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Pudpnane konkoratu pomiędzy Kaesą a Watykanem 
BERLIN PAT. — Z okazji podpisania 

konkordatu wicekancierz Papen  wysiai 
do Hindenburga depeszę, w. której pod- 
kreśla między innemi, że konkordat za- 
warty między Watykanem a Niemcaini, 
jest dziełem, które w przyszłości uznane 
zostanie za historyczne dzieło narodo- 
wych socjalistów. Przywrócenie chrześci 
jańskich, ńarodowych i społecznych 
podstaw umożliwi skuteczną obronę kul- 
tury zachodnio - europejskiej przeciwko 
wszelkim zamachom. W tem dziele lit- 
lerowskie Niemcy pozostaną nienaruszo- 
nym fundamentem. 

VON PAPEN O KONKORDACIE 

BERLIN PAT. — Wicekanclerz Pa- 

pen w wywiadzie z korespondentem spe 
cjainym kilku większych dzienników nie 
mieckich, oświadczył, że dopiero rząd 

narodowo - niemiecki potrafił stworzyć 
odpowiednią platformę dla owocnej 
współpracy między kościołem i państ: 

wem. Wśród czynników, na których opa 

WROC TEE KC OREW: EREDCERY CREE! 

Walka z hitleryzmem 
w Austrii 

WIEDEŃ PAT. — Z Gracu donoszą, iż 

w gminie Engelsdorf żandarmerja aresztowa 

ła grupę narodowych socjalistów, odbywają- 

eych ćwiczenia w strzelaniu w pewnej opu- 

szczonej piwnicy. Narodowi socjaliści dali do 

żandarmów 6 strzałów. 3 narodowych socja- 

listów aresztowano. 

WIEDEŃ PAT. — „Weltblatt'* donosi, 

że częste przekraczanie' granicy austrjackiej 

przez narodowych socjalistów wywołało Śród 

ludności austrjackiej pewne zaniepokojenie. 

Wobec tego odkomenderowane zostały do pe 

wnych miejscowości granicznych oddziały ar 

mji austrjackiej, głównie w tym celu, aby 

wywrzeć wpływ uspokajający na ludność gra 

niczną. 

WIEDEŃ PAT. —* „Berliner Tageblat- 

t'owi'* odebrano wczoraj w Austrji debit na 
przeciąg trzech miesięcy. 

UCZNIOWIE SZKÓŁ ŚREDNICH 
ZAMACHOWCAMI 

WIEDEŃ PAT. — Komunikat policyjny 
przedstawia wynik dochodzeń w sprawie za- 
machu na kolej elektryczną Wiedeń — Ba- 
den. 

Dochodzenia wykazały, że zamachu doko- 

nali uczniowie szkół średnich i kilka stu- 
dentek. Sporządzono 13 bomb. 

Materjał wybuchowy do tych bomb dostar 

czony był przez profesora gimnazjum Baye- 

ra. Kiedy władze rozpoczęły śledztwo, zama- 

chowcy usiłowali zakopać w ziemi niezużyt- 
kowane bomby. Kilkunastu uczniów i 3 pro- 
fesorów aresztowano. Śledztwo wykazało, że 
zlecenia wykonania zamachów nadchodzą re- 
gularnie z Monachjum. 

  

Lotnicy sowieccy w Krakowie 
KRAKÓW. Wczoraj o godzinie 12,40 po 

południu wylądowali na lotnisku krakowskiem 

lotnicy sowieccy Ingaunis i Turżański. Lotni- 
kom towarzyszą attache wojskowy poselstwa 
sowieckiego w Warszawie i dwaj oficerowie - 
piloci. 

KRAKÓW. PAT. — Po śniadaniu, wyda- 
nem w kasynie oficerskiem, lotnicy sowieccy 
pojechali samochodem na Wawel, gdzie zwie- 
dziki poszczególne sale królewskie i groby kró- 

lewskie, a następnie katedrę. Potem w towa- 

rzystwie oficerów polskich udali się na ulicę 

Krowoderską, gdzie obejrzeli dom, w którym 
swego czasu mieszkał Lenin. Po krótkim odpo- 
czynku lotnicy sowieccy wzięli udział w przy- 

jęciu w Grand-Hotelu, które odbyło się w Ści- 
słem gronie oficerów: lotnictwa. W piątek o g. 
9 rano goście sowieccy odlecą z powrotem do 

Warszawy. 

Jakie instytucje zajmą się roz- 
prowadzaniem kredytów na 

zastaw zboża? 
Bank Polski przystąpił do uruchomienia 

rejestrowego kredytu na zastaw zboża na na- 

stępną kampanję zbożową. 
Kontyngent tego kredytu został określo- 

ny na 30 miljonów złotych, z czego przypada 

ha kredyty zaliczkowe dla mniejszej własno- 
Ści rolnej 6,5 milj. zł. Oprocentowanie kredy- 
tu razem z korzyściami, pobieranemi przez 
instytucje rozprowadzające wynosić będzie 
7,75 proc., do czego mają dochodzić koszty 0- 
szacowania przedmiotów zastawu, tak, że fa- 

ktyczne oprocentowanie będzie wynosiło oko- 
ło 8 proc. 

Pożyczki z tytułu kredytu zastawowego 
mają być spłacane w 6 ratach miesięcznych, 
począwszy od stycznia 1934 roku. Pierwsze 
cztery raty będą wynosiły po 15 proc. począ- 
tkowego kapitału, dwie ostatnie po 20 proc. 

Jak się dowiaduje agencja „Iskra'', roz- 
porządzeniem kredytów „zajmą się następują- 
ce instytucje: Bank Gospodarstwa Krajowe- 
go, Państwowy Bank Rolny, Bank Kwilecki, 
Potocki i Spółka, Bank Poznańskiego Ziem 
stwa Kredytowego, Bank Związku Spółek 
Zarobkowych, Wileński Prywatny Bank Han 
dlowy i Centrala Rolników. 

Ponadto rozprowadzaniem kredytów dla 
mniejszej własności rolnej zajmie się Bank 
Rolny i Bank Związku Spółek Zarobko- 

wych. (ISKRA). 

rty został program odrodzenia narodu 
niemieckiego szczególnie ważna rola' 
przypada religji. 

Wicekancierz podkreślił następnie, iż 
Watykan bez wahania przystąpił do za- 
warcia konkordatu z Niemcami w prze- 
konaniu, że kościół powinien udzielać po 
mocy każdemu, kto podejmie się walki 
z bolszewizmem i bezbožnikami, 

W zawarciu  konkordatu i 
czterech "w stolicy ao olać 
Włech wyszły idee, na których rozpocz 
nie się budowa nowej Europy.. Okolicz- 
ności te niewątpliwie przyczynią się do 
zacieśnienia węzłów duchowych między* 
obu krajami, mającemi zresztą w zakre- 
sie polityki zagranicznej tylko nieliczne 
punkty styczności. 

$potkanie Hendersona z Hitlerem 
PRAGA. PAT — Henderson opuścił Pra 

gę, udając się do Monachjum. 

BERLIN PAT. — Z kół poinformowanych 
donoszą, że Henderson w Monachjum spotka 

się z kanclerzem Hitlerem. 

Do Monachjum wyjeżdża również mini- 

ster spraw zagranicznych Rzeszy Neurath i 

weźmie udział w naradach Hitlera z Hender- 
sonem. 

  

  

Pakt czterech nie wróży nic dobrego 
OPINJA PARYSKIEGO „L'ORDRE“ 

PARYŻ PAT. — Dzisiejszy „L'Ordre' ze 
stawia szereg faktów politycznych, które na- 
stąpiły bezpośrednio po podpisaniu paktu 

czterech. Dziennik zwraca uwagę na ostatnie 
posunięcie Hendersona, pragnącego doprowa 

dzić do spotkania Daladier i Hitlera, pod- 

kreślającą że była to niepotrzebna gorliwość, 

która wywołała oświadczenie ze strony Nie- 

miec, że wszelka inicjatywa w tym względzie 
powinna wyjść z Paryża. — „D. Dipl. Pol. 

Kor.'* pisze wyraźnie, iż propozycje Hender 
sona są przedwczesne- i wszelki kompromis 

francusko - niemiecki w sprawie rozbrojenia 

jest iluzją. 

  

Dziwnie brzmiało również — pisze „L'Or- 

dre' ', — oświadczenie Simona, złożone jako- 
by przed jego morską wycieczką korespon- 
dentowi „Journal de Debai Simon miał 

rzekomo powiedzieć, iż pakt czterech musi 

służyć za punkt wyjścia dla  międzynaro- 

dowej akcji, mającej na celu rewizję obowią- 

zujących obecnie traktatów. 
Zestawienie tendencji Hendersona, dekla- 

racyj Berlina i oświadczenia Simona nie 

wróży nie dobrego dla dalszego rozwoju sy- 
tnacji politycznej w Europie w następstwie 

zawartego paktu czterech. 

BINNOPRAINL A 

Wyrok w procesie Centrolewu 
315 LAT WIĘZIENIA 

WARSZAWA PAT. — Sąd Apelacyjny po 

rozpoznaniu sprawy z oskarżenia Hermana 

Liebermana i innych od wyroku Sądu O- 

kręgowego w Warszawie z dnia 13 stycznia 

1932 r. na zasadzie odnośnych przepisów va 

wa orzekł: 

Zaskarżenie wyroku zatwierdzić z tem, że 

wymierzoną oskarżonym  Wincentemu ' Wito- 

sowi, Kazimierzowi Bagińskiemu, Mieczysła- 

wowi Mastkowi, Hermanowi Liebermanowi, 

Z UTRATĄ PRAW 

Norbertowi Barlickiemu, Władysławowi Kier 

nikowi, Stanisławowi Dubois, Adamowi Pra- 

gierowi, Adamowi  Ciołkoszowi i Józefowi 

Putko karę więzienia, zastępującą dom po- 

prawy, zamienić na karę więzienia z utratą 

praw obywatelskich i praw honorowych 

w stosunku do oskarżonych — Witosa, Ba- 

gińskiego, Liebermana, Barlickiego, i Kier- 

nika na lat 3, w stosunku do pozostałych na 

lat 5. 

Zamówienia sowieckie w Polsce 
WARSZAWA (tel. własny). — Korespon 

dent nasz dowiaduje się, że w końcu bieżące- 
go miesiąca odbędzie się w Moskwie dorocz- 

ne walne zgromadzenie akcjonarjuszów Sow- 
poltorgu pod przewodnictwem prezesa Firso- 
wa. Z ramienia Polrosu (polski odpowiednik 
Sowpoltorgu) uda się na zgromadzenie do 
Moskwy dnia 25 bm. członek zarządu Polro- 

su prof. Henryk Kasperowicz. 

Niezależnie od tranzakcyj, przeprowadzo- 

nych z Rosją za pośrednictwem Sowpoltorgu, 

w ostatnich dniach napłynęły nowe zamówie 
nia sowieckie na wyroby przemysłu metalur- 
gicznego, udzielone przez Sowiety bezpośred- 

nio hutom polskim. Zamówienia te na sumę 
30 miljonów złotych mają być wykonane do 
końca roku MOŻACEAO: 105 

Aresztowanie wampira z Łowicza 
WŁOCŁAWEK (tel. własny). — Wczoraj 

rano aresztowano we Włocławku zbrodniarza 
znanego pod nazwą upiora łowickiego. 

Aresztowanie nastąpiło w niezwykłych о- 
kolicznościach, mianowicie: pewna dziewczy- 

na, która swego czasu była napastowana 
przez podejrzanego osobnika, zetknęła się z 

nim wczoraj przypadkowo na ulicy. Zaalar- 
mowała natychmiast przechodniów, którzy 
rzucili się na nieznajomego. Ten jednakże 
zdołał ukryć się w zabudowaniach klasztoru 
oo. Reformatów. Policja znalazła RZE 
w kuchni klasztornej. 

Podczas badania okazało się, że jest to 
niejaki Tadeusz Ejnsztejn, bez stałego miej- 

Tłum w oebronł 
KATOWICE (tel. własny). — Dnia 18 b. 

m. wydarzył się w Łagiewnikach, na granicy 
śląskiej przykry incydent. Straż graniczna 
zatrzymała ukrytych w zbożu siedmiu młodo- 

w przemytników w wieku od 8 do 14 
t. 

Znaleziono przy nich większą ilość prze- 
jmyconego z Niemiec towaru. W czasie eskor 
towania chłopców do urzędu celnego, tłum 

  

sca zamieszkania. 

Po przesłuchaniu włóczęga przyznał się do 
szeregu zbrodni, dokonanych zarówno pod 
Łowiczem jak i we Włocławku, między inne- 
mi do zamordowania Marji Liszewskiej. — 
Władze policyjne przesłały niezwłocznie je- 

go fotografję policji łowickiej, która przed- 

stawiła ją jednej z niedoszłych ofiar zbrod- 
niarza — Bezykównie, leczącej się obecnie w 

szpitalu. Również dwie inne jego ofiary, mło 

de dziewczęta, napastowane pod Łowiczem, 
poznały dokładnie w fotografji tajemniczego 
wampira. 

W najbliższych dniach Ejnsztejn przeka- 
zany będzie policji łowickiej. 

e przemytników 
judności usiłował odbić ich. Jeden z przy- 

wódców tłumu Franciszek Goj rzucił ciężką 
kulą żelazną w post. Kurnika, który doznał 
poważnych obrażeń. 

Eskorta dała wówczas salwę w powietrze; 

na odgłos jej przybyło czterech policjantów, 
których zdecydowana postawa przyczyniła 
się do rozproszenia tłumu. Najbardziej awan- 
turujących się aresztowano. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

HORODZIE] — Księgarnia Kol. „Ruch“. 

KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

NIEŚWIEŻ -- ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 

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

va 

  

Łaszuk.. 

Wiodzimierowa. 
DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

PODBRODZIE — wi. Wileńska 15 T. Gurwicz 

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

STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch* 

i SŁONIM — Księgarnia |]. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 

į SMORGONIE -- Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

Н ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja % 

i WOŁOŻYN — 
i WARSZAWA 

SZARKOWSZC ZVZNA, M. 

— Młosk Księg. Kol. 

Mindel, skiad zpte 
Liberman, Kiosk gazetowy 

„Ruch“. 

  

D II AI ANNA TI T I AT III IIS III 

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

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

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. dreżej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 
co do miejsca. Terminy druku rrogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 

| Ru Na CASA ORE T PS IKS O SOLTEK S   

TELEGRAMY Dalszeprace nad usprawnie- 
niem gospodarczem 

  

NUNCJUSZ MARMAGGI W KRYNICY 

KRYNICA. PAT. — Przybył do Krynicy 
na miesięczny odpoczynek }. E. ks. arcybiskup 

Marmaggi, nuncjusz Stolicy Apostolskiej w 
Warszawie w towarzystwie swego sekretarza 

ks. prałata Franciszka Rutkowskiego. 

WIZYTA FLOTY ŁOTEWSKIEJ 

GDYNIA. PAT. — 26 bm. przybędzie do 

Gdyni z oficjalną wizytą flota łotewska pod 

dowództwem komandora Spade. Przybyć ma 

jedna kanonierka, 2 trawlery, 2 łodzie pod- 

wodne i 2 hydropiany. 

"REKORD PRZEŁADUNKOWY GDYNI 

GDYNIA. PAT. — Ogólny przeładunek w 

porcie gdyńskim w dniu 18 bm. wyniósł 

28.583,4 tonny. Jest to rekordowa cyfra prze- 

ładunkowa dzienna, jaką zanotowano dotych- 

czas. Ostatni przeładunek był 6 maja i wy- 

niósł 27.339,8 tonny. 

"WYCIECZKA MŁODZIEŻY POLSKIEJ 
2 Z AMERYKI W POZNANIU 

POZNAN. PAT. — Do Poznania przybyla 

wycieczka młodzieży polskiej z Amryki w licz- 

bie 40 osób, uczniów szkół dokształcających w 

Nowym Yorku. Młodzi Polacy przybyli do Poi- 

ski po raz pierwszy w życiu. Goście zwiedzili 

zabytki Poznania, poczem przyjęci byli przez 

J. E. ks. biskupa Hlonda. Wycieczka zamierza 

zwiedzić całą Polskę. 

PROCES O ZAJŚCIA ANTYŻYDOW- 

SKIE W POW. ŻYWIECKIM 

WADOWICE. PAT. — Wczoraj przed są- 
dem okręgowym w Wadowicach rozpoczęła 

się rozprawa © zajścia antyżydowskie, jakie 
miały miejsce w marcu br. w Rajczy i Milówce 

powiatu żywieckiego.  Oskarżonych jest 42 

członków byłego Obozu Wielkiej Polski i Zw. 
Hallerczyków, z których 12 odpowiada z wię- 

zienia. W' skład rybunału sądzącego wchodzą 

sędzia Sądu Okręgowego Lódzki, jako prze* 

wodniczący i sędziowie Sądu Okręgowego. Ja- 

roś i Rogosz, jako wotanci. Oskarża podproku- 

rator Pelc. 
Wczoraj po odczytaniu „aktu oskarżenia 

przesłuchany był główny oskarżony Jerze Fe- 
rens, emeytowany profesor z Bielska i Józef 

Szwmy, rolnik z Rajczy. Rozprawa potrwa. przy. 

puszczalnie 10 dni. 

ARESZTOWANIA W KOŁACH OPO- 
ZYCYJNYCH W GDAŃSKU 

GDAŃSK. PAT. Aresztowania wśród 
sfer opozycj trwają nadal. Na zarządzenie land 

rata Andersa przeprowadzono obławę w po- 

wiecie Wielkie Żuławy, w wyniku której are- 
sztowano 4 robotników pod zarzutem rozpow- 

szechniania ulotek antihitlerowskich, oraz kilka 

innych osób za bezprawne posiadanie broni-— 
Następnie usunięty 'został pracownik stoczni 

gdańskiej za rozpowszechnianie literatury ko- 

muinstycznej na terenie stoczni. 

ŁUNACZARSKIJ PRZYBĘDZIE 
DO WARSZAWY 

PARYŻ PAT. — Były komisarz 
ZSRR Łunaczarskij, który obecnie bawi 

oświaty 

w 
Paryżu po odpoczynku w jednej z miejscowo 
ści kuracyjnych we „Francji, przybędzie do 

y celem wzięcia udziału w między- 
narodowym kongresie historyków. 

ZAKAZ NOSZENIA MUNDURU ORGA- 
NIZACYJ POLITYCZNYCH 

W SZWECJI 
SZTOKHOLM. PAT. — W Szwecji zaka- 

zano noszenia mundurów organizacyj poliycz- 

nych. Zakaz będzie obowiązywać od dnia 1-go 

  

sierpnia. 

ŚMIERĆ LORDA BURNHAM'A 
LONDYN. PAT. — Dziś zmarł nagle w 

Landynie lord Burnham, były właściciel 
dziennika „Daily Telegraph''. 

MIĘDZYNARODOWA INSTANCJA DLA 

REGULACJI RUCHU EMIGRA- 
CYJNEGO. ! 

LONDYN. PAT. — Delegacja paragwaj- 
ska na konferencję gospodarczą wystąpiła z 
projektem powołania do życia międzynarodo- 
wej instytucji podporządkowanej Lidze Naro- 
dów, której zadaniem byłoby regulowanie ru- 
chu emigracyjnego pomiędzy państwami о- 
raz opieka nad emigrantami. 

MUSSOLINI DZIĘKUJE I SKŁADA 
ŻYCZENIA 

BERLIN PAT. — Mussolini nadesłał na 
ręce ministra spraw zagranicznych Rzeszy 
depeszę, w której dziękując za otrzymane od 

Neuratha i od prezydenta Hindenburga gra 

tulacje z okazji podpisania paktu czterech, 
wyraża życzenie, żeby umowa ta okazała się 

korzystną dla dobra Europy. 

  

willey Post wylądował na Alasce 
LONDYN PAT. — Według otrzymanych 

tu wiadomości, lotnik amerykański Willey 

Post odleciał wczoraj o godz. 5.58 z Chaba- 
rowska do Nome na Alasce. 

NOWY YORK PAT. — Willey Post przy- 

był do Nome nad zatoką Norton na Alasce. 

MAM NADZIEJĘ POBIĆ SWój 
REKORD O 24 GODZ. 

MOSKWA PAT. — Przed odlotem z Cha- 

barowska do Nome Willey Post oświadczył 

korespondentowi PAT: 

— Jeślibym oczekując na polepszenie się 

pogdy, zdecydował się opuścić Chabarowsk 

w dniu 21 bm. powtórzyłbym poprostu mój 

rekord z r. 1931, odlatując zaś dziś mam na- 

dzieję pobić swój rekord o 24 godz. zgórą. 

Post uważa, że nie może urzeczywistnić 

swego planu dokonania lotu dookoła świata 

w ciągu czterech dni z powodu niepomyśl- 

nych warunków atmosferycznych wzdłuż ca- 
łej drogi od Berlina aż do Chabarowska. — 

Post spodziewa się dolecieć do Nome ро- 16 

godzinach. : 
Przed odlotem lotnik amerykański wyra- 

ził wdzięczność władzom sowieckim za serde- 

czne przyjęcie i pomoc. 

  

Nowy lot przez Atlantyk 
HELSINGFORS. PAT. Znany lotnik 

fiński kpt. Vainó Brener, odbywający obecnie 
łot dookoła Świata i przebywający w Ameryce, 

zamierza dnia 22 lipca wystartować z Nowego 

Yorku do przelotu przez Atlantyk. 

Lot Paryż — Tokio 
PARYŻ PAT. — Znana lotniczka francu- 

ska Hiltz, która 10 sierpnia zamierza wy- 

startować do Tokio via Syberja, zwróciła się 

za pośrednictwem ambasadora francuskiego 
w Tokio do rządu japońskiego z prośbą o po 
zwolenie przelotu nad terytorjum Japonji. 

Wyrwać 

marazmu m 
życie gospodarcze z obecnego 

a tylko przez stworzenie wa- 

runków dla ybkiego obrotu towarowego-— 

Jakież to mają być warunki? Najprostszem 

byłoby podniesienie ogólnego dochodu społe- 
cznego, a więc ZW! zenie tentowności pra- 

cy. Niestety, obecnie nie uda się podnieść 

powszechnej: dochodowości wobec niskich cen 
artykułów rolniczych. W Polsce bowiem war 
stwa  rołnicza największym  odbioreą 

wszelkiego rodzaju artykułów przemysłowych 
Małe ci osiągane przez ludność rolniczą 
nie pozwalają jej na zakupywanie potrzeb- 

nych artykułów przemysłowych nawet ео- 
dziennego użytku. Tem się tłumaczy spadek 

zbytu artykułów przemysłowych na rynkn 
krajowym. Zrozumiałe jest, że zmniejszenie 

sprzedaży wyrobów zahamowało produkcję, 

pozbawiając warstwy, pracujące w przemyś- 

le, znacznej części zarobków, a tem samem 

prowadząc do zubożenia ludności miejskiej. 
W ten sposób powstaje w stosunkach gospo- 
darczych jakgdyby powierzchnia pochyła, po 

której stacza się w dół całe życie gospodar- 
cze, spad, g0 pozioma. 

Powstrzymać ten spadek jest niezmiernie 
trudno, życie gospodarcze bowiem powi 

ne jest ściśle węzłami wzajemności, i 

produpada jedna dziedzina 

działywuje to w bardzo silnym stopniu 
pozostałe gałęzie. Dlatego też, aby pz 
mać spadek, konieczne 

akeji uzdrowienia we w 

gospodarczych kraju į 
Nad naszem życiem poza 

powszechnem  zubożeniem,  spowodowanem 
spadkiem cen, ciążą długi zarówno prywatne 

jak i publiczne, Usunięcie tego ciężaru przy 

niosłoby dużą ulgę całemu życiu gospodar- 
czemu, gdyż równałoby się to bardzo wydat- 

nemu zmniejszeniu wydatków, a zmni 

nie wydatków jest równoznaczne w dzisi 

szych stosunkach z podniesieniem zarobków. 
Dlatego też rząd pragnąc ożywić stosunki go 
spodarcze i wytworzyć warunki sprzyjające 

wzrostowi obrotów towarowych, rozpoczął 
wielką akcję oddłużenia całego życia gospo- 
darczego. Akcja ta objęła w pierwszej swej 
fazie rolnietwo. Opracowany został i wszedł 

w życie cały kompleks ustaw oddłużeniowych 
— konwersyjnych. To nowe ustawodawstwo 

rozkłada ciężar zadłużenia na dłuższy okres, 
zmniejszając wydatki roczne, ponoszone na 

spłacanie i oprocentowanie długów. Akcja 
oddłażenia rolnictwa została zakończona nie 

dawno. Ale już ten krótki okres sprowadził 

dość znaczną poprawę w stosunkach finanso 
wych wsi. Świadczy o tem wzrost wypłacal- 
ności ludności rolniczej. 

Obecnie przyszła kolej na przeprowadze- 
nie analogicznej akcji w przemyśle i Kandlu 

które również uginają się pod ciężarem 
spłat i oprocentowania zaległych dłagów. — 

Akcja rządu, zmierzająca do oddłażenia prze 
mysłu i handlu, idzie w dwóch kierunkach: 
wprowadzenia ulg w spłacie zaległych po-- 
datków oraz umożliwienia dogodniejszej spła- 
ty dłagów prywatnych. 

Przeprowadzenie akcji oddłużenia prze- 
mysłu i handlu na rynku prywatnym jest 

sprawą skomplikowaną. Mogą tu być stwo- 
rzone jedynie ramy prawne, zezwalające dłuz 
nikowi na przeprowadzania układów z wie- 
rzycielem, zarówno co do obniżenia procen- 
tów, jak i co do zniżenia rat spłaty kapita 
ła. W przemyśle i handlu istnieje postępa- 
wanie upadłościowe — odroczeniowe. Przepi- 

sy jego jednak nie są dostosowane do warun 
ków obecnych. Znaczna część tych przepisów 
pochodzi jeszeze z ustawodawstwa państw za 

  

   
   

     

  

   

  

   
      

    

       

  

gospodarcza, od- 
na 

   

    

   

     gospodarczem 

  

    

    

  

    

borczych. Zresztą przepisy te ściślę wiążą się 
z postanowieniami prawa handlowego i cy- 
wilnego, które zezwalają na prowadzenie. u- 
kładów z wierzycielami dopiero po długotrwa 

łej procedurze nadzoru sądowego. Nadzór są- 
dowy w zasadzie trwa 9 miesięcy, poczen: 

dopiero nastąpić mogą układy, badź też ogła 

szenie upadłości. 

  

sądowego skonstruo- 

wana jest w ten sposób, że znaczną część ak- 
tywów przedsiębiorstwa, które j poddane 
pod nadzór, idzie na opłacenie nadzorów są 
dowych i dyków masy upadłości. W re- 
zultacie wi ele otrzymują nikły procent 

swych należności, a często absolutnie nie, U- 

Procedura nadzoru 

      

   

   
zdrowienie stosunków w przemyśle i hand- 

lu wymaga zastosowania szybszej procedury, 
zarówno i co do układów, eo do upa- 

  

w tej dziedzinie mają 

ierania układów dłużni- 

z uprzedniej kwaran- 
o. Umożliwi to szyb- 

kich spraw  dłażni- 

h w przedsiębiorstwach, które, posiada- 
jąc zdrowe podstawy gospodarcze, mogą po 

sowaniu ulg w spłacie narosłego zadła- 

nia doprowadzić swe budżety do równowa- 
zaś przedsiębiorstwa, które takich 

zdrowych po w nie posiadają, ulegną szy- 
bkiej likwidacji i przestaną być balastem 

naszego życia gospodarczego. 

dłości. Nowe przepi. 
przynesić prawo zę 
ka z wierzycielami be 
tanny nadzoru sądow: 
sze uregulowanie 'v 

  

   

    

    
    

  

  

    

   

      

   

  

Likwidacja tych warsztatów, które nie po 
siadają szans utrzymania, swych egzysteneyj 

ze względu na stan swego zadłużen: i wa- 
runki organizacyjno - techniczne oczyści sto- 
sunki gospodarcze w przemyśle i handlu z 

efemeryd, które istnienie swe opierały głów- 
nie na spekułacji, niezdrowej konkurencji i 
przeróżnych machinacjach handlowych, nie 
wyłączając nawet podatkowych. waj 

Doprowadzić do takiej likwidacji ma prze 
pis, umożliwiający ogłoszenie w pewnych 

wypadkach upadłości bez długiej procedury 
dotychczasowego nadzoru sądowego, następ- 

nie układów z wierzycielami itd. Jednocześ- 
nie skrócone i uproszczone mają zostać ter- 
miny w postępowaniu sądowem. Wszystkie 

ie uproszczenia doprowadzą jednocześnie do 
potanienia postępowania układowego i upa- 
dłościowego. 

    

   

Nie ulega wątpliwości, że opracowanie i 
wprowadzenie w życie nowego ustawodaw- 
stwa układowego i upadłościowego dla prze- 
mysłu i handlu przyczyni się de szybkiej 

„poprawy stosunków w obu tych niezmiernie 
ważnych dziedzinach gospodarki krajowej. 
Sprawa ta do przeprowadzenia jest jednak 

dość trudna. Z tego też względu nie należy 
oczekiwać wprowadzenia w życie tych prze- 

pisów wcześniej, niż jesienią rb. 
Odpowiednie uchwały, zalecające opraco- 

wanie projektów w myśl po wyłuszczo- 
nych zasad, powziął na ostatniem swem po- 

siedzeniu koinifat ekonomiczny ministrów, ©- 

pracowanie zaś nowych przepisów zlecone ze 

stało organom ministerstwa sprawiedliwości. 
Byłoby niezmiernie pożądane, aby wszystkie 
sfery ogspodarcze, a przedewszystkiem przed 

stawiciele przemysłu i handlu wzięli udział 
nietylko w opracowywaniu nowego ustawo- 

dawstwa, ale również współdziałały w prze- 
prowadzeniu całej akcji oddłażeniowej. Tylko 

bowiem sprawne a szybkie urególowanie splo 
tu spraw zadłużeniowych i likwidacja zbęd- 

nych a szkodliwych warsztatów pracy uzdro- 
wi panujące obecnie stosunki i przyczyni 
się do wzrostu obrotów towarowych, co 
wpłynie na ogólną poprawę gospodarczą ca- 
łego kraju. Azet. 

   

  

  

      

Tragiczny bot lotników litewskich 

  

Lotnicy litewscy Darius i Girenos, którzy 

przed kilku dniami wylecieli z lotniska pod No- 
wym YVorkiem do Kowna, przeleciawszy Oceaa 
Atlantycki, padli ofiarą katastrofy na terytor- 

jum Rzeszy Niemieckiej. Samolot ich w pobliżu 

Myśliborza (Soldin) w Brandenburgji uderzyw 
szy © drzewo spadł na ziemię, druzgocząc się | 
doszczętnie. Obaj łotnicy zginęli na miejscu. 

Na zdjęciu naszem 'widzimy strzaskany sa 

molot litewski. 

Dzień żałoby w Kownie 
PRZYBYCIE ZWŁOK BOHATERSKICH LOTNIKÓW 

KOWNO PAT. — Około 50 tys. osób cze- 
kało od rana na lotnisku na przybycie samo- 
lotu, wiozącego trumny ze zwłokami tragi- 

cznie zmarłych lotników. Na lotnisku zebra- 
ni byli przedstawiciele władz wojskowych, 

korpusu dyplomatycznego i liczne organiza- 

cje społeczne ze sztandarami. Po przybyciu 

zwłok tłumy oddały im cześć. Trumny ude- 

korowano odznaczeniami wojskowemi. Nastę- 

pnie zwłoki lotników przeniesiono z lotniska 

do katedry. Z zagranicy nadchodzą do Kow- 

na setki depesz kondolencyjnych. Dzienniki 
kowieńskie ukazały się w dniu wczorajszym 

w żałobnych obwódkach. 
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„rzeczenie ich będzie 

"ww ostateczności, — jest jednak ogromna ilość 

  

SILVA RERUM 
WALCZYĆ ZE ŚMIERCIĄ, — NIE IGRAĆ 

Z ŻYCIEM!.. 

Pod takim tytułem zamieszcza Kurjer 
Poranny (199) rozważania na temat często 

nierozważnego stosunku lekarza do chorych. 
W ostatnich dniach mieliśmy szereg tragi- 
<znych wypadków śmierci pacjentów „pod 

nożem chirurga. 

  

Sprawy te opierają się o sąd, który ma 
trudne zadanie ustalenia stopnia winy leka- 
174. 

Kodeks nasz (z r. 1932), jak zresztą wię 
(kszość kodeksów zagranicznych, nie zawiera 
specjalnych przepisów 0 odpowiedzialności 

lekarza — a posiada tylko ogólny art. 230 
przewidujący „nieumyślne spowodowanie 

śmierci ', względnie pokrewne artykuły mó- 

wiące o lżejszych luż cięższych  uszkodze- 
niach spowodowanych również nieumyślnie. 
'W myśl zaś tego artykułu przestępstwo no- 
lega na niezachowaniu przeciętnego obowiąz- 
ku ostrożności, kiedy na podstawie normal- 

nej (u lekarzy!) zdolności przewidywania i 
obowiązku dbałości o zdrowie i życie ludz- 
kie, oraz przewidywania skutków własnych 

działań, można od lekarza wymagć, aby nie 
dopuścił do następstwa karygodnego skutku. 
Ustalenie wymaga dużo subtelności! 

Wielką rolę w podobnych procesach od- 
grywają biegli, których twierdzenia są nie- zw. 

raz biegunowo sprzeczne. 
A biegli? — Liczyć się muszą z tem, że 

po ich orzeczeniu nastąpi jeszcze druga ek- 
pertyza w czasie śledztwa, a potem jeszcze 
jedna lub więcej w czasie rozprawy i że o- 

poddane  drnzgoczącej 
nieraz krytyce. Prokurator wie, że w 1azie 

rozbieżności orzeczenie biegłych — co się baz 
dzo często zdarza — sędziowie, którzy są 
znowu tylko ludźmi, będą się kierować sprzecz 
nemi uczuciami i powiedzą sobie: są wątpli- 
wości, a wątpliwości według ogólnej zasady 

' sądzenia, należy zaliczyć zawsze na korzyść 
oskarżonego, wyrokiem zaś można złamać ży- 
cie lekarzowi, który jednak nie działał w 
złej wierze — no i w rezultacie najczę- 
ściej wydadzą wyrok uniewinniający. 

I jaką miarę stosować do lekarza, który 
słokonał nieszczęśliwej operaeji?.. Czy taka 
soperacja była koniecznością, czy też można 

było jej uniknąć!?.. W wielu wypadkach le- 
karze zbyt chętnie podejmują się operacyj. 

Niema nic gorszego, jak zbyt „prędki'* 
sędzia, niema również nic gorszego, jak zbyt 

pochopny do operacji lekarz. 
Wiemy wszyscy, niemal z praktyki, że 

jest poważna liczba znakomitych dentystów 
zasadniczo przeciwna rwaniu zęba — chyba 

   

dentystów rwących zęby „con amore'', 
wiemy również z praktyki, że w ozramnej 

większości wypadków — tam, gdzie jeden le- 

karz zaleca operację, i to nieraz bardzo nie- 
bezpieczną, — inni lekarze, consilium, ope- 

racji tej nie zalecają. 

Wniosek stąd jedyny: iż operacje nale- 
ży uważać za ostateczność, — że trzeba 
przedewszystkiem wypróbować _ wszystkie 
środki ratunku i tylko, gdy wszystko zawie- 
dzie, proponować choremu poddanie się ope- 
"racji. A jak się ustosunkować do operacyj 
kosmetycznych ? 

Nie chcę już mówić o operacjach kosine- 
tycznych, — które uważam wprost za prze- 
stępstwo. Lekarz niema tu prawa uamawiać 

pacjentki do tego rodzaju niekoniecznych, 
nieniezbędnych operacyj, — jeżeli istniejc 
chočby minimum niebezpieczeństwa. Przeciw 
nie — powinien ją odradzić. Nie zgodze się 
nigdy na to, że kwestja pięknego biustu jest . 
nieraz kwestją życia dla kobiety — niepraw- 
da! Kwestją tego powodzenia, za którem tak 
przepadają kobiety, nie są żadne szczegóły 

fizyczne, — ale ogólny wdzięcz, to co Nie- 
miec nazywa „das ewig Weibliche'*. 

Kobiety są całkiem innego zdania w tej 

sprawie... Ale to nie zmieni postaci rzeczy. 
"o też słuszny jest wniosek ostateczny: 

Sędzia powinien być zawsze i wszędzie 
wyrozumiały i mieć szeroki horyzont, my- 
ślenia, — sprawy jednak tego rodzaju, gdzie 
bądź co bądź chodzi o życie ludzkie, powi- 
nien traktować raczej surowiej, z mniejszą 
wyrozumiałością, niż inne, ażeby te surow- 
sze wyroki ostudziły zapał zbyt skorych do 

operacji lekarzy i pobudzity ich do jaxnaj- 
dalej idącej ostrożności, w myśl zasady, ze 
„lekarz ma walczyć ze Śmiercią, — ale nie 
wolno mu igrać z życiem!''. Liecios, 

ATO Luis 
OD PLAGI letniej, 

ZS radykalnie: muchy, komary, 
p<l pluskwy | wszelkie robactwo. 
Sprzedaż w składach apt. i aptekach. 

Przedst. H. Wojtkiewicz, 
Wilno, Kalwaryjska 21. 

PSI LOS 
Marny to jest los — ры!.. Z . pośród 

wszystkich innych zwierząt psa znamy najle- 
piej, bo wciąż go widzimy przy sobie, a do- 
wodem tej naszej znajomości psiego życia 
są przysłowia, podkreślające  bezgraniczną 

     

          

  

, psią wierność („Wierny, jak pies““), niena- 
wiść do kotów („Żyją, jak pies z kotem'*), 
no i ten marny los — „psi los*'!.. 

Rzeczywiście los psa jest nie do pozazdro- 
szezenia. Klasyczną poniewierkę przechodzi 
biedny kundel, ale i pies rasowy nie ma ży- 
cia spokojnego. Kundel przynajmniej może 
się czuć całkiem niezależnym i  nieskrępo- 
wanym. wolno mu latać wszędzie, gdzie chce, 
wolno mu nie mieć znaczka, ani obroży, ani 
kagańca, — bo przecież pan hycel, jeżeli na- 
wet spotka takie stworzenie na ulicy, nie bę- 
dzie go łapał, bo.. to się nie opłaca!... 

Właśnie tu się zaczynają zmartwienia 
psa rasowego, jeżeli on ma smutną przyjem- 

/ ność być mieszkańcem wielkiego miasta. Pa- 
_ nowie hyele urządzają systematyczne polowa- 

nie na psy rasowe. Korzyść z tego jest po- 
dwójna: przedewszystkiem, jeżeli właściciel 
psa jest gdzieś blisko, można napoczekaniu 

| zażądać okupu: zapłaci napewno! Po drugie, 
_ pies, po którego w ciągu tygodnia nikt się 

nie zgłosi, staje się własnością hycla, to też 

t.. jakoś się robi, że nawet po najwspanial- 

Depesze sportowe 

HELJASZ NA PIERWSZEM MIEJSCU 

SZTOKHOLM. PAT. — W środę odby- 
ły się w Sztokholmie wielkie międzynarodo- 
we zawody lekkoatletyczne. Heljasz osiągnął 
w pchnięciu kulą znakomity sukces, zajmując 
pierwsze miejsce z wynikiem 15 m. 25 cm. 

przed swym groźnym rywalem Czechem Don- 
dą — 15 m. 10 cm. 

MECZ BOKSERSKI POLSKA—CZECHY 
ODBĘDZIE SIĘ W PAŹDZIERNIKU 
WARSZAWA. PAT. Mecz bokserski 

Polska — Czechosłowacja, kóry nie odbył się 

w dniu święta morza, został definitywnie wy- 

znaczony na połowę października br. w Po- 
znaniu w ramach jubileuszu 10-lecia polskiego 

Związku Bokserskiego. 

Projektowany mecz piłkarski Polska — 

Rumunja został ostatecznie odwołany 

*. ROZGRYWKI O PUHAR DAVISA 
PARYŻ. PAT. — Dziś w piątek rozpocz- 

nie się w Paryżu trzeci mecz tenisowy, będący 
międzystrefową rozgrywką o puhar Davisa, 

pomiędzy finalistami stref amerykańskiej i euro 

pejskiej, Stany Zjednoczone — Anglia. 

DRUGI DZIEŃ TURNIEJU 
TENISOWEGO 

LWÓW PAT. — W drugim dniu turnieju 
tenisowego o drużynowe mistrzostwo Polski 
rozegrano dalsze gry, w których odniosła 

stwo LKT nad KT 24 w stosunku 6:1. 
Naogół gra była na niskim poziomie i nie 
wzbudzała zainteresowania. Techniczne wy- 

niki były następujące: A I pokonał I 
tnera — 6:4, 6:2. Wełeszcz 
Sznejderównę — 6:0, . W grze 

czej Hebda — Kołcz I wygrali z parą Lan- 
tner — Loewenherz. 

WALNE ZGROMADZENIE PZPN 

WARSZAWA. PAT. — Na dzień 6 sierp- 
nia o godz. 9 rano zwołane zostało w Warsza- 

wie nadzwyczajne walne zgromadzenie P. Z. 
P. N. Na porządku dziennym wybór nowego 

wydziału gier i dyscypliny. 

  

  

  

     
       

,. ce odrzucone i 

SŁOWO 

Ostatnie dni konferencji londyńskiej 
Porozumienie w sprawie pszenicy nadal nie osiągnięte 

LONDYN PAT. — Konierencja eko- 
nomiczna dziś właściwie została zakoń- 
czona, jeżeli chodzi o praktyczne prace 
w podkomisjach. 

Pozostaje już tylko podsumowanie 
spraw zatwierdzonych, względnie omó- 
wionych i ujętych w formę sprawozda- 
nia. 

W dniu jutrzejszym komisja ekonomi 
czna odbędzie plenarne posiedzenie, na 
którem ustalone zostaną wytyczne spra- 
wozdania. W poniedziałek odbędzie się 
posiedzenie komisji monetarnej. 

We wtorek odbywać się będzie redak 
cyjne wykańczanie sprawozdań, oraz od 
będzie się posiedzenie prezydjum konie- 
rencji. 

Na posiedzeniu tem ustałona zostanie 
procedura najbliższego posiedzenia ple- 
narnej konferencji, które odbędzie się w 
czwartek 27 lipca. 

Dzisiaj czynione były wielkie wysiłki 
aby doprowadzić do porozumienia mię- 
dzy krajami eksportującemi i importu- 
jącemi pszenicę. Wszystkie te próby je- 
dnak zawiodły. Postulaty krajów impot- 
tujących zostały przez kraje eksportują- 

do porozumienia w spra 
wie podniesienia cen oraz obniżenia ta- 
ryf celnych za przewożoną pszenicę nie 
doszło. Aby jednak zachować chociażby 
pewne pozory i nie dopuścić do zupeł- 
nego załamania tych pertraktacyj wybra ‹ 
no komisję redakcyjną, do której wyde- 
legowano 3 przedstawicieli krajów ©К5- ! 
portujących — Wielkiej Brytanii, Francji 

Święto narodowe w Paryżu 

  

Z okazji narodowego święta francuskiego w dniu 14 lipca, odbyły się według tradycji m. 
in. popularne zabawy ludowe na ulicach stolicy Francji. Na zdjęciu naszem widzimy za- 

bawę taneczną na jednym z placów paryskich. 

  

Wnętrzności Ś.p. Drabika poddane 
chemicznemu badaniu 

Głos mają profesorowie Uniw. J. w Krakowie 

Łańcuch dochodzeń w sprawie tragicznej 
śmierci ś. p. Wincentego Drabika — zysku- 
je coraz to nowe ogniwa. 

Obecnie już w ręku władz znajdują się 
wszystkie dowody potrzebne do wyjaśnienia. 
sprawy. 

Ostatnio zredagowane zostało orzeczenie 
biegłych o badaniu jelit ś.p. Drabika. 

Biegłym postanowiono pytanie, czy daw- 
ka narkotyku i jego rodzaj, którym znieczu- 
lono i uśpiono ś.p. Drabika nie wpłynęła na 
organizm operowanego i to w takim stopniu, 
iż życie jego zostało zagrożone. 

Przy sekcji do chemicznego zbadania za- 
trzymano mózg, serce, żołądek, wątrobę, ner- 

ki i jelita zmarłego. 
Wszystkie te narządy odpowiednio za- 

konserwowane przesłano do wydziału chemji 
sądowej Państwowego Zakładu badania 
środków żywności i przedmiotów zużycia. 

Biegli tego Zakładu jak wiadomo doko- 
nywali w swoim czasie ekspertyzy dowodów 
rzeczowych w sprawie Gorgonowej i wystę- 
powali na procesie krakowskim. 

Szczegółowe badania, jak zdołaliśmy się 
dowiedzieć, nie dały żadnego wyniku. W or- 
ganizmie nie znaleziono śladów narkozy, co 
zresztą, zdaniem lekarzy, było do przewidze- 
nia. 

Protokuł badania znajduje się już w rę- 
kach czynników prowadzących całość spra- 

sze okazy rasowych psów nikt się w oznaczo- 

nym terminie mie zgłasza, — później zaś 

niekażdy potrafi kupić własnego psa, bo za 
taką przyjemność trzeba zapłacić słono!... W 
rakąrni miejskiej zorganizowana jest. stała 
wystawa rasowych psów, — bezdomnych, о- 
czywiście, i stanowiących obecnie własność 
pana hycla. 

Polowanie na psy rasowe jest klęską, % 
którą nie łatwo walezyć. Był wypadek, kiedy 
złapano rasowego psa, mającego na obroży 
znaczek, oraz idącego przy nodze swego pa- 
na!.. Hyele zażądali okupu, a ponieważ io 
się działo przy świadkach, właściciel psa ła- 
pówkę dał, lecz złożył skargę do Magistratn. 

Po pewnym czasie ławnik Magistratu p. 
Kruk oficjalnie wyjaśnił, że łapówek hycie 
nie powinni brać i za to jeden został uka- 
rany (choć działała spółka, złożona z czterech 
dżentelmenów!), natomiast złapanie psa jest 
czynem prawnym: przecież przed pięciu laty, 
wobec zauważonych wypadków  wścieklizny, 
ukazało się rozporządzenie p. wojewody, iż 
psy muszą mieć kagańce, a ten pies kagańca 
nie miał!.. j 

No i eóż poradzisz, że w ciągu pięcia 
lat trwa w magistracie epidemja wścieklizny 
i jakoś nie chee się skończyć!... 

Psi los, to doprawdy marny los!.. 

Nie o wiele lżej bywa psom, gdy ludzie 
zanadto się niemi opiekują, nawet jeżeli to 
robią arcy-fachowey, którzy ku utrapieniu 

wy. Podobno protokuł już załączony został 
do protokułu sekcji zwłok i przebiegu ope- 

racji i odesłany do Wydziału medycznego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

Opinja wybitnych profesorów  najstar- 
szej wszechnicy polskiej — niewątpliwie za- 

wažy na šzali śledztwa, które w pewnych 
momentach dla prof. Meisnera przybierało 
obrót bardzo niekorzystny. 

Obecne stadjum jest dużo korzystniejsze 
dla p. dyrektora instytutu dentystycznego. 

   
"26. Vili, 

i Włoch, i 6 delegatów krajów ekspor 
tujących — Australji, Kanady i Wę- 
gier. Zadaniem tej komisji będzie znale- 
zienie na dzisiejszem wieczornem posie- 
dzeniu ionmuty _ porozumiewawczej, 
stwierdzającej możliwość kontynuowania 

dyskusji na Ronierencji, jaka zwołana 
zostanie w końcu września w Genewie. 

Niepowodzenie, jakiego doznały ro- 
kowania zbożowe, odbiera konferencji 
jedyną szansę wykazania się jakimś po- 
zytywnym rezultatem. 

Depesze Thomasa do giełd 
WASZYNGTON. PAT. — Senator Tho- 

:h politycznych amery- 

o _ współpracownika 
prezydenta "Roosevelta i, 0 nany jako zde- 

cydowany zwolennik infla i 
3 sował wczoraj zn 4 depeszę do 

kierowników giełdy a nię ej, W Nowym 
Yorku i 

W dep 
że rozpoczn 

          

  

    

        

  

   

    

   

  

kampan ję, mającą na Gel zam 

knięcie giełdy lub oddanie ich pod kontrolę 
rządu, o ile giełdy nie przyjmą jako zasa 

ograniezenia wahań cen i strat na posz 
gólnych towarach. 

Pomimo, że powyższe oświadczenie sen. 
Thomasa wyraża tymezasem jego osbistą o- 
pinję, ze względu na stosunki, łączące go z 
prezydentem Rooseveltem, oświadczenie to 
nabiera specjalnej wagi. 

        

  

Ańtyniemiecka demonstracja żydów w Londynie 
    

     

LONDYN PAT. — W dniu dzisiejszym 
zwołany został w Londynie wielki żydo i 
pochód demonstr ny przeciwko  prześla- 

dowaniu żydów przez hitlerowców. Blisko 30 

tys. żydów głównie ze wschodnich części 

Londynu zebrało się około godz. 5 po połud- 

niu na wielkiej polanie Hyde Parku. Z kilku 
trybun rozmaici mówcy protestowali przeci- 

wko obecnemu rządowi niemieckiemu i na - 

woływałi masy żydowskie do solidarnej ak- 

cji bojokotowej towarów niemieckich. 

mal wszystkie żydowskie sklepy, zwłas: 

we wschodniej części Londynu zostały na dzi 
sze popołudnie zamknięte, aby dać wszy- 

stkim zatrudnionym możność wzięcia udziału 

w demonstracjach antyhitlerowskich. 

  

   

    

      

Żydowska Konferencja antyniemiecka 
AMSTERDAM. PAT. — Dziś w „Carl- 

ston Hotel'* w Amsterdamie nastąpiło o- 
cie żydo: cji antyniemiec- 
mającej na celu zo zowanie Świato- 

«ji bojkotowej towarów i wyrobów 

  

   

    

   

niemieckich w odpowiedzi na prześladowania 

v w Niemczech. W konferencji wzięli 
udział przedstawiciele żydowstwa Stanów 

Zjednoczonych, delegaci z Anglji, Holandji, 
Belgji, Połski i Finlandji. 

   

Wizyta gen. Balbo w Waszyngtonie 
HYDROPLANY WŁOSKIE 

W LONG ISLAND 
NOWY YORK PAT. — Hydroplany min. 

Balbo po kiłkakrotnem okrążeniu Manhatta- 
mu wodowały w zatoce Jamajka - Bay przy 

Long Island. 
Eskadrze włoskiej 

moloty amerykańskie 

con''. 
WASZYNGTON PAT. — Gen, Balbo i 

10 starszych lotników jego eskadry przybyli 

towarzyszą liczne sa- 

oraz sterowiec „Ma- 

do Waszyngtonu aeroplanem marynarki po- 
wietrznej amerykańskiej. Na powitanie lotni- 
ków włoskich oddano 19 strzałów armatnich. 

Na lotnisku zebrały się olbrzymie tłumy 

publiczności, która owacyjnie witała gen. 

Balbo i jego towarzyszy. Gen. Balbo po 
przyjęciu raportu od warty honorowej wraz 

z towarzyszącymi mu lotnikami wołskimi u- 

dał się do hotelu, a następnie do Białego Do 
mu, gdzie prezydent Roosevelt podejmował 

go śniadaniem. 

Zuchwały napad na pociąg w Rumunji 
STRZELANINA POMIĘDZY BANDYTAMI I PODRÓŻNYMI 

BUKARESZT PAT. — Pasażerski po- 
ciąg jadący z Plewsti do Braszowy, padł 
wczoraj wieczorem ofiarą niezwykle zuchwa- 

łego napadu bandy rozbójników, którzy przy 

pomocy rewolwerów usiłowali steroryzować 

jadących podróżnych w celach rabunkowych. 
Znajdujący się w pociągu policjanci roz- 

poczęli z bandytami walkę. Z obu stron pad- 

ły liczne strzały rewolwerowe. Walka z wnę- 
trza wagonów przeniosła się na dachy, bieg- 
nącego pociągu, Jeden z bandytów został za- 
strzelony. Zwłoki jego znaleziono na szy- 

nach. Odparci bandyci zbiegli pod osłoną cie- 
mności. 

  

Jaki kurs dolara obowiązuje przy zapłacie? 
Okres spadku dolara przyniósł szereg 

nowych spraw na wokandzie warszawskiego 
Sądu Okręgowego. Jeden z takich procesów 
został już zakończony w dniu wczorajszym 
i przyniósł rozstrzygnięcie ku zadowoleniu 

płatników. 
Z pozwem wystąpił p. Freiman, który 

pożyczył pod zabezpieczenie hipoteczne p. 
Rozenbergowi sumę 16.000 dol płatnych w 
efektywnych dolarach, zarówno w kapitale, 
jak i w procentach 

W terminie płatności procentów p. Ro- 
zenberg odmówił zapłaty, było to bowiem w 
okresie spadku dolara. 

Gdy sprawa wyznaczona została na ter- 
min, a dolar stał na giełdzie około 6 złotych, 
p. Rozenberg wyraził gotowość zapłaty pro- 
centów według kursu dnia. Wierzyciel sumy 

Pod protektoratem Pana Marszałka JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

(MI Targi Północne i Wystada Lniorska o Oilnie 
1933 

procentowej nie przyjął, żądając zapłaty we- 
dług kursu 8,90. 

Pełnomocnik powoda opierał swoje po- 
wództwo na obowiązującej dłużnika dobrej 
wierze i oświadczył, że gdyby p. Rozenbery 
zapłacił należność w terminie to jakkolwiek 
spadek dolara przyniósłby mu straty, lecz z 

tego tytułu nie miałby żadnych pretensyj do 
punktualnego płatnika. Gdy jednak dłużnik 
był w zwłoce co do terminu płatności winien | 
on ponosić skutki. 

Sąd Okręgowy podzielił te wywody i 
uznał, że p. Rozenberg zaległe procenty wi- 

nien uiścić po kursie w dniu płatności, lecz 
gdy chodzi o następne raty będą one płacone 
według kursu w dniu płatności, chociażby 
spadek dolara miał przyczynić się do straty 
po stronie wierzyciela. 

   
10. IX, 

/ z powrotem, 

. dróż, bo są za szybkie. Dobrze, póki jesz 

DZIAŁY GŁÓWNE: Przemysł, handel i rzemiosła, rolnictwo i ilniarstwo. 
Wystawcy korzystają ze znacznych udo godnień AE. zem Padi iz stoisk znacznie zniż: — W przygotowaniu 

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

DYREKCJA TARGÓW 
WILNO, OGRÓD BERNARDYŃSKI, TEL. 11-06 
Biuro czynne dla interesantów "codziennia 
si świąt od 11 do 13i od17 do 19. 

  

W WIRZE STOLICY 
WKROTCE KUCHARKA BĘDZIE LECIEG 

PO MIESO DO CHICAGO 

Jeszcze się pisze, notuje, že ten a ten 
przeleciał Atlantyk, ale to już ostatki — juk 
nikogo nie dziwi fakt przelotu nad La Max- 

  

   
che, tak i ocean staje się gnojówką, kt 1 

byle kaczka może prze brnąć. Biedni Litwini 
doskonale sobie dali radę z Atlantykiem, 
szwabskie drzewo okazało się groźniejsze. 

Amerykanie uparli się, by odjąć podró: 
żom wszelki urok. Mattern klapnął — Po- 
stowi się uda. W 6 — 7 dni naokoło świata! 
Wkrótce zirytowany pan domu, że po zupie 

nie podają kotletów, rzuci serwetkę i powie: 

— lecę naokoło świata, gdy wrócę, żeby już 
kotlety były! Ptrff, i w osiem minut 

a żona z dumą oświadcza 
od trzech minut kotlety czekają, mogłeś 
pośpieszyć — wystygły. 

Niema się co zachwycać Postem. Leci z 
robotem, który s e doskonale, Post śpi, 

a robot czuwa. Wysokość taka i taka, 
kość taka, dopływ oliwy i benzyny w. 

lowany, gdy coś źle idzie, robot wyje budząc 
Posta, który bierze ster. 

Też pewnie ostatki. Wkrótee roboty bę 
dą lepszymi lotnikami od lotników, gdy ł 
dzie burza, czy wogóle trudny moment, 
ryknie ze strachu i prędko odda ster 1 
towi, w ten sposób murzyn chory na 

kę też zdoła „sam jak palec““ oblecieč 
dookoła. 

Samoloty 

  

jest 

  

się 

    

   
      szyb-   

  

    

  

10% 

  

    świat 

uniemożliwiają wszelką  pv- 

  

   

  

  są pociągi, ale gdy ich nie stanie?? Podr 
poślubna winna trwać przynajmniej tzdzi 

— niech się młodzi napracują do syta! A t 
samolotem — paf i koniec, nocy poślubnej 

w żaden sposób nie uda się spędzić w ро- 
dróży, chyba, że będzie komunikacja z We- 
nerą. Stolicą Columbji jest jakieś DOE 

to. Baleto czy Badruldura. Miłe 
ale nie można doń dobrnąć inaczej jak 

kiem po rzece. Jedzie się przy sprzyj 
warunkach 18 dni! Ostatnio była post 

mielizny, aligatory — poseł francuski je 
pełne trzy miesięce. To kraj, to podr + 
Najnowocześniejsze państwo na świecie, ho 

niema kolei — tylko samoloty! A samolotem 
do Badrulbudury fruwa się 16 godzin. Póki 
Columbja ma jeden aeroplan, kraj istotnie 
romantyczny, gdy będzie miała eskadry a la 
Balbo, kto oceni dziewiezošė jej lasów ? 

Ten Balbo! Wykazał, że przez 
może przelecieć każdy, cały tabun ` 

nych lotników, chwała Bogu, że choć nie trze 
ba zapamiętywać nazwisk tych 100 nowych 

zdobywców Atlantyku. Ale Włosi maj: 
tem kłopot. Ka: 
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siły wodnej 
do wykorzystania 

nai. LARÓNANÓW 
Giełda | WarstówóRa - 
WARSZAWA. PAT. — Giełda. Dewizy: 

Belgija 124,95—125,26—124,64. 
Gdańsk 173,95—174,38—173,52. 

Hołandja 361,45 — 362,35 — 360,55. 
Londyn 29,75 — 29,74 — 29,89 — 29,59. 
Nowy York 6,28 — 6,32 — 6,24. 
Nowy York kabel 6,29 — 6,33 — 6,25. 
Paryż 35,05 — 35,14 — 34,96. 
Szwajcarja 172,85 — 173,28 — 172,42. 
Włochy 47,35 — 47,58 — 47,12. 
Berlin w obrotach prywatnych 213,40. 

, Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE: 
Pożyczka 3-proc. budowlana 38,50—38,75. 
Pożyczka inwestycyjna seryjna 110. 
Konwersyjna 44,25: 
6-proc. dolarowa 64,50 drobne. 
T-proc. stabilizacyjna 50,30 — 50.— 
10-proc. kolejowa 100,50. 

4,5-proc. L. Z. ziemskie 41,50. 
8-proc. warszawskie 42—42,50. 
Tendencja dla pożyczek przeważnie moc- 

niejsza, dla listów mocniejsza. 

AKCJE: Bank Polski 82,50. 

Cukier 19,50. 
Lilpop 11,75. 
Tendencja przewažnie stabsza. 

Dolar w obrotach prywatnych 6,18. 
Rubel złoty 4,855. 

   
    

psiego rodu wymyślili psie wystawy !.. 
Ach, te wystawy!. Ach, te psie medale, 

któremi panowie organizatorzy i sędziowie 

hojnie dekorują swych przyjaciół!... 
Niedawno odbyła się taka wystawa we 

Lwowie, zorganizowana przy XIII Targach 
Wschodnich.. I eóż? Zbyt wiele było usterek: 
psy nie miały należytćj opieki, sędziowie, 
oceniając okazy, kierowali się raczej na- 
tchnieniem niż jakiemikolwiek  rzeczowemi 

przesłankami, organizacja mocno  szwanko- 
wała... 

* Zrobiła potem Warszawa doroczną wy- 
stawę psów rasowych na Dynasach, — zno- 
wu bałagan i znów przedewszystkiem w 
sposobie kwalifikowania psów. 

W” miesięczniku „Mój Pies'* (Nr. 7) pe- 
wien pan pisze o tem: 

„Psy były premjowane, jak Pan Bóg 
przykazał, t. zn. „na oko'', — ani jednego 
egzemplarza nawet przez pomyłkę nie zwa- 
żono, nie zmierzono jego wysokości, ani nie 

badano jakości sierści. Sędziowie zgóry wie- 
dzieli, czyje psy będą premjowane, jak się 
który nazywa (pies i właściciel). Jak mnie 
informowali liczni autochtoni, Warszawiacy, 
premjowanie odbyło się prawidłowo, t. zn. w 
sposób familijny, przyczem poważną rolę 
odgrywali niektórzy wystawcy, wdając się w 
stałe dyskusje z jurą''.. 

Tak pisze Poznańczyk, który się zgor- 
Sszył, obserwując bałagan warszawski. 

Wilnianin tylko śmiać się będzie z tych 

poznańskich skrupułów i wzdychać do ideal 

nych porządków warszawskich !... 
W Warszawie wystawey kłócili się z sę- 

dziami, a u nas na Wystawie w grudniu ub. 
r. wystawcy wchodzili w skład sądu i złote 
medale sobie wyznaczali!.. W Warszawie 
sędziowie zgóry wiedzieli, kto otrzyma nagro 

dę, a u mas nawet sędziowie tego nie wie- 
dzieli, bo istniał skład sądu „na wabika** -— 
fikcyjny, — działał skład inny, a decydował 
ostatecznie ktoś anonimowy, który dowolnie 
zmieniał uchwały sądu!.. I ani we Lwowie, 
uni w Warszawie nie było takich wypadków, 
jak w Wilnie, gdzie nagrody były przyzna- 

wane za psy, nie zgłoszone na wystawę, lub 
nawet... nie posiadające właścieieli!... *) 

Jeden z sędziów, wystrychniętych na 
dudka przez sprytnych organizatorów, okteś- 
lit ich działalność słowem: „szwindel'*. Ra- 

cja. Ordynarny to był szwindel, ale i to pa- 
miętać należy, iż nikt z panów sędziów pu- 
blicznie nie zaprotestował, że został wciągnię 
ty do brudnej sprawy, choć informacje o niej 
zostały podane do publicznej wiadomości. Wi- 

docznie (niestety, aż nazbyt widocznie!) i 
sami byli nie bez grzechu!.. 

Co najsmutniejsze: nie zaprotestowała 
1 nie ukarała winnych tak poważna instytu- 
cja, jak Wileńskie Towarzystwo  Organiza- 
cyj i Kółek Rolniczych, która niewiadomo 
poeo i dlaczego została użyta za parawan, 

*) O tem: „Sprawy psie — pod psem'* 
Nr. 122 — 6-V 33 r. 

  

przykrywający działalność osobliwych „miło- 
śników psów rasowych '*... 

Jeszcze raz: psi los — marny los!... Bez 
protekcji nawet i pies karjery nie zrobi!... 

Takie to jaż dziwne czasy nastały !... 

To też nie bez niepokoju każdy miłośnik 

psa przeczytał w komunikatach III Targów 

Północnych o zamierzonem zorganizowaniu 
wystawy psów. 

Co to ma być? Ćzy to będzie „bałagaa'* 
Iwowsko-warszawski, czy też „szwindel““ wi- 

leński?.. Czy też dyrekcja Targów ma za- 
miar potraktować wystawę psów całkiem po- 
ważnie? Wątpliwości nasuwa prospekt Tar- 
gów, który informuje: „Targi Północne obej- 
mą w dziale rolnym... II. Produkcję zwierzę- 
cą: konie, bydło, trzoda chlewna, owce, psy, 
drób, króliki, ryby, mleezarstwo, jajezarst- 
wo“ 

Przyznać należy, iż psy znajdują się tn- 

taj w dość dziwnem towarzystwie i to utra- 

dnia zorjentowanie się, o jakie mianowicie 

psy chodzi organizatorom wystawy. Czy ma- 

ją być wystawiane psy użytkowe, czy my- 
śliwskie, czy jakie inne, lub bez żadnych o- 
graniczeń, co do rasy i przeznaczenia .. 

То stanowezo należałoby zawczasu wy- 
jaśnić, a przedewszystkiem należałoby zorjen 
tować się, czy dyrekcja Targów potrafi zor- 
ganizować poważną wystawę psów. Bo lepiej 

nie robić żadnej, niż kiepską. Jeżeli zaś za- 
leży komuś na otrzymaniu paru medali za 
psy, można te medale przyznać bez wystawy, 

bo, jak nas paueza doświadczenie, wysta 

wianie psa nie jest koniecznym warunkiem 
przyznania mu nagrody. A przedewszystkiem : 
lepszy jest „szwindel'* cichy, ukryty, niż tak 
jaskrawy, jak to było na zeszłorocznej Wy- 
stawie Drobiu i Zwierząt Futerkowych. 

W czerwcowym numerze  czasopisa 
„Mój Pies'* jedyny w Wilnie, poważny znaw- 
ca psa, autor wyśmienitego podręcznika, 
pułk. St. Błocki podaje szczegółowe przepi- 

sy, dotyczące organizacji wystawy psów. 
Jest to pierwsza w Polsce praca z tego za. 

kresu, dlatego też jej tezy powinny być uwa- 
żane za obowiązujące wszystkich sumiennych 
i poważnych organizatorów wystaw psów. 
Bardzo trafne i rzeczowe rozważania Auto- 
ra zasługują na jak największą uwagę wszyst 
kich hodowców i miłośników psa rasowego. 
Trzy momenty w tej pracy są Szczególnie 
ważne. 

Przedewszystkiem domaga się pułk. Bło- 
cki rozróżniania charakteru i celu wystawy 

psów: 

Wystawy i pokazy psów posiadają roz- 
maity charakter i rozmaite znaczenie prak- 
tyczne. Można je zależnie od celowości po- 
dzielić na pewne kategorje: 

1) Na wystawy psów myśliwskich, połą- 
czone z próbami polowemi, urządzanemi przez 
związki hodowli tych ras. 

2) Na wystawy psów użytkowych do 
stróżowania lub ochrony z równoczesnym ро- 
kazem ich przydatności.
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Sytuacja eksportowa w Okręgu Izby Przemy- 

słowo-Handiowej w Wilnie w czerwcu br. 
PRODUKTY SPOŻYWCZE, 

Wobec poważnego spadku 'zainteresowania 

oraz zmiżki cen, eksport jaj uległ poważnemu 

sgraniczeniu. Natomiast w hadłu eksportowym 
panowało w czerwcu, jako miesiącu 

tnie sezonowym, ożywienie (wywieziono 

ca tysięcy kóp raków do Francji, co daje 

wzrost w stosunku domaja 0 ca 20 proc.) — 

Popyt na raki, jak i ceny na nie, były zada- 

wałające. 

Ožywienie dotyczyło także wywozu grzy- 

    

bów surowych, suszonych i konserwowanych, , 

kóre w znacznych ilościach eksportowano do 

Niemiec, Francji i Szwajcarji. 

PRODUKTY ZWIERZĘCE. 

Eksport szczeciny w czerwcu ze wzglę- 
onowym stopniowo maleje, natomiast 

ywóz sierści wykazuje silny wzrost, który 

świadczy wymownie o stopniu zainteresowania 

sierścią rynku odbiorczego. Skutkiem wzmo- 

žonego zapotrzebowania, ceny sierści nowej 

kampanje eksportowej w porównaniu z tym- 

że okresem r. ub. zwyżkowały o ca 10—15 

procent. Do zainteresowania rynku między in- 
memi przyczynia się także i ta okoliczność, że 

sierść pochodzenia polskiego, dzięki stosowa- 

mnym przepisom reglamentacyjnym, wywozi się 

fedynie w stanie oczyszczonym, zyskując w 

ten sposób bardzo wiele na swej jakości. 

MATERJAŁY I WYROBY DRZEWNE. 

Eksport papierówki zwiększył się dwu- 

krotnie w porównaniu z miesiącem majem br. 

£ terenu działalności Sekcji Eksporterów Pa- 

płerówki w Wilnie wywieziono w czerwcu 
2.220 tonn papierówki. Do ożywienia tego wy- 

wozu przyczyniła się w znacznym stopniu Ob- 

miżka taryfy kolejowej przy przewozie via por- 

ty połskie. 
Mocna tendencja cen i ożywiony popyt na 

materjały tarte utrzymał się w czerwcu nadal. 

W tym miesiącu wywieziono do Francji i An- 

gii ca 12,000 tonn desek stolarskich i bali an- 

gielskich o wymiarach od 4—7 cali. 

Eksport dykt w porównaniu z majem br. 

mieznacznie spadł. 

WŁÓKNO LNIANE. 

Handei lniarski dysponował nader szczup- 

łemi ilościami lnu, z tego też powodu na ryn- 

Konferencja w sprawach 
turystycznych 

W biurze prasowem Wileńskiej Dyr 
Kolejowej odbyła się konferencja w s 

organizowania popularnych wycieczek krajo- 

znawczych, przez uruchomienie specjalnych 
pociągów wycieczkowych, celem udostępnie- 

mia mieszkańcom Wilna poznania uroczych 
zakątków naszego kraju. 

Na konferencji tej, w obeeności przedsta- 
wieieli prasy i Wil. Tow. Krajoznawczego, 
omawiane były projekty realizacji tych wy- 
eieczek. 

Zarządzenie Ministerstwa Komunikacji, 
dotyczące uruchomienia pociągów  popular- 

mych przy obecności minimum 450 osób, — 
mie oże być, niestety, w naszych warunkach 

one, 
у e bowiem letnim, trudno liczyć 

ma taką ilość. podróżnych, tembardziej, ze 

zusezna część mieszkańców „wyjechała poza 
ebręb raiasta. lub na wieś. : 

Pozyskanie więc przepisowej ilości wy- 

cieczkowiczów „, jest obecnie niemożliwością. 
W toku obrad wysunięta została propozy 

eja doczepiania przy mniejszej / frekwencji 
specjalnych wagonów turystycznych do zwy- 
ktych pociągów osobowych w odnośnych kie- 
rumkach. 

Konferencja powzięła szereg cennych п- 
zhwat, które przedłożone zostana władzom 
kolejowym do zaakceptowania, a mianowicie: 

1) Kontynuowanie wycieczek do Druskie 
mik w odstępach 2-tygodniowych, z odjazdem 
mieso późniejszym — o g. 8,15 r. 

2) Zerganizowanie wycieczek do Brasła- 
wia, Białowieży, nad Narocz i na jeziora 
Augustowskie. 

3) Zorganizowanie wielkiej wycieczki kra 
joznawczej do Zakopanego, przez Warszawę, 
Częstochowę i Kraków. Koszta tej wyciecz- 
ki maja wynosić 30 zł. 

4) Uruchomienie pociągów świątecznych 
ł. zw. eampingowych, do pobliskich miejsco- 
wości, odznaczających się malowniczemi po- 

łożeniem, — w kierunku nieznanym dla pub- 
Fiezności. 

Sprawę organizacji wycieczek do Słonima 

i Nowogródka w okresie odbywających się 
tam uroczystości, przyjęło na siebie Wii. 
Tow. Krajoznawcze. 

Ze swej strony przyklasnąć musimy tym 
zamierzeniem, 

Oby tyłko władze kolejowe zecheiały zrea 

Kzować wysunięte projekty w całej rozciąg- 
złości. Z. Ś. 

  

   

  

   

  

    

      

ku krajowym panuje mocna tendencja cen, 
przekraczająca poziom cen zagranicznych, co 

nie bez wpływu pozostaje na kurczenie się eks- 

portu. Pod kontrolą Izby Przemysłowo-Handlo- 

wej w Wilnie i za premjami wywieziono prze- 

szło 70 tonn brutto pakuł Inianych kądzieli do 

Niemiec i Czechosłowacji. 

PRZEMYSŁ WŁÓKIENNICZY BIAŁO- 
STOCKI. 

W porównaniu z majem br. zaobserwowa- 

no znaczny spadek eksportu, mimo, iż pod ko- 

niec czerwca zakończony został strajk w prze- 

myśle włókienniczym. 

ZIOŁA LECZNICZE. 

W związku z realizowaniem nowych zbio- 

rów ziół, eksport zwiększył się bardzo znacz- 
nie, tembardziej, że popyt jest dość znaczny. 

Najpoważniejszą trudnością w należytym roz- 

woju eksportu jest, jak już o tem wielokrotnie 

wzmiankowaliśmy, koszt przewozu ziół w 

   

   Kl. 
Pracowników Administracji Gmin Związek 

nej R. P. opracował i wydał cztery oddziel- 
ne wydawnietwa książkowe, z których każde 

iera całokształt ustroju prawnego gmin 
wiejskich. na określonym terenie państwa. 

Wydawnictwa powyższe noszą żytuły: 

  

1) „Ustrój gmin wiejskich w wojewódz- 

twach centralnych ''. 
2) „Ustrój gminy wiejskich w wojewódz- 

twach wschodnich ''. 
3) „Ustrój gmin wiejskich w wojewódz- 

twach południowych ''. 
4) „Ustrój gmin wiejskich w wojewódz- 

twach zachodnich '*. $ 
Każda z poszczególnych 4-ch książek za- 

wiera : 
* 1. utrzymane w mocy teksty dotychezaso- 

wych ustaw ustrojowych; 
2. pełny tekst nowej ustawy samorzado- 

wej; 
komentarze co poszczególnych artyku- 

łów ustaw. 

      

ilójirka 
iau i 

PIĄTEK 
Data 21 

Praksedy 
Jatro 

Marji Magd. 
DKDKISJOSOTCEW UA 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ USB W WILNIE. 

dnia 21 lipca 1935. 

Ciśnienie średnie: 764. 
Temperatura średnia: 
Temperatura najwyższa: 

Temperatura najniższa: 

Opad w mm.: — 

Wiatr: cisza; 
Tendencja: nieznaczny spadek. 

Uwagi: mglisto, zachmurzenie zmienne, 

PROGNOZA POGODY P.LM.-a 
na dzień dzisiejszy: 

W całym kraju pogoda słoneczna i upal- 

na przy słabych ruchach powietrza lub ci- 

szy. Słaba skłonność do burz. 

200 пна 

KOŚCIELNĄ 

— Tablica śp. ks. Ziemackiego. W najbliż- 

Szą niedzielę odbędzie się uroczystość odsło- 

nięcia tablicy ku czci ks. Ziemackiego, wmu- 

rowanej w kościele św. Rafała 

W roku bieżącym jak wiadomo, mija 70 

lat od zgonu tego kapłana-patrjoty, rozstrzela- 

nego przez Rosjan za udział w powstaniu stycz 

niowem. 
MIEJSKA. 

— Sprawa komunikacji autobusowej. Wczo 

raj przedstawiciel centrali „Tommaka“ z War- 

szawy odbył z prezydentem miasta konteren- 

cję. Przedmiotem narad była sprawa ureguło- 

wania komunikacji autobusowej. 

— Zaległości dzierżawne. Kontrola miej- 

ska ustafiła znaczne zaległości za dzierżawę 

straganów. W samej Hali miejskiej i rynku 

drzewnym zaległości sięgają sumy przeszło 40 

tysięcy złotych, z czego więcej niż połowa nie 

da się już wskutek przedawnienia ściągnąć. — 

Sprawą tą zainteresował się prezydent miasta. 

— Odnawianie gmachu sądów. Roboty 

nad odnawianiem gmachu sądów przy placu 

Łukiskim zbliżają się ku końcowi. Gmach zo- 

stał pomalowany na barwę stalową. Uszkodzo- 

ne miejsca ścian otynkowano, jak również do- 

prowadzono do porządku gzymsy. 

Płaskorzężbę u szczytu frontonu, tuż nad 

głównem wejściem, zastąpiono wielką rzeżbą 
Orła Białego, przymocowaną do ściany. Do- 
tychczasowy napis na frontonie gmachu: „są- 

dy' został usunięty. Zastąpił go nowy napis 
złotemi literami: „Sąd Apelacyjny". ) 

— Dalszy przybór wody na Wilji. —Po- 

ziom wody na Wilji znowu się podniósł tak, 

że woda zajęła przybrzeżne nasypy koło Zie- 

lonego mostu. 

Przybór wody jest przejściowy i 

zi żadnemi niespodziankami. 

POCZTOWA 

— Nowe znaczki pocztowe. W obiegu u- 

kazały się ostatnio nowe znaczki pocztowe, 

wartości 5-groszowej. 

Wschód siońce g, 3,10 

Zachód słóńco g. 7,40 

20. 
24. 

12. 
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3) Na wystawy psów pokojowych i luk- 
susowych. ras rozmaitych. 

"e jest moment bardzo ważny. Należy 
sedraza określić eharakter wystawy, aby móc 
odpowiednia ją zorganizować i konsekweń- 
tnie przeprowadzić. Jakiekolwiek nieporozu- 

mienia na tem tle są ogromnie niepożądane, 
tem bardziej, że sprzyjają różnym  naduży- 
cien. 

Drugi ważny moment dotyczy 
Kwalifikowania psów. 

Dla formalnej oceny i kwalifikacji psa 
słmży metoda t. zw. punktacji. Polega ona 
ma tem, że oficjalnie przyjęty typ jakiejś ra- 
zy, rozkłada się, zależnie od anatomicznych 
i fiujologicznych właściwości na poszczegól- 
me części, z których każdą oceniamy osobno 

sposobu 

„4 oznaczamy jakąś cyfrą. Klasyfikujemy 
up. jakąś część wybitnie, oznaczamy ją naj- 
wyższą cyfrą, — jest ona bardzo dobra, o- 
trmymujemy wówczas jako ocenę o jedną licz 

mniejszą i t.d. aż do niedostatecznej, 
órą oznaczamy liczbą 0. Gdy tak wszystkie 

©zęóci, a więc węch, czujność, stójka, aport i 
t- d. wiek, maść, kościec, temperament i t. 
=. ona punktacji, wówczas SU- 

cyfr da 6 ści daj 2 nam ogólną sumę warto: 

_ jest to jedyny sposób oceny psów, — 
niestety zwykle nie stosowany ze względu 
przedewszystkiem na przeciętne słabe orjen- 
towanie się panów sędziów w cechach po- 
szezególnych ras psów, no i dlatego też, że 
taka metoda utrudnia popełnianie nadużyć. 
A nadużycia są jakby nieodzowną częścią 

į 

działalności organizatorów wystaw. 
Wreszcie znajdujemy w praey pułk. 

Błockiego nadzwyczaj eenną uwagę, dotyczą- 

cą kwalifikacyj sędziowskich: 

Do sędziowania nadają się tylko takie о- 

soby, które nie stoją w żadnym sotsunku ja- 

kiejkolwiek zależności ani do składu komite- 
tu wystawowego, ani też od grona zaintere- 
sowanych hodowców i wystawców. 

Czy dyrekcja Targów, zamierzając zor- 

ganizować wystawę psów, postarała się o po- 

ważnych kierowników i upatrzyła sobie 
skład niezależnych i wykwalifikowanych 
sędziów, — nie wiemy. Ale właśnie dlatego 
możemy zwrócić się do niej z prośbą o za- 

niechanie pomysłu wystawy psów, gdyby ta 

wystawa miała być potraktowana, jak to się 

praktykowało dotychczas. Niech będzie wy- 

stawa poważna, albo niech jej nie będzie 

wcale. 

I jeszcze jedno wyłania się, jako konie- 

czność: nikt z organizatorów i sędziów gru- 

dniowej wystawy z r. 1932 nie powinien te- 

raz brać w pracach najmniejszego, chociaż- 

by tylko pośredniego udziału. Ci, eo popeł- 
niali nadużycia, nie mogą być dopuszczeni 

do udziału w pracach, bo nie zasługują na 
zaufanie. Ci zaś, co dali się użyć za narzę- 
dzie do nadużyć, dowiedli, że są jednak za- 

mało rozgarnięci... 
Po niefortunnych wystawach we Lwowie 

i Warszawie, 

RÓŻNE 

— Portrety śp. Żwirki i Wigury. Komitet 

Odbudowy Wojskowego kościoła (po-Trynitar 

skiego) w Wilnie podaje do wiadomości, że 

portrety śp. por. Fr. Żwirki oraz inż. St. Wi- 

gury wyszły z druku i można je nabywać w 

godz. 9—12 i 5—7 w Wilnie przy ul.. Garbar- 

skiej Nr. 3—5 m. 12. Komitet poszukuje zdol- 

nych i inteligentnych agentów. (panów i panie) 

do rozpowszechniania portretów "śp. Żwirki i 

Wigury. ‚ 

— Nowe ceny chłeba. Ze Starostwa Grodz- 

kiego dowiadujemy się, iż z dniem 4! lipca 

br. ustalono następujące ceny na chleb: za 1 

kilogram: żytni pytlowy biały 50-proc. gr. 41, 

żytni sitkowy 34 gr., żytni razowy 30 gr. Win- 

ni żądania lub pobierania cen wyższych od u- 

stalonych będą karani administracyjnie aresz- 

tem do 6 tygodni lub grzywną do 3.000 zł. 

—- Cennik towarów. Wobec ustalania no- 

wych cenników na artykuły spożywcze, u p. 

starosty grodzkiego  interwenjowała delegacja 

zainteresowanych branż, prosząc o współpracę 

z zainteresowanemi organizacjami gospodarcze 

mi przy ustalaniu cenników. 

— Delegacja żydów u prezydenta miasta 

dr. Maleszewskiego. W związku z zapowie- 

dzianem przez magistrat pzeniesieniem żydow- 

skiej szkoły powszechnej „Mefice  Hashala“ 

(Beliny 2) do innego mniejszego lokalu, odwie- 

dziła p. prezydenta Maleszewskiego w dniu 

wczorajszym delegacja Centralnego Komitetu 

Oświecenia, który wspomnianą szkołę prowa- 

dzi w osobach radnego dr. Rafesa, p. Anny Ro- 

zęntał i naucz. Lubockiego, którzy prosili p. 

prezydenta, ze względu na 20-letnią działal- 

ność tej szkoły, najstarszej w Wilnie, o pozo- 

stawienie jej w dotychczasowym lokalu. Pan 

prezydent prośbie delegacji odmówił, motywu- 

jąc swą odmowę tem, że lokal ten jest za du- 

ży dła szkoły” „Mefice Hashala' i zostanie tam 

przeniesiona polska szkoła powszechna z ul. 

Beliny, która odczuwa dotkliwie brak większe- 

go lokału. — Szkoła żydowska przeniesiona 

zostanie do mniejszego lokalu. (K.) 

— Dwaj Abramowie dookoła Europy. — 
Dwaj wileńscy szoferzy żydzi Abram Stołow i 

Abram Jasiński wyruszyli wczoraj na moto- 
cyklach w podróż dookoła Europy podług na- 

następującej trasy: z Polski udadzą się oni 

przez Czechosłowację, Austrję, Szwajcarję i 

Francję do Anglji. Z Anglji z powrotem do 
Francji, skąd przez -Włochy, Jugosławię, Buł- 
garję, Grecję, udadzą się do Turcji. Z Turcji 
powrócą do Bułgarji i przez Rumunję wrócą 

do Polski. 
Podróż ich ma trwać od 3—4 miesięcy. 

— Księga Pamiątkowa Strzelców. Zarząd 
VI Okręgu Związku Strzeleckiego we Lwowie 
z okazji 25-lecia Związku Strzeleckiego przy 
stępuje do wydania „Księgi Pamiatkowej““, 

poświęconej historji Z. S. 
Chodzi przeważnie o wspomnienia z przed 

1914 r. 
Zwracamy się do wszystkich byłych człon 

ków Związku Walki Czynnej, Związku Strze- 

  

  

leckiego i Drużyn Strzeleckich na terenie 
trzech województw Małopolski, z uprzejmą 
prośbą o nadesłanie nam swych wspomnień, 
względnie fragmentów z pracy w powyższych 
organizacjach przedwojennych. 

Prosimy również o nadesłanie nam na- 
zwisk tych byłych strzelców, którzy polegli 
w walkach o Polskę od 1914 — 1920 r. 

OSOBISTA. 

— Urlop dyr. Szemiotha. Dyrektor Lasów: 

Państwowych w Wilnie p. Szemioth "wyjechał 

na urlop wypocznykowy. Zastępstwo objął p. 

wicedyrektor Hoppen. 

TEATR I MUZYKA 

— TEATRY MIEJSKIE ZASP W WILNIE. 

Teatr Letni w ogrodzie Bernardyńskim, Dziś, 
piątek 21 bm. o godz. 8,15 w. koncert gry ak- 
torskiej w mistrzowskiej komedji muzycznej 

„Jim i Jill, która stała się nietylko rewelacją 
artystyczną w Wilnie, ale w całym polskim 
świecie artystycznym. 

Tłumy publiczności, wypełniające codzien- 

nie szczelnie po brzegi Teatr w Bernardynce—- 

oawią się Świetnie i nie szczędzą huragano- 

wych braw znakomitym wykonaweom z pp.: 
Kamińską i Węgrzynem (role tytułowe), Ja- 

sińską - Detkowską,  Neubeltem,  Elwickim, 

Pospiełowskim, Dejunowiczem,  Braunówną i 
Świętochowską na czele. — Urok doskonałej 
komedji „Jim i Jill" podkreślają prześliczne pio- 
senki (orkiestra pod dyrekcją Czosnowskiego) 

i zachwycające tańce w wykonaniu pary bałe- 
towej (artystów opery łotewskiej w Rydze), 
pp.: Edyty Pfeifer i Zenona Leszczewskiego. 

Niedzielna popołudniówka (23 bm. o g. 4 
pp.) będzie nieodwołalnie ostatniem przedsta- 
wieniem szampańskiej komedji „Bez posagu о- 

żenić się nie mogę”. Ceny propagandowe. 

Występy Malickiej i Sawana w Bernat" 
dynce rozpoczną się już 28 bm. Na występy 

te znakomita artystka wybrała przepiękną sztu- 
kę Nicodemi'ego „Cień”, w której ostatnio pod 
biła na nowo prasę i publiczność. Wobec ry- 

chteį premjery „Cienia“ — „Jim i Jil! będzie 
musiał zejść wkrótce z afisza, należy zatem po 

Śpieszyć się z zobaczeniem tej  tryskającej 

oraz smutnych  doświadcze- ,werwą i humorem nowości, która ze wzglę- 

niach własnych, Wilno musi być szczególnie du na znaczne koszta wystawy nie będzie 

ostrożne. W. Charkiewicz. grana po cenach propagandowych, wobec tego 

Tragedija na Wilji 
NA OCZACH OJCA 14-LETNI CHŁOPAK ZGINĄŁ W NURTACH RZEKI 

WILNO. — Wczoraj w godzinach po 
południowych na Wilji w Zakrecie zaży 
wał kąpieli wraz z trzema synami urzęd- 
nik kolejowy p. Wyszyński zam. przy 
ul. Zakretowej. 

W pewnym momencie dwaj młodzi 
synowie (12 i 14 lat) poczęli tonąć, co 
widząc starszy sym p. Wyszyńskiego 
(16-letni) pośpieszył braciom z pomocą. 

W tym czasie ojciec tonących tkwił 

zrozpaczoty na brzegu, bowiem die U- 
miejąc pływać, nie mógł przyjść synom 
z pomocą. Starszy Wyszyński zdołał na- 
rażając się sam na niebezpieczeństwo, u- . 
ratować jednego tylko z braci. 

Gdy rzucił się z pomocą drugiemu, 
który poszedł już na dno, gdyby nie po- 
moc innych kąpiących się, sam niechyb- : 
nie utonąłby. Ciała topielca mimo poszu 
kiwań narazie nie odnaleziono. 

Aresztowanie urzędników koiejowych 
WILNO. — Z polecenia władz sądowych 

aresztowano dwóch urzędników kolejowych: 

— st. adjunkta dyr. kolei Jędzę i Podlec- 
kiego,. 

Zarzuca się im forytowanie z chęcią zy- 

sku pewnych przedsiębiorców, ubiegających 

się o wykonywanie robót na linjach, 

Nadużycia wykryto na skutek skarg, zło- я 
żonych przez poszkodowanych robotników. 

Skarb państwa nie poniósł w tym wypa- 
dku żadnych strat. Zatrzymaaych odesłano 

do Święcian, dokąd biegną wszystkie nici a- 
fery. 

Śmierć od ukąszeńia muchy? 
WILNO. — Wczoraj rano zmarła po krót 

kiej, bo zaledwie 3-dniowej chorobie Róża 

Sapirówna (Zawalna 53), córka kupca. 
Jeśli wierzyć zapewnieniom rodziny, ule- 

gła ona niecodziennemu wypadkowi podczas 

pobytu na. letnisku w podmiejskiej wsi Gó- 
ry.-— 

Podczas spaceru w lesie Sapirównę ukąsiła 
w ramię dość boleśnie duża mucha o tęczo- 
wych skrzydłach, lecz narazie nie zwrócono 

na to uwagi. Dopiero na drugi dzień w miej- 

scu ukąszenia uformował się wrzód. Chora 
dostała wysokiej temperatury. i położyła się 

do łóżka, Gdy przywieziono ją do Wilna, le- 

karze usiłowali ratować Sapirównę wszelkie- 
mi rozporzadzalnemi środkami. Napróżno— 

gangrena szybko dostała się do serca i wczo 

raj chora zmarła. Wypadek z Sapirówną nie n 

w roku ubieg- 

od ukąszenia 
jest odosobniony, bowiem i 

łym w Pińszczyźnie. również 

muchy zmarły dwie osoby. 

Dziecko porażane prądem elektrycznym 
WILNO — Przy ulicy Brackiej 18 spada- 

jący drut elektryczny poraził 12-letniego Wi 

tolda Niedzielskiego, który w tejże chwili 

padł bez życia na ziemię. 
Z chłopca ściągnięto natychmiast ubranie ji 

Oskarża syńa 
WILNO. Nocy wczorajszej w posesji Lu- 

dwika Matusiaka przy ulicy Słomianka 15 zna- 

leziono podrzucone pałące się szmaty, nasy- 

cone naitą. 3 

Wobec natychmiastowego usunięcia szmat. 

zapobieżono pożarowi, który mógł z uwagi na 

łatwopalny materjał, przybrać większe  roz- 

miary. 

Poszkodowany Matusiak twierdzi, że usi- 

i zakopano do ziemi. 
Ten sposób ratowania dał dobre wyniki, 

bowiem gdy na miejsce wypadku przybyło 

pogotowie, rażony był już przytomny i stan 

ego nie wymagał kierowania do szpitala, 

a podpalenie 
towania podpalenia dopuścił się syn jego jul- 
jan, zamieszkały w Mejszagole. 

Zatarg na tle zapisu domu spowodował, że 

juljan Matusiak kilkakrotnie odgrażał się że 

zniszczy dom jeżeli ojciec nie zgodzi się na 

przepisanie posesji na jego imię. 
Za rzekomym sprawcą podpalenia wszczę- 

to poszukiwania. 

Usiłowane włamanie skiepowe 
WILNO. Nocy wczorajszej usiłowano 0- 

grabić sklep kolonjalny N. Teszewa przy ulicy 

Piłsudskiego 28. 
Włamywacze zdołali wywiercić już otwór 

w drzwiach sklepu, usiłując dostać się do wnę- 

trza, lecz w ostatniej chwili zawważyła ich i0- 

katorka tego domu, która wszczęła alarm, tak, 

Zabójcy 
WILNO. Donosiliśmy wczoraj o znalezie- 

niu w zaroślach we wsi Amelino zwłok Miko- 

laja Romanowicza z poderżniętem gardłem. — 

Władze bezpieczeństwa wykryły momentalnie 

sprawców zbrodni, Zabójstwa dokonali miesz- 

Kkańcy tej samej wsi Antoni, Wiktor i Włodzi- 

"Teatr muzyczny „Lutnia* Królowa nocy”. 

Dziś po raz ósmy melodyjna operetka Kollo: 

„Królowa nocy”, tryskającą bezbrzeżnym hu- 

morem, oraz posiadająca wielce ożywioną ak- 

cję sceniczną. Artyści biorący udział w wyko- 

naniu ról głównych tej arcywesołej operetki: 

Halmirska (rola tytułowa), Szczawiński, Tat- 

rzański i K. Wyrwicz - Wichrowski są przed- 

miotem codziennych owacyj. Wielkiem uroz- 

maiceniem widowiska są efektowne produkcje 

taneczne i ewolucje gitls, w układzie baletmis- 

trza W. Morawskiego. 
Ceny najniższe od 25 gr. do zł. 2,90. 

Popołudniówka niedzielna w „Lutni*. Nie- 
dzielne widowisko popołudniowe po cenach 
najniższych, wypełni świetna operetka Gilberta 
„Cnotliwa Zuzanna” w wyk. całego zesp. artys- 

tycznego. Ceny miejsc od 25 gr. do zł. 2,90— 

Początek o godz. 4 pp. 

— Park imienia gen. Żeligowskiego. —W 
niedzielę dnia 23 lipca od godz. 7-ej wiecz. 
koncert wileńskiej orkiestry symfonicznej 
pod dyr. Mikołaja Salniekiego. Jedyny wy- 
stęp słynnej śpiewaczki operowej Marji Fi- 
jałko oraz wielka rewja w dwóch częściach, 
i 15 obrazach w wykonaniu Marji Żymów= 
ny, Antoniego Jaksztasa, Haliny Rymkiewi- 
czówny, Ryszarda Radwana, Tadeusza Ko- 
ryckiego, Bronisława Adamowicza, Aleksan- 
dra Jaszezyńskiego. Ceny miejsc od 25 gr. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS—Harry Pel — On albo ja. 
PAN — Piraci stepu. 

CASINO — Samotny orzeł. 
LUX — Purpurowa gondola. 
ADRIA — Na podniebnym szlaku. 

ŚWIATOWID Zabójstwo o Świcie i 

Straszna noc. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Pokąsana przez psa. lrena Kowalska 

(Tomasza Zana 13) gdy przechodziła ulicą 

Ludwisarską, w pobliżu bramy domu Nr. 5, 

została napadnięta przez psa, który dotkliwie 

ukąsił ją w nogę. Poszkodowana przypuszcza, 

iż pies jest chory. 

— śmierć na urlopie. Na cmentarzu Žy- 

dowskim w ciągu 6 dni nie było ani jednego 
pogrzebu. Jest to wypadek dotychczas w Wil- 

nie nienotowany, gdyż, według statystyki zgo- 

nów wśród ludności żydowskiej, w Wilnie u- 

miera codziennie 2—3 osoby obu płci. 

— ZAMACHY SAMOBÓJCZE. Dwa wy 

padki usiłowanego otrucia się esencją octową 
zanotowano w Wilnie wczoraj. W pierwszym 
'wypadku chodzi o p. K. Czajkowską z ul. Li- 

stopadowej 8, która popełniła zamach sarmo- 
bójczy na stacji towarowej. W drugim chodzi 
6 Emilję Raczkowską z ul. Targowej. Obydwie 
desperatki odratowało Pogotowie Ratunkowe, 
przewożąc je w stanie nie zagrażającym życiu 
do szpitala Sawicz. 

że włamywacze musieli uciekać. Na miejscu 
nieudanego włamania znaleziono porzucone 
narzędzia złodziejskie. Mimo pościgu, złodziei 

nie. zatrzymano. 
Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, iż są 

to członkowie tej samej szajki złodziejskiej, 
która dokonała ostatnio już kiłku włamań. 

  

z pad Bieńicy 
mierz Skórkowie. Włodzimierz Skórko  przy- 
zńał się, że brał udział w morderstwie lecz po- 

wiada, że do czynu namówiony został przez 

swych braci Antoniego i Wiktora. — Tło za- 
bójstwa — porachunki osobiste, 

  

  

Rolmicwo — czerwiec. — W zeszycie tym 
zamieszczone są artykuły p. p. Czesława 
Strzeszewskiego p.t. „W sprawie reformy 
studjów rolniezych““ oraz Tadeusza Madlera 
p.t. „Idee staszycowskie T-wa Rolniczego 
Hrubieszowskiego““. 

Dział „Konjunktury Rolniczej'* zawiera 
artykuł o „Kształtowaniu się cen masła ' па 

rynkach w Warszawie, Londynie i Kopen- 
hadze od 1928 r.'* oraz przegląd rynków rol- 

nych i sytuacji finansowej i kredytowej. 

Poza tem zeszyt czerwcowy obejmuje sta 

łe rubryki: „Kronika, „Przegląd piśmiennie- 

twa““, „Materjały statystyczne'* oraz „Dzien 
nik Urzędowy M-stawa Rolnietwa i Reform 
Rolnych'* jako dodatek. 

Radjo wiieńskie 
PLĄTEK dnia 21 lipca 1933. 

7,00: Czas i pieśń. 7,05: Gimnastyka. 7,20: 
Płyty. 7,30: Dziennik poranny. 7,35: Płyty. 
7,52: Chwilka gosp. dom. 11,57: Czas. 12,05: 
Płyty. 12,25: Prasa, Kom. meteor. 12,35: d. c. 
płyt. 12,55: Dziennik poł. 14,30: Progr. dz. — 
14,35: Płyty: muzyka operowa. Kom. d. c. płyt 

15,25: Kom. gosp. 15,35: Mikrofon w Pogoto- 

wiu Ratunkowem — reportaż. 16,00: Koncert. 
17,00: Mała skrzyneczka. 17,15: Koncert Solis- 

tów. 18,15: Co to jest fundusz pracy? odczyt. 

18,35: Piyty— muzyka taneczna. 19,10: Roz- 

maitości. 19,20: Ze spraw litewskich. 19,35: 
Program na sobotę. 19,40: „O wystawie Sobie- 
skiego na Wawelu* — feljeton. 20,00: Koncert, 

20,50: Dziennik wiecz. 21,00: Dokąd jechać na 
niedzielę? 21,10: d. c. koncertu. 22,00: Muzy- 

ka taneczna. 22,25: Wiad. sport. 22,35: Kom. 

22,40: Muzyka taneczna. 

  

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 

CHROPOWATE POCZĄTKI GŁADKICH 
JEZDNI 

ielu latach bezowocnego wałkowania 

i iałych prób, gdy się zdawało, że ni- 

gdy chyba nie doczekamy w Wilnie gładkich 
jezdni, zaszedł przed paru laży epokowy w 
dziejach naszego miasta fakt faltowa- 

no ulieę Miekiewicza! Niestety, nie całą 
jedynie t. zw. „odcinek próbny'* przy Są 
dach. Odtąd zmora ta prześladuje stale na- 

e nieszezęsne mi ierając powoli 
akter pewnego BT mu prób- 

odcinków, by oto gdy w roku ubiegłym 
doczekaliśmy się Klinkierów na 

kostki betonowej na Wileńskiej, 

się dokładnie historja z ulicą Mi- 
: klinkier, począwszy od Wo- 

rywa jezdnię ulicy Zamkowej, 

ulicy Wielkiej, urywa się 
jący około kina „Pan** 

— nawet do Ratusza nie potrafili dociąg- 
nąć! — zaś kostka betonowa przy Magistra- 

cie wogóle nie może być brana pod uwagę, 

bo jest fej jakieś kilka metrów zaledwie! 

Zdawało się, że uliea Niemiecka, na której 
latem rb. układano kostkę kamienną, zapo- 

czątkuje nową erę, ale gdzież tam — klątwa 

próbnych odeinków zaciążyła i nad nią: wy 
łożono trzy ezwarte ulicy i przerwano то- 

boty: kostki zabrakło!.. 

    P 
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Wielkiej i 

órzyła 
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A wszak tak niedużo brakuje, by istnic- 
jące już w Wilnie gładkie jezdnie stworzyły 

harmonijną całość, byś 

wi 
        

  

my mogli odczuwać żj 

j ieh dobrodziejstwa. Wystarczy przedła- 
klinkier do Ostrej Bramy, — kostkę ka- 

enną na Niemieckiej do kościoła św. Kazi- 
mierza, kostkę betonową na Wileńskiej —do 
Mickiewiczowskiej, zaś tę ostatnią ulicę w. 

asfaltować od Sądów do Katedry, by 
skać imponującą sieć jezdni gładkich na głó- 

wnych arterjach miasta. Później doszłaby da 
tego ulica Zawalna, reszta  Ostrobrz i 

odcinek kolejowej od  Ostrobrams 
dworca, oraz ulica Gościnna i częś 
wej od Gościnnej do Zawalnej. 

   
   

  

   

    

   

Do najpilniejszych jednak zadań w tej 
dziedzinie zaliczamy przedłużenie klinkieru 

do Ostrej Bramy i ukończenie układania 
kostki na ulicy Niemieckiej. 

Gdyby Magistrat potrafił zrobić to jesz- 
cze przed Targami, powiedzielibyśmy mu 

brawo!.. „Przechodzień '*. 

AE   

słoniiirka 
— RADA POW. BBWR. — Pod przewo- 

dnictwem prezesa Rady Powiatowej BBWR , 

p. inspektora Adolta Sarneckiego odbyło 
posiedzenie organizacyjne Rady, na któren 

dokonano wyboru prezydjaum i powołano do 

życia dwie sekcje, a mianowicie — gospodar- 
czą i samorządową. W skład prezydjum we 

szli: prezes — A. Sarnecki, wiceprezes 

Antoni Zasada, sekretarz — Białas, oraz 
członkowie — inż. Kazimierz Michalski, bur- 

mistrz m. Słonima, i mec. Głowacki z Dere- 

czyna. 
Przewodnictwo sekeji gospodarczej objął 

pos. Emeryk Tutten - Czapski, zaś ji sa- 
morządowej — inż. Kazimierz Michalski, — 

Na posiedzeniu obecni byli senatorowie: K. 
Rdułtowski, i B. Siedun oraz pos. Emeryk 
Hautten - Czapski. 

— ZEBRANIE PODOFICERÓW REZER- 
WY. — Odbyło się tu walne zebranie człon- 
ków Związku,Podoficerów Rezerwy w Słoni- 
mie. Tematem obrad były sprawy wewnętrz- 
no - organizacyjne Związku, m. in. wybor: 

nowych władz. Do zarządu wybrano: Stefa- 
nowicza Józefa, jako prezesa,  Kamiūskiego 
Wandalina jako wiceprezesa, Adamskiego Le 
ona jako sekretarza, Sidoryka Michała jako 

skarbnika, Mirosława Stanisława i Czabow- 
skiego Jana jako członków zarządu. 

— STAN BEZROBOCIA. — Stan bezro- 
bocia na terenie m. Słonima na dzień 19 - 7. 

1b. przedstawia się następująco: robotników 
niewykwalifikowanych — 429, pracowników 
umysłowych — 22, razem 451, z tego otrzy- 
rauje zapomogi 16 osób. 

— ZA WYBICIE SZYB W CERKWI — 

Sąd okręgowy w Grodnie na sesji wyjazdo- 

wej w Słonimie rozpatrywał sprawę miesz- 

kańców wsi Milkanowicze, gminy ezemerskiej 

Markiewicza Filipa i innych, oskarżonych 

o wybicie szyb w cerkwi w Milkanowiczach 

podczas nabożeństwa rezurekcyjnego w dniu 

15 - 4. rb. W wyniku rozprawy skazani z0- 

stali: Markiewicz Filip, Dobryja Leon, Soko- 

łowski Kljasz, i Moroz Bazyl po 2 lata, oraz 
Bielko Włodzimierz, Bielko Michał i Żuko- 
wski Aleksander po 1 roku więzienia każdy. 

— BÓJKA NA TLE SAMOWOLNEGO 
WYPASU ŁĄKI. — W dniu 17 lipca rb. 

mieszkaniec wsi Pasienicze pow. słonimskie- 

go Laszewiez Mikołaj wyszedł na swoją łą- 

kę w celu sprawdzenia ewentualnych wypa- 

sów. Na łące zastał pasące się bydło miesz- 

kańców tejże wsi i 7 pastuchów. 
Laszewicz począł spędzać bydło z łąki, nie 

szezędząc razom pastuchom, którzy w obro- 

nie własnej zaczęli się bronić, przyczem po- 

stuch Bielkiewicz wystrzelił z łuski karabino 

wej, przymocowanej do kawłaka drzewa. 

Z bójki tej wyszli wszysey cało. 

  

    

   

   

  

  

Eugenja Kobyliūska 
Świat w szkole 

pamiętnik nauczycielki 
— 

  

Książka ta wyszła jnż z drukarni LUX i jest 

lo nabycia w księgarniach wileńskich. 

Skład główny w księgarni św. Wojciecha 

Cena zł. 350 gr.   
Dochodzenie w sprawie nadużyć w warsztatach 

kolejowych w Nowo-Święcianach 
Dyrekcja PKP komunikuje: W związku ze 

stawianemi zarzutami o pepełnienie przekroczeń 

służbowych w warsztatach wąsko-torowych w 

Nowo-Święcianach, przekroczeń polegających 

na nadużywaniu swego stanowiska dla celów 

osobistych korzyści, — zostały z polecenia p. 

dyrektora Kolei Państwowych w Winie wszczę 

e dochodzenia służbowe przeciwko adjunktowi 

9-go stopnia służbowego wydziału kolei wą- 

sko-torowych Józefowi Jendzy i kancelišcie ko- 

lei wąsko-torowych w Nowo-Święcianach Ja” 

nowi Podleckiemu. Równocześnie w stosunku 

do tych-pracowników został przez władze šled- 

cze zastosowańy areszt prewencyjny, zaś dy- 

rekcja PKP zawiesiła ich w czynnościach służ- 

bowych.



  

nouogfddzka 
— PRELEGENT Z LONDYNU. — W dn. 

18 bm. w sali teatru miejskiego odbyl się od 
czyt, zorganizowany staraniem T-wa „Mizra 

chi'*', wygłoszony przez Mejera Gosmana, 
przybyłego z Londynu. Prelegent scharakte- 

ryzował życie społeczeństwa żydowskiego w 

Palestynie, oraz poruszył w końcu swego re- 
feratu prześladowania ludności żydowskiej w 
Niemezech. Obecnych było zgórą 250 osób. 

— Odczyt tow. „Mizrachi* w Nowogródku 
W związku ze zbliżającym się terminem kon- 

gresu Sjonistycznego, w ostatnim czasie silnie 

pulsuje życie społeczne ludności żydowskiej w 

Nowogródku. Po szeregu rozmaitych odczytów 

w dniu 18 bm. w sali kina miejskiego t-wo ,Mi- 
zrachi* zorganizowało swój odczyt, przy po- 

mocy przybyłego z Londynu prelegenta Meje- 

ra Grosmana. Odczyt zgromadził przeszło 250 

osób. Między innemi p. Grosman poruszył prze 

śladowania żydów w Niemczech. 

  

  

  

— Dom Ludowy w Wereskowie* funkcjo- 
nuje. W ubiegłym tygodniu zespół teatralny 

ze wsi Mościszcze gm. wsielubskiej zorgani- 
zował w Domu Ludowym w Wereskowie przed 

stawienie amatorskie, wystawiając sztuki pt. 

echał'* w języku polskim i „Le- 

w języku białoruskim. Po przed- 
stawieniu odbyła się zabawa taneczna. 

  

    

Niema prawie niedzieli lub święta, ażeby | 
w wereskowskim domu ludowym nie było ja- 

kiejkolwiek imprezy kulturalno-oświatowej. 

— Synowski sukurs. W dniu 19 bm. w 

czasie koszenia trawy na łąkach wszczęli spór 

dwaj bracia: Teodor i Michał Sasimowie, mie- 
szkańcy wsi Sulatycze gminy horodeczańskiej. 
Na pomoc Michałowi pośpieszył jego syn, ró- 

dnież Michał, który zadał stryjowi ciężką ranę 
w bok sztyletem, Stefanowi Sasimowi. 

— Sezon na liczniki. W dniu 19 bm. z 
przedpokoju domu Nr. 5 przy ul. 3-go Maja w 
Nowogródku, skradziono licznik elektryczny, 
warości 50 zł. 7 

Przed paru dniami skradziono również licz 
nik. — Jak widać, to łodzieje wybrali specjal- 
ny sezon na liczniki. 

— Ofiary topieli. W dniu 19 bm. podczas 
kąpieli w Niemnie, utonął 11-letni Mikołaj Jar- 
mołowicz, zam. we wsi Lachowicze, gm: wsie- 
lubskiej. 

Tegoż dnia utonął podczas kąpieli w rze- 
ce Mołczadce 24-letni Edward Bielas, mieszka- 
niec miasteczka Dworca. Zwłoki Bielasa wydo- 
byto dopiero w dniu 20 bm. 3 

grod 
POSEDZENIE KOMISJI TEATRAL- 

NEJ. 2 W poniedziałek dnia 24 bm. odbe- 
dzie się posiedzenie komisji teatralnej, na 
którem rozpatrywana będzie sprawa teatru 
miejskiego. 

— JESZCZE NIE WYKOŃCZYŁ, A JUŻ 
STRACIŁ. — W dniu 16 bm. we wsi Piesz- 
czanka gm. skidelskiej piorun uderzył w wia 
trak, należący do Mocha Józefa, który wsku- 
tek powstałego pożaru spłonął. Wiatrak ko- 
sztował 1000 zł. 

— TYLKO NA STACJI KOLEJOWEJ 
MOŻNA SIĘ ZAPISAĆ NA WYCIECZKĘ 
DO WARSZAWY. — Dziś, w ostatnim dnin 
przed wyjazdem do Warszawy pociągiem tu- 

     

Džwiekowe kino „APOLLO“ 1 Dominikańska 26, ||| — „| wś 

  

Najznakomitsze arcydzieło dźwiękowe w-g 
z E. Remarque niw 

E : 

Na zachodzie bez zmian 
Wrol. gi. LEWIS CUPRES, LUIS WOL- 

HEJM I SLIM SUMMERYLE 
. NADPROGRAM 

Gościnne występy sławnego muzykalno - 
śpiewnego, groteskowo - tanecznego 

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

Edwarda Reja i tygodnik Fox'a — 
NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI 

WSTĘP OD 50 GR. ' 

  

  

ALLAN SULIVAN. 

rystycznym chcący skorzystać z okazji zwie 
dzenia stolicy, mogą się zapisać” wyłącznie w 
kasach biletowych i w biurze zawiadowcy 
stacji Grodno. 

— KRADZIEŻ. — Ubiegłej nócy nieżnani 
narazie sprawcy dostali się przez otwarcie 

okna do mieszkania Wiktora Zawadzkiego 

(Napoleońska 26), skąd skradli ubranie i 
inną garderobę wartości 430 zł. 

W temże samem mieszkaniu skradziono 

2 garnitury męskie na szkodę Konrada Żu- 

kiewicza, który oblicza straty na 400 zł. 

—SKAZANIE GWAŁCICIELA NIELET- 
NIEJ. — W dniu wczorżjszym Sąd Okręge- 
wy pod przewodnictwem p. sędziego Onichi- 
mowskiego przy udziale sędziów Dębińskie- 
go i Dessina rozpatrywał sprawę 22-letnie- 
20 Szymona Nowickiego, mieszkańca wsi Ko- 

ziejki gminy Łurha o zgwałcenie w dniu 2 
marca rb. 14-letniej mieszkanki tejże wsi Ja 

niny Bakanówny. 
Sąd po rozpoznaniu sprawy przy drzwiach 

ętych, ogłosił wyrok, na mocy którego 

ony Nowicki skazany został na 4 lata 
enia. 

rtoifiócka 
— Zebranie organizacyjne kupców stol- 

peckich. Dnia 15 lipca br. w lokalu Kom. Ka- 

О odbyło się organizacyjne zebranie 
Na terenie Stołpeów istniał w swo- 

  

   
   

  

   
      

  

działalności zupełnie zaprzestał czynności 
Sfery jednak kupieckie odczuwały koniecz- 

ślejszego zorganizowania się zawodo- 

wego, zrozumiały ważność takiej placówki 

jaką jest Związek Kupiectwa, dlatego też 

niejatywa kierownika Kom. Kasy Oszcz. p. 
Nowackiego, by ożywić pracę w oddziale, spot 
kała się z należytem zrozumieniem i uzna- 
niem. 

Na zebranie organizacyjne przybyła dość 
liczna ilość kupców. Wyłoniono tymczasowy 
zarząd w osobach pp. Nowackiego, Gutkow- 
skiego i Chłopickiego, którego  chwilowem 
zadaniem będzie uporządkowanie dawniej- 
szych akt oddziała i odpowiednie zorganizo- 
wanie dalszej pracy. 

Prócz spraw ściśle zawodowych postano- 
wiono į e usprawnić i spotęgować aktyw- 
ność w dziedzinie społeczno - oświatowej. 

— KURSY STRAŻY. POŻARNEJ. — 
Wielce ruchliwy zarząd Zw. Okręg. zorganizo- 
wał w czasie letnim cały szereg kursów, by 
organizacji przysposobić kadrę nowych człon- 
ków, obznajomionych z wszelkiemi wymagania 
mi i zadaniami, jakie straż pożarna stawi 
swym członkom. Chodziło też o spotęgowa- 
nie wydajności w pracy oświatowej, prowa- 
dzonej na terenie Związku. 

Udział uczestników naogół był liczny, prze 
jęcie się kursami wielkie, tak, że wszyscy U- 
czestnicy kursy ukończyli z dodatnim wyni- 
kiem. 

Kurs II stopnia podstawowy dla oficerów i 
podoficerów odbył się w Nowym  Świerżniu, 

      

   

    

     

    

  

  

Żuchowiczach i innych ogniskach straży pó- 
żarnej. 

Na zakończenie kursów odbyły się wszę- 
dzie uroczyste rozdania dyplomów. — W ten 
sposób Związek przysporzył sobie nowych, teo 
retycznie doskonale przygotowanych przewod- 
ników w swej pracy w terenie. llość kursów 
świadczy o żywotności tej silnej na terenie po 
wiatu stołpeckiego organizacji. 

Świadczy też o żywotności straży pożar- 
nej szereg urządzonych zawodów: w Brzucho 
wiczach, Mirze, Turcu, Dołmatowszczyźnie,— 
W zawodach tych ogółem brało udział 27 stra 
ży pożarnych, ubiegając się z zacięciem i - po- 
dziwienia godnym zapałem o pierwsze miejsca. 
l miejsce w Żuchowiczach zdobyła straż żucho 
wicka, w Mirze — mirska, w Turcu — Skoiy 
cze, w Dołmatowszczyżnie — dołmatycka. 

Pierwsze trzy nagrody pochodziły z funda- 
cji PZUW. Na wszystkich tych zawodach ob- 
jawiała się sprężystość, znajomość zakresu za- 
dań swych i staranność w wykonaniu posz- 
czególnych numerów konkursu. 

Na zawody w Mirze, doceniając ważność i 
znaczenie tych placówek, przybył osobiście p. 
starosta Kulwieć, który podziwiając wyniki, 
wyraził swe uznanie dla poszczególnych stra- 
ży. 

Zachęcał też. do dalszej intensywnej pra- 
cy. 

— AKADEMJA KU CZCI DR HERCLA. 
BX godnie uczcić zasługi dr Herela i przy- 
pomnieć wysiłki jego koło propagandy i od 

budowy Palestyny, miejscowe towarzystwo 

kult. - oświat. „Tarbut** urządziło odpowie- 
dnią wieczornicę w dniu, na który przypa- 
dła 29 rocznica zgonu tego pioniera nacjona- 
listycznego ruchu żydowskiego. 

Referat o działalności dra Herecla wygło- 
sili przybyli specjalnie z Baranowicz prele- 
genci, Podkreślili qni apolityczny zupełnie 
kierunek działania dra Herela. Na akademję 

    

12) 

Wyspa Szczęścia 
Ile osób odpłynie od wyspy? Dwie, czy 

trzy?.. Marieta i Fitch?.. Marietta i Nor- 
ton? 

Zamyślony Norton zwolnił swój bieg, nie 
ezująe tego. Drgnął, gdy paznogcie  Fitcha 
wpiły się w jego ramię, drapiąc je. Norton 
skoczył naprzód jak uderzony batem. 

Fiteh wydał dziki okrzyk wściekłości i 
stanął, dysząc ciężko. Jego szeroka pierś 
podnosiła się gwałtownie. 

— Ej, ty! Pójdź tu, tehórzu! Boisz się! 

Głos był podobny do dłikiego bełkotu, 
serce biło mu w piersi gwałtownie. W mózgu 
jego płonął ogień, chciał koniecznie złamać 
kark Nortonowi, rozedrzeć go na kawałki, 
ale rozumiał, że go nie złapie. Stał na pia- 
sku, wyrzucając z siebie przekłeństwa. Jega 
słowa rozłegały się głośnem echem po wyspie 
i powracaly, pozbawione ordynarnego sensu. 
Oszalały palacz potrząsał pięściami, zdająć 
sobie sprawę*ze swej bezsilności i pragnąc 
nadewszystko zacisnąć palce na szyi wroga. 

Norton zatrzymał się w pewnej odległo- 
ści, nie odpowiadając. Czekał, przygotowany 
do skoku. 

Fitch krzyknął triumfująco, odwrócił się 
i pobiegł do „mieszkania'* Marietty. 

Sytuacja zmieniła się momentalnie. 

Fitch biegł, nie Śpiesząc się, pewien, że 
udała mu się chytrość. Norton biegł za nim, 
wołając, krzycząc, błagając Mariettę, by u- 
ciekała w las. 

Minęli „pograniczna'* palmę zanim  Ma- 
rietta ukazała się przed namiotem. Jej po- 
stać bielała w nocnym półmroku. Stała niera 

chomo, jakby skamieniała. Widocznie przera- 
żenie odebrało jej siły. 

Serce Nortona przestało bić na chwilę. 

Zrozumiał, że wszystko musi się zdecydować 
natychmiast, bez chwili zwłoki. Wytężył mię- 
śnie i skoczył na szerokie barki Fitcha. 

Palacz stracił równowagę. Norton objął 
go za szyję żylastemi rękami i ścisnął z ca- 
łej siły. Marietta krzyknęła żałośnie i znik- 
nęła. 

Rozpoczęła się straszna walka. Musku- 
larna szyja Fitcha nie poddawała się jego 
uściskowi. Palacz wyprostował się i zrzucił 
Nortona. Olbrzymia jego pięść zawisła nad 
głową Nortona. Ale udało mu się zręcznem 
wygięciem ciała uniknąć ciosu. 

Była to rozpaczliwa walka, pomiędzy 
ordynarną siłą i sprzężystością. Warjat sy: 

pał uderzenia, a Norton wywijał się, jak wę- 

gorz, usiłując uderzyć wroga styłu, gradem 
ciosów zasypując go ze wszystkich stron. Ni- 
by mały faun skaczący dokoła potwornego 
olbrzyma. Norton chciał zyskać na czasie, za- 

nim Marietta zdąży ukryć się w lesie. Obaj 
przeciwnicy wiedzieli dobrze, że tylko jeden 
z nich wyjdzie z życiem z tej walki — walki 
na Śmierć i życie! 

Pochyły brzeg zmusił walezących do opu- 
szczenia się ku wodzie. Fale uderzały o ich 

nogi, a bitwa nie ustawała. Fiteh, zlany po- 
tem, dyszał ciężko. Zimna woda oświeżyła go. 
Opanował już natyle dławiącą go wściekłość, 
że znów posypały się z jego ust przekleństwa. 
To uspokoiło go nieco. Dźwięk własnego gło- 
su dodawał mu otuchy. Cofnął się, nabrał sił 
i runął na Nortona. Norton chciał uskoczyć 
w bok, poślizgnął się i... runął. 

  

   

  

  

    

przybyli wszysey tutejsi zwolennicy ruchu 
sjonistycznego. 

Idęę tę dość liczne osoby ze Stołpeów 

wprowadzają w czyn, wybierając się w dale- 
ką podróż do Palestyny, by tam nowych szu 
kać środowisk pracy. Wybierają się tam na- 

wet znane i debrze tu usytuowane rodziny, 
przyczem trzeba zaznaczyć, że najgorętszymi 

zwolennikami osiedlania się w Palestynie i 
stworzenia sobie tam ojczyzny są młodzi, — 
zwłaszcza z wykształceniem średniem i wy- 
Łszem. 

  

— Tajemniczy topielec. Z Niemna tuż ko- 

ło Konkołowicz II, wydobyto z wody topiel- 

ca w pełnym mundurze wojskowym z pasem 
i bagnetem, od niedawna znajdującego się w 

wodzie. Znalezione przy denacie dokum..*v 
stwierdziły, że jest to strzelec 78 pułku p.=- 
choty z Baranowicz Hasiuk Antoni, mieszka- 

niee wsi Suporosna Słoboda, gm. derewień- 

skiej. Znajdująca się przy dokumentach kar- 

ta urlepowa opiewała, że Hasiuk od dnia 5 
do 11 lipca korzystał z urlopu. 

Znajomi i rodzina twierdzą, że Hasiuk 
   

  

tego dnia wybrał się do Stołpców, by 
do swego pułku. Byli oni najmocniej 

przekonani, że już wyjechał do Baranowiez. 

Jakie były przyczyny utonięcia, gdyż ludzie 
różnie o nich mówią, ustali policja państwo- 
wa, prowadząca energieznie dochodzenia, 

   
  

— Bójka o koniczynę. Zamieszkały w Isz- 
kołdzi Zygmunt Rybałtowski tanim kosztem: 

chciał utuczyć swoje bydło. Wpędził je więe 
na koniczynę, należącą do Wańkowicza Anto- 
niego, wyznając widocznie zasadę „co twoje 
— to moje''. Nie hołdował zasadzie Wań- 
kowicz i wysłał swego stróża Ostrowskiego, 
by tenże interwenjował. Rybałtows b= W 
znawca czynu a nie dyplomacji, stróża dotkli- 
wie pobił. Za to odpowiadać będzie przed są- 
dem. 

— UTONIĘCIE. — Niemen i w górnym 
swym biegu zabiera liczne ofiary. Z powodu 
wartkiego prądu wytworzyły się przy naogół 
płytkim stanie wody liczne, zdradliwe, głębokie 
miejsca. Na taką głębinę natrafił Dziemianko 
Piotr ze wsi Zabrodzie gminy derewnieńskiej, 

który po pracy chcąc się ochłodzić, zamierzał 
się wykąpać w Niemnie. 

Ciało porwał wartki prąd, tak, że mimo na 
tychmiast rozpoczętych poszukiwań zwłok nie 
odnaleziono. 

— DZIECIOBÓJSTWO. — We wsi Atalež, 
gminy stołpeckiej wykryto w tych dniach strat 
szną zbrodnię dzieciobójstwa. Znaleziono mia- 
nowicie zwłoki noworodka, zakopane w ziemi. 
Śmierć nastąpiła przez uduszenie. — Wyrodka 
matka, którą okazała się Wickówna Wiera z 
tejże samej wsi, zadławiła .dziecko, zapchaw- 
szy mu trawą usta. Zbrodniczą matkę areszto 
wano. 

— PIORUN ZAPALIŁ CHLEW I STO- 
DOŁĘ. — W czasie ostatniej burzy choć nie 
zbyt silnej — kilkakrotnie uderzyły gromy. 
Jedno z tych wyładowań dotknęło Grygorce- 
wieza Jana, z osady Brudziszki, któremu pio 
run zapalił chlew i znajdującą się obok sto- 
dołę, przyczem oba budynki spaliły się do- 
szczętnie. Szkody wynoszą 700 zł. 

  

  

    

Działki 
Kcmunikacja pociągami 
Warunki kupna: 

reszta ratami 

INFORMACIE: 

i 
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Fitch' padł na niego, grube palee szuka- 
ły jego gardła. Twarz szaleńca wykrzywił 
zwierzęcy wyraz. 

Palce zamknęły się i zacisnęły. Księżyce 
i gwiazdy zniknęły nagle, niebo stało się 
czarne, a w uszach zaszumiało gwałtownie 

Prawa ręka Nortona opadła bezsilnie na pia- 
sek. Dłoń uderzyła się o coś twardego i in- 
stynktownie zacisnęła się dookoła przedmio- 
tu, na który natrafiła. 

Ostatkiem sił, naoślep, uderzył Norton 

kamieniem w głowę wroga. Cios był trafny: 
w samą skroń. Rozległ się miękki, wstrętny 
trzask łamanej kości. 

Kleszcze na gardle rozluźniły się. Ale 
ciężkie, nieruchome ciało dusiło nadal Norto- 
na. Norton zrzucił z siebie trupa i podniósł 
się. Noc stała się nagle taka cicha! A Fitch 

był jeszcze cichszy 1 dziwnie nieruchomy. 
Głowa jego pozostała na piasku, a nogi w 

wodzie. W ciągu ostatniej lekcji pływania, 
palacz okazał duże zdolności... teraz nie bę- 
dzie już nigdy pływał, ani oddychał.. am 

Żył!.. Tak, ale był to niebezpieczny warjat. 
   

należało go zr yć koniecznie... chociaż on 
sam nie zdawał sobie z tego sprawy. 

Norton drgnął nerwowo, gdy czyjaś ręka 
dotknęła jego ramienia. Marietta stała obok 
niego, śmiertelnie blada, podobna raczej do 

widma, aniżeli do żywej kobiety. Śmierć nie 
przerażała jej — tyle razy widziała ją zbli- 
ska! 

— To było konieczne — powiedziała głoś 

    

no, — jeden z was musiał umrzeć. Gdybyś- sz 
zginął, ja... 

Norton zasłonił oczy, przyciskając jej rę- 
kę do twarzy. To uspokoiło go. 

Nie czuł triumfu zwycięstwa... Žal mu 

było Fiteha. Co się dzieje z duszą szaleńca, 
który umiera? Umiera... zabity! 

Norton spojrzał na trapa. Twarz pala- 
cza wyrażała tylko zdziwienie. Nie było w 
niej ani gniewu, ani wściekłości, lub namięt- 

  

  

  

  

   

  

w maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

  

„IE | Hary 
erotyczno- 

sensacyjny 

przebój Peel 
Premiera! Wielki film sensacyjny w podwójnej roli ulubieniec publiczności 

ON ALBO JA 
Ceny zniżone: 1 s. balkon 25 gr. parter 54 4 gr. wieczor. od 40 gr. 

  

„UNO „SAMOTNY ORZE 
„JEJ GRZECH 

Dziś! Rewelacyjny program! Dwa przebojowe filmy: 

Rapsodja s 

dramat erotyc 
w rol. gł. 

tarej Arizony wedłng powieści Zana Grey'z 
W rol. gł. GEORGE O'BRIEN. 

Dorothy Mac-Caili zny 

  

  

Dziś 

  „PAN“ 
— DYBAŁ NA SOSNY, Aż GO ZDYBA- 

LI. — Z lasów, należących do majątku Suła 

ematycznie ginęły sosny. Złodzieja dłuż; 
y czas nie można było wykryć, aż zdybał 

go wreszcie na gorącym uczynku gajowy te- 
go majątku Potepowicz. Złodziejem okazał 
się mieszkaniec pobliskiej wsi Minkowicz.— 
Był właśnie w trakcie kradzenia 25 sosen.— 

Będzie się teraz tłumaczył przed sądem. 

           

  

   

    

      
         

  

MI 

POPIE 

II KMU TI MMA 

RAJCIE L.O.P.P. 
  

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

„PIRACI STEPU" 
(Ludzie pozbawieni sumienia, szerzący w kraju spokojnej, wytężonej pracy pionierskiej bez prawie i zamęt) 
Oszałamiające tempo akcji! Bogata, fascynująca treść! Nadprogr. dodatek. Ceny na 1 s. balkon 25, parter 54 gr. 

7 mi S S Ма БЫСЫ ТРОБ Ы ВЙ 
  

w Warszaw 

  

Szkoła Gospodarstwa Domowego 
i Szkoła Zarządczyń 

im. JENERAŁOWEJ ZAMOYSKIEJ 

przyjmuje zgłoszenia 

UL. ŚW. TERESY 2 M. 3 TEL. 970-91. 

PENSJONAT! 
w  Andrzejkowie nać 

Switezią Wandy Kul 
wieć - Frydrychowej. 

Pokoje słoneczne współ 
ny salon i taras, bibije- 
teka, „pianino, kuchnia 
wiejska, posiłek 4 razy 
dziennie. Doskonała %ą- 
piel, auto, dojazd z Ba- 
ranowicz lub Nowo- 
gródka autobusem. Ce- 
ny 3,50, 4 i 4,50 w za- 
Ježnošci od pokoju. — 
Poczta Wałówka kołe 

  

  į Nowogrėdka  Andrzej- 
  

Sezon kuracyjno - kąpielowy od 29 
Niezastąpione wyniki 

wi, otyłości, bezdzietności. 
Środki lecznicze 

  

najmniej zamożnym umożliwiają leczenie 
lejowe Wilno — Riga — Kemeri II ki. 

To samo za 1 miesiąc od zł. 200 — 

taksę kuracyjną nie płacą; 

wypadkaich ,   
—- 

Parcelacja maj. 

Landwarow 
letniskowo - ogredniczo - budowlane 

nad jeziorem, rozmaltej wielkości. 

i autobusem co godzinę. 
część pożyczką długoterminową, 

miesięcznemi, 

' Cena od 600 złotych za działkę. 

w Wilnie: Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna, 
ul, Mickiewicza 4, m. 2, į 

5 

ności, dusza Fitcha przeszła przez oczyszcza- 
jącą wszystko śmierć. 

— Widziałaś wszystko ? 
— Posłyszałam trzask drzewa i krzyki 

Fitcha. Potem ty zacząłeś krzyczeć i zoba- 
czyłam Fitcha biegnącego do mnie. Wtedy 
zrozumiałam... 

Mówiła prosto i 
że chciała odwagą swą dodać męstwa i 
duszy zwycięzcy. 

— Teraz musisz odpocząć, — powiedzia- 
ła stanowczo. — Wkrótce rozwidni się. Ju- 
tro... 

Na wschodzie niebo bielało, 
dając zorzę poranną. 

spokojnie. Zdawało się 
sił 

zapowia- 

— Teraz ty jedna wiesz, kim jestem i 
o tem, — rzekł Norton. 

— Tak... i jestem drugą kobietą, którą 
tko dziwne. 

i Norton dopie- 
uratowałeś! Jakie to ws 

Marietta zachwiała 
   

    

ro teraz zauważył, jak bardzo jest wyczerpa- 

na. 

— Idź, połóż się, — prosił, — a ja tro- 
chę popracuję.. 

  

— Teraz? — zapytała, patrząc ze stra- 
chem i wstrętem na martwe ciało. 

Norton skinął głową. 
— Nie chcę czekać wschodu słońca. Po- 

zatem chcę rano zająć się czemś innem. 
— (zem? 
— Na wyspie coś jest. 

  

  

Fitch znalazł 

  

wał... wiedział, że pozostawanie na 

wyspie jest rzeczą niemożliwą. Gdyby był 
sam, mógłby zostać, ale we dwoje... nie, © 

tem nie można było nawet myśleć. 
— Głupstwo, — dodał szybko, — poszu- 

kamy, przed wyjazdem. Jesteś zbyt zmęczo- 
na, musisz odpocząć. Kładź się i śpij, o 
mnie nie powinnać się niepokoić! 

Norton miał słabą nadzieję, że ona nie 

   
    

Światowej sławy kąpiele borowinowe 
siarczano-jodowe 

Kemeri (Lotus) ol IB 0 
w reumatyzmie, amtretyžmie, neuralgji, zwłaszcza —| 

jschias i chorobach: kobiecych, serca, stawów, i skórnych; znakomity wyniki w eho- 
robach żołądka, wątnoby, kamieniach żółciowych, nerek, nenwowiych, jak również 
przy bronchitis, astmie, zwapnieniu naczyńkr'wionośnych, .podwyższonem ciśnienn kr) 

kąpiele j okłady siarczamo - borowinowe, kąpiele jelitowe, 
kwas węglowy, tlen: i inne nowoczesne środki, inhalacje, pijalnia wód. 

Piękny park i wspaniała plaża; 2 razy dziennie koncenty symfoniczne, te- 

atr, wiieczory tameczne, niemiecka: bibljoteka i czytelnia. wszelkie sporty. Wspanialej 
urządzone pensjonałty i wille, tamie osobne pokoje (od zł. 0,85 dziennie) które nawet 

zł. 31.42, III kl. 22.60, — 
la. kuracja (wyżywienie, mieszkanie, taksa kuracyjna, środki lecznicze 

i opieka: lekarska (za 2 tygodnie: od zł. 125 wzwyż. 

Wiszyscy lekarze, dentyści, i dziennikarze 
ich rodzimy płacą połowę. 

Gdy szukacie uzdrowienia, mimo utracenia nadziei i użycia wszystkiego moż- 
liwego, mie zapominajcie, że „Kemeri* wam nietylko ulgę w cienpieniach, 
prawie zawsze całkowite uleczenie przymiesie, jak to miało miejsce mw niezliczonych) 

maja do 14 października 

w Kemeri, — Bezpośrednie połączenie ko- 

wzwyż. 

za maturalne środki lecznicze i 

ale też 

Bliższe informacje bezpłatnie: 

KOGŁASZWGWAWA RE "|| 

A 

POSZUKUJĄ 
PRACY 

TTPYYTYTYSYTPEOYTTY 

BUCHALTER - BILAN 
SISTA ze znaj 3 
buchalterji hadi, prze- 
mysł. - fabrycznej, roł- 

KuPno nej przyjmie pracę za 
i SPRZEDAŻ  minimalnem wynagr. w 

myvvvvvvvvwwwyvywye. Wilnie lub na prowim 
„— Wilno, Garbarska 17 - 

Kupię > 
ziemi ornej około 16 ha 
w odległości ed Wilna 
nie dalej 15klm. Oferty 

  

  

Dr.Ginsberg 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 
Wileńska 3, od 8 — 1 

i 4 — 8. Tel. 567. 

— 

  

STUDENT 
udzieli pomocy w nau 

  

  

А.$ w Administracji > Przyjmie wszelkie 
„Słowa* inne zajęcie za same 

-- .. utrzymanie — chętnie 

na wieś. Zgłoszenia — 
pod: Wilno, ul. Zamke 
wa nr 5 (sklep owoco- 
wy). Fr. Krymski. 

Frebianka 
ukończyła seminarjnme 
ochroniarskie w Biel- 
sku (Śląsk Cieszyński), 
poszukaje posady do 
dzieci w Wilnie inb w 
okołicy miasta. Władz 
dobrze językami: mie- 

DO SPRZEDANIA 
z  powodn choroby 
właściciela sklep na do- 
godnych warunkach — 
wódczaao-spożywczy w 
dobrym punkcie, dobrze 
prosperujący. — Wiado- 
mość Biuro Reklamowe 
Garbarska 1 tel. 82, 

  

Szynki wiejskie 
na sarowo, Kilo 3,50 — 
poleca Zwiedry ūski, —   Łotwa, „Kemeri* Zarząd Zdrojowy. 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI 

W myśl par. 83 rozp. Rady Ministrów z 

dn. 25 VI. 1932 r. o postęp. egzek. Władz 
Skarbowych (Dz. U. P. R. Nr. 62 poz. 580) 

— 5 Urząd Skarbowy w Wilnie podaje do 
publicznej wiadomości, że dnia 25 lipca 1923 

  

    

      

  

r. o go 12 na rynku w m. Michaliszkach 
gm. gierwiaekiej odbędzie się sprzedaż z li- 

cytacji 5 koni różnej m: i wieku, oszaco- 

  

wanych na 1.000 zł. — zajętych na pokrycie 
należności Skarbu Państwa. 

Licytacja, jako wyznaczona w pierwszym 

terminie, odbędzie się od wywołania ceny sza 
cunkowej. Zajęty inwentarz można oglądać 
dnia 25 lipea rb. od godz. 10 do 12 na miej- 
seu licytacji. 

   

(—) A. Miciukiewicz. 

w.-z. Kierownika Urzędu. 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

na budowę przegród żelazo - betonowych 
dla Elektrowni Miejskiej w Wilnie. 

Magistrat m. Wilna. ogłasza publiczny 

gar 

przetarg ofertowy pisemny na dzień 1 sierp- 
  d    

   

nia 1933 r. na budowę przeg iazo - be- 
tonowych dla Elektrowni Mie j w Wil- 

we, o ogólnej kubaturze robót żelazo - be- 

tenowych ckoło 11. śe. 2500. 

ty z załąez А ży: 

+ Elekirówni Miejskiej w Wilni», 

12 dnia 1 sierpnia 1933 r. 
sze warunki przetargowe, szkice, ob- 

jaśnienia i Ślepe kosztorysy, mają być bra- 

ne w Referacie Wydziału Klektryczaego 

godz. od 9 do 11 za opłatą 3 zł. od xompletn. 

MACGISTRAT MIASTA WILNA. 

    

   
   

   

     

      
w 

odejdzie, ale poszła zmęczona i wyczerpana 

Na pożegnanie rzuciła mu spojrzenie, tak pet- 

ne zrozumienia, oddania i decyzji, że Norton 

uczuł zawrót głowy, a wdzięczność i duma 

napełniły jego serce. 9 ) 

Norton siedział długo przy trupie Fit- 

cha, rozmyślając o tem, czy dusze zmarłych 

pozostają w pobliżu ciał i czy ustosunkowu- 

ją się jakoś do tego, co się dzieje na ziemi ? 

W zamyśleniu podniósł głowę i ujrzał 
trójkątny żagiel, zbliżający się zwolna po li- 
nji horyzontu. 

  

   

  

  

ROZDZIAŁ VI 
„NEPHEW“ 

Morze było zupełnie gładkie, ale powie 
trze było orzeźwiające i górne żagle „Nep- 
hewa'* wydymały się zlekka, ciągnące z tru- 
dem mały statek, który robił dwa węzły na 

godzinę. 
Gwiazdy wisiały tak nisko, że zdawało 

się, wierzchołki masztów kreśliły drogę po- 

między mlecznemi punktami na jaśniejącem 

uiebie. Statek skrzypiał chwilami, jakby z 

Ike. Na pumdmu ciemniało, ledwie do- 

strzegalne pasemko ziemi. Dolatywał «stamtąd 

zagłuszony przez odległość łomot fal 6 brze- 

nięte gęstwiną palm. 

ca nie było. Na ciemnem morza 

odbijały się zielone i czerwone ognie latarń 

i iskierki z fajki Mae-Nila. 

Mac-Nile był kapitanem i właścicielem 

Nephew'a. / Zapałony marynarz lubił nocami 

stawać osobiście na warcie i przy sterze. 

Zdarzało się to szczególnie często, gdy spra- 

wy źle stały — jak to było właśnie w ciągu 

ostatich trzech miesięcy. Na wyspach Karo- 
lińskich nie dostali odpowiedniego ładunku. 
Teraźniejsza podróż miała również słabe wi- 

doki na przyszłość. 
— Me.-Nile chmurzył się, wpatrywał w 

ciemności, i ssał fajkę, zaciągając się syste- 

  

  
  

  

  

  

  

    

mieckim i polskim. — 
Adres: G, Kranse, Bisfe 

* (k. Bielska) ul. Wez- 
celisa Ne 17, 

JAKIEJKOLWIEK 
pracy poszukuje czie- 
wiek uczciwy, pracowi- 
ty, samotny, połecany 
przez osoby znane. — 
Werkowska 30 m. 1 Ks 
zimierz Kirjacki. 

Mio 
cłowiek w ios Či cięż- 
kich warunkach przyj- 
mie jakąkolwiek precę 
Skończył 2 kursy Рой- 
techniki, Legionowa 41 

Wielka 36, tel. 12-24, 
ABLAAAMAAA S dA 

Lokale 

Potrzebne 
MIESZKANIE 
5:cio pokcjowe, system 
korytarzowy — nu 
Zwierzyńcn blisko mo- 
stu, Oferty do Redakcji 
dla T. C. 

  

  

Poszukuję 
mieszkanio ой 3 — 5 
pokoi z wygodami, sło- 
neczne, siiche, Oferty 
WI. Studnicki" Dąbrow- 
skiego 12. 
  

  

ję „Witko 

= uz TTL 

Lekcje PRIES TSRS 
————— RÓŻNE 

Pianistka, EZYRETZSGINA RERIADN 

  

dobry pedagog. Prag- 
nęłaby udzielać lekcji 
mnzyki lub też podjąć 
się innej pracy. Łaska- 
we zgłoszenia adreso- 
wać proszę: Warszawa, 
Sienna 28 m. 22 Kazi- 
miera Kałużyńska. 

Kasyno Oficerskie 
5 Pułku Lotniczego w 
Lidzie wydzieržawis 1 
dniem 1 wrzešnia b. 1. 
stołownię i butet. Ofer- 
ty skladać z podaniem 
wzrunków i cen. 
  

Pr TO OWA Patronat więzienny 
w Wilnie zwrace się 
do ludzi dobrej woli z 
gorącą prośbą o stare Letniska 

  

YYYYYYYYYYYYYYYYTYY* „pranie i bieliznę dle 
DA  MAJĄTE z EW p, e i ich ro- 

dzin. Olia ost 
UETNYSEPP Slerowywaćni go 

pensjonat — poczta — Maja - gmach Sądu 
Daniuszew — Kiersnow Grodzkiego, parter, po- 
ska stacja Smorgonie. kój Nr 15. — 
Plaža, kajaki, tenis. - -- 

  

М_.‘
 

matycznie i powoli. Jego spracowana  diož 
oparta była na sterze. 

Kapitan przypomniał sobie rezmowę, któ 

rą miał przed kilku miesiącami, w małeńkiej 

tawernie, z przyjacielem swym,  kapitanere 

Duncanem Shoy. : 
Na tych samych , wodach, — nieco na 

wschód od miejsca, gdzie teraz znajdował się 

„Nephew““ — handlowy statek Shengz. 

wpadł na dużą tratwę. Na tratwie leżał mu- 

rzyn, zmarły z pragnienia, a dokoła tratwy 

  

ły rekiny. Było to w odległości zgórę 
stu kilometrów od najbliższego brzegu. Na 
szyi murzyna wisiał woreczek, pełen pereł. 
Shoy wysłał je do jubilera w Londynie, a pe 
pewnym czasie, podążył sam za niemi i ku- 

pił dom. Obeenie żyje w.dostatku i spokoju. 

Me.-Nile widział się z nim przed: wypły- 

nięciem. 

— Perły były pierwszorzędne, — zapew- 

niał Shoy, — okrągłe, czyste, jak krople ro- 

sy. Najmniejsza znich była warta sto funtów. 

Były też i różowe. Te sprzedałem o wiele 

drożej. > в 

— A murzyn? — zapytał Mae-Nile, wie- 
dząc doskonale, że sądy będą miały dużo -re- 

boty, gdy sprawa się rozgłosi. a 
— Murzyn?!.. Jaką można mieć korzyść 

z nieżywego murzyna? Rzuciłiśmy go reki- 

nom. 
— А 

  

tratwa? › 
epiliśmy ją do statku, ale w cza- 

sie burzy, zginęła nam, gdzieś w pobliżu rafa 

Dunkana.. : й 

— Z jakiej strony był wiatr, przed wa- 

spotkaniem z murzynem ? Gotów jestera 

yć na poszukowanie, bylebym wiedział 

skąd go przyniosło? ы 

— Mac - Nile zadał pytanie, nie mająe 
nadziei na odpowiedź, domyślał się, że jeź 

nieraz było ono zadąwane, przez wielu i%- 

nych. 
В. ©. N. 

  

szem 
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Drukarnia Wydawnictwa „SLOWO“ Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor w/z Witold Tatarzyńsy 

 


