ruch pieszy i uniemoż- 
Tiwiając ułożenie chodnika na tym odcin- 
ku. — Narazie zniesiono już pierwszą 
skiarpę, zajmującą przestrzeń między uli- 
cą Rybaki a bezimiennym  zaułkiem | 

przylegającą do ft. zw. popularnie „zam- 
ku med Wilją'”. Jednocześnie ze skarpa u- 
sumięto drewniane poręcze i chodniazek z 
desek. przebiegający po iej szczycie, oraz 
stopnie kamienne, prowadzące na: wierzch. 
Po usunięciu skarp mliejsce ich zajmie 
chodnik, którego mieszkańcy dzielnicy Kai 
waryjskiej dopominali się bezowocniie w 
przeciągu ostatniich lat kilku, składając w 
magistracie szereg petyeyj i projektów. u- 
regulowania tej bolączki. (i) 

SZKOLNA 

— Humani koedukac: m 
F. Welera ola p Pa Wie 
ul. Dabrowskiego 5, tel. 2,-65 podaje do wia- 
domości, iż egzamina wstępne do klas II — 
VHII rozpoczną się 21 sierpnia rb. o godz. 9-ej 
rano. Przy Gimnazjum— przedszkole i szkoła 
powszechna E. Focht. Kancelarja czynna со- 
dziennie od 10 do 12 p.p. 

HARCERSKA 

— MIĘDZYNARODOW Y ZLOT HAR- 
CERSKI. Według informacyj, otrzym»- 
nych % Kuratorjum Okmęzn Szkolnego Wi 
leńskiego, Związek Harcerstwa Polskiego 
za zgodą i ponozumienicm z władzami pań 
stwowemi zorganizuje w miesiącu sierp- 
mu br. wyprawę na 4-1y międzynarodcwy 

„Zlot skiautės“ t. zw. „światowe jambo- 
ree, które odbędzie się w GÓdói16, na Wę- 
grzech. 

Złot odbędzie się w czasie vd 31 lipca 
do 16 sierpnia br. w Gódólć vod Buda- 
pesztem. 

Wyprawę poprzedzi obóz przygotowaw- 
czy, który odbędzie się w okolicy Nowego 
Sącza. Władze sz»lue , dyrekcje szkół w 
Okręgu będą się starały ułatviić młodzieży 
wyjezd ma powyższy zlot. 

Eugenja Kobylińska 

Świat w szkole 
pamiętnik nauczycielki 

      

Ksi ta wyszła |nż z drakarni LUX I jest 
lo nabycia w księgarniach wileńskich. 

Skład główny w księgarni św. Wojciecha 
Cana zł. 350 gr. 

RÓŻNE 
— PRZYMUSOWE ODKAŻANIE 'ГЕ 

LEFONÓW. Pan wojewoda wileński wy- 
dał z:rządzenie przymusowego odkażania 
telefonów, Odkażanie winno być uskutecz- 
miiane stalle i obowiązek ten ciąży na abo- 
nentach telefonu. 

W: związku z tem dowiadujemy się że 

Starostwo Grodzkie udzieliło zezwoienia 
na odkażenie telefomów bezrobotnym 
członkom awiązku POW, którzy zorgani- 
zowalii sekcję odkażania pod nadzorem le- 
karza grodzkiego, a tem samem dają gwa 

rancję, że aparaty, będą utazymane stale 

w należytej czystości, Zaelkład odkażania 
telefonów mieści się przy ul. Królewskiej 
3 m. 9 i tam należy kierować zgoszenia. 

— SAMOCHODY WIOJSKOWE. Zgo- 
dnie z zaleceniem władz wyższych, wojj- 
skowe s:mochody. saniitarne w gannizonie 

wileńskim otrzymały jednostajny: koior о- 
chronny, natomiast inne samochody woj- 
skowe — kolor czarny, 

—-O ŁÓDŹ MODOROWĄ DLA PO- 
LICJI Jak dotychczas policja: rzeczna 
niema łodzi mot«mowej, tak miezbędnej 
w: miesieniu pomocy tonącym. Stara moto- 
rowika sto zepsuta i jest do miiczego, więc 
spodzieiwać się malleży, że już w najbliż- 
szym czasie pollieja otrzyma. ten potrzebny 

sprzęt, ; 
— IPRZENIESIENIE OHORYCH. Wo- 

bec ukończenia remontu w szpitału św. 
Jakóba, chorzy chiirurgiczni: i kobiety (nie 
polożnice), zostali z poatrotem przeniesie- 
mit ze szpitala żydowskiego, 

— KARUZELA 'W OGRODZIE BER- 
NARDYŃSKIM. Ohydna karuzela: tbwi na 
dal po drugiej stronie Wilenki w ogrodzie 

  

  

Bencanidyńskim, To: zbędne dekowum male- 
ży. bszuzględlnie usunąć 4 to najnajprędzej 

— TEGOROCZNY URODZAJ, Tege- 
roczny urodzaj wszelkiego rodzaju zbóż 
przedstawia się Średnio, a uajset w nie- 
których miejscowościach gorzej. Deszcze 
i burae gradowe poczyniły pewne szkody, 
jedpakowoż nie były one zbyt. poważne. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Letni gra dziś_(środa 19 lipca) 

o godz. 8,15 w dalszym ciągu komedję muzy 
czhą „Jim i“ Jill“, która się cieszy rekordo- 
wem powodzeniem, gromadząc co wieczór tłu 
my publiczności w teatrze Letnim. W sztuce 
biorą udział: występowicze p. p. Halina Ka- 
mińska (Jill), Mieczysław Węgrzyn (Jim) oraz 
para baletowa artystów Państwowej Opery 
Łotewskiej p. p. „Edyta Pfeiffer i Zenon Lesz 
czewski. W' pozostałych rolach — W. Neubeit, 
J. Jasińska - Detkowska, L. Pośpiełowski, Z. 
Elwicki, St. Janowski, W. Świętochowska, K. 
Dejunowicz, A. Pawłowska, St. Martyka, J. 
Braunówna, St. Skolimowski i zespół girls. 

Režyserja J. Ronard - Bujańskiego, dekora- 
cje W. Makojnika, orkiestra pod dyrekcją Syl- 
westra Czosnowskiego, Koncertmistrz Alek- 
sander Poleski. 

— Przygotowanie nowej premjery w tea- 
trze Letnim. — Praca w teatrze Letnim nad 
przygotowaniem nowej sztuki nie ustaje.. Od 
3 dni od godz. 10 rano po kilka godzin dzien- 
nie opracowuje się komedję E. Ebermayera i 
Cammerlohra tpt. „Gotówka”. 

Premjera w przyszłym tygodniu. 
— Niedzielna lówka. W nad- 

chodzącą niedzielę dana będzie na przedstawie 
nie popołudniowe komedja węgierska pt. „bez 
posagu ożenić się nie mogę*. Ceny propagan- 
dowe. 

— Teatr muzyczny Lutnia, „Królowa 
nocy“. — Ciesząca się powodzeniem operetka 
W. Kollo „Królowa nocy* ukaże się dziś po 
raz 6-ty w wykonaniu najwybitniejszych sił 
zespołu z B. Halmirską w roli tytułowej. 

Tło dekoracyjne projektu J. Hawrylkiewi- 
сга oraz tańce i ewolucje w układzie W. Mo 
rawskiego dopełniają całości. 

Ceny miejsc minimalne od 25 gr. do 2 zł. 
90 gr. Pocz. o godz. 8,30. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS — Kobieta z bruku. 

PAN — Biały Mustang 
CASINO — Samotny orzeł. 
LUX — Zwycięstwo — w roli gł. Georg 

O'Brien. 
ŚWIATOWID — Straszna noc. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Noc w cyrku. — St. Kropiel, aczkol- 

wiek posiada stałe miejsce zamieszkania, po- 

stanowił wczorajszą noc spędzić w „cyrku*, o 

którym wiele słyszał opowiadań od swych bez 

domnych znajomych. Aby uczcić tę noc, p. 
Kropiel ubrał się w Świąteczny żakiet, nie za 
pominając również o swych amerykańskich о- 

kularach, które od czasu do czasu wkładał dla 
„majestatu, bo krótkowzrocznym nie jest. 

jakie odniósł on narazie wrażenie z „cyr- 
ku”, nikt zapewne nie dowie się. Faktem jest, 
że zasnął na twardej pryczy w' dość różowym 
humorze. Lecz gdy się obudził, humor ulotnił 

się jak kamfora. 

Okazało się bowiem, iż w czasie snu skra- 

dziono mu Świąteczny żakiet i amerykańskie 

okulary, stanowiące razem wartość 60 zł. 
O przygodzie swojej, która tak niefortun- 

nie skończyła się, zamełdował policji, która 
poszukuje obecnie sprawcy kradzieży. 

ny samochód na drodze 
niemenczyńskie] 

PRZEDWCZESNY ALARM O RABUSIACH 

Porzuco 

WILNO. — Wczoraj nad ranem około y0- 

dziny 4-ej samochody, jadące z Niemenczyna 

w kierunku Wilna, usiłowała zatrzymać jakaś 
grupa osobników o podejrzanym wyglądzie, 

również posługująca się autem. 
Jeden z nagabywanych po przyjeidzie do 

miasta złożył na najbliższym posteru:ku ar: 

mujący meldunek, o rzekomo napastniczych 

zamiarach owycii nieznajomych z szosy Nie- 

menczyniskiej. k 
Po otrzymaniu tej wiadomości na miejsce 

wskazane przez mełdującego niezwłocznie wy 

jechało auto policyjne z obsługą składającą się 

z kilku policjantów. 
Na 5 kilometrze od miasta policja +auwazy 

ła jakiś samochód i licząc się z możliwością 

oporu ze strony ściganych osobników, przed- 

sięwzięła przy zbliżaniu się niezbędne środki 

ostrożności. 
Środki ostrożności okazały się jednak cał- 

kiem niepotrzebne, bowiem tak w aucie, jak i 

w pobliżu nikogo nie zauważono. Samochód, 

jak to odrazn zauważono, był porzucony przez 
jadących w ostatniej chwili tuż przed przyby- 

ciem pościgu. 

  

  

  

PEWNOŚĆ - ZAUFANIE 
Wyjeżdżając na lato nie bierz z sobą gotówki 

Każdy Urząd Pocztowy wypłaca K 0 

pieniądze z książeczki oszczędnościowej P. * в 

Lotnik sowiecki nad Wilnem 
REWIZYTA DOWÓDCY AWIO 5xYGADY TURŻAŃSKIEGO 

WILNO. — Wczoraj o godzinie 11 rano z spowodowaną niedawną bytnością w Mosk- 

mad granicy od strony Witebska uwizowano wie łotników polskich z kap. Bajanem na cze 

do Wilna ukazanie się samołotu sowieckiego, te. ` ia 

lecącego w głąb naszego terytorjum. O godz. 11 m. 55 samolot Turżańskiego u- 

Samolotem tym podążał w kierunku Wilna kazał sie nad Wilnem i mis zalizymując Się 

dowódca awjobrygady sowieckiej Turżański, tu, odleciał w kierunku dsrodna, kierując Się 

odbywający podróż do Warszawy z rewizytą, do celu podróży tj. do Warszawy, 

Jak te było z Afronewiczówną 
WILNO. — W wyniku śledztwa policyjne. dzić zeznania Aironowiczówny, tembardziej, 

go w sprawie rzekomej operacji dokonanej na że w międzyczasie otrzymała ona propozycję 

służącej Afronowiczównie, okazało Się, że wer Gordona objęcia u niego służby. 3 

sja o transiuzji krwi jest nieprawdziwa. W pierwszym rzędzie ustalono, że Kasa 

Aironowiczówna podczas badania stanow- Chorych faktycznie udzieliła „dziewczynie pomo 

czo zaprzeczyła temu, co meidowała jej ro- cy z powodu rozcięcia ręki. 

dzina, dodając, że skaleczenia ręki, jakie u niej Następnie ustalono, że córka Gordona wca 

widziano, powstały podczas pracy. le nie jest tak chora —jak mówiono, a jedy- 
Policja mimo wszystko postanowiła spraw- nie cierpi cokolwiek na płuca. 

> Aonibrka 
— ZATRUTA ALKOHOLEM. — Wczoraj 

na placyku koło kościoła Wszystkich Świętych 

— REMONT KOŚCIOŁA PARAFJALNEGO. 
W dniu 18 b.m. rozpoczął się remont sklepie- 

znaleziono jakąś kobietę z oznakami zatrucia 

alkoholem. 

Pogotowie przewiozło ją do szpitala Sawicz 

Nazwiska zatrutej, której stan budzi obawy, 

nia kościoła paraijalnego na Zamościu, który 
potrwa czas dłuższy. W związku z tem nabo- 
żeństwa w dnie powszedne w tym kościele 
odprawiane nie będą, natomiast w niedziele i 

narazie nie ustalono. 

— DO SAMOBÓJSTWA NA UL. TA- 

święta Suma odprawiana będzie o zwykłej po- 
rze. 

TARSKIEJ. — W związku z zamachem 

— CMENTARZ DOPROWADZONY DO 

samobójczym staruszki Żarkowej przy 
ul. Tatarskiej 15 mieszkającej w charak 

MOŻLIWEGO STANU. Cmentarz katolicki w 
Słonimie na Zamościu, będący od dłuższego 

terze sublokatorki przy rodzinie Girań- 
skich, dowiadujemy się, że wyrzucenie 
jej z mieszkania było powodem zama- K 3 chu samobójczego. a 2 niezliczonej ilości krzaków i 

2 z AP NEJ: Р zarośli — ecnie, dzięki inicjatywie ks. dzie 
Sąsiedzi Girańskiego oburzeni Jego kana Świrkowskiego został oczyszczony i wy- 

postępowaniem napadli na niego wczo- gląda estetycznie, 
raj i wywołali bójkę. Zajście zlikwido- | Zdawałoby się, że sprawa ta nie wymaga wała policja. t a jednak jest inaczej. My mies7- 

kańcy Słonima, do wiosny, roku. bieżącego 
— PRÓBA ZNISZCZENIE PLANTA- cmentarz ten widzieliśmy... w Stanie dale: 

CJI RÓŻ. Wczoraj nad ramem jacyś osob- czym” od całego szeregu lat. To też ten nagły 
nicy msiłowali zniszczyć zasadzone nie- Kontrast z przeszłością — witamy z entuzjaz- 

dawno w ogrodzie Bernardyńskim ladne "Tem. 
okazy róż, Zaniważył to jeden z dozorców, — Apel do ojców miasta. — Ojcowie! W 
który usiłowislł przeszkodzić wandałom. --- Słonimie mamy jedyną wielką, naturalną ko- 
w" jednak dotkliwie przez nich pobity Tzyść. Jest nią plaża, położona za mostem ko- 
(tak, że musiemo wzywać policję. AE : Sprawcą zajson okazai o у рой- а każdy z nas chętnie korzysta z niej i spę ci „ską Gee! | powie seriami, i. ai dt as Sv area ° Gzy kO: Jani Gówie o policji. se apiąc się w pięknej Szcza- 

2 PODRZUTEK W KOsSCIELE, Ww Ale przeszkodą dia realizacji naszych za- 
korytarzu kościoła Bernardyńskiegy zną. Tierzeń jest brak dogodnego przejścia do pla- teziono w dniu 17 bm. h Ka. Jest to 7Y: Tienowicie: mostku przez strumyk przed 
chłopak, liczący pół roku. Umieszczono go Aaa, 2 Može ojcowie miasta i st (wt łka = Może oj sta sprawą tą zainteresu- 
wi pnzytni „Dzieciątka Jezu | || ją się i łaskawie usuną ten brak. 

— Organizacja sjonistyczna w Słonitnie. — 
SUDORY N = Onegda a m organiza Arta“ z usa 

INA Icyoocya 

wiec. — Onegdaj 15 lipca rb. organizacja sjo 

w PROSZKU 

  

  

  

       nistyczna w Słonimie w związku z wyborami 
do 18 Kongresu Sjonistycznego urządziła wiec 

     UAI ia Zane gei ans 2 ааиа 
e Weiss Samuel, Kapliūski Newach, : ° Вегеп- 

WILEJKA 
— POŻARY. — W zaśc. Kopanika gminy 

wiszniewskiej pożar zniszczył dom mieszkalny 
Mikołaja Rożki wraz z umeblowaniem,. artyku 
łami żywnościowemi i td. Straty wynoszą 4 
tys. zł. Przyczyny pożaru nie ustalono. Drugi 
pożar wybuchł we wsi Butrymowo, gminy po 
łowickiej. Piorun uderzył w zabudowania gos- 
podarcze Skobieja. Spaliło się wiele przedmio 

jego, stodoła, słoma, koni- 
czyna itd. Szkoda wynosi do 1000 zł. Trzeci 
pożar wybuchł we wsi Budziłki gminy wisznie, 
wskiej, gdzie gospodarz Zwichorowski poniósł 
straty na 800 zł. z powodu nieostrożnego ob- 
chodzenia się z ogniem. 

— SKUTKI WYPŁASZANIA LISÓW, —W 
maj. Małe Bakszyty gminy  radoszkowickiej 
nieustalony sprawca ponakładał do jam tleją- 

jedliny w celu wykurzenia lisów. Stąd po 
wstał pożar, który zniszczył drzewo opałowe 
1 budułcowe wartości 1000 zł. w porębach 
łeśnych należących do S. Smazanowicza. 

sztajn Gierszon, z ramienia organizacji sjoni- 
stów - rewizjonistów: Aronowski Newach i 
Ryżyn Mojżesz, z ramienia organizacji Hitsch- 
duth: Szlapok Izaak i z ramienia organizacji 
Poalej - Śjon: Reznik Mojżesz, Wszyscy na- 
wolywali do głosowania na listy swych orga- 
nizacyj. W czasie przemówień mówców sjoni- 
stycznych opozycjoniści z pośród członków 
sjonistów - rewizjonistów wszczęli krzyk i ha 
las, zakłócając spokój. Awanturujących się u- 
sunięto z sali z sporządzono doniesienie za za 
kłócenie spokoju publicznego . Po przywróce- 
niu porządku, wiec odbywał się beż przesz- 
kód. Obecnych było około 500 osób. 7 

— święto sportowe Makabi w Słonimie.— 
Żydowskie T-wo Gimnastyczno - Sportowe 
Makabi obchodzio święto sportowe, urozmaico 
ne grami i popisami sportowemi, pochodem 
z orkiestrą przez miasto,  defiladą, poświęce- 
niem sztandaru i rautem, który odbył się dn. 
15 lipca. rb. o godz. 23 w sali domu ludowego 
W czasie zabawy do bufetu wkroczył rewident 
kontroli skarbowej Połuch Włodzimierz i prze 
prowadził rewizję, w czasie której odnałazł u- 
krytą w bufecie różnego rodzaju wódkę, pajie 
rosy i piwo, na sprzedaż którego urządzają- 
cy nie mieli pozwolenia. Przedmioty te zakwe 
stjonował i na przewodniczącego dra Weissa 
sporządził protokuł. Obecnych na raucie było 
około 150 osób. 

— Pożar od pioruna. — W nocy na 17 li- 
pca rb. we wsi Łopuchowo gminy miżewickiej* 
od uderzenia pioruna spaliła się stodoła Boh- 
dan Zofji, wartości 1000 zł. 

_— Bójka o dziewczynę. — Na tle sporu o 
dziewczynę powstała bójka pomiędzy Pawłem 
Sawczykiem lat 21 a Józefem Czeczetem lat 21 
i Jakimem Sitnikiem lat 21, zamieszkałymi we 
wsi Hawinowicze gminy szydłowickiej. — W 
czasie bójki Czeczet i Sitnik pobiłi Sawczyka 
kołami i nożem, wskutek czego odwieziono 
go do szpitala w Słonimie. 

. — Spędzenie płodu. — Anna Kuczuk, za- 
mieszkała we wsi Dobry - Bór gminy szydło- 
wickiej, będąc w 3-im miesiącu ciąży dokona- 
ła sztucznego poronienia, które spowodowała 
jej sąsiadka Anna Skomoroch, lat 30, za po- 
mocą chininy i rurek papierowych. Ża doko- 
nany zabieg pobrała 7 zł. Po poronieniu Ru- 
czuk Anna ciężko zachorowała i leczy się w 
szpitalu w Słonimie. 

Policja wszczęła dochodzenie. 

DZISNA 
— ZABÓJSTWO NA WESELU. — W dn. 

16 bm. o godz. 21 w zaścianku Krupiel gminy 
zaleskiej podczas bójki na wesełu, tak dotkli- 
wie pobito mieszkańca tej wsi Józefa Kozaka, 

iż zmarł, w czasie gdy wićziono go do szpita- 
la. Domniemanych sprawców zabójstwa Jana 
Orzeszkę, mieszkańca wsi Kuchaniewo, gminy 
zaleskiej oraz Romana i Aleksandra Łosiów, 
mieszkańców wsi Owsieniki, gminy głęboc- 
kiej, dotychczas nie ujęto. : 

wystrza- 
mieszkań 

Podczas tej samej bójki zraniono 
IZA 1. pobi 

to iżej Aleksandra Łósia. 4 

Zepchniety z drogi samochód miał jeszcze 
ciepły motor, lecz nie posiadał różnych części 

i przez to nie mógł być uruchomiony. 
Po przeszukaniu pobliskiej okolicy w celu 
stwierdzenia, czy napastnicy nie ukrywają się 
gdzieś w lesie, porzucony samochód przetrans 
portowano do Wilna. że mógł on służyć ja- 

kimś nieczystym celom, świadczył chociażby 

brak tablicy rejestracyjnej, wyraźnie zerwanej 
z tylnej części podwozia. 
Dopiero w parę godzin potem cała sprawa 

z zagadkowem autem wyjaśniła się. Samochód 
okazał się własnością dra Jedwabnika. 

Przed kilku dniami skierowano go do re- 

montu i właśnie wczoraj robotnicy zamierzali 
maszynę wypróbować. Traf chciał, że spotkali 
kolegów, z którymi wstąpili na wódkę. Pod 

wpływem alkoholu urządzono wycieczkę za- 
miejską, w trakcie której zauważono wyczer- 

panie się benzyny. To było przyczyną, że na- 
potykane samochody usiłowali oni zatrzymać 
w celu wypożyczenia benzyny. 
Wersja o zamiarach rabunkowych powstała 

— jak już wspomnieliśmy powyżej — właśnie 

z powodu owych prób zdobycia benzyny. 

  

Radje wileńskie 
DNIA 18 LIPCA 

1.00 Czas; 7.05 Gimnastyka; 4,20 Płyty; 
7,35 D. c. plyt; 7,55 Chwilka gosp. dom.; — 
11.57 Czas; 12.05 Plyty; 12.25.Prasa; Kom.; 
12.35 Płyty; 12.35 Dziennik połudn.; 12.50 — 
Płyty — muz. popul.; W przerwie kom.; 15.25 
Kom. gosp.; 15.35 Płyty — muz. dawna; — 
16.00 Transm. 17.00 „Za kręgiem polarnym" 
— odczyt prof. St. Sumuńskiego; 17.15 Recital 
śpiew. Cecylji Otto; 17.60 Feljeton; 17.55 — 
Transm.; 18.15 Odczyt pt. „Pływanie — fun- 
dament turystyki wodnej i sportów wodnych* 
18.35 Recital śpiew. H. Patera; 19.20 Przegl. 
lit.; 19.35 Progr. na czwartek; 19.40 Kwadrans 
liter. „laton ó gimnastyce"; 20.00 Muz. lekka; 
20.40 Rozm.; 20.50 Dziennik wiecz.; 21.00 — 
„„Kułt matki we współczesnej literaturze litew- 
skiej; — odczyt Wł. Abramowicza; 21.10 — | 
Muzyka lekka; 20.30 „Lew Sapieha“ — od- | 
czyt J. Ordy; 22.15 Muz. tan.; 22.35 ке 
sport.; 22.35 Komunikaty; 22.40 Muzyka | sA 
neczna. O"



  

  

— OSOBISTE. Dyrektor Kasy Kiomu- 
mailnej p. Neymam z dniem 15 bm. rozpo- 

cząjł urlop wypoczynkowy. 
Zastępuje go p. Sieliicki, 

— KOŁO INŻYNIERÓW W GROD- 
NIE. W dnilu 17 bm. odbyło się onsaniza- 
cyijne zebrłaniłe Kioła Inżyniierów z siedzi- 
Ibą w Girodhnie. Na: zebraniu podj przelwad- 
mietwem „inż. gen. Litiwinowieza wyłoniono 
(komisję słtafitutową, w ikltówej skład rweszii: 
inż. gem. Llitwiniojwiiz, inż Weyhent li inż. 

amch. Grochowski. 
Komisji! tej powierzono 

statutu Koła, 
Na miajbliższem: posiiedzeniu zostanie 

wyiłonilony zarząd, który rozpocznie dzia- 
Talność mowiopowstałego stlowarzyszenia. 

— WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DQ 
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ BAN 

opracowanie 

KU LUDOWEGO. W ubiegłą niedzielę od-. 
były się wybory: uzupełmiające do orga- 
mójw kiierowniiiczych Balniku Ludowego. 

Do zarządu wybrani zostali pp.: Trop 
F, i Liwowicz Damtel; do rady nadzorczej 

pp.: Adily Mojżesz, Bilczye Józef, Gołub, 
Welien B. i Cybulski Dawid. 

— JAKIE ZMIANY URZĄD WOJE- 
WZDZKI POLECA DOKONAĆ W BUD- 
ŹŻECIE MIEJSKIM? Zmiany mw docho- 

- dach budżetu aldmiinistracyjnego: zmmiej- 
szyć. preliminowany dochód z ziemi onaej 
o 1000 zł., z tytułu opłat za milejsca w ha- 
M rybnej również io 1000 zł., gdyż przy о- 
bechym siłaniie hal opłaty (od stoisk są wy- 

górow:łnie, sumę 8000 zł. z tytułu dodatku 
od! pańsłtwiawych opłat: od patentów mia iwy 
mób il sprzedaż alkoholu zmniejszyć lo 2000 
zi, preliiminiowane wpływy od szyldów i 
plakatów w! wysokości 14.510 zł. zmniej- 
szyć o 3060 zł., bilgrąc pod! uwagę 'wyso- 
kość mwpływów «z niokiu ubiegłego, 

* Oprócz tego polleca się skreślić preli- 
mimowiany dochód od dodaitikiu do państwo 
wėgo podaltku grunilowego i! powiększyć 
pozycję wpływu elektrdwni miejskiej o 
4000 zł, a to wiskłutek zmniejszenia, wydat- 
ików elektrowmii o itę sumę. 

W latkach budżetłu aiddministracyj- 
miego: zmiilejszyć pozycje wydatków mia: u- 
posażemie człchków) meeistratu 0 sumę po 
bieraną przez jednego z członków, kitóry 
w myśl! mowej ustawy samorządowej nie 
będzie już pelni! obowiązków maczelnilka 
wydziału, zmniejszyć pozycje personelu biu 
rewego iii pomocniczego o sumę uposażeń 6 
pmacowników! z wydziału fimamsowo -po- 
diaitiktoiwego, w związku z pirizejściem do U- 
rzędu Skarbowego fuvkcyj wymi:mi po- 
datków! lokaflowiego i 3 iuchomości. 
Ze wizględu mia (to, że koszta poboru są za 

wysokie wi stosumiku ido sumy wypływu. z 

tych 'opłat, poleca! się preliminowaną su- 
mę zmniejszyć, zmmiejszając ilość pobior- 
ców, podlega również zminiiejszeniu ilość 
piracownikėw iw! biurze melidumkowem o 1 
pracowinkej ilość klomimolerów w kinach 
„zmmieljszyć z 4 mia. 2, zmniejszyć ilość (telię- 
fondły, zmmiejszyć kosztą jnla druki o 1009 
zł, Zaleca stę zmniejszyć pobory stróżów, 
posiadających małe siodziny: ao 100 zł. i 
120 zł. dla posiadających duże rodzimy: 
Zaleca się matomiast! powiększyć subsyd- 
jum dla Związku Kresów Zachodnich a 
150 zł., Twa Miłośników przyrody o 500 
zł, ma wychowanie fizyczne o 3500 zł., na 
kalonje letniie dla dzieci o 5000 zł. Budżet 
WYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYTYYYYYYYWYYYYVYTY 

 pźwiękówe kine „APOLLO” 
Dominikańska 26. j 

Monumeńtalńa kreacja najgenjalniejszej 

        

         

see 

  

aktor- 
ki filmowej HELENY HAYES w toli „KOBIE- 
TY Z ULICY" w wielkim drańiacie życiowym 

Dlaczego źgrzeszyłam | 
W rolach męskich: LEVIS STONE, HELD 

HAMILTON 
Nadprogram Tygodnik Fox'a. 

WSTĘP, OD 50 GR. 

  

    

     

sinažy: milejskiej zaleca się zmniejszyć o 
6000 zł. Dużej redukcji uległ budżet szpi- 
tala miejskiego, » mianowicie: zmniejszo- 
ma! została ilość ordynatorów o jednego, 
ilość pieltęgwiłarek ło 3, ilość posługaczek o 
2 4 jednego woźmego. Zmniieść etaji sekreta- 
rza: szpitala, zmniejszyć ilość telefonów do 
9 id wireszeie zmniejsza się wydalikii na kam 
celarję itp. wyidłatlki) giospodaneze. 

— PRZESUNIĘCIE TERMINU WY- 
JAZDU POCIĄGU POPULARNEGO. Na 
ogólnie żądamniie publiczności termin wyjaz- 
du pociągu popularnego z Groldna, (do War 
szawiy został przesunięty, na dzień 22 lip- 

ea, na godz. 4 ramo. (Powrót: do Grodna ma- 
sitąpi! dinila 24 bm, około godz. 1-szej. 

Ceny przejazd: są bamdzo niskie li wy- 
nioszą: tam i z powinotem dla II kl. 16 zt. 
60 gr.,d! la III kl. 11 zł. 60 gr. W pociągm 
Bar — Dancing — Bridge. 

Zampisy: przytimiują: dionedse kiasy bi- 
Ileliowe calą. dobe, birurio zamwvisidomwiey stacji 

©d! 9 do 12 ii od 15 do 18, biuro motarjusza 
Mifkowiskiego, Wiróblewskiego 1, ksiegar- 
mia Tbenskiiego i: sklep ityllomiiowy I. Ostiryń 
slkięgo, (ul. Domilniilkańska, 

Pillkawze i miłośniiey: sportu piłlkarskie- 
go, przyjmujące udział w: wycieczce, będą 
mogli oglądać mecz pilki! nożnej między 
Hiakosih z Wiedniiw i reprezentacją War- 
szawy. 

— USIŁOWANIE SAIMOBÓJSTWO.— 
W dhiłu wczorajszym pehnięciem, noża w 
piersi usiłojwał popełnić samobójstwo 'War 
ślieki Stefani (Jerozolimska: 18), którego 
po udziieleniiiu pomiocy: iw: szpitalu  miej- 
skim awolniiomo do doma. 

nówośtódzka 
— PRZYJĘCIA U P. WOJEWODY. 

W dniu 18 bm. p. iwojełwoda pmzyją: p. 
Jundzilła, prezesa Kresowego Związku Zie 

mian, oraz p. inż. Molińskiego, dyrektora 

wojew. Twa: Organizacji i Kółek Roln. 

— WYJAZD iP. WICEWOJEWODY 
GODLEWSKIEGO NA URLOP. (W dniu 
17 bm. p. wicewiojewoda Fr. Godlewski 

rozpoczął urlop wypoczynikiowy. 

— SKUTKI BURZY W DNIU 17 BM. 
Skutkiem burzy: w nocy: dnia 17 bm. od u- 
derzenia pionunów spłoniął idom. mieszkal- 
ny w chut. Bliarzyszcze, gm. kuszelewiskiej 
ma szkodę Jniljana Gomdzilela, w kollomji 
Pieretokii gm. rwsielubskiej stodoła (wraz 
ze zbiorem Kkoniczymy i siama ma szkodę 
Eljasza Baraba, oraz we wsi Pucewiicze 
gm. homodeczańsikiej dom mieszkalny (czę- 
ściictwio uraltiowiamy),, ma: szkodę Szikoblii Mo- 
roza, przyczem (dozneli kontuzji! sam Skio- 

bla, oraz jego żomai i sym. 

— WIEC ŻYDOWSKI I AKADEMJE. 
W! dniu 15 Tipee! odbyło się w Nowogródku 
zebramie, zwołane przez - stowarzyszenie 

Britih Tirampeldon, w: kitórem wziął udział 
przybyły m Warszawy (dr. Friejtman. W 
pnzemówieniu swem dr. Frejtmalni poddał 
Iknyityce odłam sjomistów, występujących 
pod nazwą „Sjonistów pracującej Palesty- 

lidžka 
— NOWY BURMISTRZ. Powilatowy 

słtiamostła w Lidzie zemianował burmiist- 
mzem m. Liidy p. Miichała Klaudjusza Ba- 
włańskiego z Nowogródka. Niowomianowa- 
ny bummistrz objął urzędawianie z dniiera 
14 lipca. igl, Iwigl 

— STRAJK NA SZOSIE I W FA- 
BRYCE. — 50-ciu robotników, preicują- 
cych przy: tłuczeniu kamienia ma 16 km. 
od Lidy przy 'tomze kol. Lida — Miołodecz- 

nio rozpoczęło strajk, żądająje podwyższenia: 
płacy. Strajkujący robotnicy domagają 
się podwyżki płacy © 1 zł. ma: metrze sześ- 
cienniym. ltłuczcnegio: przez mich kemieniia. 
Zadalnlie siwoje mobotnicy motywują tem, 
że Zarząd Drogowy w: Lidzie płaci od 3 
dlo; 3,50 zł., podczas gdy firma Ziemiański 
i Sym, w której pracują strajkujący: robio- 
tmicy — płaci! pl 2 zł. rza: metr sześcienny. 
— W cegiellniach Szejbaki, Perepeczyce i 
Przydybaijly: įwyinfilki. simegik, Ikltėnegio dotad 
mile dało się zlikwidować. Robotnicy żąda- 
ją podwyżki! płac. Właściciele cegielń sta- 
utallii się zaałogażować mowych nobotniików:, 
jedhakże ci nie sit:iwiilii się do pracy. Per- 
Amalktaieje, prowadzone przez  ilnspektioma 
pracy, nie dały: rezultatów. 

— UDONIĘCIE. 50-letniia mieszkanka 
wisi! Ogrodniki Drugie gminy bielickiej. 
Michalina Biujel, podczas pojenia koni: na 
wiłasnem podwórku, wpadła do studni! i u- 
'tomęła. 

— POŻAR. W! mieszkaniu technika 
denitystyczniego _ Szilapoczmiika:  Mionducha 
przy ml. Rynek Nr. 7 podczas nieobecności: 
domowników powstał pożar, który zmtisz- 
czylł całe umieblowiamiie iwartłościi 9,000 zł., 
zaś dlom uszkłodził nia 4000 zł. Przybyła 
straż pożamia pożar zlikkwiidowiała. 

MAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAAAAAA A 

„DA. med. RENRYK RODZIŃSKI 
przeprowadził się 

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

prócz świąt 

  

    

  

„SAROTRY ORZEŁ 
„JEJ GRZECH „DO w rol. gł.   

dramat erotyczny 

Dziś! Rewelacyjny program! Dwa przebojowe tilmy: 

Rapsodja starej Arizony wedłrg powieści Zana Grey'a 
W 1ol. gł. GEORGE O'BRIEN. 

Dorothy Mac-Caili 
  

Dziś! 
Wspaniały 

PO = sg > W rol. gł. 

Miłość Zoržety Bai os zbiżone: „IE MIŁOSTKI O POŁNOCY (l: imours de mitnit) 
DANIELE PAROLA | PIERRE BACZEW. 
w wykonanin najlejszego baletowego zespołu z „Fałies- 

W tilmie tantec 

1 s. balkon 25 gr. parter 54 gr. wiec; or.od 46 gu. 

  

Dziś 

  „P Al“ 

  

  

AKTA NR 556-33 r. 

OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 9-go 
rewiru zam. w Wilnie przy ul. Sierakowskiego 
14, na zasadzie art. 602 — 604 KPC ogłasza, 
że w dniu 4 sierpnia 1933 r. od godziny 10 ra 
no w Wilnie przys ul. Wielkiej 44 w Domu 
Bankowym T. Bunimowicz odbędzie się w try 
bie art. 116 Prawa Bankowego (Dz. U. R. P. 
z dn. 17 JIL. 28 r.) sprzedaż z przetargu pu- 
blicznego 108 sztuk 8-procentowych listów za 
stawnych Wileńskiego Banku Ziemskiego po 
250 dol. USA nominalnej wartości każdy, a 
razem nominalnej wartości 27.000 dolarów U. 
S. A. z kuponami płatnemi 22-VI 1933 r. osza 
cowanych na 14.850 dol. USA na zaspokoje- 
nie pretensjj Domu Bankowego T. Bunimo- 
wicz w Wilnie do Walerji Światopełk - Czet- 
wertyńskiej w majątku Płoska, poczta Koro- 
stowa, w sumie zł. 129,867, zabezpieczonej za 
stawem na tych listach zastawnych na mocy 

tego osobliwego 

„DUK MIŁÓC / 
Spróbuj dz'ś wie- 
czór tego Pudru, a 
zauważysz jego za- 

dziw ającą przewa- 
gę nad zwyktym 

pudrem do twarzy. 

  

  

art. 46—48 Prawa Bankowego. 

Wilno dnia 14 - 7. 1933 r. 

Komornik WŁ. MATUCHNIAK. 
Jaka dziwna ta- 

  

  

jemnica przyczy= 

1 nia się do tego, 

: że „Puder Miło- 

FABRYKA Ści* nadaje skó- 
1 SKŁAD M E B LI rze magnetyczny 

powab — tak o0- 

K. RILENKIA I 3-8 
Spółka z ogr. odp. 

Wilno, ul. Tatarska 20, | 
dom własny. Istnieje od 1843. 

Pani stosuje ..Puder Miłości”, cera| Tokalon 
Pani staje się Świeża. młodzieńcza 
i piękna — bez śladu połysku | ną. | 

Znakomity Darysk: puder To-| 

    

  

  

  

pory. 

jakie jest magiczne działanie 

  

   
    

    
    

durzający zmysły? Od chwili. gdy | ni, można być pewną, że puder 

dzień jak ' 

może zjednać miłość upragnione- 

Jadalnie, sypialnie, saleny, kalon przylega do tłustej nawet tle oraz 

gabinety, łóżka niklowane i cery czterokrotnie mocniej. niż 

angielskie, kredensy, zioły, zwykły puder do twarzy. Nie 

szały, biurka, krzesła dębowe znika nawet przy poceniu się. ani 

1t.p. Ceny znacznie zniżone, pod działaniem wiatru lub de- ‚ 
szczu. Zwalcza on rozszerzone | go mężczyzny 

Po raz pierwszy w Wilnie najnowszy dźwiękowiec w-g powieści Zana Greya. p. L. 

„PIRACI STEPU" 
(Ludzie „pozbawieni sumienia, szerzący w kraju spokojnej, wytężonej pracy pionierskiej bezprawie i zamęt) 
Oszałamiające tempo_akcji! I Bogata, fascynują ca treść! Nadprogr. dodatek. Ceny na 1 s. balkon 25, parter 54 gr. 

  

  

Pianistka, 
dobry pedsęcg. Prug- 
nęłsby udzielać fekcji 
muzyki lub też podięć 
się innej pracy. Łaska- 
we zgłoszenia adreso- 
wać proszę: Warszawa, 
Sienna 28 m. 22 (Ksai- 

*miera Kałużyńska. 

BUCHALTER - BIŁAR 
SISTA ze znajomościę 
buchalterji hadi, prze- 
mysł. - fabryczaej, sal- 
nej przyjmie pracę za 
minimalnem wysagr. w 
Wilnie lub na prowiscje 
a Garbarska £7 - 
10. 

STUDENT 
udzieli pomocy w sat 

0 jest iedynvm pudrem. fm, SSP wszelkie: 
który nada Pani cudownie pięk- i 1 

naturalną cere zarówno w utrzymanie — chętnie" 
przy sztucznem Świe. 14 Wieś. Zgłoszenia — 

te delikatną matowość. POd: Wilno, ul. Zamkw 

której mie można osiągnąć żad- WA пг 5 (Sklep oweca- 
nym innym pudrem. Jedna próba WY). Fr. Krymski. 
tezo tosobliwEgzo pudru Miłośgi 713 57 z $> > 

Gorzeiany 
buhalter lub «€admem, 
z ukończonąszkośą go- 
rzelniczą w Dublanach 
z kilkcietnią prałniyką 

  

Szkoła Gospodarstwa 

  
i Szkoła Zarządczyń 

im. JENERAŁOWEJ ZAMOYSKIEJ 

w Warszawie 
przyjmuje zgłoszenia 

gorzelniczą i rektyfika- 
cyjną, z dobremi refe- 
rencjami obejmie posa- 
dę od zaraz, łaskuwe 
ołerty kierować: Zaść, 
Laudyszki poczta Pod- 
brodrie dia S. X. 

Młody 
cłowiek w bardze cięt- 
kich warunkach przyj- 
mie jakąkciwiek gracę 
Skończył 2 kursy Poli- 
techniki. Legionowa 4f 

Domowego 

  

  

  

ny“, oraz podkireślił trujdności emigracyj: | 
ne Żydów do (Palestyny, wobec ogiralniczeń, 
stawianych przez rząd! angielski. 
w: zebraniu wzięło okiołło 200 osób. 

W dhiiu 16 bm, odbyły się w Nowogrod- 
ku dwiie alkiaidem'je: žaiiobne z okazji 29-tej 
roGzticy śmiienci (dr, Hercla. (Wi pierwszej 
alkademiji, zongatniizowanej przez sjoniistów 
nowogródzkich, przemawiali Lejzer Rabi- 
mowiicz i Mojżesz Sztejberg z Nowogródka. 
Dochód przėznaczonio na rzecz stowearzy- 
szenia „Keren Kajemet ie Israel". Drugą 
alkaidemję żałobną zorganizowało stowarzy 
Szenie Mliizrachii. Przemawiul Efrom Szlo- 
ma z 

120 osób. 

  

      

  

we wszystkich aptekach 
składach aptecznych znane 

šredke od edcisków 

Prow. A. PAKA. 
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AŁLAN SULIVAN. | 10) 

Wyspa Szczęścia 
+— Tak będzie najlepiej — mruknął 

ponuro. 
Marietta rozumiała doskonale, że je- 

dno jej słowo, lub spojrzenie, mogłoby 
zmienić sytuację. Norton byłby zdolny 
zapomnieć o wszystkiem dla niej. Pochle 
biało to jej kobiecej próżności i jedno 
cześnie przerażało. W sercu miała tylko 
litość i współczucie dla tego silnego, 
nieszczęśliwego człowieka. 

— Decydujcie sami — powiedziała 
nie patrząc na niego. — Z daje mi się, 

ŻE Jūs: 
Przerwała nagle, bo w pamięci jej 

stanął pamiętny obraz, gdy przy świetle 
zapałki ujrzała więźnia. Wtedy czuła 

przestrach, a teraz... tyle się zmieniło. 

Właściwie będzie chyba musiała wyjść 
zamąż za niego, albo przynajmniej, obie 
cač mu swą rękę, a resztę zdać na los. 

Norton przerwał jej rozmyślania. Za” 
czął znów mówić, starając się opanować 
wzruszenie: 

|  — Bezmyślnością byłoby mówić o 
czemś innem, jak tylko o tem, że każde 
z nas powinno rozpocząć nowe życie. 
Nie wiem, co mnie czeka, ale nie oba- 
wiam się przyszłości. Życie zadrwiło ze 
mnie boleśnie, ale teraz ja gotów jestem 
tem samem mu się odpłacić. Mam w so- 
bie dosyć siły, aby zwyciężyć. A Fitch.. 
nie bardzo go rozumiem. Coś go nagle 

'zaczęło zatrzymywać na tej wyspie. W 
każdym razie, ja się nie uspokoję, dopó- 
ki nie odwiozę cię do bezpiecznego miej 
sca i nie oddam pod czyjąś opiekę. Mu- 
simy się pozbyć Fitcha. 

Marietta dotknęła palcami jego opa- 

„ lonego ramienia. W 

— Jimie, — szepnęła, — przecież ja 

rozumiem. 

Drukarnia Wydawni: Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

Norton milczał, czuł, że jest to chwi 
la przełomowa, która oznacza koniec i 
początek czegoś... Nie spuszczał z niej 
badawczych, pociemniałych oczu. 

— Obawiałem się, że domyślisz się... 
— mówił łowiąc jej nieśmiałe, lecz pełne 
zautania spojrzenia. — Zdarzają się dzi- 
wne rzeczy i nigdy się nie wie, co nas 
czeka. Od chwili, kiedy zobaczyłem cie- 
bie na pokładzie, zrozumiałem, że rozpo 
częło się coś nowego w mojem życiu. 
Wszystko, co się potem stało, wcale 
mnie nie dziwiło. Ale nie mówmy o teni. 
Stało się to, czego się obawiałem... teraz 
musisz mi dopomódz. 

— Pomóc? — zapytała, czując, 
niepotrzebnie zadaje pytanie. 

Skinął głową i odsunął się od niej. 
— Pamiętasz, jak przestrzegałem cię 

pierwszego dnia przed Fitchem... no, a 
teraz muszę powiedzieć to samo o sobie. 
Teraz kolej na mnie. Trzeba być uprzej 
mą dla mnie... i nic więcej! To głupio 
brzmi, ale cóż zrobić. Mieszkamy na wy- 
spie „Szczęścia, czy „Szczerości*, mu- 
szę być szcery. Nie chcę mieć tajemnic 

przed tobą, a jeśli ty je masz, nie dziel 
się niemi ze mną — tak będzie lepiej. 
Kiedy 'wyjedziemy stąd 4 rozstaniemy 
się, będę wspominać i marzyć o tobie, 
— to dopomoże mi do rozpoczęcia no- 
wego życia! 

Mówił równym, bezdźwięcznym gło- 
sem, nie spuszczając z niej oczu, jakby 
chciał na wieki odbić w pamięci jej o- 
braz. Marietta słuchała, a z każdem sło- 
wem, serce w niej rosło i biło gwałtow 
niej. ‚ 

— Alež to się nie može tak skończyć 
— zawołała z uniesieniem. Dobrze, mo- 
gę się nie dzielić memi tajemnicami. ja 

że 

Udział $ 

Nowiogródka. Obecnych było około    
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nigdy, nigdy nie zapomnę, ile ci zawdzię 
czam! Te dnie, spędzone tutaj, będą za- 
wsze żywe w mej pamięci. O, jakżebym 
chciała odpłacić ci wdzięcznością i do- 
brocią! Nie tutaj, naturalnie! Ale kiedyś 
po powrocie do ludzi... chciałabym, że- 
byś mnie zrozumiał! 

Zasłoniła twarz rękami i zapłakała. 
Norton stał blady, zmieniony przez szczę 
ście i cierpienie. Nic nie mówiąc ods- 
szedł na rozpaloną słońcem plażę, ku 
łodzi. 

— No, co? — zapytał ponuro Fiten, 
nie patrząc mu w oczy. 

— Ona zgadza się jechać jutro. 

Fitch pogładził brzeg łodzi. 

— Więc... postanowione!.. Natural- 
nie: można tu siedzieć rok i nie zoba- 
czyć okrętu. Chyba jesteś zadowolony? 

Fitch odczuwał w Nortonie jakąś wro 
gą nutę, ale nie wiedział, jak z nim wal- 
czyć. Ostatnie zdanie wypowiedział pra- 
wie z pasją. 

Denerwowało go jeszcze i to,, że Nor 
ton stał tak blisko laguny. Przez chwilę 
był blisko powierzenia mu swej tajemni 
cy, ale odrazu cofnął się. Chciwość zwy 
ciężyła. 

Pocóżby miał darowywać temu zbie- 
głemu więźniowi tysiące funtów, kiedy 
można było nie dać mu ani pensa? Rze- 
czywiście, lepiej było wyjeżdżać... 

— Bo ja — wybuchnął nagle Fitch, 
— nie jestem zadowolony z tego, co ty 
robisz! 

W małych oczkach jego błysnęła nie- 
nawiść. Palacz siedział na dziobie łodzi, 
kołysząc nogami. 

— Więc to wy już z panienką do- 
gadaliście się co do przyszłości? — do- 
dał z gniewem. 

— Nie rozumiem! — odpowiedział 
Norton. zimno. 

— Rozumiem, dlaczego taka u was 

    

już jako królika tej wyspy... Były to 0- 

brazy tak ponętne, że nie przestawały 

ani na chwilę męczyć go i kusić. 
— Mówisz głupstwa! — powiedział 

z niezmąconym spokojem Norton, — ari 
panienka, ani ja, nie mamy nic przeciw 
tobie. Nie myślałem nawet o roli właści 

ciela tej wyspy. Możesz ją uważać za 

swoją, jeżeli chcesz... Pierwszy ją zau- 

wažyleš... Co do mnie.. 
— Moją własnością ma być ta wy- 

spa! — skoczył Fitch, — odajesz- mi ją? 
— Dlaczegożby nie? Nie potrzebuię 

jej dia siebie! 
— Więc, kiedy się stąd wydostanie- 

my, zgodzisz się zaświadczyć, że ja pier 

wszy ją zobaczyłem? — zapytał tonem 
sędziego i nagle roześmiał się. 

* _— Chodzi o to, że ja zawsze marzy- 
łem o własnej ziemi... a teraz pokocha- 

łem tę wyspę... Dlatego tak nie chcę 

stąd odjeżdżać. Я 

— Могету pošwiadczyč, že ty jesteś 

odkrywcą tej wyspy. 
— Więc zaraz postawię tablicę z na- 

pisem — moja wyspa i moje imię! . 
-— Poczekaj z tem do jutra. Zrobisz 

to przed wyjazdem i wtedy będziesz 
spokojny, że już nikt nie zdejmie tej ta- 

blicy... że nie zrobię żadnego oszustwa! 

Palacz roześmiał się znowu. Nienawi- 

dził Nortona w tej chwili silniej, niż ko- 

gokolwiekbądź, ale postanowił zaczekac 

do jutr. i przybić tablicę do drzewa tak, 

żeby móc widzieć ją, odjeżdżając. „Da- 

niet Fitch odkrył tę wyspę!” Dalej miały 

być nazwiska świadków i data. 

— Tak zrobię, — oznajmił. 

— Na zdrowie. A teraz, co do mojej 

sprawy, myślę, że ty jesteś jedynym 

cziowiekiem, który wie prawdę o mnie 

obiecałrs nie zdradzić mnie. Czy masz 

zamiar dotrzymać obietnicy? 

— A kto mėwi, że nie? — burkaął 
Fitch. 

-— Chcę się upewnić. 

zmiana — syczał palacz, — nie smaku- 
je wam moje towarzystwo? | 

— Tego nikt nie powiedział. 
— Ale to prawda! 
Duże usta Fitcha 'wykrzywiły się we 

wściekłości. Zdawało się, że umyślnie 
rozpala w sobie złość i szuka zwady. 

— Wyobrażacje sobie, że ja wszyst 
ko mogę znieść — ryczał, — gruboskó- 

ry palacz, tak? Gwiżdżę ja na was, ro- 

zumiesz? Gwiżdżę!.. Mogę powiedzieć, 
że ja mógłbym... 

Fitch zatrzymał się wporę wykrzy- 
wiając się wstrętnie z tego wysiłku. 

— Mógłbyś... co? — zapytał Nortoi. 
Palacz przełknął ślinę. 
„Mógłbym położyć tysiąc funtów: na 

każdy wasz funt" — omało co nie wyr 

wało mu się z ust. Tó jedno zdanie zdra- 

dziłoby całą sprawę. Ukradkiem zerknął 

na kolczaste zarośla, sprawdzając, czy 
też nie widać na nich śladów siekiery. 
Przekonawszy się, że wszystko jest w 
porządku, uspokoł się nieco. 

— Może dowiesz się zczasem, — od- 

powiedział zaczepnie, — jeśli nie wpad- 

niesz tam, gdzie wiadomości nie docho 

dzą... Naprzykład na ciężkie roboty... 

Spoczątku oboje  zachowywaliście się 

po ludzku, a teraz czort wie co! Kto cie- 

bie wyznaczył panem naszej wyspy? Toż 
ta wyspa...  - 

Znów ugryzł się w język. Tajemnica 
dręczyła go. Własne bogactwo przeraża- 

ło go. Ale myśl ustąpienia Nortonowi po- 

łowy skarbu, była nie do zniesienia. 

Palacz zmierzył Nortona okiem znaw 

cy. „Dobrze byłoby zakopać go gdzieś 

tu niedaleko!“ — myślał, „gdzieś w le- 

sie.. albo, lepiej, wywieźć ciało i 'wrzu 

cić do morza — na ucztę rekinów... Wte 

dy on, Fitch, zostałby panem wyspy... 

pereł i... Marietty. 
Już wyobrażał ją sobie ze sznurem 

różowych pereł na szyi, ciemnej od opa- 

lenizny, a tak ponętnej! Siebie widział 

  

— ]а zawsze dotrzymuję słowa. 

—- Doskonaie. Już czas zabrać się de 

roboty. 
kitch bębnił nogą w pustą beczkę. W 

duszy jego wrzało głuche oburzenie. Był 
przecie bajecznie bogaty, a ten nędzarz 
pozwatał sobie poniewierać nim, zmuszał 
do liczenia się z jego kaprysami... ałe 
nagle zrozumiał, że lepiej było wyjeż- 

dżać czemprędzej, zanim oni nie odkryli 
jego tajemnicy. 

Żeby tylko nie przyniosło tu koge ia- 
nego... Nie było sposobu ochronić skar- 
bu na tej niezamieszkałej wyspie. Fifca 
nie odważał się wypuścić Mariettę z Nos 
tonem, a samemu pozostać na wyspie. 
Ostatni raz kopnął beczkę. Potem pod- 
niósł ją. 

— Nie wiem, co to jest, — mruknął. 

— Boli głowa. Pewno od słońca... Pójdę 
po wodę, zaczniemy od tego, że паре!- 
nimy beczki. Trzeba nazbierać kokosa- 
wych orzechów. 

Pracowali kilka godzin. Marietta, kite 
ra zginęła gdzieś w lesie, zjawiła się, 
niby tropikalna najada, dźwigająca opa- 
lonemi rękami stosy żółtych i blado-zie- 

lonych owoców. Była wzrusżona i szczę 

śliwa. Norton nie mówił jej o ostatniej 

rozmowie z Fitchem, nie chcąc jej mie- 
pokoić. 

Marietta promieniała nadzieją i ener 
gją. Czuła teraz, że kocha Nortona. ° А 
chociaż wiedziała, że Fitch jest dla nich 
niebezpieczny, jednak tamto uczucie by- 
ło silniejsze od strachu. 

Mężczyźni opanowywali swą niena- 
wiść, w jej obecności. 

Pod wieczór łódź stała się podobna 

do straganu owocowego. Marietta cie- 
szyła się z tak okazałych plonów swej 
pracy. 

— To wszystko wydaje się snem... 

Ile dni minęło od wylądowania na tej 
wyspie? в 

D. C. N. 
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