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Rząd 
Rozperządzenie wykonawcze 

O WYPUSZCZENIU POŻYCZKI 
WEWNĘTRZNEJ 

WARSZAWA PAT. — W dniu dzisiejszym 
w Dzienniku Ustaw R. P. nr. 67 ogłoszone zo 
stało m. in. rozporządzenie Prezydenta Rze- 

czypospolitej z dnia 5. bm. o wypuszczeniu po 

życzki wewnętrznej, Tekst tego rozporządze- 
nia podaliśmy w dniu wczorajszym. 

Jednocześnie ogłoszone zostało rozporzą- 
Gzenie wykonawcze ministra skarbu z dnia 7 
bm.: 

Treść tego rozporządzenia jest następują- 
ca: 

Par. 1. — Z dniem 28 września 1933 roku 
zostaje otwarta subskrypcja na 6 proc. poży- 

czkę wewnętrzną, zwaną w dalszym ciągu 6 
proc. pożyczką narodową. Subskrypcję przyj- 

mować będą: Bank Polski, Bank Gospodar - 
stwa Krajowego, PKO, Kasy urzędów skarbo 

wych oraz inne instytucje, upoważnione do te 
go przez ministra skarbu. 

Par. 2. — Oenę sprzedażną obligacyj 6 
proc. pożyczki narodowej ustala się na 96 zł. 
za 100 zł 

Par. 3. — Obligacje 6 proc. pożyczki na- 
rodowej wypuszczone będą w odcinkach po 
50, 100, 500 i 1000 zł. 

Par. 4. — Obligacje zaopatrzone będą w 
20 półrocznych kuponów, z których pierwszy 
płatny będzie dnia 1 lipca 1934 r., ostatni zaś 
dnia 2 stycznia 1944 r. 

Par. 5. — Należność za subskrybowane ob 
ligacje rozkłada się na 6 równych rat, z któ- 
rych pierwsza winna być wpłacona przy sub- 
skrypcji. Następne raty winny być wpłacone 

w listopadzie i grudniu 1933 roku oraz w 
styczniu, lutym i marcu 1934 roku, najpóź- 

źmej do dnia 5 każdego miesiąca, o ile sub- 
skrybent wpłaci wcześniej całość lub część na 
leżności — otrzymuje bonifikatę w wysokości 
G.5 proc. miesięcznie od wpłaconej przed ter- 
minem sumy. 

Par. 6. — Osoby fizyczne i prawne, po- 
siadające należności od skarbu państwa z ia- 
kiegokolwiek tytułu, mają prawo żądania spła 

ty tych należności w obligacjach 6 proc. poży 
czki narodowej, według ich ceny sprzedażnej 
z uwzględ: em bonifikaty, przewidzianej 
w ust 2 par. 5 dla spłacających całą należ- 

ie zgóry. 

Pa* 7. — Ohligacje wydawane będą sub- 
skrybentom, j4tzynając od dnia 1 lipca 1934 

roku. ; 

Par. 8,— Kupony od obligacyj 6 proc. po 

życzki narodowej wykupywane będą w termi- 
nach ich płatności bez żadnych ograniczeń i 

potrąceń w Banku Polskim, Banku Gospodar 
stwa Krajowego, w PKO, wszystkich kasach 

urzędów skarbowych oraz innych instytucjach 
wskązanych przez ministra skarbu. 

Par. 9. — Obligacje 6 proc. pożyczki naro 
dowej wykupywane będą od 2 stycznia 1941 
r. w Banku Polskim, Banku Gospodarstwa 

Krajowego, w PKO, wszystkich kasach urzę 
dów skarbowych oraz innych instytucjach —- 
wskazanych przez ministra skarbu. 

Par. 10. — Czynności związane z dopusz- 
czeniem 6 .proc. pożyczki narodowej, przepro 

wadzi powołany w tym celu przez ministra 

skarbu komisarz generalny pożyczki narodo- 
wej. 

Par. 11. — Rozporządzenie niniejsze wcho 
dzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Komitet Pożyczki Na- 
rodowej 

WARSZAWA PAT. — Dzisiaj przed po- 
łudniem w sali obrad plenarnych Senatu od- 
było się inauguracyjne posiedzenie komisji oc 

ganizacyjnej obywatelskiego komitetu pożycz- 

ki narodowej. Na posiedzeniu tem obecni byli 
m. in. marszałek Senatu Raczkiewicz, mini - 
ster skarbu Zawadzki, prezes BBWR poseł 
Sławek, podsekretarz stanu w prezydjum Ra- 
uy Ministrów  Lechnicki, wicemarszałkowie 
Sejmu: Car, Makowski i Polakiewicz, wice- 
marszałek Senatu Leszczyński,liczni posłowie 

i senatorowie, biskup polowy ks. Gawlina, 
metropolita Kościoła Prawosławnego Dyonizy, 

prezes Banku Polskiego Wróblewski, wicepre- 
zes Banku Gospodarstwa Krajowego Starzyń- 

ski, generałowie Berbecki i Orlicz - Dreszer, 

prezes PKO, Gruber, wojewodowie, prezydent 
miasta Poznania Ratajski, rabin Szor, wybit 
ni przedstawiciele świata gospodarczego, fi - 
nansowego, organizacyj zawodowych, kupiec- 
kich i instytucyj społecznych. Posiedzenie za 
gaił dłuższem przemówieniem marszałek 5e- 
natu Raczkiewicz. 

W myśl propozycyj przewodniczącego mar 
szałka Raczkiewicza, komitet pożyczki naro- 

dowej stanowić będą osoby, przybyłe na dzi- 

siejsze posiedzenie oraz ci, którzy zgłosili 

lub zgłoszą akces swój do komitetu. Wśród o- 
sób, które już zgłosiły akces do komitetu — 
znajdują się m. in. nazwiska: marszałka „Jej 
mu Świtalskiego, ks. prymasa Hlonda, kardy 
nała Kakowskiego, gen. Rydz - Śmigłego, gen. 
Sosnkowskiego, b. premjera Bartla, b. premie 
ra Władysława Grabskiego, prezesa Banku Go 
spodarstwa Krajowego Góreckiego, Aleksand- 
ry Piłsudskiej, prezesa sejmowego klubu ży- 
dowskiego posła Thona i in. 

Na wniosek b. min. senatora Zaleskiego 
na przewodniczącego komitetu obywatelskiego 
nożyczki narodowej powołano przez aklamację 
marszałka Senatu Raczkiewicza, zaś na wnio- 
sek przewodniczącego wybrano przez aklama- 

cję do  prezydjum w charakterze wi- 
ceprzewodniczącego b. ministra skarbu Jana 
Piłsudskiego oraz był. kierownika Mini- 
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cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 
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GRODNO — Księgarnia T-wa „Rach*. 
HORODZIEJ — 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 Jažwiūskiego. 

'NOWOGR6ÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 
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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 © 50 proc. dzsżej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 

ć przez Administrację zmieniane dowołnie, co do miejsca. Terminy 
    

  

dowej 
Przemówienie ministra Skarbu Wł. Zawadzkiego 

Proszę państwa| Przewodniczący -marsza- 
łek Raczkiewicz w przemówieniu swem stwier 
dził to, co możnaby nazwać stroną społec 
ną i moralną zagadnienia pożyczki-— Pod- 
szedł do tego z punktu widzenia, że jeżeli о- 
bywatelowi przedstawi się możność ułatwie 
nia państwu przezwyciężania trudności 

  

  

    

edno 
cześnie z korzyścią dla niego, to wówczas u- 
czynienie tego jest jego obowiązkiem i po- 
winno się go do tego wezwać, do tego nakło- 
nić. Nie będę, wobec tego, że ta strona zagad- 
nienia została tak Świetnie w przemówieniu 
p. marszałka wyjaśniona, do niej powracać. 
Ograniczę się do drugiej strony — do strony 
finansowej zagadnienia pożyczki. 

Celem jej jest uzupełnienie pokrycia bud- 
żetowego na rok bieżący. Deficyty budżetowe 
zjawiają się od lat kilku w budżetach wWszy- 
stkich państw, nie wyłączając, niestety, i 
naszego, jako konieczne skutki kryzysu, któ- 
ry pociąga za sobą bardzo znaczne zmniejsze 
nie się dochodów państwa, a nietylko znaczne, 
ale i. stałe i w dalszym ciągu niejako wzra 
stające zmniejszenie tych dochodów. 

Ponieważ wydatki albo się nie zmniejsza- 
ły, a jeżeli się zmniejszyły, to w tempie zna 
cznie powolniejszem, wszystkie państwa sta- 
nęły wobec ciągłego, niejako chronicznego nie 
doboru swoich budżetów. Oczywiście jedynym 
sposobem wyjścia z sytuacji, w Której stale 
zmniejszają się dochody, jedynym sposobem 
pokrycia tych deficytów, mogło i musiało być 
wprowadzenie daleko idących oszczędności.— 
Możemy być dumni, że nasz kraj jeden z 
pierwszych z całą stanowczością i odwagą 
na to poszedł, że rząd, nie obawiając się nie- 
popularności, jaką to pociąga, przyjął tę dro- 
gę, drogę jedynie zdrową w sytuacji, w xtó- 
rej dochody stale się zmniejszają. Musieliś- 
my się uciec do oszczędności bolesnych, cza- 
sami bardzo trudnych. Zarządzenia oszczędno 
šciowe nie natychmiast wydają rezultaty. — 
Najczęściej trzeba czekać długi czas, zanim 
zarządzenia tego rodzaju wydadzą swój cał- 
kowity rezultat. Stąd, pomimo największych 
w tym kierunku wysiłków, deficyt nie mógł 
być natychmiast opanowany i stąd wynika, 
że przez czas długi, pomimo ciągłego obcina- 
nia wydatków, wydatki były jednak stale 
większe od dochodów, niejako nie można bylo 
dopędzić tego deficytu budżetowego, któcy 
w dalszym ciągu powstawał. ' 

To była trudność, którą spotykaliśmy i 
którą mogliśmy przezwyciężyć dlatego, że w 
poprzednich latach zostały nagromadzone re- 
zerwy. Środki te jeszcze nie są całkowicie 
wyczerpane, ale zrozumiałą jest rzeczą, że nie 
bezpiecznie byłoby doczekać sie chwili, zupei- 
nego icn wyczerpania i znalezienia się bez zad 
nych zapasów. Dlatego stawało przed nami 
zagadnienie skończenia, uregulowania w ten 
sposób tego deficytu, czy tej reszty deficytu, 
która jeszcze po zastosowaniu wszystkich in- 
nych środków pozostawała. 

Do opanowania tego deficytu teoretycznie 
mogłyby być trzy drogi wyjścia: albo forso- 
wanie dochodów podatkowych, możliwe niewa 
tpliwie, w pewnych granicach; albo jeszcze 
radykalniejsze obcinanie wydatków, któreby 
znowu po pewnym czasie dało swój pełny re- 
zultat, albo wreszcie trzecia droga, którą w 
tej chwili obraliśmy, to jest droga zaciagnię- 
cia długoterminowej pożyczki, któraby pozwo 
liła nam deficyt pokryć. 

Chwila obecna przedstawia się w sposób 
odmienny, niż poprzednich kilka lat. Miano- 
wicie, możemy stwierdzić od szeregu miesię- 
cy, że tempo spadku dochodów państwowych 
osłabło. Dochody są wprawdzie jeszcze mniej- 
sze, niż w odpowiednich miesiącach roku ze- 
szłego. Jeżeli jednak zwrócimy uwagę na sto 
pień różnicy, to ten stopień różnicy jest bez 
porównania mniejszy i stale się zmniejsza w 
ciągu szeregu ostatnich miesięcy i nawet 
mogę zakomunikować państwu rzecz wyjątko 
wo dla mnie radosną, a mianowicie, że za 
miesiąc sierpień nie mamy spadku dochodów 
w stosunku do sierpnia roku zeszłego. 

Normalne dochody budżetowe są większe 
za ten miesiąc, niż dochody budżetowe roku 
zeszłego. Z drugiej strony te zarządzenia 0- 
szczędnościowe, które zostały dotychczas po- 
wzięte i te zarządzenia, które sa w trakcie 
wykonywania, zaczynają coraz bardziej sku- 
tek wywierać i coraz bardziej odbijają się 
w realnych oszczędnościach, w kasowych wy- 
datkach państwowych. 

Mamy więc tu dwa szeregi zjawisk: z jed 
nej strony zmniejszanie się dochodów pow»li 
ustaje, z drugiej strony zmniejszanie się wy- 

datków trwa w dalszym ciągu, i coraz sił- 
niej daje się odczuć. Różnica pomiędzy pierw 
szem a drugiem, a więc ten realny deficyt ka 
sowy, zmniejsza się stale i jest w ciągu о- 
statnich miesięcy wybitnie niższa, niż w ciąga 
odpowiednich miesiącach roku zeszłego. Oczy 
wiście, deficyt ten jeszcze istnieje i będzie 
istniał w ciągu miesięcy przyszłych; chociaż 
te nożyce pomiędzy wydatkami a dochodami 
budżetowemi stale się zwierają, jednak rozpie 
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sterstwa Skarbu Ignacego Matuszewskiego, — 
zaś na sekretarza generalnego — dyrektora 
biura Senatu Adama Piaseckiego. 

Po ukonstytuowaniu się prezydjum komi- 
tetu zabrał głos minister skarbu Władysław 
Zawadzki. Po przemówieniu ministra Zawadz- 
kiego sekretarz generalny odczytał odezwę Ac 
społeczeństwa, poczem po końcowem przemó- 
wieniu przewodniczącego marszałka Raczkie- 
wicza posiedzenie komitetu zamknięto. 

    

tość pewna przez jakiś.czas będzie istnieć. 

Z tego ciągłego, ale stałego choć powolnego 

zmniejszania się rozpiętości, możemy wywnio 
skować, że idziemy ku chwili, kiedy równowa 

ga będzie „złapana'', kiedy na tyle będzieniy 
mogli obniżyć wydatki, że niezmniejszające 

się dochody wystarczą na ich pokrycie. Ma- 

my przed sobą tę perspektywę. Z badań, z 
przygotowań, które są robione do budżetu 
przyszłorocznego, wynoszę głębokie przekona- 

nie, że budżet da się zamknąć, jeżeli nie cał- 

kowitą równowagą, to w każdym razie defi- 
cytem nieznacznym. 

Mając tego rodzaju sytuację, nie wiem, 
czy byłoby wskazane w tej chwili wycisnąć 
ze społeczeństwa w drodze podatkowej jesz- 
cze dalsze świadczenia, któreby niewatpliwie 
legły na tem społeczeństwie bardzo wielkim 
ciężarem, albo też obcinać tak gwałtownie wy 
datki, żeby już w tej chwili kasową równowa 
gę uzyskać, ale kosztem bardzo silnego, skrę- 
powania całego aparatu państwowego i kosz- 
tem licznych cierpień dla tych, którzyby stali 

się ofiarami owych oszczędności. 
W tych warunkach finansowych i gospo 

darczych najzupełniej uprawnieni byliśmy do 
zaciągnięcia pożyczki na pokrycie deficytu 

dlatego, że możemy liczyć, że ten deficyt jest 
zjawiskiem do pewnego stopnia kończącem się 

że w następnych latach, przynajmniej w tej 

wysokości, z którą mieliśmy do czynienia w 
roku ubiegłym i bieżącym, nie powtórzy się 

— powtórzyć się nie mioże. Jeżelibyśmy nie 

wykonali tych zarządzeń oszczędnościowych, 
o których mówiłem, jeżelibyśmy w dalszym 
ciągu ich nie wykonywali, to możeby zaciąg- 
nięcie pożyczki było rzeczą wątpliwą, mogąca 
być kwestjonowaną. Ponieważ jednak jest o- 

na uzupełnieniem tych zarządzeń oszczędnoś- 
ciowych. które dadzą swój efekt za szereg 

miesięcy, ponieważ temi zarządzeniami mamy 
nadzieję osiągnąć w przyszłości równowatę, 
pokrycie tej reszty deficytu, ta operacja kre- 
dytowa nawet z punktu widzenia drażliwej te 

orji skarbowej nie przedstawia żadnych wąt- 
pliwošci, 

To jest strona budżetową. Jest jeszcze dru 
ga strona: w jakim stovniu społeczeństwo, go 

spodarka może tę pożyczkę podjąć, w jakim 

stopniu jest ona dostosowana do warunków 
życiowych? Otóż muszę stwierdzić, że ohjekty 
wne warunki powodzenia pożyczki istnieja.— 
Słuszne jest twierdzenie, że nasz rynek finan 

sowy jest ubogi, ale choć jest ubogi i mało 
ożywiony, to jednak istnieją w kraju pewne 
kapitały, kapitały dość znaczne, które w tej 

chwili są czy to wycofane z obrotu, czy też 

cdgrywające w obrocie dość mało wylitną ro- 

lę, w sposób dorywczy biorąc w nim udział 

"e kapitały istnieją w ilości znacznie przekra 
czającej sumę 120 miljonów, © którą w tej 
chwili się zwracamy. Jednak mało tego, że są 

kapitały: żeby te kapitaly były nżyte. trzeba 

ażeby istniało zaufanie. 

W tych warunkach wskazane byłoby stwo 
rzenie lokaty, któraby dawała caikowitą pew- 

ność i mogła być dla wszystkich zroznamiała. 

Jeżeli zapytam, czy państwo polskie ma kre- 

dyt, jeżeli zapytam, czy ma one to zawfanie, 

to muszę odpowiedzieć bezwzelednie twierdzą- 
co: ma kredyt i zagranicą, i kredyt w kra- 

jų — i to kredyt bardzo znaczny. 

Przed paru dniami została zawarta opera- 
cja kredytowa, świadcząca o tem, jak zaz7a- 

nica odnosi się do naszych finansów. Poza tą 
operacją jest szereg propozycyj mniej lub wię 

cej korzystnych, które mniej lub więcej u- 

względniamy, ale które również świadczą, że 

jeżeli chodzi o kredyt państwa polskiego, to 
wątpliwości niema. To samo i wewnątrz kra- 

ju: instytucje czy to korzystające z poręki 
państwa, czy związane w ten czy inny spo- 
sób ze skarbem państwa, mają kredyt bardzo 
łatwy, wkłady do nich wpływają, zyskują one 
dość łatwo pożyczki, które im są potrzebne. 

Prawie bez przerwy, niema dnia, żeby się do 

mnie nie zwracano z pytaniem, czy możliwa 

jest do uzyskania taka czy inna pożyczka, 
pod warunkiem, żeby skarb państwa dał gwa- 
rancję. Świadczy to o tem, że o ile mogą byź 
wątpliwości co do kredytu poszczególnych jed 
nostek, to kredyt państwa jest oceniany przez 
wszystkich ponad wszelką wątpliwość. 

A zatem zdawałoby się, że w takim razie 

niema żadnych wątpliwości i żadnych trud- 
ności; jeżeli z jednej strony istnieje zaufanie 

do kredytu państwa, jeżeli z drugiej strony 

istnieją kapitały, które próżnują w tej chwili, 
a mogą być zatrudnione, więc te kapitały po 
winny się zwrócić logicznie do lokaty, którą 

proponujemy, a mianowicie do pożyczki pań- 

stwowej, która jest wszędzie, we wszystkich 
państwach bardzo popularną formą lokaty о- 

  

  

* szczędności. 

Jest tu jednak mała trudność,a mianowi- 
sie lokujący oszczędności są z natury swej 
bardzo konserwatywni, są przyzwyczajeni do 
pewnych operacyj, nie wszyscy posiadają to 

zrozumienie sytuacji, które mogą posiadać wy 
bitni bankierzy i kierownicy instytucyj ban- 
kowych, ludzie o szerszym poglądzie finanso- 
wym, którzy bez żadnych kwestyj za gwa- 
rancją skarbu udzielają kredytu. Otóż społe- 

czeństwo w swojej masie tego zrozumienia sy 
tuacji nie posiada i to mu trzeba wytłuma- 
czyć. 

Kończąc swe przemówienie, p. minister o- 

świadczył, że nie wątpi, iż społeczeństwo poi- 
skie, które wykazywało wiele razy swoją ©- 
fiarność i swoje zrozumienie zrośnięcia włas 
nych interesów z interesem państwowym, to 
zrozumienie wykaże i tym razem i nie wat- 
pi w powodzenie akcji pożyczkowej, którą 
dziś rozpoczynamy. 

Mowa marszałka Senatu Wł. Raczkiewicza 
Szanowni Państwo! Zebraliśmy się dziś 

w zupełnie określonym celu, wiadomym nam 
wszystkim. Poranne oświadczenie p. Pre- 

zesa Rady Ministrów i wywiad p. Ministra 
Skarbu Zawadzkiego wyjaśniają zagadnienia 

pożyczki. My zebraliśmy się dziś tutaj pod 

hasłem współpracy społeczeństwa w realiza- 

cji pożyczki. Chciałbym w paru słowach wy- 
jaśnić Państwu, dlaczego powstała komisja 
organizacyjna dzisiejszego posiedzenia i dla- 

czego uznaliśmy za niezbędne rozwinięcie w 

związku z pożyczką szerokiej akcji społecz- 

nej. Musimy jasno określić zadanie  społe- 
czeństwa i uświadomić szerokim warstwom 
cel i charakter pożyczki. 

Zdajemy sobie doskonale sprawę, że ry- 

nek fiinansowy w Polsce nie obfituje w 
płynne rezerwy, a społeczeństwo przeżywa 

ciężkie trudności finansowe, To też pokrycie 
nawet tej stosunkowo niewysokiej pożyczki 

jak obecna wymagać będzie wysiłku zbioro- 

wej woli, a także zrezygnowania z wielu po- 

trzeb. Emisja pożyczki jest zwróceniem się do 

społeczeństwa 0 podjęcie na rzecz dobra pań- 
stwa nowej pracy i obowiązków. W tych wa- 
runkach jest rzeczą zrozumiałą, że rozwinięcie 
szerokiej akcji społecznej jest niezbędne, aby 

uświadomić całemu społeczeństwu, że powo- 

dzenie akcji pożyczkowej będzie wyrazem u- 

miejętności ogółu połączenia interesu zbio- 
rowego z interesem jednostki. 

Interes ogółu, interes państwa jest intere- 
sem każdego poszczególnego obywatela i dlate- 
go pojęcie nawet największej ofiary ‚ @а pań- 
stwa łączy się z dobrze przyjętym interesem 
własnym. . 

W danym wypadku współpraca żądana 
przez państwo ma z punktu widzenia interesów 
prywatnych jednostki cechy stosunkowo bar- 
dzo korzystne. Mamy do czynienia nie z no- 
wym podatkiem, nie z uszczupleniem substan- 
cji majątkowej obywateli, ani też  odbiera- 
niem im części przychodu, ale z pożyczką, to 
jest pewną formą oszczędności. Jeżeliby więc 
można mówić o ofierze, to leży ona  jedy- 
nie w tem, że państwo wymaga tej oszczędnoś- 
ci i lokaty w pożyczce w chwili dzisiejszej, t. 
j. w okresie, w którym zdobycie się na osz- 
czędność jest utrudnione, bo źródła zarobków 
dotkliwie powysychały. : 

Pokrycie požyczki odbywač się bedzie w 
G-miesięcznych ratach, ‹ со stanowi znaczne 
ułatwienie  subskrybowania, w szczególności 
dla świata pracy zarobkowej.- Pożyczka przed- 

stawia pozatem szereg  dogodności,  przewi- 
dzianych w rozporządzeniu Prezydenta, a omó- 

wionych w dzisiejszym wywiadzie ministra 

skarbu. ' Wydaje się też godnem podkreślenia, 

moment umiaru, jaki tkwi w wyborze przez 

rząd typu emitowanego papieru. Mamy do 

czynienia z papierem, który w jako tako nor- 

malnych *stosunkach finansowych uważać 
można za bardzo korzystny. Przecież 6 proc. 

od sta w krajach, których rynek finansowy 

pracuje normalnie, można uważać za doskonałą 

lokatę. Płatność pożyczki już po 10 latach 

stanowi także dla subskrybentów warunek 

bardzo dogodny, gdyby zaś rząd przy. stępował 

dziś do emisji papieru, dostosowanego do ja- 
kichkolwiek przejściowych zysków, , byłoby 
to wyrazem polityki, bynajmniej nie budzącej 
zaufania. 

Fakt, dogodny dla społeczeństwa, że ma- 

my do czynienia nie z podatkiem, a z korzystną 

pożyczką państwową, "nie zmienia stanu rze- 
czy, o którym mówiłem na początku, że spo- 

łeczeństwo zdobyć się musi na zbiorowy wy- 

siłek. Pożyczka wina być  subskrybowana w 
najbliższym czasie i wpłacona w ciągu  pół- 
rocznego okresu, By ten cel osiągnąć, konie- 

czne jest jaknajszersze koła obywateli po- 

wołać do podpisywania pożyczki — od naj- 

drobniejszych odcinków, aż do sum wysokich, 

zależnie od możliwości każdego obywatela. 

Zaprzeczyć trudno, że jeżeli w 5-m roku 
kryzysu rząd Rzeczypospolitej dla zachowania 

bronionych dotąd skutecznie podstaw gospo- 

darczych wymaga od 30-miljonowego narodu 

pożyczki w wysokości zaledwie 110 miljonów 
złotych, to jest to dowodem zarówno  plano- 

wości, jak i skuteczności prowadzonej dotąd 
polityki. 

Kosztem poniesienia tego ciężaru pożycz- 

kowego społeczeństwo i każdy  poszczególny 
obywatel uniknie tych. wszystkich ujemnych 
skutków, które ściągnęłaby niemożliwość roz- 

wiązania własnemi siłami trudności budżeto- 
wych. Gra jest niewątpliwie warta świeczki. 

Jest to etap konsekwentnie prowadzonej 
przez rząd i społeczeństwo dotychczas zwycię- 

skiej walki z kryzysem. Państwo nasze „prze- 

cież z prawdziwie godnym podziwu — wysił- 
kiem, spokojnie i o własnych siłach, walczy 

2 trudnościami  gospodarczemi, wzbudzając 

niekłamane uznanie wśród innych narodów, o 
czem miałem możność 
mojej tegorocznej podróży po wielu krajach. 

Pożyczka ta jest etapem, czy rozstrzy- 
gającym, czy przeważy szalę ku poprawie — 
tego nie wiemy, Musimy dziś zdobyć się na 
tę wolę, moc wewnętrzą, która pozwala pa- 
trzyć w oczy największym ofiarom i trudnościom 

druku mogą by. 

opanuje deficyt gospodarki państwowej 
$ubskrypcja 6-cile procentowej wewnętrznej pożyczki nar 
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SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY —- M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja * 

RKOWSZCZYZNA, M. V 
WOLOZYN — Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Klłosk Księg. Kol. „Ruch“. 
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Targ o kolej oschodnio - chiūską 
Od czerwca r.b. toczą się w Tokio roko- 

wania pomiędzy Sowietami a Madżuko o sprze 
daž kolei / wschodnio-chińskiej. Dotychczas, 

mimo, że upłynęły już dobre dwa miesiące, 
targ nie został ubity, aczkolwiek obie strony 

uzgodniły wszystkie warunki, prócz najw 
niejszego, t.j. ceny. Z ceną jest sprawa naj- 

trudniejsza. $owiety początkowo zażądały 300 

miljonów rubli złotych, później „zniżyły de 

250 miljonów, Mandżuko natomiast zaofiaro- 
wało 50 miljonów yen i ani grosza więcej 
nie chce dodać. 50 miljonów yen jest to akn- 
rat 10 procent sumy żądanej przez Sowiety. 

Nieustępliwość delegatów Mandżuko w 
tym najważniejszym punkcie doprowadziła do 

tego, że delegacja sowiecka ogłosiła, iż pro- 
wadzenie dalszych pertraktacyj uważa za bez- 

celowe. Po takiem ©świadczeniu zdawałoby 
się należało spodziewać, że bolszewicy opu- 
szezą Tokio i kwestja sprzedaży kolei spocz- 

nie w archiwach, tymczasem jednak stało się 
wręcz coś odmiennego, delegacja sowiecka po- 
została nadal w stolicy Japonji, a z Moskwy 

wysłano specjalnego delegata, członka kole 
gjum Banku Państwa, Barysznikowa, który 

ma przyczynić się do zmniejszenia odległości 

pomiędzy cenami stron. Złośliwi powiadają, 

że rozpiętość tych cen jest tak znaczna, że 

od propozycji sowieckiej do ceny Mandżuko 

trzeba jechać pociągiem i kto wie, czy nie 

pancernym. Narazie właśnie ten środek loko- 
mocji jest tylko możliwy na olbrzymiej ma- 

gistrali kolejowej, która od paru lat jest sta- 
łym terenem napadów, grabieży i anarchji. 

Kolej wschodnio-chińska ma swoją długą 

i burzliwą historję. Koncesję na budowę o- 
trzymała Rosja od wieekróla chińskiego, głoś- 
nego Li-Hing Changa, który bawił na koro- 

nacji Mikołaja II w Moskwie w r. 18%6. W 

dwa lata później po wydzierżawieniu przez Ro 

sję Portu-Artura, rząd rosyjski otrzymał do- 

datkowo zgodę Chin na budowę prócz magi- 
strali+ Manchuli-Pogranicznaja odgałęzienia 

Harbin Dalnyj (Dairen). Prócz prawa budo- 
wy kolei rząd rosyjski otrzymał jeszeze to, co 

właściwie oddawało mu całą Mandżurję, pra- 
wo stacjonowania wojsk w obrębie linji kołe- 

jowej. 
Po przegranej wojnie z Japonją, Rosja 

odstąpiła południowy odeinek kolei wschod- 

nio-chińskiej od Chang-Chanu do Dairenu ja- 
pończykom, którzy nazwali go koleją połud- 

niowo-mandżurską. Linja ta stanowiła pod- 

stawę rozgraniczenia wpływów, na północy 
od Chang-Chanu-Rosja na południe — Japo- 

nja. 

      

  

Stosunki pomiędzy Japonją a Rosją w 

okresie 1905—1917 układały się harmonijnie 
z chwilą jednak przewrotu bolszewickiego Ja- 

pończycy i aljanci zajęli kolej, aby niedopa- 
ścić do zagarnięcia jej przez Sowiety. Do iłar 
binu przybyli Francuzi, akejonarjusze banku 
rosyjsko-azjatyckiego, który finansował budo- 

wę kolei, dowodząc, że rząd sowiecki niema 
prawa wywłaszczać obcych kapitalistów na 

obeym terenie. Budowa kolei, która kosztowa- 
ła 400 miljonów rubli, przeprowadzona  zo- 
stała przeważnie za pieniądze  franeuskich 
rentjerów i bank rosyjsko-azjatycki po prze- 

wrocie komunistycznym w Rosji przeniósł się 
do Paryża, gdzie zmienił nazwę na bank fran- 
cusko-chiński. Aljanci uznali słuszność tych 
pretensyj i oddali zarząd francuskim akcjo- 

  

narjuszom. Ustanowiono zarząd, złożony prz 

ważnie z emigrantów rosyjskich, który ki 
wał eksploatacją kolei w latach 1918 — 2 

i podobno wcale niezłe ciągnął zyski. 

Bolszewicy nie mogli patrzeć obojętnie 
na usadowienie się „bialogwardiejszezyny““ 
i w roku 1924 zawarli traktat z Chang-Tse-Li- 

nem ówczesnym władcą  Mandżurji na mocy, 

którego wzamian za skrócenie czasu dzierża- 
wy, zrzeczenie się prawa stacjonowania woj 
uzyskali wyrugowanie Francuzów i „bi 

łych'* z kolei. Ustanowiono chińsko-sowiecki 
zarząd kolei, który mimo protestów ze stro- 

ny bankierów franeuskich, rozpoczął ekspłoa- 

tację kolei. Do roku 1931 stan ten trwał bez 
większych zmian. Wspólnicy dzielih się zgo- 
dnie zyskiem aczkolwiek były momenty jak 
w roku 1929, kiedy bolszewicy wskutek za- 

targu użyli interwencji zbrojnej dla zagwe- 
rantowania wykonania traktatu z r. 1924. 

Sytuacja na kolei wschodnio-chińskiej 

zmieniła się dopiero z chwilą rozpoczęcia eks- - 
pansji japońskiej na kontynent. W roku 1932 

kolej już była nie czynna. Ciągłe walki pow- 

stańców, napady chunchuzów, uniemożliwiły 

całkowicie utrzymanie ruchu i kolei miast 

przynosić dochody stała się przedsiębiorstwem 

defiecytowem. Ten stan rzeczy postawił Se- 

wiety wobec alternatywy: sprzedać .kolei + 
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bez żadnych danych na możliwość zmiany sy- 
tuacji. Wybrano sprzedaż. 

Wartość kolei, której budowa kosztowała 

400 miljonów rubli a w latach późniejszych 
włożono znaczne kapitały w szereg inwesty- 

cyj pista znacznie przewyższa sumę, któ- 

ąadały Sowiety. Jest to jednak wartość 

teoretyczna. W praktyce maleje ona propor- 
cjonalnie do warunków eksploatacji. Pod tyn 

względem panem sytuacji jest Mandżuko, za 

którem stoi Japonja. # 
Sowiety są teraz zbyt słabe, zbyt zajęte 

swemi sprawąyni wewnętrznemi, aby zdecydo- 

wać się na otwarty konflikt z Japonją z po- 

wodu kolei, raczej wolą za cenę sprzedaży za- 
pewnić sobie spokój na dalekowschodnim od- 
cinku swego frontu. Dlatego też mimo tak nie 

ustępliwego stanowiska delegatów Mandżuko 
nie zrezygnowały z prowadzenia pertraktacyj, 

mimo, iż cena zaproponowana przez tych C- 

statnich jest w porównaniu do istotnej warto 

ści kolei śmiesznie niską. 

Jeżeli nawet w rezultacie dalszych roko- 

wań nastąpi kompromis co do ceny — to wa- 

runki, na które już bolszewicy zgodzili się, 
świadczą, że Sowiety nie zrobią wielkiego in- 
teresu finansowego. Delegacja sowiecka bo- 
wiem zaakceptowała już, że zapłata nastąpi. 

częściowo w gotówce, a częściowo w obliga- 
cjach i to nie skarbu japońskiego, ale Mand- 
żuko, że nabywcą będzie Mandžuko oraz, że 
równocześnie zostanie sprzedana żegluga na 
Surgau wraz ze wszelkiemi urządzeniami por 
towemi, stoczniami itp. W ten sposób Sowie- 
ty zgóry zgodziły się na ryzyko walutowe, 
któż bowiem potrafi zaręczyć, jaki będzie 
kurs waluty mandżurskiej. 

Zgoda na te warunki jest najlepszym do-- 
wodem, że Moskwie potrzebna jest tylko cyf- 
ra nominalna kupna dla zawoalowania właś- 
ciwego celu sprzedaży kolei * wschodnio - 
chińskiej t. j. okupienia sobie spokoju na Da- 
lekim Wschodzie. Sz. 

   

     

    

   

Walka z kryzysem jest w całem tego słowa 

znaczeniu walką. Zwycięża się nie w tym 
momencie, kiedy się samemu chce zwycię- 

żyć, ale wtedy gdy warunki na to pozwolą, 
a wola zwycięstwa trwa w nas niezłomnie. Nie 

jest bynajmniej powiedziane, czy ta krop- 
la, dolana w formie pożyczki, nie będzie wła- 

śnie punktem zwrotnym w stosunkach finan- 
sowych naszego państwa i czy następstwem 

jej nie stanie się głębsza poprawa. Jeżeli tak, 

czyn zbiorowy społeczeństwa będzie prawdzi- 
wie radosny, jeżeli nie — będziemy dalej wal- 

czyć aż do zwycięstwa. 

Wypuszczenie pożyczki powitać należy ja- 
posunięcie wyraźnie ofenzywne w walce 

z trudnościami, Pożyczka jest potrzebna na 
zrównoważenie budżetu. Z tego nie wynika 

jednak, by była jedyną możliwą drogą osiąg- 

nięcia tego celu, ale przez uciekanie się do 

pożyczki wewnętrznej można będzie unik- 
nąć ograniczania zadań, spełnianych przez 

państwo, które albo stanowią konieczności ob- 

ronne, albo też, jak np. fundusz pracy, przy- 

czyńiają się do zwiększenia stanu zatrudnienia. 

Państwo polskie zacieśniło już swój budżet o 
i/3i pod tym względem służyć może przykła- 

dem innym. Dalsze ograniczenie wydatków 
państwa włącznie z samorządami i t. d. jest 

trudne i musi być robione rozważnie, by nie 

wywoływać zbyt wielkich strat na zaniechaniu 
wielu czynności. Niemniej proces , upraszcza- 

jego przystosowy- 

wania do życia skromniejszemi środkami trwa 
i trwać, musi, ale winien być robiony  pla- 
nowo i we własciwym czasie. 

Zadanie społeczne spadnie w pierwszym 

rzędzie na komitet, który mamy dziś zawią- 
zać. е 

ko 

Podpisanie pożyczki mieć będzie poza 
przekonać się podczaswszystkiem kapitalne znaczenie dla umocnienia 

zaufania do naszego państwa i działać będzie 
jako dodatni czynnik psychologiczny, tak wa- 
żny w walce z kryzysem. Będzie ono wyrazem 
powszechności poczucia obywatelskiego i do- 
wodem, że Polska  własnemi siłami zdolna 
jest nawet w tak ciężkich warunkach  budo- 

wać swoją przyszłość. Dlatego też pożyczkę . 
tę nazywamy pożyczką narodową, 

Są zjawiska, przy których interes Ojczy- 
zny wybija się niezawodnie  ponad- takie 

czy inne tendencje . wewnętrzno - polityczne 

społeczeństwa, są chwile, w których  po- 

czucie odpowiedziałności, entuzjazm łączy wszy 
stkich w jednym szeregu. Generacja nasza 

miała radość chwilę taką przeżywać. Po- 
życzkę obecną do tej chwili  przyrównywać 

trudno. Chodzi tu nie o poryw walki j entuz- 
jazmu, a o dokonanie bez przymusu jakiejś 

grozy zewnętrznej z poczucia rzeczywistości. 
płynącej zbiorowej współpracy z państwem. — 

Powodzenie pożyczki będzie dowodem, że Po- 
lacy nietylko w chwilach dziejowych  wiel- 
kich, ale i w chwilach trudności w pracy co-. 
dziennej potrafią stawać w jednym szeregu, 
w szeregu ofiarnych i rozumnych obywateli 
państwa. 

Imieniem komisji organizacyjnej mam za- 
szczyt postawić wniosek o ukonstytuowanie 
komitetu obywatelskiego pożyczki narodowej. 

  

Komisarz gen. pożyczki naro- 
dowej 

WARSZAWA PAT. — Na stanowisko ko- 
misarza generalnego pożyczki narodowej po- 
wołany został b. minister Stefan Starzyński, 
wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Przemysł polski wobec pożyczki 
WARSZAWA PAT. — Wobec ogłoszenia 

rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 

© pożyczce narodowej, w Centralnym Związ- 

ku Przemysłu Polskiego odbyło się wieczorem 

specjalne posiedzenie prezydjum Związu, — 
zwołane w sprawie udziału sfer gospodar - 

czych w tej pożyczce. Zapadła uchwała, o u- 

znaniu tej sprawy za najważniejsze zadanie 

doby obecnej, do którego jak najbliższej rea- 
lizacji w porozumieniu z rządem Centralny 
Związek powinien się przyczynić, Na wtorek 
rano zwołano nadzwyczajne posiedzenie rady 
w tych sprawach. : : 

ć się kłopotu lub nadal łożyć pieniądze. 
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SILVA RERUM 
DZIECI BEZDOMNE, OSIEROCONE 

Gios Poranny (245) zamieszcza głos jed- 
nej ze swych czytelniczek, która zwraca uwagę 

na brak należycie zorganizowanej opieki nad 

dziećmi osieroconemi. 

Inaczej się ma rzecz z dziećmi opuszczo- 

remi i sierotami, Przecież dzieci takich mamy 
w Polsce tysiące. Chowają się po norach, na 
ulicy. Statystyka wykazuje, że 90 proc. 

młodocianych przestępców w Studzieńcu -— 

to sieroty. Objaw zupełnie normalny. Dziecko, 
które chowa nędza, nie może mieć żadnych 
zasad moralnych. Nędza i brak opieki niczego 
dobrego nauczyć nie mogą. Kultura, moralność 
i etyka są to cechy nabyte przez wychowanie. 

Człowiek przeważnie rozwija się. na obraz i po- 
dobieństwo swojego środowiska. Staje się 
zły, gdy życie się z nim źle obchodzi, Racjo- 
nalna opieka nad nieszczęśliwemi dziećmi da- 
łaby społeczeństwu pożyteczne jednostki a nie 

przestępców, aferzystów, złodziei etc. 
Jak wygląda w Polsce opieka nad dziećmi? 
Dzieci chrześcijańskie umieszczane są 

w zakładach dla sierot, przeważnie państwo- 
wych czy też komunalnych. Dzieci żydowskie Nowy ambasador Stanów Zjednoczonych John Cudahy 

natomiast 
lantropji. 

Dzieci chrzešcijanskie 
sytuacji uprzywilejowanej. 

nie jest zbyt trafne: trzebaby było 

zaznaczyć, iż chodzi tu właśnie nie o wyzn 

nie, lecz 0 różnicę pód względem formy о- 

pieki. Opieka, z jakiej korzystają sieroty 

zakładach wychowawczych, jest bez a 
nia lepsza i skuteczniejsza od opieki filantro- 

pijnej. 
Czy można sobie w dzisiejszych  cza- 

sach wyobrazić coś bardziej absurdalnego, 
jak iilantropię w dziedzinie opieki nad dziec- 
kiem? Minęły już chyba bezpowrotnie te cza- 
sy, kiedy to litością można było zastąpić obo- 
wiązek! 

W Polsce są 124 zakłady żydowskie @а 
sierot, utrzymywane przez tow. iilantropijne. 
„Robią” filantropję przeważnie osoby starsze, 
ze sier zamożniejszych, które dla zabicia czasu 

znajdują się w 
Postawienie kwestji 

chwytają się idei dobroczynnej (wypływają 
stąd zaszczyty i honory, które mile łechcą 
próżność ludzką). Naturalnie, że te osoby 

przystępują do działalności _ wychowawczej 
bez żadnych przygotowań teoretycznych i wo- 

góle bez idei czynienia rzeczy dobrze. Uwa- 
żają, że cokolwiek czynią, jest już wielkiem 
dobrodziejstwem i trudno wymagać, aby było 

inaczej. Przecież to tylko ludzie dobrej woli, 
a obowiązek chyba należy nie do nich, tylko 
do państwa, Więc w XX wieku każdy ma 

prawo zbierać dzieci i czynić co mu się 
podoba? To trąci średniowieczem, 

Zagadnienie wychowania dzieci bezdomnych 

jest bardzo skomplikowane i dlatego wymaga 

powagi i rozwagi. Towarzystwa  filantropijne 

nieraz kierujące się dobrą wolą, lecz nie ma- 

jące należytego doświadczenia i korzystające z 

całkiem przygodnego personelu  wychowaw- 

czego, wyrządzają często wielkie szkody i dzie-. 

ciom, korzystającym z  wątpliwego  dobro- 

dziejstwa i społeczeństwu. 
W innych krajach umarła już wszelka fi- 

łantropja. Każde dziecko, które nie ma na- 

leżytej opieki domowej, przechodzi pod opie- 
kę państwową czy komunalną, czy wreszcie 
gminną. W dziedzinie wychowania korzysta 
się z najnowszych zdobyczy wiedzy, z dzie- 

dziny  psychologji, pedagogiki, pedagogiki 
specjalnej i t. d. Na to żałować pieniędzy nie 
wolno, gdyż dziecko wykolejone przez brak 
racjonalnej opieki, kosztuje więcej potem, kie- 
"dy trzeba je, jako dorosłego człowieka, trzymać 
w więzieniu. U nas niestety, inaczej. W la- 
tach najlepszej konjunktury gospodarczej dzie- 

ci w domach sierot cierpiały głód i chłód. 
Chowa się te dzieci bez myśli o jutrze. Zdala 
od życia, chowane 'w gromadzie, jak stado 
bydlątek bez uwzględnienia indywidualnych 
zdolności, z naciskiem, że trzymane są z ta- 
ski, w wiecznym strachu przed rozpoczęciem 
samodzielnego życia. Kiedy dochodzi do wie- 
ku 14 — 16 lat, wydala się je z zakładu i od- 
tąd opieka prawie zupełnie ustaje. Rzadko 
znajdą jakiś zawód. 

Trzeba skończyć z filantropijnem — зато- 
okłamywaniem się! Trzeba zwrócić jak naj- 

większą uwagę na zakłady, wychowujące sie- 

roty i postawić te zakłady na odpowiedniej 
wysokości. 

Tego wymaga dobrze pojęty interes ca- 

łego społeczeństwa. Lector. 

PALEŚTINN 
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RSAWEREGO PROSTYŃSAJEGO 

  

wyszła 2 druk 

1 jest do nabyca 

we wszystkich księgaralach 

Cena zł. 3.80 
  

  

II ALIHKA WEWNĘTRZNA O, 8. B. 
na Antokolu 

zawiadamia, że z dn. 12 września wznawia 

przyjmowanie chorych — Ambulstorjum КН- 

niczne czynne w dnie powszednie od godz.   9,30 — 11,30.   

"M 
  
  

Przed wręczeniem iistów uwierzytelniających 

  

udaje się w towarzystwie dy- 

zdane są na łaskę czy niełaskę fi- rektora protokułu dyplomatycznego p. Romera na Zamek, celem złożenia swych listów u- 

wierzytelniających P. Prezydentowi Rzplitej.. 
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Dirajmy nicy kant tnytynty 
WARSZAWA PAT. — W drugim dnin lo 

"tu okrężnego samolotów, biorących udział w 

5-ym krajowym konkursie turystycznym lądo- 

wali na lotnisku Mokotowskiem, które jest 
lotniskiem etapowem uczestnicy lotu w nastę 

pującej kolejności: pierwszy — o godz. 12,23 

Pronaszko, (Aeroklub Warszawski), drugi — 

o 12,28 Wysiekierski (A. Warsz.), nastepnie 
o godz. 12.30: Chorzewski (A. Lwowski), i 
Halewski (4. Warsz.), Rogalski (A. Warsz.), 
Suszyński (A. Poznański), o 14.10 — Hi 

band (A. Warsz.), 14.12 — Drzewiecki (A. 

    

Warsz.), 14.28 — Grzeszczyk — (A. Lwow- 

ski), 14.35— Szarek (A. Iiwowski), 14.45 — 
Kołaczkowski (Lubelski Klub Lotniczy), 15.50 

— Latwis (A. Warsz.), 15.55 — Sopora (A. 
Śląski), 16.00 — Gaździk (A. Śląski). 

Lotnik Chałupnik Wiktor na PZL-5 zatrzy 

mał się na lotnisku w Zamościu celem doko- 
nania naprawy koła przy samolocie. Do godz. 

17 lotnicy Kryński z Aerokl. Gdańskiego, Gie 
droyć (Aeroki. Wileński) i Jonikas (Aerokl. 

Wileński) znajdowali się w drodze. 
  

Do nabycia we 

wszystkich aptekach. 

= 
3 Z 
  

NIEUSTAJĄCA REWOLUCJA na KUBIE 
WASZYNGTON. PAT. Z południowej Ku- 

by nadchodzą niepokojące wiadomości, dowo- 

dzące, że rząd rad rewolucyjnych przestaje pa- 

nować nad sytuacją. W masach ludności wzra- 

sta wrogi nastrój w stosunku do cudzoziemców, 

2 obywateli amerykańskich zmuszonych było 

do szukania schronienia na pokładzie parowca 

angielskiego. Dwie rafinerje cukru, będące 

własnością obywateli amerykańskich,  zo- 

stały zajęte przez zrewoltowane tłumy. Grupy 

uzbrojonych studentów wpadły do rezydencji 

Mendieta, byłego burmistrza Hawany, poszu- 

kując ukrywających się przed tłumem zwolen- 

ników nowego regime'u. W mieszkaniach wie- 

lu wybitnych osobistości kubańskich dokonano 

rewizji. 

Grupa robotników usiłowała uwięzić dy- 

rektora jednego z przedsiębiorstw  amerykań- 

skich. Dyrektorowi temu udało się zbiec na 

pokładzie parowca, stojącego w porcie Hawa- 

na. W Santa Clara dyrektor amerykańskiego 

towarzystwa Hunter Hicks uciekł _ przed 

wzburzonym tłumem na połdad , handlowego 

statku angielskiego. Rada rewolucyjna  ogio- 

siła odezwę, zapewniającą, że porządek będzie 

utrzymany, a dowództwo nad armją powróci 

do rąk mianowanych przez rząd zwierzchników. 

HAWANA. PAT. Rada rewolucyjna sprze- 

ciwiła się wszelkiej interwencji amerykańskiej 

i powzięła uchwałę usunięcia z nowej konsty- 

tucji t. zw. poprawki Platta, upoważniającej 

09, 

AMBASADOR PATEK W WARSZAWIE 

WARSZAWA (tel. własny). — 7-go Lim. 

przybył do Warszawy po spędzeniu urlopu w 

jednem z uzdrowisk zagranicznych ambasa- 
dor Rzeczypospolitej w Waszyngtonie p. Pa- 
tek. 

INSPEKCJA WOJ. WSCHODNICH 
WARSZAWA (tel. własny). — luinister 

Komunikacji inż. Butkiewicz wyjechał w dnin 
dzisiejszym na inspekcję dróg kołowych w wo 

jewództwach' białostockiem, nowogródzkiem i 

poleskiem. 

PODZIĘKOWANIE WĘGRÓW 

WARSZAWA. (tel. własny). — Przewod- 

niczący wycieczki węgierskiej do Polski nada- 
słał depeszę zredagowaną po polsku: 

— Za gorące i wspaniałe przyjęcie pro- 

szę przyjąć najserdeczniejsze podziękowania 
—z za granicy pięknej Ojczyzny Polski prze- 
syłam serdeczne pozdrowienia. 

KALLAY, minister rolnictwa. 
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Wystawa Lniarska a służba 

intendentury 
W dniu otwarcia wystawy Iniarskiej, t.j. 

27 sierpnia r.b. odbył się w Wilnie z inicjaty: 

wy dowódey O.K. III p. gen. Litwinowicza 
zjazd szefów intendentur ze wszystkich O. K. 
oraz przedstawicieli departamentu intendentu- 
ry M.S. Wojsk z płk. int. dypl. Drem Rudoi- 
fem, zastępcą szefa departamentu intendęntu- 
ry na czele, w którym to zjeździe wziął udział 

również jego iniejator — Dowėdea O.K. III, 
wraz z szefem sztabu ppłk. dypl. Perkowi- 

czem. 
W wirze różnych iraprez i wobec zjazdu 

wielu wybitnych osobistości nie zwróciło na 
siebie uwagi to liczne grono oficerów, przyby : 
łych z całej Polski, aby zobaczyć wyniki wy- 
siłków społeczeństwa, skupiających się koło 
podniesienia tej ważnej dla gospodarstwa na- 
rodowćgo gałęzi produkcji, jaką stanowi 10- 
dowla i przemysł Iniarski. Ale nie tylko 

prosta ciekawość była pobudką działania ог- 

ganizatorów i uczestników tego zjazdu. Che- 
dziło o rzeez donioślejszą, 0 zamanifestowa- 
nie, że służba intendentury,zaopatrująca armję 
w różnego rodzaju tkaniny, zrozumiała wybit 
ną rolę, jaka jej przypadła w udziale, na tyra 
dość mało znanym odcinku pracy gospodar- 
czej Kraju. Oficerowie intendenci, w szcze- 

gólności departament intendentury M 
skowych, nietylko zrozumieli donio: t zada- 

nia, ale pokonując zwycięsko najróżnorodniej- 

sze przeszkody, realizują to zadanie, wprowa- 
dzając tkaniny lniane, gdzie tylko ich użycie 

jest w armji możliwe. Praca na tym odcinku 
została w Polsce przedewszystkiem rozpoczęta 

prze służbę intendentury jeszeze w roku 1920, 
za czasów, kiedy funkeję szefa Departamentu 
Intendentury M.S. Wojsk. pełnił gen. Litwi- 
nowicz i kiedy jeszcze mało kto w Polsce o 
tem myślał — potem szła dalej konsekwentnie 
prawie dobrze. Należy podkreślić wybite 
pod tym względem zasługi pana II Wicert 

stra Spraw Wojskowych, generała Sławoj- 
Skiadkowskiego i fa Dep. int. płk. Masne- 
go. Wyrazem tych wysiłków służby intenden- 

tury są eksponaty w pawilonie „Łen w woj- 

skų““ 
I to trzeba sine ira et studjo stwierd 

że podobnie jak ten zjazd oficerów — inte 
dentów odbył się bez reklamy, tak samo cicho 
i bez rozgłosu wciska się płótno lniane w co- 
raz to dalsze komórki organizmu armji i w;- 
piera bawełnę, przyczyniając się miljonoweni 
kwotami do aktywności naszego bilansu han 
dlowego 

Ij ze jeden cel miał na oku ten zjazd, 

w którym wzięli udział oficerowie intendenci 
z całej Polski. Chcieli zamanifestować wobe: 
organizatorów wystawy lnie iej stanow. 
armji, że zagadnienie Iniar nie może b 
przedmiotem troski regjonalnej, nie moż: 
ograniczać do ziemi wileńskiej, ale cały Kraj 

powinien podjąć to hasło: „Precz z bawełną** 
i konsekwentnie jej realizować, tembardziej ̀ 

że pewne rodzaje roślin włóknistych mogą być 

uprawiane na południu Polski ze względu ua 

odpowiedniejszy klimat. 
Z tego zjazdu oficerów intendentów po- 

winniśmy wysnuć pewną naukę, którą stre- 
szczamy w apelu do organizacyj rolniczych i 

kodas władz państwowych, by 
stępna wystawa lniarska i wogóle wystawa 

włókiennictwa krajowego, niezależnie od ie- 

go, gdzie ona się odbędzie, dała nam obsaz 
rozwoju włókiennictwa w całej Polsce. 

Dla propagandy Iniarstwa eksponaty woj- 

skowe będ przeniesione do Poznania na wy- 
stawę higjeniczno-przyrodniczą. 
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TargiWystawa drobiu 
Dnia 6 b.m. została otwarta na Targach 

Północnych Wystawa drobiu i zwierząt fu- 
terkowych. Wystawa ta została zorganizowa- 
na jak najściślej podług wzorów  niestawnej 
pamięci imprezy, urządzonej w grudniu ubie- 

głego roku przez p.p. Budrewicza i Christe. 

Skład i podział funkcyj ezłonków Komitetu 
Wystawy całkiem wymownie świadczą o jej 
poziomie i powadze tej Wystawy. 

Przedewszystkiem rzuca się w oczy fakt, 
iecy i II wiceprzewodniezący 

wystawiają swe eksponaty, które ocenia, jako 

sędzia, sekretarz komitetu, — co stwarza stan 
nienormalny. 

   

    

  

  

  

Pierwszym wiceprezesem jest p. Zygmunt 
Christa, smutny bohater zeszłorocznej całkiem 
niepięknej imprezy wystawowej. Sekretarzem 

jest p. Wacław Budrewicz, jednocześnie ezło- 
nek komisji sędziowskiej. Ten właśnie p. Bu- 
drewicz, łącząc na zeszłorocznej wystawie fun 
kcje sekretarza i sędziego, po zlikwidowaniu 
wystawy przerabiał i zmieniał protokuły sę- 
dziowskie, a zdemaskowany, przyznał się do 

„omyłek**, których zresztą bynajmniej nie 
starał się sprostować. 

Wśród ezłonków komitetu znajdujemy dr. 

Antoniego Nowickiego, który na wystawie gru 
dniowej był wystawcą i sędzią jednocześnie, 
a doceniając wartość swych eksponatów, ozdo 
bił siebie złotemi medalami. 

Innyni członkiem Komitetu, a jednocześ- 
nie sędzią, jest artysta-malarz p. Czesław 

Wierusz-Kowalski, twórca wielu ciekawych 
portretów niewieścich, a wskutek tego wybit- 
ny znawca zwierząt futerkowych i drobin, 

P. Wierusz-Kowalski z całą szczerością 0po- 

     

   

     

      

i zwierząt futerkowych 
wiadał, że przed dwoma laty zmieniał uchw: 
ły komisji sędziowskiej, bo uważał je za nie- 
słuszne. 

  

Nie dziwiny się bynajmniej, że dobrze 
dobrane towarzystwo wzajemnej adoracji j 

szeze raz popisuje się w charakterze oxrgani- 

zatorów i sędziów wystawy, natomiast nie 
możemy się nie dziwić, że do otoczenia tak 
prędko się dostosował ezłowiek tej powagi, 
rzetelności i inteligencji, eo p. L. Chomiński: 

Dział psów na wystawie ani zaszezyżu, 
ani chluby Targom Północnym nie przynosi. 
Jest to' tem przykrzejsze, że o ile wiemy, Dy- 
rektor Targów p. Jan Łuczkowski jest dobrze 
poinformowany o tem, jak wyglądają wysta- 
wy psów, zorganizowane fachowo i uczciwie. 

Rozumiemy dobrze, iż dogodzenie ambi- 
cjom pewnych jednostek, posiadających wiel- 
ki tupet i małe poczucie przyzwoitości, -— 
trudno było połączyć z fachowością i powaga 
Wystawy, ale należałoby przynajmniej zacho- 
wać większe pozory rzetelności, jeżeli już nie 

  

ze względu na publiczność, to ze względu 
na dostojnego Protektora Targów  Północ- 
nych. W. Ch. 

Czy Targi Północne zostaną 
preedtužone? 

-Mimo różnych wersyj, kierownictwo Tar- 

gów Półn. nie powzięło dotychczas żadnej de 

cyzji co do przedłużenia ich o tydzień, t. j. 

do 17 bm. i — jak się zdaje—Targi zosta- 

па zamknięte w dniu 10 września. 

Święto dożynkowe w Spale 

Delegacja   = 4 PZ a: : z _ , A Tų 
wieńcowa z Krosna niesie dary żniwne Dostojnemu Gospodarzowi, Panu Prezy 

dentowi Rzeczypospolitej. 

Stany Zjednoczone do czuwania nad utrzy- 

maniem ładu i porządku publicznego na Ku- 

bie. : 

HAWANA. PAT. W kołach politycznych 

liczą się z możliwością nowego przewrotu. — 

Liczba niezadowolonych stale wzrasta. Nowe 

władze rewolucyjne usunęły z zajmowanych 

stanowisk wielu doktorów, sędziów, urzęd- 

  

ników. Istnieje obawa, że b. prezydent Kuby 

gen. Mendocal przygotowuje się do dokona- 

nia nowego zamachu stanu, Wśród znacz- 

nej części studentów, którzy w przewrocie 0- 

degrali znaczną rolę, panuje nastrój nieprzy- 

chylny dła obecnego rządu rewolucyjnego, — 

który siłą obalił prezydenta Cespedesa. Wśród 

żołnierzy panuje również niezadowołenie. 

Obrady grup kenstytucyjnych 
WARSZAWA (Tel. własny). — Dziś pod- 

jęte zostały dalsze obrady połączonych grao 
konstytucyjnych sejmowej i senackiej klubu 

" BBWR nad projektem nowej konstytucji. — 

Na posiedzeniu przystąpiono do debaty szcze” 
gółowej. Należy zaznaczyć, że przebieg dys- 

kusji ogólnej wykazał zgodność poglądów na 
wytyczne nowego ustroju państwa, przedsta- 

wiońe w znanem przemówieniu prezesa pik. 
Sławka. 

  

Dyskusja wczorajsza dotyczyła poszczegó!- 

nych przepisów projektu. Mówey zabierający 

wocowali wprowadzenie pewnych шю- 

dyfikacyj, nie odbiegających zresztą od za- 

sad projektu oraz prosili o udzielenie wyjaś- 

nień co do niektórych postanowień. 

W dniu jutrzejszym odbędą się dalsze >5- 
rady. Obrady połączonych grup będą konty- 

nuowane aż do ukończenia rozpatrywania no 
wego projektu ustroju państwa. 

Katastrofa w kopalni Medrzelów 
SOSNOWIEC PAT. — W kopalni Modrze 

jów w Niwce w pow. będzińskim wydarzyła 

się dziś poważna katastrofa górnicza. Wsku- 
tek załamania się stropu 5 górników zost'ło 
zasypanych. Wszczęta natychmiast akcja. ra- 
tunkowa trwała całą noc. Dotychczas nie do- 
tarto jeszcze do miejsca, w którem į: "u3Z- 
czalnie znajdują się nieszczęśliwi górnicy. 

Akcja ratunkowa trwa nadal. 

SCSNOWIEC PAT. — Akcja ratunkowa 

w kopalni Modrzejów trwa w dalszym ciągu, 

mimo to do zasypanych górników nie udało 

się jeszcze dotrzeć, Mało jest nadziei znalezie 
nia ich przy życiu. 

Katastrofa wydarzyła się w głębokości 400 

metrów pod ziemią. Z 12 górników, pracuja- 

Proces K.P.Z 
KOBRYŃ PAT. — W procesie przeciwko 

9 członkom KPZB przemawial: dziś w dal- 
szym ciągu obrońcy oskarżonych, kładąc jak 

poprzednio główny nacisk na konieczność 

zmiany kwalifikacji czynu oskarżonych i do- 
miagając się przekazania sprawy sądowi zwyk 

   

  

    

   

    cych na tym odcinku, siedmiu w ostatn 

chwili udało się ujść z życiem. Pięciu pracu 

jących pod samym stropem nie zdołało się u- 

ratować. Liczą oni od 25 do 35 lat. 
Są to: Franciszek Tatara, Jakób Wrona, 

Jan Bębenek, Józef Ptachowicz, Franciszet 
Szimier. Na miejsce przybyła komisja z ra- 
mienia władz administracyjnych i  górni- 

czych. 

Usuwanie zwalisk natrafia na trudnoś 

wskutek dalszego obsuwania się ziemi. Pcz 

kopano dotychczas chodnik długości 12 met- 
rów. 

Jutro prawdopodobnie dotrze drużyna ra- 

tunkowa do miejsca, gdzie wydarzyła się ka- 
tastrofa. 

gi     

„B. w Kobryniu 
łemu. W replice prokurator Tacuński zbiiał 

wywody obrony. Oskarżeni w ostatniem sło- 

wie prosili o darowanie życia, powołując się 
na swą nieświadomość winy. 

Wyrok ogłoszony będzie w piątek w po- 
łudnie o godz. 12-ej. 

  

Szósty etap raidu Kkalarskiego 
WOŁKOWYSK PAT. — We czwartek »9- 

zegrany został 6-ty etap w biegu kolarskiia 

dookoła Polski na trasie Lida — Wołkowysk 

(208 km.). 

Pierwszy wpadł na metę Wasilewski — 7 

godz. 50 min., drugi Moczulski — 7 g. 50 m. 

05 sek. Dalsze miejsca zajęli: Olecki—7;50,57, 

Lipiński — 7:52:52; Konopczyński—7;57,32. 

Zagórski — 8:02:03 itd. Na trasie poranił się 

wskutek wypadku Cieśliński. Wasilewski miał 

wypadek na 22 km. przed metą. 

  

Przyczyny katastrofy pod Podolskiem 
MOSKWA. PAT. Prasą sowiecka ogłasza 

wyniki dochodzenia prowadzonego pod kie- 

runkiem  Tuchaczewskiego w sprawie kata- 

strofy łotniczej, Która wydarzyła się dnia 5 

b. m., pociągając za sobą śmierć 8 osób. Ko- 

misja stwierdziła, že samolot wystartował w 

bardzo niepomyślnych warunkach  atmosiery- 

cznych, co niewątpliwie było jedną z głów- 

nych przyczyn katastrofy. Prace komisji nie 

zostały jeszcze zakończone. 

13 wyroków śmierci w Niemczech 
BERLIN PAT. — W procesie przed są- 

dem w Diisseldorfie o zabójstwo hitlerowca 
zapadł wyrok, skazujący dziewięciu oskarżo- 

nych na karę Śmierci. 
Dziesiątego oskarżonego 

długoletnie więzienie 
Dziś zapadł również w Królewcu wyrok 

skazano na 

śmierci przeciwko dwu oskarżonym o zabój- 
stwo członka szturmówki. 

Według dalszych doniesień prasy namieste 
nik Bawarji odrzucił prośbę o ułaskawienie 
parobka, skazanego na Śmierć za zabójstwo 
hitlerowca. 

|-52у zjazd prawników państw słowiańskich. 
w Bratisiawie 

We czwartek, dnia 7 września r.b. udają 
się do Bratysławy (Czechosłowacja) na I-szy 
Zjazd Prawników Państw Słowiańskich ucze- 
stnicy grupy polskiej, w której skład wehodzą 
przedstawiciele głównych polskich środowisk 
prawniczych, a mianowicie: Warszawy, Kato- 
wic, Krakowa, Lublina, Lwowa, Poznania i 
Wilna, oraz szereg prawników z miast po- 
mniejszych, przeważnie adwokatów i sędziów 
grodzkich. 

Prawnietwo polskie będzie reprezentowa- 
ne na Zjeździe w całokształcie swej pracy, 
gdyż do Bratysławy udają się zarówno liczni 
przedstawiciele nauki prawa, jak i niemniej 
Tiezni członkowie magistratury sądowej i pa- 
lestry. 

W prezydjum Honorowem Zjazdu, które- 
go przewodnictwo pomimo długotrwałej cho- 
roby zachowuje nadal b. Minister, prof. U.J. 
K. Wł. Kumaniecki, wezmą udział osobiście: 
pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, p. Leon 
Supiński, Wice-Marszałek Senatu R.P. i wi- 
ceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, p. An- 
toni Bogucki i Dziekan Wydziału Prawa U- 
niwersytetu Warszawskiego, prof. Karol Lu- 
tostański. 

Na zjeździe obeeni będą wszyscy polscy 

  

sprawozdawcy główni,  p.p. profesorowie: 
Ehrlich, Kutrzeba, Longchamps de Berier, Ra- 
ppaport i Sułkowski. 

Organizacją Zjazdu pod kierownietweni 
prof. K. Wł. Kumanieckiego zajmował się 
właściwy Komitet, ściślej zaś — Sekretarjat 
Generalny w Bratysławie z adwokatem dr.: 
Cyrylem Barinką, jako sekretarzem general- 
nym na czele; w Polsce zaś czynności wyko- 

Kto wygrał? 
WARSZAWA PAT. — Dzisiaj w pierw: 

szym dniu ciągnienia 5-ej klasy 27-ej Lotet 
Państwowej padły przed przerwą następujące 
ważniejsze wygrane: 

300.000 zł. na nr. 133355  « 
150.000 zł. — 79580. 

5.000 zł. — 44765, 93083.. 
2.000 zł. — 774, 951 6827 9943 14565 

17034 28879 36177 39870 40009 45766 53168 
60020 81270 95237 105773 110447 111936 

115588 129482 138859 142110 146102. 
151419. 

    
  

  

   

Po przerwie: 

                 
15.000 zł. — 148488. 
10.000 zł. — 18818, 132199. 
2.000 zł. — 1178 14203 22213 30648 35571 

59986 60152 74858 78627 88158 
89941 144874 154825. 

nawcze, szczególnie w ostatnim okresie przed-- 
zjazdowym, ześrodkowały się w Polskiej Ko- 
misji Współpracy Prawniczej Międzynarodo- 
wej, pozostającej pod przewodnictwem preze- 
sa Ik Stan. Rappaporta. 

Zjazd w Bratysławie, mający zapoczątko- 
wać przyszłą, stałą organizację prawnietwa 
słowiańskiego, zapowiada się jako niezwykle 
liczne zgromadzenie, w którem weźmie udział 
przeszło 700 gospodarzy czechosłowackich, 
przeszło 150 prawników jugosłowiańskich i 0- 
koło 100 bułgarskich. 

Udział grupy polskiej, po pokonaniu sze- 
regu trudności natury organizacyjnej, zazaa- 
czy się na Zjeździe obecnością ponad 100 pra- 
wników polskich (oprócz 50 uczestników po- 
średnich, popierających), którzy przez swą 
liczebność i intensywny osobisty udział w 
pracach Zjazdu zašwiadezą 0 gotowości popar- 
cia nowych prądów ideowych i i dążeń łączno- 

e wśród. prawnictwa państw słowi:i- 
skie! 

WYJAZD DELEGATA POLSKI 
DO WIEDNIA 

WARSZAWA PAT. — We czwartek 7 b. 
m. dyrektor protokułu dyplomatycznego min. 
pełnomocny Romer wyjechał do Wiednia w 

charakterze specjalnego delegata ministra 

spraw zagranicznych na ceżas uroczystości, 

związanych z obchodem 250-ej roczniey odsie 
czy Wiednia. / 

ZGON LORDA GREY'A 

LONDYN PAT. — Dziś o godz. 6 
po prawie całotygodniowej agonji zmarł lord 
Grey, przeżywszy lat 71. Lord Grey był jed- 
nym z najwybitniejszych i najbardziej typo- 
wych postaci angielskich z okresu przedwojen 

nego. W ciągu 11 lat od roku 1905 do 19:65 
Grey był ministrem spraw zagranicznych 
Wielkiej Brytanji. 

ZAGINĘŁY DWA BALONY 

NOWY YORKE PAT. — Dotychczas brak 

wiadomości o polskim bałonie „Kościuszko i 

o amerykańskim balonie 

  

  

Bovermana, które 

wystartowały wraz z 4 innemi balonami 3 b. 

m. z portu lotniczego pod Chicago, W zawo- 

dach kulistych o puhar Benneta brało udział 

ogółem 6 balonów. Z tych 4 balony już wylą- 

dowały. 

 



  

Ceniralna Rasa Spółek Rolniczych 
ZAŁOŻONA W 1909 r. 

ODDZIAŁY: WARSZAWA, KRAKÓW, LWÓW, TORUŃ, ŁUCK, WILNO 
KAPITAŁY WŁASNE Dn. 1. VII-33 1. — ZŁ. 6.909,000. — 

Przyjmuje wkłady na rachunki bieżące 
(wkłady zwrotne na każde żądanie lub terminowe) i 

(czekowe) i książeczki oszezędnościowe 

zapewnia 

najwyższe oprocentowanie — obeznie do 8 proc. 
Zebrane fundusze 

| 670.000 
Centralna Kasa przeznacza na finansowanie 

nizowanych w 3.000 — różnych spółdzielni rolniczych. 
rolników z tych spółdzielni gwarantuje 
Kasy całym swoim ma jątkiem: ziemią, budynkami i inwentarzem. 

rolników, zorga- 
   

   za požyc: z Centralnej 

DAJE WIĘC CENTRALNA KASA CAŁKOWITE ZABEZPIECZENIE 
I NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE. WKŁADEK. 
OSZCZĘDZAJCIE I LOKUJCIE SWE OSZCZĘDNOŚCI 

į CENTRALNEJ KASIE SPÓŁEK ROLNICZYCH 
| w Wilnie, uł. A. Mickiewicza Nr. 28, Tel. 13-65. 
  

š 
UR   

Reglenainy żjazd działaczy spe- 
 łecznych | gospodarczych BBWR. 

Dzisiaj, to jest w piątek dnia 8 września 
s godz. 10 rana otwarte zostaną w gmachu 

žzby Przemysławo - Handlowej w Wilnie ob 

rady regjonalnego zjazdu działaczy społecz- 
nych i gospodarczych. W zjeździe zgłosiło u- 
duziaż ponad 500 przedstawicieli społeczeństwa 

Ziemi Wileńskiej, reprezentujących rolnictwo, 

kandeł przemysł i rzemiosła oraz organiza- 

cje, współpracujące z BBWR. 
Radę Naczelną BBWR reprezentować bę- 

dą posłowie Bohdan Podoski i Franciszek 
Czernichowski. : 

Po otwarciu obrad przez prezesa Rady 
Wojewódzkiej BBWR sen. Witolda Abramowi 
©ка nastąpią dwa czołowe referaty, obejmują- 
©e całokształ, zagadnień życia gospodarczego 

Ziemi Wileńskiej, które to referaty wygłoszą 
_ rsktor USB prof. dr. W. Staniewicz i dyrek 
В 

Z powiatu Wilensko- 
Trockiego 

Gdy wiadomości z całej Polski głoszą 0 
sgromnym urodzaju, o dawno zakończonym 

sprzęcie zbóż, my rolnicy tutejsi jesteśmy w 
rozpaezłiwem wprost położeniu. 

Do dzisiejszego dnia w wielu gospodarsi- 

_ wach jeszeze ezęść żyta stol i porasta w men- 
diach, jęczmiena gniją w snopach, jak r 
nie owsy, które jeszcze częściowo nawet 
są ścięte. 

Leje, leje i 

      

  

    
nie 

leje, we dnie i w nocy, a 
gdy wydarzy się parę dni pogody i rolniey 
rozstawią snopy i już już mają nadzieję u- 
ehwyeič je z pola — nowa ulewa kilkudzien- 
na niszezy plon całorocznych zabiegów rolni- 
ka. 

  

Dotyczy to nietylko gospodarstw  wiek- 
szych, ale we włościańskich, małych jest to 
samo, a żyta jare przeważnie jeszcze stoją na 

pniu. 

Buraki postewne marne, marchwi tak do- 
brze, jak niema, potrawy koniczynowe gniją, a 
drugi ukos na łąkach z powodu chłodów nie 
wyrósł, choć pierwszy ukos był dobry. 

Klęską prawdziwą jest nieurodzaj zupeł- 
uy kartofli, których pod krzakiem jest załed: 
wie 3 — 4, ale i te gniją na potęgę z nad- 
miaru wody. а 

W dodatku ogrodowizny w części wyginę- 
ły zupełnie a klęska chwastów, rosnących jak 
ua drożdżach, przysporzyła rozchodu. 

Nigdy osty nie opanowywały w takim 102 
miarze naszych pól. Pomimo pielenia, obrzy- 
dliwy ten chwast rozwielmożnił się zarówno 
w oziminach, jak jarzynach, okopowych i ko- 
Aicezynach, tak že rolnik wprost nie wie co z 
iem począć. 

Oziminy mieliśmy średnie o małej wydaj- 
ności (75 pudów z h), ale ładnego ziarna. Na- 
tomiast owsy b. marne.Jęczmiona nie dopisały. 
Owoeów mało, a klęska gąsienie i grzybków 
4 wiele sadów zarówno z owoców jak i 
iš    

Doprawdy rolnicy nasi zaczynają myśleć, 
że serja pięciu lat ciągłych klęsk ciąży na nich 
Jakiemś przekleństwem: nietylko warunki ge- 
ografiezne i ubóstwo ziemi, ale i okropne 
Klimatyczne, niszezą wszelkie wysiłki i pra- 
€ę rolnika, który jako wynagrodzenie za rocz 
ną pracę otrzymuje żółte upomnienia i tro- 
skliwą opiekę sekwestratora. — - 

Rolnicy kresowi czytają ze zdumieniem 
apomnienia, by nie poddawali się „panice 

žbožowej““, nie rzucali teraz żyta na targ, bo 
tem obniżają cenę. S 

Dziwią -się też, że nie korzystają oni z 
dobrodziejstw zastawu zbóż. 

Čo ma rolnik żastawiać? Może otrzymać 
pożyczkę tylko na nadmiar zbóż po potrące- 
niu ziarna na siew i pizekarmienie ludzi i 
zwierząt. Przy naszych urodzajach taki „nad- 

miar““, o ile gdzie jest — jest znikomy, przy- 
<zem otrzymać można pożyczkę w wysokości 
60 pree. ceny targowej, opłacać koszty taksa- 

€ji, procenty do banku i blankiety wekslo- 
we. Cena obeenie na prowincji nie przė! 
©2а 12 zł. za kwintal t.j. za 6 pudów, a więc 

ża pud można otrzymać 2 zł. w sprzedaży, a 
1 zł. netto w zastawie, z czego 25 gr. potrąca 
się za zaległości podatkowe. A więc 75 gr., lo 
«ała pożyczka za pud żyta. 

Jeżeli gospodarstwo 200 hektarowe ma 
tysiąc pudów żyta zbywającego, to może otrzy 
'nać za nie pożyczkę w wysokości 750 zł. i 
najeździć się, by ją otrzymać. 

To się nie opłaci. * 
Sekwestrator nie czeka i rolnik woli za 

te 100 pudów wziąć 2000 zł., nie płacić kosz- 
tów i procentów, a uniknąć licytacji i kar 
Za zwłokę. To jest przyczyną, że nikt z tego 
kredytu nie korzysta i korzystać nie m 

.. Doszliśmy obeenie do takiego stanu, jak 

€i, eo niosą do lombardu ostatnie palto i po- 
duszkę, by kilka dni móc z głodu nie umrzeć; 
tuusimy zaniechać myśli o zabezpieczeniu się 
na dalszą metę, byle opędzić potrzeby dnia 

hę dzisiejszego. 

Taki stan nazywa. się beznadziejnością, 
ale wiełu jest takich, którzy nie chcą wierzyć, 
Że jest u nas tak bardzo źle,dowodząc, że rol- 
Aicy tezauryzują i udają nędzę. 

Żeby tak komisja złożona z ludzi doświad 

  

   

  

“Zonych, a nie uprzedzonych, zechciała obje- , 
chać folwarki nasze, zajrzeć do stodół, spich- 
Tzów i rachunków, toby się przekonała, czy 
stan rolnietwa nie jest rozpaczliwy i czy mo- 
że ono ponosić nakładane, a coraz większe 
eiężary. 

A możeby te komisje wskazały środki ra- 
tunku gwarantujące ich skuteczność. 

Ot teraz np. orać na niskich gruntach nie 
można, bo woda stoi a przecie siać trzeba; — 
boradzą drenowanie, ale nie dadzą na nie pie- 
Między ani zagwarantują opłacalności. A co 
będzie dalej? 8. W. 

tor Izby Przemysłowo - Handlowej inż. Wł. 
Barański. 

Akt otwarcia i wymienione wyżej refe- 
raty transmitowane będą przez radjo. 

Po zamknięciu części oficjalnej zjazdu po 

wołane zostaną komisje: rolna, przemysłowa, 
handlowa, samorządowa i pracy, które po u- 

konstytuowaniu się rozpoczną obrady w godzi 

nach popołudniowych. Na komisjach i w sek 

cjach wygłoszonych zostanie 20 referatów, o- 

raz ustalone będą tezy w zakresie pracy na 
odnośnych odcinkach życia gospodarczego i 

społecznego; tezy te poddane zostaną pod roz 

strzygające uchwały plenarnego posiedzenia 
zjazdu w dniu 9 września. 

Resume obrad w dniu 9 września wygłosi 

rektor Staniewicz. 
W akcie otwarcia zjazdu gospodarczego 

ma wziąć udział prezydjum uroczystości ch- 
chodu 25-lecia Związku Strzeleckiego i zwo- 
łanego jednocześnie z tej racji do Wilna zja- 
zdu ziem kresowych. 

Podkreślić należy, że zarówno regjonalny 

zjazd gospodarczy, jak i zjazd ziem kreso- 

wych zwołane są celowo w okresie III Tar- 
gów Północnych i Wystawy Lniarskiej, a to 

dla wykazania wobec całej Polski rzetelnego 
zainteresowania się wszystkich czynników go 

spodarczych i społecznych ziem kresowych 

rozwojem gospodarczym Ziemi Wileńskiej. 

|MŁOCARNIE, KIERATY,Ę 
WIALNIE, TRIEURY, 

SIECZKARNIE, 
oraz różne inne maszyny, narzędzia i przy» 

bory sezonu zimowego 

ZYGMUNT H/ 

  

NAGRODZKIĘ 
Wilno, Zawalna 11 a 

Skład maszyn i narzędzi rolsiczych. 

BABIE LATO 
Schyłek lata i początek jesieni, bywaja 

u nas czasem niezwykle piękne; stanowi to 
jakgdyby zadośćuczynienie za dźdżyste dnie 
podczas lata. Та piękna pora ma jednakże 
swoją ujemną strońę, mianowicie @ wa 
nia w temperaturze: ranki i wieczory bywają 
dotkliwie chłodne, południa często upalne. 
Tak wielkie zmianv temperatury mają natu- 
ralne nieraz nieprzyjemne skutki, gdyż nie za- 
wsze można dostosować ubranie odpowiednio 
do pory. W sukniach, w których dobrze się 
czujemy rano i wieczorem, w południe jest 
nam stanowczo za gorąco; spostrzeżenie to 
skłania nas do tego, że następnego dnia ubie- 
ramy się już zbyt lekko i... narażamy się na 
przeziębienie. Początek przeziębienia zaznacza 
się tem, że czujemy się jakoś nieswojo i od- 
czuwamy lekkie dreszcze. W tem stadjum na- 
leży natychmiast przeciwdziałać, gdyż łatwiej 
zawsze zapobiegać chorobie, aniżeli ją leczyć. 
Zwalezać przeziębienie w samym początku, 
znaczy tyle, co zdławić w zarodku chorobę, 
mogącą wywiązać się z przeziębienia. Parę 
dni w łóżku, I — 2 tabletek Aspiri iai 
ją cudownie 1 najczęściej usuwaj 
nicjeden katar, lub kaszel. — A jeśli ktoś po- 
siada skłonność do zapalenia gardła i chryp- 
ki, to właśnie podczas jesieni powinien zwra- 
cać baczną uwagę na stan swej jamy ustnej 
i gardła i przeprowadzić ich racjonalną de- 
zynfekeję zapomocą tak skutecznych pastylek 
Panflaviny, których działanie bakterjobójcze 
zabezpiecza od chorób zakaźnych, udzielają- 

cych się poprzez przewód oddechowy. 

  

   

    

   

   

  

ZAPISUJMY SIĘ NA CZŁONKÓW TOWARZY- 

STWA POPIERANIA BUDOWY  PUBLICZ- 

NYCH SZKÓŁ POWSZECHNYCH 

„ Zapisy przyjmuje Inspektor Szkolny i Kiero- 
wnicy wszystkich Szkół Powszechnych. Tam 
też nabywać można cegiełki Towarzystwa po 

5 gr., 10 gr., 20 gr., 50 gr.i 1 zł. 

  

  

  

LEP 7 8, 

PIĄTEK 
Dziś 8 

Narocz NMP 
Jutro 

Serg usza 
BERIER S 

KOMUNIKAT STACJ! METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

Z DNIA 7 WRZEŚNIA 

Ciśnienie średnie: 763. 
Temperatura najniższa: 4. 

Temperatura najwyższa: --13. 
"Temperatura średnia: --8. 

Opad: 0.1 mm. 
Wiatr: południowy. 
Tendencja lekki wzrost. 

Uwagi: przelotne opady. 

PROGNOZA POGODY P..M.-a 

na dzień dzisiejszy: 
Zachmurzenie zmienne, z możliwością prze- 

lotnych deszczów. Chłodno. Umiarkowane wia 
try z kierunków północnych. 

TOWARZYSKA 
W dniu 7 września r.b. w kościele para- 

fjalnym w Żupranach, zawarty został związek 

małżeński pomiędzy Natalj 1owską, wła- 

šeicielką majątku Szumieliszki, córką koman- 
dora inowskiego, a hr. Franciszkiem Hut- 

m, właścicielem dóbr  Nowosioł- 

- Boże .młodej parze. < 

MIEJSKA. 
— Miesięczne subsydjum. Władze miejskie 

wyasygnowały tytułem  bezzwrotnego subsyd- 

jum przeszło 70.000 złotych na rzecz  insty- 

tucyj dobroczynnych na terenie Wilna.  Sub- 

wencje te instytucje dobroczynne otrzymują 

co miesiąc. 

— Znów zmiana trasy linji autobusowej 

Nr. 2. Starostwo Grodzkie podaje do wiadomo- 
ści, że wobec zamknięcia przez Magistrat 

m. Wilna z dniem 11 września ulicy Zawalnej 
między W. Pohulanką a M. Pohulanką, oraz 
części Wileńskiej ulicy, między ul. A. Mickie- 

wicza i Mostową — z dniem 11- września 

trasa linji autobusowej Nr. 2 przebiegać bę- 

Wschód słańcs g 4,37 

Zachóć siefńca g. 3,57 

    

   

    

    

   

dzie przez ul. Trocką. Wileńską do ul. Kal- 

Ą waryjskiej, jadąc zaś z ul. Kalwaryjskiej — 

RB przez część Wileńskiej, Mostową, pl. Ka- 

tedralny, Mickiewicza, Wileńską, Trocką i Za- 
walną, z przystankiem na placu Katedralnym. 

Na odcinku ul. Wileńskiej między ulicami 

A. Mickiewicza a Mostową 'wprowadzony zo- 
staje ruch jednostronny w kierunku ul. Kalwa- 

ryjskiej. 
— Schronisko dla dzieci żebrzących, Ma- 

gistrat zamierza uruchomić doraźne pogotowie 

dla dzieci ulicznych. W pogotowiu tem będą u- 

lokowywane dzieci niewiadomych rodziców że- 

brzących lub wałęsających się bez opieki po 

ulicach. = 

Pogotowe doraźne prowadzone będzie 

przez zakład sióstr Salezjanek (W. Stefańska 

36). Koszty utrzymania dzieci pokrywać  bę- 

dzie wydział Opieki  Społecnzef. 

— Bezrobocie. — Ostatnio notuje się da!- 

szy spadek bezrobocia na terenie Wilna. O- 
beenie podług prowizorycznych obliczeń Wil- 
no liczy 5896 bezrobotnych. 

AKADEMICKA. 
— Koło Rolników Stud. U.S.B. w Wilnie 

zawiadamia swych ezłonków, iż egzamina ko 
misyjne, odroczone i poprawcze odbędą się 
w czasie 19 — 30 września r.b. Zapisy na egza 
mina od 15 mb.. Uprasza się koleż. i kol o 
zawiadamianie kol. kol. będących na prakty- 

SZKOLNA 

— Sheiley's Institute, — Wyłącznie dla 
Młodzieży Szkolnej Kurs Stypendjalny (po 5 
zł. miesięcznie — bez wpisowego): angielsk. 

elem. 
Zapisy wyłącznie dnia: 9-go i 1l-go wrze 

śnia — od 11 — 13-ej i od 17 —l9-ej. 
Zgłoszenia po terminie uwzględniane nie 

będą. 
Adres: Zygmuntowska 20 m. 3. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Układ o pomarańcze, — We _ wtorek 
dnia 12 bm. o godz. 8-ej wiecz. odbędzie się 

w lokalu Żydowskiego Klubu Myśli Państwo- 
wej w Wilnie przy ulicy Niemieckiej 21 m. 

21 zebranie z odczytem na temat „Układ o 
pomarańeze''. Wstęp wolny. 

* kach. 
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jezioro $zczutowskie w biasku księżyca 

Do mniej odwiedzanych przez tu 

  

  M DT НОНЕ 

sstów części kraju należą jeziora powiatu Rypińskiego. A 

przecież dzięki swemu malownicze:nu położeniu zasługują one na bliższe pozesnie. Na 

zdjęciu jezioro Szezutowskie w pow. Rypińskim w blasku poświaty księżycowej. 

RÓŻNE 

— Prezes Gruber w Wilnie Prezes P.K.O. 
dr. Henryk Gruber przybył w @ши  dziesiej- 
szym do Wilna. 

— Targi Iniarskie — W porozumieniu z 

izbą Przemysłowo - Handlową i Rolniczą 
powstał projekt zorganizowania w Wiln:e 
pier h targów Iniarskieh. 

Targi odbędą się w październiku w budyn 
ku zamkniętym. 

Szczegóły są jeszcze w opracowaniu. 

— Zjazd starostów. — Odbył się-w Wil- 
nie zjazd starostów z terenu województwa 

iego. Omawiano aktualne zagadnienia 

cząc a prowincji. 

— Wybitny pisarz szwajcarski w Wilnie. 
Dowiadujemy się, że w połowie b.m. przybę- 
dzie na kilka dni do Wilna dr. Hans Zbinden, 
współpracownik rządowego organu szwajear- 
skiego „Der Bund'* w Bernie, autor cennych 
prae filozoficznych, etnograficznych i in. dr. 
Zbinden wygłosił ostatnio szereg znakomitych 
prelekcyj publicznych i radjowych i napisał 
cykl artykułów w prasie szwajcarskiej o pol- 
skiej sztuce ludowej. Na tej podstawie otrzy- 
mał od dyrekeji Muzeum berneńskiego zapro- 
szenie do zorganizowania w tem Muzeum dzia 
łu etnografji polskiej. Po dłuższym pobycie 
na Podhalu i Huculszezyźnie przybywa * do 
Wilna dla zebrania potrzebnych materjałów. 
Dnia 14 b.m. dr. Zbinden wygłosi w Źwiąz- 
ku Literatów odczyt p.t. „Czarna godzina de- 
mokraeji““. 

— Wycieczka łotewska. — Wczoraj przy 
była do Wilna wycieczka kupeów łotewskich 
w liczbie około 30 osób. Przedstawiciele han 

  

  

   

    

  

  

   

  

       

  

dlu i' przemysłu lote iego zwiedzili 'Tar- 
gii W Lmiarską i — jak słychać — 
mają za 6 szereg tranzakeyj z wystawca- 
mi miejscowymi. 

Pozatem kupey łotewscy mają nawiązać 
bliższy kontakt z kupiectwem wileńskiem. 

Ponadto do Wilna przybyło wczoraj 20 

wycieczek, przeważnie 2 terenu ziem północ- 
no - wschodnich. 

— Zjazd hotelarzy i restauratorów. 

W dniu dzisiejszym zostaną otwarte obrady 
zjazdu delegatów centrali związku właścicieli 

restauracyj i hoteli województw północno - 

chodnich. Zjazd ma na celu omówienie bo- 
lączek restauratorów i omówienie środków 

poprawy bytu zarówno właścicieli restauracyj 
jak i hotelarzy. 

   

        

— Koniiskata. Ostatnie wydanie tygodni-- 
ka „Nasz Przyjaciel* zostało skonfiskowane 
za nieprawdziwe wiadomości o pożyczce we- 
wnętrznej KE 

— Dzień komunistyczny. Przedwczoraj, 
mimo rocznicy młodzieży komunistycznej, 
nie zauważono jakiejkolwiek aktywności, ze 
strony miejscowych wywrotowców. Spokoju 
nigdzie nie zakłócono. 

.— Zbiórka wszystkich Legjonistów. Z o- 
kazji uroczystości ku uezezeniu XXV-lecia 
Związku Strzeleckiego, Zarząd Okręgu Związ- 
ku Legjonistów wzywa wszystkich członków 
do stawienia się w niedzielę, t. j. b.m. o godz. 
8 w lokalu własnym przy ul. Zaułek Bernar- 
dyński Nr. 10. 

— Ozytelnia czasopism artystycznych R. 
W.Z.A (Ostrobramska 9) czynna jest codzien 
nie od godz. 6 do 9 wieez. Kolekcja przeszło 
70 wytwornych czasopism w 7 językach wzbo- 
gaciła się ostatnio sowieckiem czasopismem 
„Iskusstwo'*, bogato ilustrowanem dziełami 
malarstwa, grafiki, rzeźby i architektury. Je- 
dnorazowy wstęp do czytelni 20 gr. 

BAŁE I ZABAWY 
— Czarną kawa AOZS'u. Z okazji uro- 

czystości 25-lecia Związku Strzeleckiego, Aka- 
demicki Oddział Związku Strzeleckiego Stu- 
dentów Uniwersytetu Stefana Batorego w 
Wilnie urządza Czarną Kawę Strzelecką w 
dniu 9 września 1933 r. w Cukierni Czerwo- 
nego Sztrala ul. Ad. Mickiewicza 12. 

Na Czarnej kawie będzie obecną Miss Eu- 
ropa — Tatjana Masłowa, która będzie rozda- 
wała swoje autografy, 

Dancing urozmaicą występy artystów te- 
atrów wileńskich. 

Bufet własny 
borowa. 

Początek o godz. 23. 
Wstęp. 2 zł. akademicki 1 zł. 

TEATR ! MUZYKA 

— Tak a nie inaczej* w Teatrze Letnim z 
gościnnym występem Marjusza Maszyńskiego. 
Dziś w piątek 8 b. m. o godz. 8.30 wiecz. uj- 
rzymy Świetną, pełną pogody i humoru komedję 
znanego autora i aktora  Marjusza  Maszyn- 
skiego p. t. „Tak a nie inaczej”, który wystą- 
pi gościnnie w tej sztuce stwarzając pierwszo- 
rzędną kreację wykolejeńca życiowego, któ- 
rego na dobrą drogę wprowadza poezja miłości. 
Partnerką znakomitego gościa będzie M. Gre- 
lichowska. Resztę obsady stanowią ulubieńcy 
Wilna, których warto ujrzeć w tej przepysznej 
i koncertowo zgranej komedji. Ceny miejsc 
zwyczajne. Zniżki i kredytówki ważne. 

— Popołudniówka niedzielna w Bernar- 
dynce. W niedzielę dnia 10 b. m. o godz. 4-tej 
popoł. dana będzie słoneczna komedja „Tak a 
nie inaczej* z gościnnym występem Marjusza 
Maszyńskiego. Ceny miejsc zniżone. 

— Teatr muzyczny „Lutnia* — „Len“, 
„Połska krew*, Dzisiejsze przedstawienie skła- 
dające się z pokazu - rewji „Len*, oraz barw- 
nej operetki „Polska krew* — schodzi z reper- 
tuaru w pełni powodzenia, ustępując miejsca 
najbliższej premierze. Dotychczasowe przed- 
stawienia cieszyły się wielkiem powodzeniem 
i zdobyły uznanie prasy i publiczności, Początek 
o godz. 8-ej wiecz. Wycieczki grupowe korzy- 
stają z ulg biletowych. 

— „Gejsza* z Olginą w „Lutni*. Przygo- 
towania do wystawienia przepięknej, egzotycz- 
nej operetki Jonesa  „Gejsza* — dobiegają 

końca. Ogólnie" lubiana operetka ta otrzy- 
mała pierwszorzędną obsadę sceniczną. Rolę 

tytułową kreować będzie znakomita artystka 
opery warszawskiej Olga Olgina, w otoczeniu 

najwybitniejszych sił zespołu 7 Halmirską, 

Dembowskim, Szczawińskim i Wyrwicz - Wi- 

chrowskim na czele. Opracowanie reżyserskie 
K. Dembowskiego. Nowa oprawa dekoracyjna 
oraz kostjumy wykonane w pracowniach teatral- 
nych według projektów ]. Hawryłkiewicza, — 
Zwiększony zespół baletowy wykona szereg 
tańców i ewolucji w układzie baletmistrza W. 
Morawskiego. 

— Indywidualne zniżki do Teatru „Lutnia 
dia zwiedzających Targi Północne. W  porozu- 
mieniu z Dyr. Targów Północnych — wpro- 
wadzone zostały od dnia dzisiejszego 20 proc. 

  

tani i obfity. Orkistra wy- 

zniżki biletowe na parter za okazaniem od- 
nośnej legitymacji, wydawanej przez Dyr. 
Targów: 

-—— Poranek dla dzieci i młodzieży w „Lut- 
ni“, Które z dzieci było na ciekawem  wido- 
wisku „Z pałacu do cyrku* W. Stanisławskiej, 
— te długo zachowa je w pamięci. Gra ar- 
tystów z pp. Dunih - Rychłowską i Tatrzańskim 
na czele i dzieci, śpiew i muzyka, tańce ko- 
ników, chińczyków pajaców i akrobatów, pio- 
senki Biba — składają się na oryginalną zu- 
pełnie nową, nieznaną w przedstawieniach dla 
dzieci całość, a treść zaciekawia i porusza 

W czwartą boiesną rotznicę śmierci 

Т 
WŁADYŚŁAWA- IGNACEGO 

DOWGIAŁŁY 
Odbędzie się Nabożeństwo żałobne za spokój Jego duszy 
w dniu 9 września, w sobotę, o godz. 10-ej w kcściele św. Ducha 
(Dominikańskim) o czem zawiadamiają przyjaciół i znajomych 

Žona i Radzina 

  

Zakończenie Triduum Eucharystycznego 
Wczoraj nastąpiło zakończenie Triduum 

Eucharystycznego dla chorych. Nabożeństwa, 

rozpoczęły się przy jeszcze liczniejszym udzia 

le zarówno chorych jak i zdrowych. Mszę 
św. odprawił Józef  Wojezunas, kazanie 
zaś wygłosił ks. Rękas. Po rozdaniu komuaji 
św. nastąpił chwilowy odpoczynek chorych, 

w czasie którego spożyli oni posiłek. 

Druga część nabożeństw rozpoczęła się o 

godz. 11 rano mszą św. celebrowaną przez 
ks. Franeiszka Kafarskiego. Pożegnalną nau- 

      

kę dla chorych wygłosi ks. sup. Rzymełka. 

Po nieszporach i uroczystej procesji ks. 

Rękas w zastępstwie arcybiskupa rozdał cho 
rym na pamiątkę obrazki. Następnie dzieci 
rozdały chorym kwiaty, co na zebranych wy 
warło bardzo miłe wrażenie 

Chorzy żegnani serdecznemi słowy udali 

się do domów pokrzepieni na duchu i z na- 
dzieją w sereu, iż Przenajświętsza Panienka 

  

— Królowa Niebios wysłucha ich korne mod- 
łyi ześle zmiłowanie. 

      

Śpalit się miyn na ulicy Leojonowej 
WILNO. Wczoraj w nocy powstał niespo- 

dziewanie pożar w młynie zbożowym przy ul. 

Legjonowej 119. 
Z uwagi na to, że urządzenie miynu było 

drewniane ogień momentalnie ogarnął cały 
gmach wraz z parterowym domem drewnianym 

Straż ogniowa która przybyła w kilka minut 
na miejsce wypadku zastała już budynek w 

ogniu, tak że musiano ograniczyć się do loka- 

fizacji pożaru i niedopuszczenia płomieni roz- 
szerzyć się na inne budowie. 

Młyn spłonął doszczętnie. Należał on do 

niejakiego Słuckiego, dozorcą zaś był Aron 

Mielnik z Oszmiany. 
Od diuższego czasu młyn był nieczynny, 

więc zastanawiającem jest, w jaki sposób po- 
żar mógł powstać, Policja prowadzi docho- : 
dzenie. 

  

Człowiek, który 

` 

mie przyznaje sie 
do swej tożsamości 

WYJĄTKOWY PROCĘS PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM 

W dniu wczorajszym Wileński Sąd Ok- 
ręg'owy zakończył ostatecznie rozpoznanie 
sprawy niejakiego Henryka - Medarda  Her- 

mańskiego. 
Treść tej wyjątkowej sprawy  przedsta- 

wia się następująco: 3 

Przed pięciu laty w urzędzie pocztowym w 
Dziśnie popełniono nadużycie na 300  złe- 

tych. 
W czasie przeprowadzania dochodzeń  de- 

fraudant zginął, i został dopiero w styczniu 
b. r. zatrzymany w Brześciu. Po zbadaniu do- 
wodu osobistego stwierdzono, że był nim wła- 
śnie Henryk Medard Hermański Е 

Jakież jednak było zdumienie policji, gdy 
zatrzymany oświadczył, iż nigdy urzędnikiem 
pocztowym nie był, wobec czego nie mógł 
popełnić żadnych nadużyć. Aresztowanie swe 
Hermański tłumaczył jako nieporozumienie i 
udzielił dałszych wyjaśnień. › 

Miał on mianowicie rówieśnika, brata stry- 
jecznego, Edwarda Heronima  Hermańskiego, 
Podczas wspólnego zamieszkiwania zginęły 
aresztowanemu dokumenty. O swym  stry- 

jecznym bracie wie tylko tyle, 2е pracował 
w oddziale Sztabu Generalnego w Wilnie. O- 
baj kuzynowie wyjechali z Wiina w roku 1928 i 
od tego czasu więcej już nie widzieli się. 

Wobec tak kategorycznych twierdzeń are- 
sztowanego, władze śledcze znalazły się rów- 
nież w dość trudnem położeniu.  Dstatecznie 
jednak nie dając wiary jego zeznaniom, spo- 
rządzono akt oskarżenia i całą sprawę skie- 

rowano do sądu, 

Na rozprawie fantastyczne opowiadanie 

Hermańskiego obaliły wreszcie zeznania władz 
zwierzchnich oskarżonego, które stwierdziły, 

еа я чеа о: Ча уа 55 За S Nas | 
Pierwszorzędne 

artykuły malarskie i t. p. 

po cenach najniższych 

poleca 
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ospałe serduszka. Ceny miejsc od 
25 gr. pozwalają każdemu z rodziców do- 
starczyć dzieciom, tak kulturalnej rozrywki, 
jaką jest teatr. „Z pałacu do cyrku” wystawio- 
ne będzie poraz 3-ci w niedzielę 10-go b. m. 
o godz. 12.30 popoł. 

CO GRAJĄ W KINACH 

CASINO — Podróż poślubna we troje. 
HELIOS — Serce olbrzyma. 

PAN — Arjana. 
ROXY — Žona na jedną noc. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Skradł gwoździe. 2 skrzynie gwoździ 
skradziono z podwórza domu przy ul. Kwia- 
towej Nr. 5. Kradzieży tej według wyniku 
śledztwa dokonał Icek Majzel zamieszkały 

przy ul. Piłsudskiego 53. Majzela zatrzymano. 

— Alarm pożarowy. W domu przy ul. 
Miłosiernej 6, Eljasza Radzina i innych spól- 
ników, wskutek wadliwej budowy komina wy- 
buchł pożar, który strawił belkę, wprowadzo- 
ną do komina. Straż pożarna ogień ugasiła. 

— Nieuważny  cyklista. Piotrowski Tan 
(Śniegowa 2) najechał na ul. Zawalnej wsku- 
tek własnej nieostrożności na dorożkę konną, 
powożoną przez Kuradowa Piotra Makowa 17. 
Piotrowski spadł z roweru doznając lekkich 
obrażeń. 

WILNO — TROKI 
— Pożar. We wsi Gudziszki, gminy ruć- 

dziskiej, pow. wileńsko - trocki pożar zniszczył 

częściowo dom mieszkalny  Pietraszkiewicza 
Władysława, Przyczyną wadliwa budowa ko- 
mina. 

MOŁODECZNO 

— Bójka. Na pastwisku koło wsi Ciere- 
szki gminy  bienickiej w czasie -bójki w spra- 
wach majątkowych Sienkiewicz Stefan lat 36, 
ugodzony został przez brata swego 30 letniego 
Filipa kamieniem tak nieszczęśliwie iż doznał 
złamania nogi powyżej kolana.  Przewieziono 
go do szpitala w Wilnie. 

że aresztowany jest tym urzędnikiem, który do- 
puścił się nadużyć. 

Pozatem przeprowadzono badanie dakty- 
loskopijne odcisków palca oskarżonego, które 
porównano do odcisków pozostawionych przy- 

padkowo na skutek powalanej ręki przez owe- 
go urzędnika — defraudanta w księgach kan- 

celaryjnych. 

Porównanie stwierdziło identyczność 
śladów. 

W wyniku całkowitego rozpatrzenie spra- 
wy, wczoraj właśnie zapadł wyrok, 

Człowieka nieprzyznającego się do swej 
tożsamości sąd skazał na 10 miesięcy więzie- 

nia i pozbawienie praw na lat trzy. Wobec 
tego, że skazany tych 10 miesięcy odsiedział w 
areszcie prewencyjnym, wczoraj jeszcze odzy- 
skał wolność, 

tych 

  

RA FILMOWEJ TASZUE 
„ARJANA“' — „P. 

Na otwarcie sezonu bardzo odpowiednio 
wybrany film. Może nie jest ten obraz filmo- 
wy w znaczeniu operowania światłem, mon- 

tażem ete. — ale na najwyższym poziemie 

postawić go należy ze względów aktorskich. 
Arjana — Elżbieta Bergner jest w obec- 

nej chwili unikatem wśród gwiazd ekranu. -— 

Widz gotów przyjąć, że Arjana wogóle nie 
gra, że nie wysila się weale, by grać. 

Otóż to! Elżbieta Bergner tak wspaniale 
gra, tak dokładnie wybiera każde drgmienie 
powiek, że prawie idealnie osiąga postulat na 
turalności. 

Arjana jest naturalna, życiowa i zwyczaj 
па — oto sekret wielkiej sztuki i wielktego 

talentu Elżbiety Bergner. 3 
Treść filmu? Krótka historja serca mžo- 

dej dziewczyny, przedziwnie prosto opowie- 
dziana. 

Fabułę rozpoczął reżyser Paweł Crinner z 
powieści Claude Anet'a. 

Piękno filmu stworzyła dobra, nieładna i 

wcale nie вехареНехпа Arjana. Reszta jest 
tylko tłem. Ё 

Partner Elż. Bergner Percy Marmont jest 

wystarczająco zblazowany jak na swą rolę i 

wystarczająco dyskretny, jako drugie skrzyp- 
ce. " 

Szwankuje nieco strona dialogowa, przy- 

puszezalnie z winy wadliwej taśmy. 

Dodatki, jak przystało na program otwar- 

cia, liczne I ciekawe (PAT, Fox i Mickey). 
Tad. C. 

D-r. Е. GLOBUS 
Choroby skórne i weneryczne 

powrócił 
Wileńska 22, tel. 550. 

od 10—12 i 5—7. 

Radje wileńskie 
PIĄTEK 8 WRZEŚNIA 

1.00 Czas, gimnastyka, muzyka, dziennik 
poranny, muzyka, chwilka gospodarstwa do- 
mowego; 10.00 Transmisja otwarcia zjazdu 
działaczy gospodarczych i społecznych, refe- 
raty Witolda Staniewicza i Władysława Ba- 
rańskiego; 12.00 Muzyka z płyt; 12.25 Prze- 
gad prasy, komunikat meteorologiczny; 12,35 
Koncert; 12.55 Dziennik południowy; 1450-— 
Program dzienny; 14.55 Utwory IKotelbcya 
(płyty); 15.25 Giełda rolnicza; 15.35 Utwory 
Schuberta (płyty); 16.00 Koncert z Ciecho- 
cinka; 16.30 Transmisja z kortów legji nię- 
dzynarodowych mistrzostw Polski w tenisie; 

  

сё 

  

  

74700 „W šwietle rampy““ — nowošci teatral- 
ne omówi Tadeusz Łopalewski; 17.15 Kon- 
cert solistów; 18.15 „Nowy ustrój samorządu 
w Polsce'* — (samorząd miejski) — odczyt 
wygłosi St. Podwiński; 18.35 Wiadomości z 
pola bitwy pod Wiedniem z dn. 1-9. 1633 ye- 
ku; 18.45 Rozmaitości; 18.50 Ze spraw litew: 
skich; 19.05 _ Program na sobotę; 19.1: 
widnokręgu; 19.30 Transmisja z Bratisław. 
(Opera „Sprzedana narzeczona'*); 20.59) -— 
Dziennik wieczorny; 21.00 Dokąd jechać na 
święta? — pogadanka; — 21.10 Dalszy ciąg 
transmisji; 22.00 Muzyka taneczna; 22.25 -— 
Wiadomości sportowe, komunikat meteorologi- 
ezny; 22.40 Muzyka taneczna. 

   



      

  

nouodžddzka grodźięhyka sło 
— Powrót pana wojewody. Pan woje- 

woda Stefan Świderski z Warszawy udał się 
do Wilna, gdzie w dniu 5 b.m. wziął udział 
przy otwarciu Izby Rolniczej. Z Wilna p. wo- 
jewoda wrócił w środę dnia 6 b.m. i objął 
urzędowanie. 

— Organizacyjne zebranie  Akademji 
Strzeleckiej dnia 4 września 1933 r. odbyło 
się organizacyjne zebranie, Akademji Strze- 
leckiej, na której p. Romuald Kawalec omówił 
cele i zadania Związku Strzeleckiego, 
cjalnem uwzględnieniem konieczności 
nia 25-letniej roczniey istnienia Zwi 
leekiego przez zorganizowanie uroczystej aka- 
demji. 

Dyskusja toczyła się, nad koniecznością 
zwiększenia inte ności prac Związku na 
terenie Nowogródka. Zabierali głos p.p. pułk. 
dr. Bandrowski, dyr. Majewski, Kawalec, por. 
Wotruba, Mańko, pos. Małynicz, Czechicz. 

Obecni uznają się za komitet wykonaw- 
czy z prawem kooptacji. Postanowiono — о- 
kooptować przedews kiem p.p.:  sędzie: 
Zapolskiego, prok. Zdanowieza,  Molińskieto, 
starostę Wadasa, Kolesińskiego, Majchra, 
Kordjaka, Kucharskiego, Nowaka, Sieczkeę, 
Knappego, Wilkorzewskiego, Kruka, Kilar- 
skiego, Kuźmiekiego, Kosakowskiego, Osińskie 
go, Zdżarskiego, Błońskiego, Wadasową, Bia- 
łynieekiego, Bańską, Bokunową,  Sobierajską, 
Rymkiewiczównę, Bieniewską, Wolską, Mrosz- 
czyka, Wołyńczyka, Łozińskiego, Druego, Wie. 
Godlewskiego i innych. 

Do prezydjam wybrano: p.p. ppułk. 
Bandrowskiego, jako prezesa, dyr. Majew. 
go, dyr. Molińskiego 1 Star, Wadasową, jako 
wiceprezesów, Mańkę, jako sekretarza. Kosa- 
kowskiego, jako skarbnika i red. Jacka Ro- 
liekiego, Rotkiewicza i posła Małynicza, jako 
członków. 

Pozatem wybrano Sekcje: 
1) Organizacyjną w skład której weszli: 

p.p. Moliński, Bogusiewicz, por. Wotruba, 
kpt. Dobrowolski. 

2) Imprezową: p.p. Wadasowa (przew.) 
Zdżarski, Majcher Polit i por. Wotruba. 

3) Propagandowo-prasowa: p.p. red. Ja- 
cek Rolicki (przew.) Rotkiewicz i Polit. 

4) Fi wą: p.p.: dyr. Majewski (prze 
RE Cicewiez, Małyniez i Kosakow- 
ski. 

Następnie wywiązała się dyskusja odno- 
Śnie terminu Akademji. P. Kawalee stawił 
wniosek o skomasowanie wszystkich uroczy- 
stości i akademij w jedną 

P. ppułk. dr. Bandrowski zaproponował 
urządzić akademję w dniu 11 listopada jako 
najbardziej odpowiadający dzień, ze 
du na rocznieę ódzyskania Niepodległość 

Termin najbl ego zebrania komitet 
wykonawczego naznaczono na dzień 14 wrze- 
Śnia na godzinę 18 w lekalu B.B.W.R. ul. 
Ogrodowa Nr. 5. 

— Zaczadzenie. W dniu 3 b.m. mechanik 
młynu motorowego w Koreliczach, Szpakow- 
ski Jan edł do zbiornika spalinowego ec- 

   

    

  

   

      

  

  

       

  

     

    
  

lem ocz enia rur, gdzie uległ zaczadzeniu. 
Wymienionego wydobyto po 7-miu minutach 

  

nieprzytomnego, któremu pierwszej pomocy t- 
dzielił lekarz rejonowy z Korelicz, poczem 
przewieziony został do szpitala sejmikowego 
w Nowogródku. Wypadek życia Szpakowskie- 
go nie zagraża. 

= LIST DO REDAKCJI 

Szanowny Panie Redaktorze. 
х W związku z -notatką zamieszczoną w 

piśmie $z. Pana z dnia 7 b. m, o rzekomem о- 
sadzeniu w więzieniu w Nowogródku na ul. 
Słonimskiej Sekretarza Magistratu m. No- 
wogródka E. Szwaranowicza oraz 0 rzeko- 
męff przywłaszczeniu przez niego około 6000 
zł. z Kasy Samopomocy „Przezornošė“ | pra- 
cowników magistratu. Zarząd Związku Pra- 
cowników miejskich na mocy art. 22 przepi- 
sów prasowych uprasza o zamieszczenie w 

najbliższym numerze następujące _sprosto- 
wania: 

Prezes Kasy Samopomocy Związku  pra- 

cowników miejskich w Nowogródku i Sekre- 
tarz Magistratu m. Nowogródka E. Szwara- 
nowicz nie jest i nie był osadzony w więzieniu 
w Nowogródku przy ul. Słonimskiej. Jest obe- 

cenie na urlopie w majątku  Biegienie pow. 
Wołkowyskiego, od dnia 5-go b. m. orąz żad- 
nych pieniędzy wymieniony z Kasy Samopomo- 

cy nie przywłaszczył. 3 S 
Nowogródek, dnia 7. IX. 1933 r. 

Wiceprezes (—) Józei Karczewski 
Członkowie Zarządu: 

(—) Wł. Dawidowicz. 

    
  

    

     

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAĆ 
BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMODZIA- 
ŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO LNU. 
  

W. Mce.-KEVITZ. 

Wspólna tajemnica 
Brown dziękując i 

układał plan działania. 
Po pewnym czasie Brown wyszedł na ko- 

rytarz. Stał ezas jakiś przy końeu wagonu, 
paląc papierosa. Nie patrząc widział, jak to- 
warzysz jego wyjrzał przez drzwi i cofnył 
się, widząc go na korytarzu. В 

Konduktor na następnej stacji podał kart 
kę, zapisaną ręką Browna zawiadowcy. Gdy 
pociąg stanął znowu, była jaż późna noe, 

dwóch panów weszło do przedziału, zajętego 
przez pasażerów z Auglji. 

Jerry zbladł Śmiertelnie, gdy usłyszał 
słowa formułki, która znaczyła dla niego 
„Śmierć'*. Wiedział, że 1az aresztowany, nie 
zdoła się wykręcić. 

ROZDZIAŁ XIX 

ŚLEDZTWO SIĘ ROZWIJA 

Po zanurzeniu w kilku rozczynach che- 
mieznych, grubego woskowego papieru, w któ 
iym Jerry wiózł sandwiche, wystąpiły na nim 
diugie sznury cyfr i liter, poplątanych, drob- 
nych, przypominających misterne hieroglify 

na chińskieh wazach. 
Niemało kłopotu i trudu miał z tym pa- 

zawijając paczuszkę, 

      

— Protokół ostatniego posiedzenia Rady 
Miejskiej na którem p. prezydent miasta zło- 
żył swoją rezygnację ze stanowiska prezydenta 
został już w dniu wczorajszym przesłany do 
Urzędu Wojewódzkiego w.. Białymstoku. W 
ten sposób sprawa  zawikłanej sytuacji w 
samorządzie naszym rozstrzygnięta zostanie 
przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku. 

— Dopiero za kilka tygodni zapadnie decy- 
zja w sprawie zmian w samorządzie. Onegdaj 
wyjechał do Białegostoku wice-prezydent mia- 
sta p. Suchowlański, który oznajmił w Urzę- 
dzie Wojewódzkim o zrzeczeniu się p. pre- 
zydenta miasta i 3-ch ławników jakoteż o uch- 
wale Rady Miejskiej w tej sprawie. 

Jak się dowiadujemy, p.  wiceprezyden 
ta poinformowano w Białymstoku, iż decyzja 
w sprawie zmian w samorządzie grodzieńskim 
zapadnie dopiero za kiłka tygodni po uprzed- 
niem porozumieniu się z Ministerstwem Spraw 
Wewnętrznych. 

— Powrót z urlopu. Jak się dowiadujemy 
p. Kazimierz Gedrojć, prezes Sądu  Okręgo- 
wego w Grodnie powrócił w dniu dzisiejszym 
z urlopu wypoczynkowego i objął urzędowanie, 

— Ukarani za działalność wywrotową. — 

W dniu wczorajszym Sąd Okręgówy pod prze- 
wodnictwem wiceprezesa Hryniewicza i przy 

udziale sędziów pp. Tołłoczki i Czudinowicza 

rozpoznał sprawę z oskarżenia mieszkańca m. 

Grodna Aleksandrowicza Chaima veł Zalcmana 

Abrama lcki z art. 97 K. K., czyli za dzia- 

"alność komunistyczną. 
Akt oskarżenia zarzuca  Aleksandrowiczowi, 

że od roku 1923 był płatnym  funkcjonarju- 
szem Komunistycznej Partji Zachodniej  Bia- 

łorusi na terenie Grodna, Warszawy i Piń- 

ska, gdzie w dniu 20 września 1933 r. został 
zatrzymany jako instruktor KPZB. Podczas 

zatrzymania go wylegitymował się dowodem 

osobistym i książeczką wojskową na imię Zal- 

cmana Abrama Icki. 

Podczas rewizji znaleziono u oskarżo- 
nego ulotki, z których wywnioskować można, 
że oskarżony przybył do Pińska, aby skon- 

taktować się z tamt. działaczami komunisty- 

cznemi. 

Na początku rozprawy Sąd stwierdza, że 

kilku świadków nie stawiło się na rozprawę. 

Nie stawił się również i obrońca oskarżonego 

p. mec. Szyling, który miał przyjechać z Bia- 

łegostoku wobec czego oskarżony prosi © 

adroczenie sprawy i wezwanie dodatkowych 

świadków. Sąd postanawia jednak sprawę 

rozpoznać. : 

Oskarżony do winy się nie przyznaje * 

i oświadcza, że „prawdziwe jego nazwisko 
jest Aleksandrowicz, a imię Chaim. Do partji 

komunistycznej nie należał. W roku 1925 orga- 
nizował strajk w garbarni Mordchelewicza i 

będąc poszukiwany przez policję w tymże 

roku uciekł do Niemiec, gdzie był do roku 
1931, poczem powrócił do Warszawy, gdzie 

trudnił się wyrabianiem torebek skórzanych 

i nie mając pracy wyjechał do Pińska, gdzie 
też nazajutrz został przytrzymany. Fałszywy 

paszport zdobył od Zalcmana za 75 zł. 
Wtej sprawie zbadani zostali 4-ch świad- 

ków, z których dwaj funkcjonarjusze Urzędu 

Śledczego w Pińsku zeznali o szczegółach za- 

trzymania Aleksandrowicza. Oprócz tego je- | 

den z tych świadków zeznał, iż  wiadomem 
my jest, że A. również i w roku 1928 był 

w Pińsku. 
Po zbadaniu reszty świadków zabrał głos 

p. wiceprokurator, który w przemówieniu swo- 

jem poddał analizie dowody aktu oskarżenia 

i wnosi o surowe ukaranie oskarżonego. 

Dłuższe przemówienie obrończe 

oskarżony, który w przemówieniu 
się dowieść o swej niewinności, 

Sąd po naradzie skazał  Aleksandrowi- 

cza na 6 lat więzienia, z pozbawieniem praw 

obywatelskich na przeciąg lat 5 z zaliczeniem 

aresztu prewencyjnego. 

— Kradzież koni. W nocy na 6 b. m. we 
wsi Morgiewicze gm. Marcińkańce nieznani 
narazie sprawcy dokonali kradzieży  2-ch 
koni wartości 300 zł., na szkodę mieszkańców 
tejże wsi Bekanowskiego Tomasza i Konstan- 
tynowicza Stefana. Kradzieży dokonano ze 
stajen i zachodzi podejrzenie że konie skra- 
dzione zostały przez cyganów. 

— Pokąsana przez psa. Kalinowska Emilja 
mieszkanka wsi  Prześciółka gm.  hożańskiej 
pokąsana została przez psa należącego do 
Stefana Jakubowskiego zam. w maj. Sta- 
nisławów. : 

— Groźny dorożkarz. Tumiel Władysław 
(Bema 10) zameldował o wyłudzeniu od nie- 
go podstępem 5 zł., i zabraniu mu siłą laski i 
kapelusza, przez dorożkarza Piotra Rybałkę 
(Niemeńska 9). 

tem stara 

13) 

były tak cenne, że słusznie mogłaby Mabel 
pysznić się swem dziełem. Przedewszystkiem 
wiedziano już nazwisko tajemniczej blondyn- 
ki: nazywała się Meta Miller, ale Jerry twier 
dził, że nie wiedział gdzie mieszka: spotykał 

się z nią w miejscu, wyznaczonem za pośred- 

ńietwem drobnych ogłoszeń w gazecie. 
Widocznie żałował jej w głębi serca, nie 

chciał być przyczyną śmierci tej kobiety, któ- 
ra była dla niego zawsze dobra. Liczył, że 

zanim ją znajdą, ona dowie się o jego „wsy- 

pie'* i zniknie. 
Odnalezienie pani Miller w Londynie rie 

było nawet dla policji rzeczą łatwą. Nazwisko 
to spotykane często wśród Niemeów było do- 
syć rozpowszechnione i tutaj, szczególnie w 
dzielnicach żydowskich. Minęło więc kilka 
dni zanim odnaleziono domek, odnajęty przez 
jakąś Angielkę pani Miller. 

Tymczasem w gazetach ukazały się krót- 

kie i niejasne wzmianki o „człowieku, który 
wiózł depesze w sandwichach, a raczej sand- 
wiche w depeszach szyfrowanych: '. 

Czytając „Daily Telegraph* Meta nie 
mogła uwierzyć własnym oczom. Bez ruchu, 
wpatrywała się w krótką wzmiankę, a myśli 

pierem doświadczony oficer z kontrwywiadu jej krążyły, jak pszezoły, dokoła tytułu: „Ta- 
angielskiego. 

Tymczasem Seotland Yard 
energicznie do badania Jerry'ego. 

zabrał się 
jemniea paczki z sandwichami'*. 

„Wszystko przepadło! — myślała, — zgi: 
nęliśmy! Trzeba ratować Jerry'ego! Jerry na- 

wygłosił | 

  

  

ka 
— Powrót wycieczki z dożynek w Spale. 

W dniu 5 b.m. specjalnym pociągiem powró- 
сНа ze Spały grupa dożynkowa powiatu sło- 
nimskiego, utworzona staraniem Zarządu Po- 
wiatowego K.M. W. z poszczególnych Kół w 
powiecie, oraz Związku Strzeleckiego w liez- 
bie 50 osób. 

W. powrotnej drodze wycieczka zatrzy- 
mała się w Warszawie i pod kierownictwem 
agronoma Maciaszezyka instr. O.T.0. i K.R. 
Słonim zwiedziła Zamek Królewski, Ogród 
zoologiczny, mogiłę Nieznanego Żołnierza, po- 
mnik Zygmunta III, ks. Poniatowskiego, Ła- 
zienki, Belweder. 

— Stan bezrobocia na terenie m. Słonima. 
Stan bezrobotnych na terenie m. Słonima na 
dzień 6 września r.b. przedstawia się nastę- 
pująco: 

robotników niew: 

  

ykwal 

    

Fikowanych 417 
A ykwalifikowanych 9 

pracowników umysłowych 23 

Razem 449 

— Kradzież koni. W nocy na 5 b.m. na 
szkodę mieszkańców wsi Skołdycze, gminy 
Żyrowiekiej, Dubrowskiego Maksyma i Oku- 
nicza Eljasza przez nieznanych sprawców zo- 
stały skradzione ze stajni Ż konie i 1 wóz. 

Za sprawcami zarządzono poszukiwania. 

lidžka 
— Poświęcenie sztandarów S.M.P. м 

Iszczołnie. Dnia 3-go września r.b. mała miej- 
seowość Iszezołna leżąca na terenie powiatu 
Szezuczyńskiego w województwie nowogródz- 
kiem obchodziła rzadką uroczystość. Miejseo- 
we Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej męskiej 
i żeńskiej wyświęcały nowoufundowane sztan 
dary organizacyjne. 

Iszezołna, już z natury malowniczo poło- 
żona wśród pagórków porosłych lasami świer- 
kowemi, przybrała się na ten dzień uroczyście. 
Ponad najwyższe szezyty ciemnozielonej pa- 
noramy jodeł, strzelały ku górze maszty ze 

  

   
  

sztandarami o barwach papieskich i narodo- 
wych, przy drogach pyszniących się świeżą 
zielenią brzózek i choinek, barwne transpa- 
renty wzywały młodzież do wytrwałego sta- 
nia pod znamieniem wiary katolickiej i do 
budowy silnej Polski. Cała ta grająca barwa- 
mi dekoracja, to praca miejscowej młodzieży 
— druchen i druków. 

Przed kościołem ruch. Oprócz miejscowej 
młodzieży przybyły na uroczystość delegacje 
sąsiednich Stowarzyszeń z Żołudka, Różanki, 
Wołezków, razem ponad 200 osób: stowarzy- 
szonej młodzieży. Barwne mundury drucheu i 
druhów pomieszane z samodziałami miejsco- 
wej ludności. 

O godzinie 11 instruktor dekanalny druh 
Romuald Kowalewski daje hasło zbiórki. Przy 
drodze pręży się dwuszereg druchen i dru- 
hów, to młodzież wita przybywającego p. za- 

  

    

  

  

  

stępeę starosty powiatowego. Krótka komen- 
da, raport i 
nję. 

pan starosta odchodzi na pleba- 

Aktu poświęcenia dokonał przed kościo- 
pz у па ten dzień do Iszezołny ks. 

, dyrektor Archidjecezjalnego Tn- 
Katolickiej. Do chrztu  trzy- 

y: p.p. Ewa Laskowiczówna, Ka- 
ka, Józef  Laskowiez i Ed- 

  

   
   

    

kiem przemówieniu ks. dyrektora 
zebrani udali się na sumę do kościoła poczem 
na placu odbyła się okolicznościowa akademja 
przy udziale tysięcznych tłumów miejscowych 

afjan a po niej pochód młodzieży i star- 
:h pod krzyż wystawiony ku czci poleg- 

Oj nę.. W ten sposób młodzież chcia 
iż nigdy nie zapomina o tych, 

którzy swą krew ofiarną wyleli w walce o wol 
ność. 

Po rozwiązaniu pochodu młodzież stowarzy 
szona wraz z gośćmi z bratnich SMP udała 
sie na wspólny obiad. Wieczorem odbyło się 
okolicznościowe przedstawienie i zabawa. 

Trudy, poniesione przy organizacji aro- 
czystości przez miejscowego księdza probo- 
szcza Bolesława  Krasodomskiego, któremu 
Iszezołna zawdzięcza powstanie $MP. i cią 
głą nad niemi opi 

          
  

   

  

iekę, opłaciły się sowicie. 
iała młodzież stowarzyszona 
ć swoje przywiązanie do 

ji idei mocarstwowej Polski, 
dając przez to gwarancję, iż wyrośnie na о- 
dnych obywateli, silnych moralnie i miłują- 
cych ojczyznę swoją i Państwo całą siłą du- 
szy. 

—- ŚMIERTELNE PRZEJECHANIE. We wsi 
lubicze gminy zabłockiej, 2 handłarzy z po- 
bliskiego miasteczka jadąc przez wieś wozem 
ńajechało na przechodzącą wówczas 60 letnią 

staruszkę Marję Polimko, która przed przy- 
byciem lekarza zmarła. 

           

czyć jej męka, hańbiące tajemnice, kłamstwa 
Jerzego! Uciekną teraz, razem do siebie, do 

kraju, tam będą szezęśliwi!'*. 
Radość i strach tłukły się w jej sereu 

jak motyle za szybą okna. Jak one widziała 

tuż nad sobą przerażającą bliskość śmierte!- 

nego niebezpieczeństwa, a przed sobą — ja- 

sną przyszłość. 
Meta umiała w chwilach stanowczych zdo 

być się na energję. Nie minęło pół godziny, 
jak ciemno ubrana, uboga kobieta z dwiema 

dziewczynkami siedziała w wagonie podziem- 
nej kolejki, jadącym w stronę Edgware Road. 

Po godzinnej blisko podróży, zadzwomła 

do drzwi domu przy Cambridge Ter. 
— Pan nie przyjmuje nikogo, — powie- 

dział wysoki lokaj, widząc na progu ubczą 
kobietę z dwunastoletnią dziewezynką i dru- 
gą małą na rękach. : 

— To nie, ja muszę się widzieć z panem! 
— Proszę powiedzieć, że „Meta'** chce go wi- 

dzieć. 
— Pan Śpi jeszcze, nie mogę budzić pa- 

na. 
Meta uśmiechnęła się, któż lepiej od niej 

mógł wiedzieć, w jaką pasję wpadał jej mąż. 
gdy się go obudziło za wcześnie. 

To jest tak ważna sprawa, że musicie go 
obudzić! — powiedziała to tak stanowczo, że 

lokaj nie zdecydował się zatrzasnąć drzwi 

przed nosem natrętnej kobiety. 
"Trochę drżącą ręką wyjęła notes z cza”- 

nej torebki i napisała kilka słów. 
— Proszę oddać to panu, my zaczekamy. 

Lokaj ostrożnie zapukał do pokoju pana. 

„šnia o godz. 18-tej 

  

НГ 
BRYGIDA HEL 

„Podróż poślubna we troje" 

Boska, fascynująca — kobieta sfinks 

w dramacie pełnym napięcia i pikanterji 

  

dni. (5.000 osób. Zachwyl: „ARJÓNA”. PAN. R zane 
zabaczyć B 

  

„IE SERCE OLBRZYMA 

Dziśi Super film prod. „METRO“ 1933, 34 r. 

  

Dźwiękowe kino 

„ROXY” 
MICKIEWICZA 22, 

tel. 15-28 

barandi ® i 

— Minister Butkiewicz w. Baranowiczach. 
ziś (7 września) przyjeżdża do Baranowicz 

minister komunikacji Butkiewiez, który prze- 

prowadza inspekcję dróg, budowanych że 
środków funduszu pracy. 

Nocować będzie pan minister w Baranowi- 
czach. 

Na spotkanie panu 
pan starosta Neugebauer. 

— Wykopaliska. — Podczas robót ziem- 

nych na szosie Horodyszeze — Nowogródek 

w pobliżu wsi Koniakow: a wykopuno 
polskie monety z 17-go i 18-go wieku. Nim 
dano znać władz Ść monet ro 

zebrali pomięc ebie. Udało się odebrać 24 
monety, które zabezpieczone posterm- 

ku p. p. w Horodyszczu. t 

— Na gorącym uczynku. W dniu 6 wrze- 

na gorącym uczynku kra- 
dzieży garderoby z mieszkania lzabeli Kupniew- 

skiej zatrzymano Marję Sawoś, którą prze- 

kazano Sądowi Grodzkiemu. Skradzione rzeczy 
odebrano. 

Sawoś znana jest jako 

ka i była już niejednokrotnie karana. 

— Pożar. W dniu 6 września o godz. 
23 m. 30 w os. Zahacie gm. Dobromyśl spa- 
liła się stodoła wraz z tegorocznemi zbiorami, 
należąca do Wincentego Butryma. Budynek, 
zboże, inwentarz żywy i martwy były  ase- 
kurowane na 3000 zł. Strat nie ustalono z 
powodu nieobecności właściciela. Przyczyna 
pożaru nieustalona. Wypadku z ludźmi nie 

LECZNICA 
LITEWSKIEGO STOW. POM. SANITARN. 

Wilne, al MICKIEWICZA 33 a, tel 17-77 
(dawniej ul. Wileńska 28) 

wznowiła przyjęcia chorych przez lekarzy 
specjalistów w godzinach cd 9—2 w dzień 

i od 5—7 wieczorem 

Giełda warszawska 
Z DNIA 7 WRZEŚNIA 

Dewizy i waluty. 

Belgja 124.65 — 124.9 6— 124.34. 
Gdańsk 173,60 — 174.03 — 173,77. 
Holandja 360.35 — 361,25 — 35 
Kopenhaga 126 — 126.63 — 

Londyn 28.19 — 28,18 — 2 
Nowy York 6.19 — 6.23 — 6.15. 
Kabel 6.20 — 6.24 — 6.16. 

yż 35.0 2— 35.11 — 34.93. 

  

    

  

ministrowi wyjechał 

   

      

   

m, robotnicy e 

  

   

    

    

  

  

      

      

   

  

jearj T2 — 173,15 — 172,29. 
Włochy 47,15 — 47,38 — 46,92. 
Berlin w obr. pryw. 213,05 — 
Tendencja przeważnie słabsza. 

Akcje 

Bank Polski 83,75. 
Lilpop 11.10. 
Tendencja niejednolita. 

Dolar w obr. pryw. 6.17 — 6.18. 

Rubel 4.71. 

Pożyczki polskie w Nowym Jorku: 

Dolarowa 59,75. 

Dillonowska 71. 
*Stabilizacyjna 72. 

212,90. 

Podał kartkę. 
I ńagle wydało mu się, że pan lu 

Miller zmienił się cały, skurezył, twarz st 

się sina. Dyszał ciężko, jak w ataku astmy. 

— Niech... ona... zaczeka... — wysapał. 
Meta nie czekała długo: mąż wpadł do 

gabinetu, do którego wprowadził ją lokaj 

Był straszny z temi zimnemi, przeszywa- 

jącemi oczyma i latającemi, nieopanowanemu 

rękami. 

— Czego tu chcesz? — zapytał bardzo «ż 

cho, ale ona wiedziała, że ten zdławiony 

był oznaką wściekłości. Czuła jak nogi zmię 

pod nią i stały się obce, jakby z wosku. 

      

     

    

  

gi 
„Czemu ja się go tak przeraźliwie boję? 

— pomyślała. 

" A on schwycił jej obie dłonie i 
tak, że krzyknęła z bólu. 

— Przyszłaś grozić ? 

ścisnął 

— Jerzy, — zaczęła zdławionym przez 

łzy głosem, — stała się rzecz straszna: Jer 

ry złapany, papier znaleziony. 
Czuła jak palce jego tracą siłę. 
— (o? Jakto? To nie może być!.. 

świetny pomysł... tyle razy.. 
Ale Meta odzyskała teraz odwagę. Mó- 

wiła szybko, coraz głośniej w swym ojczystyri 

języku: * * 
— Tak, przeczytałam w gazecie. Wyjo4- 

dżamy, musimy zaraz uciekać. Kto wie, może 
Jerry już wygadał wszystko. Nie mamy. cza- 
su do stracenia. Trzeba się Śpieszyć. Zanim 

oni się zorjentują, będziemy daleko! 

Miller usiadł i zapalił papierosa. Musiał 
się zastanowić. Przecież nie mógł tak rzucić 

  

Kto stroskany i strapiony, kto chce zapomnieć © kryzysie, 

„„ŽOKA KA JĘDRĄ 
Muzyka króła kompozytorów Pawła Abrahama _- 

® 

domowa złodziej- iv 

WILEŃSKA 34. 

„ nie wiedział, ty też figurowała 

   

Mistrz WALLACE BEERY (CZEMP)-w swem sajnowszem i nsjłepszem srcydziełe 
(oryg. tytuł CIAŁO Flesb) współudz. biorą: Karen Mariey i 
Ricardo Cortez. Film len o wartościsch artyst, przewyśszaj. 
„CZEMPA“ i inne niezapomniane kreacje, — 

Najnowsze tygodniki „Pat'a* i „Paramonnt'n*. „Początek o godz. 4, 6, 8 1 10 20 
Nad program: 

  

niech śpieszy na 2 godzinną ucztę śmiechu + 
humoru, na najpiękniejszy film sezonu p. t. 

  

zdjęcia z Chin, Ceny popularne. 

brzozowe, sostowe 
oraz 

węgiel górnośląski 
poleca 

SKŁAD DRZEWA 

MICHAŁA HR. TYSZKIEWICZA 
w Wilnie, ul. Tartaki 28, tel. 751. 

Dostarcza również dilą urzędów i instytucyj. 
Dla P. P. Urzędników na raty. 

Drzewka owocowe 
i krzewy. 

dostarcza swoim czionkom 

1a gotówkę in: kredyt 

Chrześcijański 
Bank Spółdzielczy 

na Antokolu — Wilno — Lamkow : 18 

Zamówienia prosimy skierowywać 
niezwłocznie, czas nagli. 

  

m z ai 

S —- -— - 
j DOKTOR 

atzyłkiewiczowa 
7 przejazdem będzie w 

Wilnie dnia 15 wrzes- 
nis, informacje Wilno, 

  

PIOTROWICZ - Jannszewiczówna od 4 
JURCZENKOWA do 6 

A „spo Ža DOKTOR 

Choroby skėrne, ZELDOWICZOWA 
weneryczne, kobiece kobiece, weneryczne — 

narządów * moczowych 
Od 5 — 7 wiecz. od 12 — 2i od 4—6 

-- ul. Mickiewicza 24 — 
DOKTOR tel. 277. 
  

Blumowicz 11177 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 
WIELKA 21 — tel. 921 

POPIERAŚCIE 

L.0.P.P od 9—1 i 3—8 
W.-Z;.P. 23. 

— Głupstwo! Przecież Jerry nic o mnie 

  

jako wdowa. 

Niktby się o ninie nie dowiedział, Teraz, kto 
wie, czy nie sprowadziłaś na mnie policję! 

Podszedł, zdenerwowany, do okna i, 0- 

strożnie wyjrzał z za firanki. 

W przeciwległej bramie dostrzegł 
wieka, który wydał mu się podejrzany. 

Zimny dreszcz wstrząsnął nim. 

ROZDZIAŁ XX 
MAŻ I ŻONA 

Wobec widma niebezpieczeństwa, Miller, 

po raz pierwszy może w życiu, stracił swój 

zwykły, zimny spokój. Rzucił się ku żonie i 

ścisnął mocno, boleśnie jej okrągłą, gładką 

szyję. : a 
— Zdradziłaś mnie, sprowadziłaś policję! 

Nie wyjdziesz stąd żywa, nie będziesz świad- 
czyła przeciw mnie! 

Ale Meta nie straciła panowania nad so- 
krzyknęła: 

— Zniszez papiery! 
Jej głos i spokój przywróciły mu zimną 

krew. Ręce jego zaczęły biegać błyskawicznie 

po szufladach i zrzucać do kosza papiery. 

Meta chwyciła kosz i wyrzuciła jego za- 

wartość na żarzące się węgle kominka. 
Płomień buchnął gwałtownie. 
— Wszystko? — zapytała Meta, widząc, 

że mąż jej upadł ciężko na fotel i zakrył 

twarz rękami. 
— Zdaje się wszystko, — burknął niechęt 

nie, spojrzał na nią i skrzywił się. Wyjat 

pugilares. 

    

czło: 

bą i 

ROC” 

Wiłeńska 33 - Doktór „„ 

maniem. Niemiecka 3, 

  

z udziałem pikantnej, jasnowłosej 

MARY GLSRY 
program: Najnowszy tygodnik Foxa i Magik Carpet — 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20. 
      

  

   
      
   

      

   
   

niedaży do wynejęcie 
nl. Snwalska 7 m, 4. 

Lekcje 

LEKCJE 
gry fortenianowej -— 
pianistka  Rogińska - 
Dziemidko — Mostowa 
d. 3-a m. 28 od 9---16, 
1.1 4—6 = 

Przyjmę dzieci 
do kompletu prywat- 
nego.— Wiek 7—8 lat, 
program drugiego 0d- 

działu. b 
Mickiewicza 48 m. 6. 

Zgłoszenia do ł2 rane 

    

sma 1 od 3—5 po poł. 

UPNO SRO = 
SAAASALAK BEL S 2. 

„„ŽRRZEDAŽ PocZYKUJĘ 
PARCELACJA PRACY 

majątków, sprzedaż о- 
środków i parcel, po- 77 że 
miary i sporządzenie HISTORYK 
»lanów przez  mierni- posiadający całkowite 

czych przysięgłych. poszu - 
PIERWSZA WILEŃ -Xuje posady w prywat- 
SKA SPÓŁKA PAR. nych szkołach średnich 

ACYJNA ul. Mie- 2lbo powszechnych. —. 
kiewioza 15 m. 4. Wilno, Smoleńska 18 - 

— 19 m. 8. 

  

   
         

    

   

  

" Lokale “| Hordziejewiez. 

wvvevsrvew“ " Ochmistrzyni 
POTRZEB NY zawodowa szuka pracy. 
ciepły pokój bez mebli Wyrabia masło me 

Śr iu w in- Sprzedaż, Zua się ze 
rodzinie —- kachoi, Uczciwa, pra- 
cielki. Ofcr- COwita, Niešwieska 16 

łowie'* pod — m 8, = 

POSZUKUJE 
  ak ejkolwiek pracy — 

=3 11 znam się dna na 
; _ gospodarce wiejskiej, 

aż oris Es zmam dobrze kuchnię 
3 vo 34 2 4 

radjo) umeblowane Inb 108е Samodzielnie 
nie. Montwiłłowska 10 Z%J3Ć się domem u sz- 
m. 2 tel, 17-27 od 8— Motnych, albo choryek. 
10 r. i 3-5 pp. Wymagania  skrom - 
mm M m m no powažne Świadect- 

wo i refer. UI. Baksz 
50 2р Чна 
z wygodami do vyra m 54 

Różne 
  

acc tamże Loko, 4 
bryczka do sprzedania 
Szeptyckiego5 tel. 1501 11 00000 GSE 
"DO WYNAJĘCIA „2 UCzenice (61) 

przyjmę 'na mieszkanie | 
z całodzienuem utrzy- 
maniem 75 zł mies, — 
Opieka dobra — Pise 
Metropolitalny 3 m. 8. 

duży pokój na 2 oso- 
z całkowitem utrzy 

m. 9, tel. 10-88. Węs- 
iawscy. 

  

2 POKOJE 
umeblowane słoneczne 
z balkonem SĘ a 
ralaej csoby. Dąbrow- * UT 
siiego 12 m. 3. я Skradzione 
_______ legitymacje akad. wyd. 

POKO przez USB. na imi? 
DO WYNAJĘCIA  ianiny Michalewiczów- 

jissy, duży, uuecjo ny Nr. 4663 eraz ra 
wany ze wszystkiemi mię Janiny Pankiewi- 
wygodami: ielefon — ezć Nr. 5229 — =- 
wanus: Portowa 8 m.3 n ia się. 

  

    

Mety, spokojniejszym tonem: 

— Jedź do Franeji, paszport masz przy 
sobie? 

Mam. . 

— Na jakie nazwisko? 
— Madeleine Dupon. 

— Dobrze. Stamtąd pojedziesz do swoje 

rodziców. 
NA ty?. 

— O mnie się nie troszez! Przyjadę de 
ciebie, — dodał, widząc skurcz rozpaczy w 
jej twarzy. 

— A mała? 

— A do djabła, — mruknął ze złością, 
rzucając pełne nienawiści spojrzenie na sko: 

loną w rogu kanapy i przestraszoną Marjorie, 

Nie rozumiała ani słowa z rozmowy, kió- 
ra się toczyła w obcym języku, ale bała się.. 

— Utopić — to jedyna vada, — mruezai 
nuawpół do siebie. 

Meta aż się rzuciła z oburzenia. 
— 0, nie, zmusiłeś mnie do wiełu podłe- 

ści, ale się nie spodziewaj... 
Skrzywił się pogardliwie. 
— Tylko bez scen... Wiesz, że to do nieze- 

  

ZOUDY | 

  

    

    

go nie doprowadzi. Nie myślę jej robić nie 
złego. 

Zamyślił się i -dłago milezał. „p 
— Nie można jej zabrać i nie możńa 

oddać, póki ja tu jestem... Bo poco ją tu przy 
prowadziłaś ? 

— Myślałam, że zaraz wyjedziemy... ra- 

zem... 
— Już wiem, — ucieszył się Miller. — 

Pojedziesz do Glasgow i oddasz ją tam de 

  Złamany i zrozpaczony wobec oczywistej pewno się wygada... on był zawsze niepewuy. — (o tam? wszystkiego, miał poczucie odpowiedzialności.. = Masz pieniądze i zabieraj : się 8 ad aa żę śle = ži > z 

klęski, próbował się ratować szezerością wy- Żeby nie dobra zapłata i strach, dawnoby Po tonie znać było, że pan był wyspany i własnego interesu! - natychmiast, žebym ciebie tu nie widział! Re żebd> Ja : 2 i 2 ю е Muszę 
znań. Ale nie mógł dać klucza do szyfru de- uciekł! i w dobrym humorze. Właściwie, — zaczął, ochłonąwszy z pierw podszedł znów ze wszystkiemi ostrożnościami tylko podjąć pieniądze z banku i jutre wz- 

peszy, którą wiózł: nie znał go sam. I nagle buchnęła w niej radość: — Та pani mówi, że musi pana widzieć, <zego wrażenia, — .czegoś tu. przylazła ? do okna. Człowieka w bramie osz jadę... (B:_CZNJ Mimo to informacje, których dostarcz; ł „Przecież to koniec — musiała się skoń- sir. — Chciałam ciebie uprzedzić. ratować! nie było. Odętehnął z ulgą i zwrócił się do (B. ©. Х) 
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Wydawca Stanisław Mackiewicz. Drukarnia „Słowa* Wilno Zamkowa 2. 

  
Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński 

   


