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XXV-LECIE ZWIĄZKU STRZELECKIEGO 
DNIEM ZBRATANIA ZIEM KRESOWYCH 

Kiedyś dwadzieścia pięć lat temu, gdy 
naród, ukołysany względną wygodą, zabiegał 

o dalsze uśmiechy zaborców, garść nieobliezal 
nych zapaleńców stworzyła Związek Walki 

Czynnej, przemianowany następnie na Zwią- 

zek Strzelecki. 

Bzieje Związku Strzeleckiego, to dzieje 
tradycyj Kościuszki poprzez walki powstań- 

rewolucję 1905 roku, to ostatnie słowo 

sprawiedliwości dziejowej, wyrąbanej polską 
szablą. Dzieje Związku, to ostatnie ogniwo 

zbrojnej walki o wolny byt, o wolną, polska 

myśl, o honor imienia polskiego — to dzieje 
genjalnej intuicji i myśli, przekutej na zbroj- 

ny, polski czyn wbrew własnemu narodowi i 
wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu. 

Kiedy bowiem władni politycy zabiegaii 
o uśmiechy dworów, strzelec, wiedziony intu- 
ieją swojego Xomendanta, podjął szaleńczą 

myśl wyrąbania Polski własną szablą — gdy 
dyplomaci europejscy wygłaszali obładne glo- 

rytikacje przymierzy, strzelec, kierowany nie- 

cze i 

złomną wolą Komendanta, ostrzył własny 
bagnet — a gdy Europa cała dyszała żądzą 

wzajemnego wyniszczenia, strzelec — Legjo- 

nista, wiedziony wiarą swego komendanta, 

rzucił się wraz z Nim w odmęt dziejowy po 

wolną Polskę, którą własną krwią znów na 

kartach Europy 
Stwierdziwszy w ten sposób głęboką ra- 

cję swojego bytu, podjął Związek Strzelecki 

ideę zbrojnego pogotowia następnie i w woi 

nej Rzeczypospoństej. I tak jak przed rokiem 

1914 miał do przełamania jedyną troskę mas 
o wygodny clileb codzienny — tak w Polsce 

odrodzonej stanął wobec ciężkiego zadania wy 

chowawczego, wobec konieczności przekształ : 

cenia tych mas na świadome rzesze obywatei- 

skie. 

Ideę służenia państwu wysunął Związek 

Strzelecki na czoło strzeleckich praw. „Dobro 

Rzeczypospolitej jest pierwszem i najważ- 

niejszem prawem strzeleckiem. Strzelec słuzy 
Rzeczypospolitej Polskiej i w każdej chwili 

gotów jest oddać życie w Jej obronie'*. Strze- 
lee stwierdza uroczysten: słowem honoru 20!- 

    

- nierskiego, obywateli i wolnego człowieka, że 
przez całe zycie dobro Rzeczypospolitej Poi. 

skiej nad wszystko inne, wyższe dla niego bę: 
dzie. * 

Tę szezytną ideę rozwinął Związek Strze- 
lecki i na  północno-wschodnich krańcach 
Rzeczypospolitej. = Wilno ma swoistą histo- 
rję w naszych dziejach; Wilno inaczej reagu- 

je na wszelkie zjawiska polskiego życia. Stru- 
ktura psychiczna Wileńszczyzny jest nie-łatwo 
pobudliwa, jest pełna refleksów i tajnej, głę- 
bokiej uezuciowości. 

Idea strzelecka powoli wsiąkała w skry- 

wane nurty wileńskiej duszy; w umysłowości 
budziła spokojne przemyśliwania, w sereu ta- 

jemne drżenia, we krwi nieuchwytną tęskno- 
tę do wolnych, kresowych *harców. Młodzież 

Wileńszczyzny, bratając się zwolna z ideą 
strzelecką, wchłonęła ją wkońcu po swojemu: 
w najskrytszą głębię swoich wyczuwań. Od- 

tąd w swej czystej prostocie oddała ona służ- 
bie strzeleckiej całą pełnię swoich młodych 
sił. 

1 dlatego tempo pracy strzeleckiej na Wi- 

leńszezyźnie jest równe, miarowe, bo równe 
jest tempo psychiki naszych chłopaków ; obja- 

wy entuzjazmu są rzadkie, ale za to uczucio- 

we podłoże pracy głębokie i pełne serdeczne- 
go przywiązania. 

Zrozumienie idei strzeleckiej wśród szero- 

kich, strzeleckich kadr jest pełne umiaru i 
przeświadezeń o jej wadze tu właśnie, na krań 

cach Rzeczypospolitej. Szary nasz strzelec w 
rozumowaniach swoich kieruje się raczej wy- 

czuwaniem potrzeb chwili bieżącej i koniecz- 

ności obywatelsko-państwowych. Długich wy- 

wodów nie szuka, nie wdaje się w długie dy- 
skusje, Myśl podejmuje spokojnie, przeżuwa 
ją zwolna, ale przeżutą wchłania niejako w 
skład swej krwi. 

Strzelec Wileńszczyzny wie, a raczej czu 

je, że jego służba strzelecka tu, to czuwanie 

na strażnicach, że rozsypane strzeleckie od- 

działy, to wał strzeleckich piersi, czujny na 
wszelkie zakusy z zewnątrz, a zapewniający 
równowagę w krystalizacji młodej państwo- 
wości wewnątrz Polski. Zrozumienie wysokie- 

go posłannietwa strzeleckiej służby na graniez 

nyeh połaciach Rzeczypospolitej dokonywało 

się na Wileńszczyźnie w ciągu ćwierówiecza 

powoli, ale mocno. Idea strzelecka, sięgnąwszy 
raz w milezącą i* zdawałoby się ponurą duszę 
wileńskiego strzelca, wżarła się w jego przy- 
słowiowe pokłady prastarego uporu, sprzęgła 

ga nierozerwalnie z całością Rzeczypospolitej 

1 uczyniła zeń świadomy, strzelecki mur! 

Postawa naszej, młodej rzeszy  strzelec- 

kiej jest mocna, zdrowa, karna i gotowa na 

każde zawołanie. Zwrócenie frontu jej na 
zewnątrz jest jedynie ostrzeżeniem, najwyż- 

szem jej bowiem pragnieniem jest harmonij- 

na, produktywna praca wewnątrz kraju, jes: 
tężyzna polskiej kultury, jest oddanie wszys:- 

kich sił na użytek mocarstwowości Rzeczypo- 
spolitej. 

Przenikające naszego strzelca poczucie 

dumy strzeleckiej — to proste, konieczne po- 
<zucie własnej wartości. I jeszcze jedna cecha 
wileńskiego strzelca: być strzelcem — to zna- 

czy coś robić, czegoś dokonać; zwykle bowiem 
prostą myśl wyraża on ruchem, zawiły proces 

myślowy nieraz jednem słowem, a głębokie 

przeżycia uczuciowe krótkiem wezwaniem: do 

dzieła! I dlatego trudno byłoby mu święto 
dwudziestopięciolecia umiłowanej idei strzelec 
kiej przeżywać choćby podniośle i choćby 

nawet najuroczyściej, ale bez znaku, bez real- 

nej wartości. A cóż mogłoby być  milszego, 
cóż więcej warte, niż to, by w dni srebrnego, 

strzeleckiego wesela skrzyknąć brać strzelec- 

ką do Wilna, do miłego miasta Komendanta 

— i by w dni swojego Święta rozesłać wici 
na polski wschód i południe i zachód i tu, 
w północnej stolicy Rzeczypospolitej zadzierż- 

gnąć obywatelskie, serdeczne więzy, by przy 
uroczystościach Związku Strzeleckiego na Wi- 

leńszczyźnie stworzyć Święto Zbratania Kre- 
SÓW. : 

I oto wyłoniony pod przedownietwem ge- 
nerała Żeligowskiego Komitet Honorowy ro- 

zesłał na krańce Rzeczypospolitej wezwania 

i prośby i oto na głos Wilna Łuek, Lwów, 

Katowice, Toruń żywo odpowiedziały i 
stoimy wobec wielkiego aktn zespolenia, ota- 
czających wnętrze Polski ziem i miast. Wil- 
no bowiem mia przecież swoje krwawe święta 
wielkanocne. Łuek swoją wierność obywatel- 
ską, Lwów swoje Orlęta i Jurków. Biczma- 

nów, Katowice żywą i jeszcze w bliznach od- 

czuwaną pamięć powstańczą, Toruń swe chlu- 

bne dzieje zmagania zbrojnego i moralnego z 

nawałą germańską — a nadtó wiele jeszcze 

innej, wspólnej kresowej doli i niedoli mają 
dzisiejsze krańce Rzeczypospolitej. 

Kresy czują żywiej, myślą głębiej, dzia- 
łają mieugięciej; dziś przeto nawiążemy ser- 
deczną, wspólną nić. Dziś jednakie uczucia ze- 

spolimy, podobne myśli ześrodkujemy, dzia- 

łanie nasze ujednolicimy. Każdy kresowy dora 
— strażnicę przepoimy wspólną, obywatelską 

dumą, przesycimy go tem samem pragnieniem 

państwowej tężyzny i mocarstwowości. 

Niechajże święto , dwudziestopięciolecia 
Związku Strzeleckiego na Wileńszczyźnie sta- 
nie się świętem zbratania Ziem Kresowych, 
niech wytyczone dziś myśli, splecione ramiona 
otoczą Rzeczypospolitej nierozerwalnym łań- 
euchem, sięgającym z Wilna. poprzez Łuck, 
Lwów, Katowice, Toruń aż po polskie morze. 

M. Matuszkiewicz. 

Uroczystości strzeleckie 
Wczoraj jako w przeddzień uroczystości 

25-lecia Związku Strzeleckiego przybyły do 
Wilna liczne delegacje. W godzinach wieczo- 
rowych odbył się na ulicach miasta capstrzyk 
orkiestr. 

PROGRAM DNIA DZISIEJSZEGO 

Godz. 6. — Drużynowe zawody marszo- 

we 10 km. ze strzelaniem z broni wojskowej. 
Start i meta na boisku sportowem na Pió- 
romoncie. 

Godz. 730. — Powitanie na dworcu ele 
gacyj. 

Godz. 10. — Zbiórka Związku Strzeleckie- 
go oraz przybyłych delegacyj na Placu Rat1- 
szowym (naprzeciw kościoła św. Kazimierza), 
poczem krótka modlitwa w Ostrej Bramie. 

Godz. 11.30 — Raport oraz defilada Związ 
ku Strzeleckiego przed naczelnemi władzami 
Związku — na placu Łukiskim. 

Godz. 14. — Zawody z broni małokalibro- 
wej o puhar komendanta Korpusu Kadetów, 
Marszałka Piłsudskiego we Lwowie na strzel- 
nicy na Pióromoncie. 

Godz. 11 — 19. — Zwiedzanie miasta, 
Targów Północnych i Wystawy Lniarskiej. 

Godz. 18. — Udział zaproszonych gości w 
plenarnem posiedzeniu Regjonalnego Zjazdu 
Gospodarczego w Wilnie. 

Godz. 20 — 21.30: — Ognisko strzeleckie 
na boisku sportowem 6 p. D. Leg. przy ul. 
Kościuszki. Ognisko odbędzie się bez wzglęlu 
na pogodę. 

Godz. 23. — Czarna kawa u Czerwonego 

Sztralla przy ul. Mickiewicza 12, organizowa 
na przez Akademicki Oddział Związku Strze- 
leckiego. 

DELEGACJA ZE LWOWA 

LWÓW PAT. — Dziś o godzinie 14.15 
wyjeżdża ze liwowa do Wilna przez Warsza- 
wę delegacja miasta Lwowa i Ziemi Czerwiń 

skiej, celem wzięcia udziału w święcie zbraia 
nia ziem kresowych, które odbędzie się w Wil 
nie. Delegacja składa się z około 200 osób. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 

GŁĘBOKIE — ul Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEj — Księgarnia Kol. „Ruch*. 
KLECK — Sklep „Jedność". 
£IDA — ul. $uwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch*. 
*IOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

NWiEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia jaźwińskiego. 
*OWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
t.SWs;ĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch” 

PODBRODZIE 

WOQŁOŻYN — 

60 gr, W numerach 

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

— ul. Wiłeńska 15 T. Gurwicz 
PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch 

SŁONIM — Księgarnia ]. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja 1 
SZARKOWSZCZYZNA, M. ! 

  

del, skład apie 

Liberman, Kiosk gazetowy 
"ny, 

WARSZAWA —- Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 
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Zjazd działaczy gospodarczych i społecznych BBWR. 
W piątek dnia 8 bm. o godz. 10-ej w sali 

Izby Przemysłowo - Handlowej otwarty zo- 

stał zjazd regjonalny działaczy gospodarczych 

i społecznych, zwołany przez Radę Wojewó 
dzką BBWR. 

Przemówienie inauguracyjne wygłosił pre- 

zes Rady Wojew. BBWR senator Witold Ab- 
ramowicz, podkreślając łączność zjazdu wileń 

skiego z warszawskim. 
Celem zjazdu wileńskiego jest ocena sy- 

tuacji gospodarczej Wileńszczyzny na tle o- 
gólnego stanu ekonomicznego państwa. Roz- 

ważenie możliwości rozwoju różnych dziedzin 
życia gospodarczego jest tem bardziej realne, 

że posiadamy bogactwa naturalne w glebie, 
lasach, i wodach, a nasze rzemiosło i rolni- 
ctwo może zaspokoić nietylko potrzeby ludzo 
ści miejscowej, ale także zasilać rynki eks- 

portowe. к ; 
Kryzys polega na zastoju produkcji i kon 

sumcji. Poruszając tę wymianę, stwarzamy do 
brobyt. 

Obrady zjazdu do tego celu właśnie mają 
dążyć. Jedynie zgodny wysiłek organizacyjny 
umożliwia pozytywne rozwikłanie obecnej sy- 

tuacji gospodarczej. 

Po przemówieniu inauguracyjnem p. sena- 

tor Abramowicz powołał do prezydjum p. p.: 
wojewodę wileńskiego Jaszczołta, gen. broni 

L. Żeligowskiego, b. premjera A. Prystora, b. 
min. rektora USB dr. W. Staniewicza, prezy 

denta m. Wilna dra Maleszewskiego, posłów: 
F. Czernichowskiego, B. Podoskiego, Wędzia- 
golskiego, Brokowskiego i Dobosza, prezy- 

denta Izby Rzemieślniczej Szumańskiego, pre 

zesa Izby Przem. - Handl. Rucińskiego, inż. 

S. Trockiego, prezesa Zw. Przemysł. Polskich 
M. Bohdanowicza, 

PRZEMOWIENIA POWITALNE 

Przemówienie powitalne wygłosił w imie- 
niu rządu wojewoda wileński Władysław Ja- 
szczołt. Nawiązując do obrad warszawskiego 
zjazdu gospodarczego (w maju rb.) uwypuk- 
lił p. wojewoda hasło, które przyświecać ro 

winno zjazdowi wileńskiemu: zbudzić do dzia 
łania siły moralne, umysłowe i  materjalne. 

Musimy zdać sobie sprawę, że nasze głów 
ne bogactwo—to ziemia i ci, którzy na niej 

siedzą. Typ obywatela kresowego, to wciele- 

nie tężyzny charakteru, siły woli, połączonej 
z przysłowiowym uporem kresowym. 

Te bogactwa moralne umożliwią wyzyska- 
nie bogactw naturalnych. Potrzeba jednak do 
tego walki o wydobycie się z trudnej sytna- 
cji. 

Społeczeństwo kresowe nie będzie na o- 
statniem miejscu w wydźwiganiu gospodarki 
kresowej na wyżyny. 

Wam — kończył wojewoda Jaszczołt — 
panowie działacze kresowi, składam życzenie, 
aby wynik prac waszych stał się etapem na 

drodze do wydźwignięcia gospodarki naszej i 
zapewnienia jej lepszego jutra. 

Następnie w imieniu władz centralnych 
BBwR przemówienie powitalne wygłosił po- 
seł Pr. Czernichowski: 

Zjazd dzisiejszy jest dalszym ciągiem ogól 
nopolskiego zjazdu działaczy gospodarczych 

i społecznych w Warszawie i ma na celu 
przepracowanie zagadnień gospodarczych w 
skali regjonalnej województwa wileńskiego.— 
Charakter regjonalny zjazdów stanowi o ich 
dużej wartości i znaczeniu, gdyż pozwała 
na ujęcie w wynikach zjazdów tych odręb- 
nych cech gospodarczych, jakie wynikają z 
właściwości poszezególnych ziem. Dla rozwoju 
życia gospodarczego w państwie stahowi to 
poważny krok, dający możność większego ilo- 
stosowania polityki gospodarczej do istotnych 
potrzeb i właś ści różnych ziem i wydo- 
bycia z nich maksimum ich możliwości góspo- 
darczych i maksimum wysiłku społeczeństwa 
dla ich zrealizowania. 

    

Duże zmiany powstałe w gospodarstwie 
naszem wskutek kryzysu i zmiany w usta- 
wodawstwie gospodarczem, dążącem do stwo- 
rzenia warunków przystosowania życia gospo 
darczego do zmienionych stosunków- wytwo- 
rzyły inne warunki i możliwości gospodarcze, 
w których społeczeństwo winno się dobrze 
orjentować, by obrać właściwą drogę w swej 
pracy. 

Celem zjazdu będzie wykazanie 

zmian, wskazanie jakie dają one możliw. 
by przez to pobudzić inicjatywę gospodarczą 
i społeczną dla ożywienia życia gospodarcze 
go i jego zaktywizowania. 

Zjazd obeeny posiadać będzie duże znacze 
nie nietylko z powodu podjęcia w szerokim 
zakresie zagadnień gospodarczych, ale i ze 
względu na charakter społeczno - wychowaw- 
czy swych prac. Skierowana bowiem winaa 
być uwaga społeczeństwa na potrzebę wydo- 

   

    

bycia ze siebie własnego wysiłku, własnej 1ni 
cjatywy, które niezawsze szły w parze z po- 

stulatami, skierowanemi do państwa. Zjazdy 
działaczy gospodarczych i społecznych winny 
zamknąć nienormalny okres w naszem życiu 

gospodarczem, w którem wytworzyła się at- 
mosfera oglądania się ciągle na pomoce ; 
wnątrz, na pomoce państwa ze środków publ 

nych, w której łatwo zatracić miarę w tem, 
czego można żądać od państwa, a co należy 
wydobyć z własnego wysiłku. Przywrócenie 
równowagi i właściwej miary w tej sferze 
jest koniecznym warunkiem zdrowego rozwo- 
ju gospodarczego. 

Udział przedstawicieli władz, przedstawi- 

cieli sfer społecznych i działaczy z wszel- 
kieh dziedzin życia gospodarczego jest gwa- 
rancją, że obrady dadzą pożądane wyniki, 

jest gwarancją współdziałania społeczeństwa 
w osiągnięciu zamierzeń zjazdu. 

Imieniem sekretarjatu generalnego BBWR 

składam najlepsze życzenia obradom zjazdu 
pomyślnych wyników. 

DEPESZE HOŁDOWNICZE 

Po przemówieniach powitalnych uchwaio- 
noe przez aklamację wysłanie depesz hołdowni 
czych do Prezydenta Rzeczypospolitej prof. 

Ignacego Mościekiego, Marszałka Józefa Pił- 

sudskiego, prezesa Rady Ministrów Jędrzeje- 
wicza oraz prezesa BBWR b. premjera Wale- 

rego Sławka. 

REFERAT REKTORA W. STANIEWICZA 

„Rozwój rolnictwa, jako podstawa rozwoju 

gospodarczego Wilna i Ziemi Wileńskiej: * 

W referacie swym mówca zaznaczył, że ce 
lem dzisiejszego zdu jest pobudzenie ener- 

twórczej społeczeństwa, oży- 
wienie i podniesienie życia gospodarczego 

Wilna i Ziemi Wileńskiej, aby w ten sposób 
wspólnie z innemi ziemiami Rzeczypospolitej 
przezwyciężyć kryzys wywalczyć lepsze j 
tro dla Polski. Ożywienie życia gospodarcze- 
go jest niemożliwe bez podźwignięcia z upad- 
ku rolnietwa, bez przywrócenia wsi naszej po 
myślności i dobrobytu i dlatego ten właśnie 
temat został wysunięty przez organizatorów 
zjazdu na czoło obrad. Jeżeli, pomimo daleko 
iągcej energicznej i twórczej polityki gospo- 
darczej państwa, prowadzonej od dłuższego 
czasu w Polsce nie powiodło się uchronić roi- 
nietwa od kryzysu, to znaczną winę tego po- 
nosi samo społeczeństwo rolnicze, które niezor 
ganizowane, rozbite i poróżnione z sobą nie 
umiało wyzyskać osiągniętych już od rządu 
zdobyczy. 

Referent podkreślił niesłychanie ciężkie 
warunki Wileńszczyzny, która ma ubogą gle- 
bę, surowy klimat i fatalne warunki geolity- 
czne, Jeżeli wieś nasza, nawet w dzisiejszym 
kryzysie stale się rozwija i kroczy na dro- 
dze postępu, zawdzięczamy to doskonałemu i 
potężnemu elementowi ludzkiemu. 

Dalszą część swego referatu poświęcił prof. 
Staniewicz miastu Wilnu, jako poważnemu i 
pojemnemu rynkowi zbytu na płody rolnicze, 
i hodowlane. Dla należytej organizacji tego 
rynku mało dotąd uczyniono. Jednym z po- 
myślnych czynników w tym względzie jest 
istniejąca dopiero od pół roku Wileńska Gieł 
da Zbożowo - Towarowa. Mówca domagał się 
budowy w Wilnie elewatora zbożowego, zjed- 
noczenia istniejących w Wilnie organizacyj 
x1olniczo - handlowych (centrali i syndykatu) 
w jedną silną instytucję, budowy nowoczes- 

nych rzeźni, zorganizowania mleczarstwa, mó 
wił o stworzeniu stałych i trwałych pod: 
do rozwoju przemysłu lniarskiego w Wilnie, 
jako głównym ośrodku jego produkcji i han 
dln. Dłuższy ustęp referatu poświęcony był 
sytuacji finansowej rolnictwa i jego niepo- 
miernemu zadłużeniu. Mówca poruszył spra- 
wę budowy szkół, budowy szos i dróg bitych. 
Omówił wkońcu sprawę przebudowy ustroju 
rolnego wsi naszej. 

Reasumując swe wywody referent powie- 

dział, że najbliższym celem i zadaniem rol- 
nietwa naszego jest uporządkowanie i pogłę 
bienie rynku wileńskiego oraz zdobycie in - 
nych rynków w kraju, i poza granicami pań 
stwa, dla tych nadwyżek płodów rolnych i ho- 
dowlanych, których na rynku wileńskim umie 
śsić niepodobna. 

W interesie innych dzielnie, szczególnie 
bardziej uprzemysłowionych, leży uporządko- 
wanie stosunków gospodarczych u nas i pod 
niesienie naszego dobrobytu, przez eo zwięk- 
szona będzie nasza siła nabywcza i zapew- 
niony stały wewnętrzny rynek zbytu. Pracu- 
jąc nad podniesieniem dobrobytu wsi naszej, 
pracujemy również najskuteczniej nad zwal- 
czaniem bezrobocia innych, bardziej uprzemy- 
słowionych, dzielnie. Zwiększając zaś naszą 
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„pos. Taraszkiewicz wydany Sowietom 
wzamian za pisarza białoruskiego Olechnowicza 

WILNO. — Wczoraj w południe na 
punkcie granicznym w Stołpcach został 
wydany w ręce władz sowieckich b. 
przywódca Hromady Bronisław Tarasz- 
kiewicz, skazany niedawno na 8 lat cięż 
kiego więzienia. 

Taraszkiewicz został wymieniony na - 
pisarza białoruskiego Olechnowicza, are- 
sztowanego w Mińsku przed trzema laty 
za działalność nacjonalistyczną wraz z 
innymi działaczami bia imi. 

Olechnowicz, były urzędnik wileń- 

skiej Kasy Chorych, po wyjeździe do 
Sowietów, przez pewien czas pracował w 
różnych organizacjach kulturalnych w 
Mińsku, lecz naraziwszy się władzy bol- 
szewickiej został skazany na długoletnie 
więzienie. 

Taraszkiewicza przywieziono do Stet 
pców w dniu 7 bm. pociągiem osobowyn: 
z Wronek przez Brześć Litewski pod 
specjalną eskortą, złożoną z kilku poli- 
cjantów. 

W Stołpcach spotkała go żona i bliż 

sza rodzina. 
Aktu wymiany dokonano w obecnoś- 

ci władz administracyjnych polskich i 
sowieckich. 

W sowieckim Kołosowie Taraszkiewi 
cza witali b. hromadowcy z Rak-Michaj- 
łowskim na czele. 

Wymieniony za Taraszkiewicza dzia- 
łacz białoruski Olechnowicz po przekro- 
czeniu granicy i przywitaniu się z rodzi 
ną pozostał chwilowo w Stołpcach. 

O OO На оЙ 

   
   

siłę nabywezą, zacieśniamy zarazem najsku- 

teczniej węzły, łączące nas z innemi ziemiami 
Rzeczypospolitej i czynnie współdziałamy w 
powodzeniu tego trudnego, lecz jakże wdzięcz 
nego, zagadnienia, które wypadło na dolę na- 

szego pokolenia, — jakiem jest zjednoczenie i 
zespolenie wszystkich ziem Rzeczypospolitej 

w jeden potężny organizm gospodarczy. 

REFERAT DYR. WŁAD. BARAŃSKIEGO 

B. t. „Problemy przemysłowo - handlowe 
i rzemieślnicze Wileńszczyzny'' 

Referat swój zaczął dyrektor Barański na 
stępującemi słowami: 

„Jesteśmy u schyłku wielkich dni gospo- 
darczych * Wileńszczyzay, zapoczątkowanych 
otwarciem Targów Północnych i Wystawy 
Lniarskiej, Zjazdem Rzemieślniczym i  Zjaz- 
dem Lniarskim, upamiętnionych na trwałe 0- 
twarciem Wileńskiej Izby Rolniczej**. 

Nazwał zjazd imponującym powszechnyja 

naszym regjonalnym kongresem gospodarczym 
który doszedł do skutku z inicjatywy wileń- 
skiej grupy regjonalnej BBWR. Następnie mó 

wił o przemyśle i handlu wileńskim, o nie- 
docenianym dotąd problemie uprzemysłowie- 

nia i połączonej z tem urbanizacji w: 
wództw półnóecno - wschodnich. Tempo indu- 
strjalizacji sowieckiej Białorusi, rozwoju gos- 

podarczego Litwy, rekonstrukcja i przebudo 

wa gospodarcza Łotwy, to wszystko bodźce, 
przemawiające do ambicji nietylko wilniani- 
na, ale i każdego obywatela Polski, nie po- 
zwalające tolerować faktu, że w rzędzie tych 

i sąsiadów polska Wileńs: 
ć ostatnie miejsce. 

Mówiąc o rezultatach zjazdu warszawskie- 
go, mówea stwierdził, że konjunktury sami 
musimy sobie wypracowywać. Programem na 
szych prac będzie kontynuowanie i udoska- 

nalenie dzieła zaczętego już w stolicy. 

Dłuższe ustępy referatu poświęcił mówca 
problemom komunikacji, w kwestji surowców, 

w kwestji preferencyj itd. 
Stwierdził, że jesteśmy często z naszemi 

towarami bez konkurencji z powodu zarówno 
taniości produkcji, wysokiej jakości surowca. 
Należy wskrzesić markę towaru wileńskiego, 
jaką ma na rynkach zagranicznych. Omówił 
sprawę standaryzacji, organizacji zbytu, syn 
dykalizacji niektórych gałęzi naszej wytwór- 
czości, sprawę dostaw publicznych, o koniecz 
ności wyszukiwania i wykorzystania wszyst- 
kich niewyzyskanych dotychczas możliwości 
produkeyjnych i handlowych np. w sprawie 
wywozu grzybów, ziół leczniczych, jagód teś- 
nych, odpadków zwierzęcych itp. 

Zkolei mówca uzasadniał konieczność r07- 
woju turystyki, która mogłaby być źródłem 
wielkich dochodów. Apelował wkońcu o współ 
pracę do przedstawicieli władz, wzywając ich, 
aby byli orędownikami naszych potrzeb u rzą 
du. Jeżeli do tej współpracy dodamy współ- 
pracę z naszą regjonalną reprezentacją par- 
lamentarną, jeżeli wszysey zabierzemy się nie 
zivtocznie do roboty, doczekamy chwili, że 
Wileńszczyzna będzie znana i ceniona w ca- 
łej Polsce, nietylko jako kolebka myśli polity 
cznej i jako kryniea wartości intelektual - 
nych, lecz także jako wzór tężyzny i prakty- 
eznego czynu gospodarczego. 

KOMISJE I SEKOJE 

Po referatach rektora USB dra Staniewi- 
cza i dyr. Izby Przem. - Handl. inż. Barań- 
skiego przewodniczący zjazdu senator W. Ab 

ramowicz zarządził obrady w komisjach i sek 
cjach, powołując przewodniczących poszcze- 
gólnych komisyj: 

Przewodnictwo komisji rolnej objął rektor 
Witold Staniewicz; ы 

"Przemysłowo - handlowej — prezes Izby 

Przemysłowo - Handlowej w Wilnie Roman 
Ruciński, 

Samorządowej — prezydent m. Wilna dr. 
Maleszewski. 

Komisji pracy — prezes Rady Głównej 
Zjednoczonych Robotniczych Związków Zawo 
dowych Ziem Północno - Wschodnich poseł 
na Sejm dr. Stefan Brokowski. 

Komisje wyłoniły po kilka sekcyj. 
Obrady w komisjach i sekcjach wyznaczo 

ne zostały na godziny popołudniowe. 

PO POŁUDNIU 

Po przerwie obiadowej o godz. 16 odbyły 

się posiedzenia poszczególnych  komisyj, na 
których wygłoszono szereg referatów. 

Komisja rolna obradowała w sali Izby 
Przemysłowo - Handlowej (Mickiewicza 32). 

Referat wygłosił dyr. A. Iwański na temat 
„Upośledzenie województw północnych w za- 
kresie przemysłowo - rolnym''. W referacie 
swym oświetlił p. Iwański trzy działy prze- 

mysłowo - rolnej gospodarki: bekoniarstwo, 
cukiernictwo i gorzelnictwó. 

Ilustrując swe wywody liczbami, zobrazo- 
wał prelegent upośledzenie województw wileń 
skiego i nowogródzkiego pod względem z08- 

podarczym. = 
Rolnictwo nieuprzemysłowione traci wiele. 

Ale z drugiej strony Wileńszczyzna i Nowo 
gródczyzna ze swego charakteru klimatyczne- 
go nie nadają się np. zupełnie na cukrownic- 
two. 

Jedynie gorzelnictwo może u nas rozwi- 
nąć się należycie, tembardziej, że w obec- 
nych warunkach w Wileńszczyźnie zaledwie 
jedna szósta, a w Nowogródczyźńie jedna 
trzecia część możliwości w tym zakresie jest 
wyzyskanych. 

Państwo, subsydjując przemysł rolniczy, 
wzmacnia rolnictwo. We własnym więc intere 
sie winniśmy dążyć do uprzemysłowienia g0s- 
podarstw rolnych. Jeżeli chodzi np. o spoży- 
cie spirytusu, to Wileńszczyzna konsumuje 
własną produkcję i znaczną część sprowa- 

dza. : 

е- 

   

       

    

  

  

    

Cyfrowo upośledzenie województw półnac- 

nych wyraża się sumą przeszło 20 i pół mi- 
ljonów zł. rocznie. 

Jak temu zaradzić? 
Jakiemi drogami zdążać do ożywienia i 

uprzemysłowienia naszego rolnictwa? 

Przedewszystkiem przez wyzyskanie moż- 
liwości odpowiadających naszym warunkom 

geograficznym i społecznym. Więc poza go- 
rzelnictwem, które otrzymać winno wszelkie 

możliwe ułatwienia, uwzględnić należy prze- 
róbkę Inu (słoma i sięmię), co ma znaczenie 

zarówno gospodarcze, gdyż daje rolnikowi 
zbyt produktu, jak i społeczne przez organi- 
zację tkactwa domowego na wsi. 

Przetwory mleczne, a w pierwszym rzę- 
dzie ser litewski jest produktem bardzo odpo 

wiednim do zbytu. 
Tak samo wędliny wiejskie, które mają 

wielkie nawet powodzenie na rynkach zagra- 
nicznych, oczywiście przy odpowiedniej orga- 
nizacji zbytu. 

W związku z temi możliwościami powsta 
je konieczność budowy chłodni i składów о- 
raz rozszerzenie sieci komunikacyjnej. 

Tak w ogólnych zarysach przedstawiają 
się drogi wyjścia z martwoty kryzysowej. 

Obrady komisyj i sekcyj przerwane zo- 

stały w godzinach wieczorowych. Dziś w sobo 

tę 9 bm. o godz. 9-ej dalszy ciąg obrad i re- 
feratów. 

Omówienie całości prac w komisjach i 
sprecyzowanie tez oraz wniosków dokonane 

zostanie na dzisiejszem  plenarnem posiedze- 
niu o godz. 17-ej w sali Izby Przemysłowo - 

Handlowej. a 

WRAŻENIA, REFLEKSJE 

Na zjazd przybyło przeszło 500 osób, repro 
zentujących najrozmaitsze organizacje gospo- 

darcze i społeczne na terenie województw 
północnych. 

Podkreślić należy, znakomitą i 

organizację zjazdu. 
Zarówno rozplanowanie czasu, jak techni- 

ka obrad była na wysokośś zadania. : 
Okres III Targów Północnych został csto- 

wo wybrany na urządzenie zjazdu. 
Z jednej strony demonstracja sił żywot- 

nych Wileńszczyzny, z drugiej konkretne i 
realne zamierzenia, które ożywią i podnio- 
są nasze życie gospoddrcze. 

Już sam fakt zjazdu i pioblemy na nia 
poruszane świadczą o pękaniu twardych wię- 
zów zastoju kryzysowego. 

. . * 

Dziś dalszy ciąg zjazda. Uchwały i 
wnioski, jakie powzięte zostaną po ogólnem 
podsumowaniu całości prac, pozwolą ocenić w 
pełni doniosłość zjazdu gospodarczego w 

Wilnie. t. 0. 

TELEGRAMY GRATULACYJNE 

Na zjazd nadeszły liczne telegramy a 
wśród nich depesza b. wieloletniego wojewody 
wileńskiego, marszałka Senatu Władysława 
Raczkiewicza, treści następującej : 

Przesyłam najlepsze życzenia owocnych ob 
rad ku pomyślnemu rozwiązania zagadnień 
gospodarczych szczególnie bliskiej mi Ziemi 
Wileńskiej. 

Wojewoda nowogródzki Świderski telegra- 
fował: 

Nie mogąc wziąć udziału w obradach 
Zjazdu, przesyłam życzenia owcenych wyni- 
ków obrad dla dobra państwa. 

Również nadeszia depesza od prezydjun 
odbywającego się równocześnie w Wilnie о- 
gólpolskiego Zjazdu Związku Restauraterów i 
Hotelarzy następującej treści: 

Nie mogąc z powodu odbywającego się zja 
zdu restauratorów i bhoteiarzy wziąć udziału 
w pracach zjazdu gospoda:czega, tą drozą 
przesyłamy zjazdowi działaczy gospodarczych 
i społecznych życzenia najpomyśiuiejszej i 
owocnej pracy dla dobra Rzeczypospolitej. 

BMEUTTE: TSZEER AGENT AS 

NOWY WICEMINISTER SKARBU 

WZOTOWĄ 

  

   

  

P. Wacław Jędrzejewicz dotychczasowy dyre- 
ktor departamentu administracyjnego  Mini- 
sterstwa Spraw Zagranicznych mianowany 
podsekretarzem stanu Ministerstwa Skarbu. 

| cw 

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAĆ 
BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMODZIAŁO- 

WE WYROBY Z WŁASNEGO LNU 

   



SILVA RERUM 
POZA NAWIASEM SPOKOJNEGO ŻYCIA. 

Starzy... „ Marny jest los ludzi starych, 

którzy nie misją zabezpieczonego bytu. Są oni 
ciężarem dla bliskich krewny ch; czują tragiez 

ną swą bezradność. Dziś już rzadkością jest 
siwy staruszek, siedzący przy kominku, oto- 

czony wnukami i opowiadający wesołe rzeczy 
o dawnych swych przeżyciach... Los stare: 
dziś jest o wiele smutniejszy, starość zaś na- 

stępuje o wiele wcześniej, niż bywało dawniej, 

a nawet wcześniej, niż ją się odczuwa... 
Dziś mężczyzna 45-letni już jest trakto- 

wany, jako niedołężny starzec. 

Głos Poranny (244) porusza tę 
sprawę. 

Od dłuższego już czasu urzędy państwo- 

we, instytucje samorządowe i komunalne, a 
nawet przedsiębiorstwa prywatne, wprowadzi- 
ły zwyczaj nieprzyjmowania pracowników, 

którzy mają ukończone 45 lat życia. 
Zwyczaj ten niesłychanie szybko przyjął 

się powszechnie i stał się ogromnie modny, a 

nawet obecnie został uświęcony przez tak 
zwane przepisy wspomnianych instytucyj. 
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Przed męż з 45-letnim zamy 
się drzwi do urzędów /tucyj społecznych. 

Za starzy!.. Wytwarza się sytuacja bez wyj- 

Z jednej strony ludzie, liczący ponad 45 
lat życia, pozbawieni są przez przepisy służ- 
bowe możności otrzymywania pracy zarobko- 

wej w urzędach i instytucjach społecznych, 
skazani więc zostają na przymusowe bezrobo- 

cie, ewentualnie mogą liczyć jedynie na zao- 

patrzenie emerytalne, jako źródło. utrzymania 

do śmierci. 
Z drugiej jednak strony wszystkie prze- 

pisy emerytalne, czy to państwowe, czy pry- 

watne, ustalają okres wysługi emerytalnej na 

40 lat, a wiek prekluzyjny dla uzyskania peł- 

nej emerytury na 60 do 65 lat. 
Jakże zdobyć tę emeryturę, Ora jest je- 

dynem zabezpieczeniem na starość ? 
Ażeby uzyskać w 65 roku życia emerytu- 

rę, pracownik musi rozpocząć pracę zarobko- 
wą najpóźniej w 25 roku życia, a do tego cza 

su musi zdobyć średnie, wyższe i zawodowe 

wykształcenie, no i kontynuować pracę bez 
przerwy 40 lat. A zatem uzyskanie pełnej eme 

rytury nawet w idealnych warunkach jest bar 

dzo trudne, bo obliczenia powyższe nie biorą 
w rachubę jednego decydującego czynnika, 

jaki stanowi zdrowie i życie pracownika. AJe 
jeżeli po upływie dwudziestu przepracowa- 

nych latach instytucja, w której był za- 
trudniony pracownik, z jakichkolwiek powo- 

dów przestanie istnieć, to pracownik ten znaj 
dzie się w sytuacji bez wyjścia. 

Przepisy służbowe nie pozwalają dać mu 
pracę zarobkową, a przepisy emerytalne zezwa 
lają na przyznanie mu zaledwie około 50 proc. 
emerytury, a i na to, żeby ją uzyskać, po- 

trzebne jest istnienie całego szeregu warnn- 

ków. 
Trzeba więc pilnować się: przed 45-tym 

rokiem życia jeszeze można. zmieniać posady, 
ale przy zbliżeniu się tego fatalnego wieku 
trzeba znaleźć instytucję, w której dałoby się 
szczęśliwie doczekać emerytury... łatwo to 
powiedzieć, ale trudniej wykonać!... е 

A tymczasem — tworzą się kadry mło- 
dych emerytów, lub uzupełniają się i tak 
liczne szeregi bezrobotnych.. 

Jak żyją bezrobotni?.. Gazety podają wy: 

niki przeprowadzonej ankiety, która m. in. za- 

rysowała taki obraz: 
Na 100 mężczyzn, badanych, tylko 65 mia 

ło cieplejsze okrycie, na 100 kobiet — tylko 
47, a na 100 dzieci — zaledwie 38. Prawie je- 
den procent nie posiada wogóle żadnej bieli- 
zny, co na sobie, a 46 proc. ma jedną zmianę. 

Na 100 osób zaledwie 39 ma łóżka i Z 
otomany. Łatwo więc wyobrazić sobie, jak 
straszliwie w tych warunkach wygląda kwe- 
stja mieszkaniowa. . 

Wszystko to musi odbijać się na zdrowiu 
i rozwoju fizycznym, to też już przeciętna 
waga niemowlęcia w bezrobotnej rodzinie jest 
© pół kilo mniejsza, niż normalne, a wzrost 
o 2 cm. Dziecko od lat 2 do 7 waży o 1 klg. 
mniej i niższe jest o 4,2 cm., a dzieci od lat 

7 do 14 są niższe 03 cm. i mniej ważą o 2 

  

Co piąty noworodek umiera, a co druga 

kobieta roni. 
Smutny jest los tych, co się znaleźli poza 

nawiasem spokojnego, pogodnego życia! 
Lector. 

Dr. med. ŁUKIEWICZ KAZIWIERZ 
Chor. skórne, weneryczne i moczoplciows, 

przeprowadził się na ul. Mickiewicza 
Nr. 24 — przyjm. 12—2, 5—7.   
  

  

   

WARSZAWA PAT. — W dniu wczoraj- 
szym komisarz generalny pożyczki narodow« ei 

przyjął szereg delegacyj, reprezentujących ró 
żne warstwy społeczne, które deklarowaly 

swój udział w pożyczce. 

Między innemi został przyjęty pos. Hotyń 

ski, który zgłosił się w imieniu Centralnego 
Związku Przemysłu Polskiego, zawiadami. 

o powziężtej przez Związek uchwale, dotyw. 

cej uznania sprawy pożyczki za najważniej- 

sze zadanie doby obecnej, do którego realiza- 

  

    
e delegacja Rady Naczelnej 

SŁUWU 

Gremialny akces do subskrypcji pożyczki 
cji Centr. Kom. chce się aktywnie przyczynić. 

Następnie przyjęty został p. Fudakowski, 

prezes Związku Izb Rolniczych, który zadek- 
larował całkowitą współpracę samorządu rol- 

niczego i przedstawił program pracy tego 

samorządu w zakresie subskrypcji pożyczki 

Zgłosiła się również w dniu wczorajszym 
Organizacyj Zie- 

miańskich, oraz Związku Ziemian w osobach 
senatorów Steckiego, Wańkowicza, i prezesa 

Pleszczyńskiego. Delegacja ta zgłosiła dekla- 

POSIEDZENIE KOM. ORGANIZACYJNEJ KOMITETU POŻYCZKI NARODOWEJ 

    

j obywatelskiego komitetn ройуе 
SDE n 

  

posie: 8 nie. 

  

W czwartek odbyło się w sali obrad „Senatu inau 

      

   

  

   

yjne posiedzenie komisji organizacyj 

zdjęciu marszałek natu Ra 

Skarbu Zawadzśi. 

Zs TUPARUISENPYRĄ 

  

    

  

Sesja sejmowa rozpocznie się w październiku 
WARSZAWA. (tel. wł.). W ostatnich ty- 

godniach rozeszła się pogłoska, jakoby zwy- 
czajna sesja sejmowa miała być przyśpieszo- 

na. jak się dowiadujemy pogłoska ta nie od- 
powiada rzeczywistości, sesja sejmowa — гол- 
pocznie się jak zwykłe w ostatnich dniach 
października. Do czasu zebrania się Izb usta- 

wodawczych oczekiwać należy uregulowania 

szeregu spraw w drodze dekretów Prezydenta 

Rzeczypospolitej m. in. wydany prawdopodo- 

bnie zostanie, dekret w sprawie nowego ko- 

deksu handlowego, 'w sprawach zaległóści po- 

datkowych i oddłużenia przemysłu, 

Wyrok w procesie w Kobryniu 
KOBRYŃ. PAT. Dziś w południe ogłoszo- 

ny został wyrok w procesie 9 oskarżonych © 

należenie do KPZB. 
Wyrokiem sądu sprawa Reginy Kapłanów - 

ny przekazana została do postępowania zwy- 
kłego. Pozostali oskarżeni zostali skazani 
na dożywotnie więzienie. 

KOBRYŃ. PAT. Sąd w motywach wyroku 
przyjął pod uwagę wszystkie tezy prokuratora 

o winie z art, 93 par. 1. Jako okoliczność ła- 

godzącą sąd wziął jednak pod uwagę niski 
poziom umysłowy wszystkich oskarżonych. 

Sprawę oskarżonej Kapłanówny, w myśl wy- 
wodów obrony, sąd zdecydował skierować 
na drogę zwykłego postępowania, nie dopa- 
trując się cech, kwalifikujących czyn do 
rozpatrywania przez BE doraźny. 

1-my etap biegu kolarskiego dockoła Pelski“ 
BRZEŚĆ n/Bugiem PAT. W piątek zawod- 

nicy biegu kolarskiego dookoła Polski prze- 
byli 7-my etap Wołkowysk — Brześć n/Bu- 
giem (231 klm,), Na metę w Brześciu czołowa 
grupa zawodników wpadła prawie  jednocze- 
śnie. Pierwszy był Olecki przed Wasilewskim 

i Moczulskim, wszyscy trzej w tym samym 
czasie 8 godz. 39 min. 4-te miejsce zajął 
Igo — 8 g. 39 m. 01 sek., 5-te Lipiński 8 g. 
39 m. 02 sek,, 6-te Zieliński 8 g. 39 m. 03 sek., 
7-me Kosior, 8-6 Konopczyński, 9 Duda, 
10 Specjał. 

  

Nagły zgon króla iraku 
Pogłoski o tajemniczych przyczynach śmierci 

BERN. PAT. Ubiegłej nocy zmarł tu 
król iraku Faysał. Przyczyną zgonu był atak 
sercowy. 

Wielkie wrażenie wywołała w Londynie 
wiadomość o niespodziewanej śmierci króla 
Faysala, który dopiero niedawno, bo niespeł- 
na przed dwoma miesiącami bawił w Londynie 
jako gość króla Jerzego. Zaraz po jego wyjeź- 
dzie miały miejsca zamieszki, podczas których 
doszło do masakry Asyryjczyków. Sprawa ta 
znajdzie się na porządku dziennym najbliższej 

sesji Ligi Narodów. 

Dziwnym zbiegiem okoliczności śmierć Fa- 
ysala nastąpiła właśnie obecnie, na dwa ty- 
godnie przed rozpatrywaniem na forum uk 

  

WYSTAWA OSOBLIWA i POUCZAJĄCA 
(ROZMOWA Z PUŁKOWNIKIEM ST. BŁOCKIM NA'TEMAT WYSTAWY PSÓW 

NA TARGACH PÓŁNOCNYCH). 

Są zdarzenia nieraz bardzo małe i bła- 
he, ale niezmiernie dokuczliwe wskutek tego, 
że w nich, jak w zwierciadle zaznaczają się 
wszystkie wady i bolączki źle zorganizowa- 

nego życia, Malutkie ludzkie ambicyjki, nieu- 
ctwo, brak poczucia umiaru, tupet i zarozu- 

miałość nagle się łączą, tworząc denerwującą 
całość. I mniejsza, że skutki niepowažnych 
imprez nie są katastrofalne, — sam fakt moż 

liwości otwartego popisywania się brakiem 
rzetelności jest niepokojący i szkodliwy. 

Przykład takiego maleńkiego, ale nieznoś- 
nego zjawiska dała wilnianom  zeszłoroczna 

wystawa psów, zorganizowana przez ludzi, 
którzy o psach rasowych mieli pojęcie wcaie 
nieskomplikowane, lecz którym to bynajmniej 
nie przeszkadzało występować w roli rzeczo- 
znawców. Ówczesna wystawa psów była pra- 
dziwym wzorem humorystycznych małomiaste 

czkowych wystaw, urządzanych gwoli zaspo- 
kojenia ambicji osób, nie znajdujących lepsze 

go zajęcia. A więc odznaczała się ta wysta- 
wa marną organizacją, brakiem opieki nad 
zwierzętami, wykazała ona lekkomyślność sę- 

dziów, nie przygotowanych do swego zada- 

nia i bezeeremonjalność kierowników, któ- 

rzy nie liczyli się z głosami sędziów, zmienia- 
jąc lub przekreślając uchwały jury, dowiod- 

ła wreszcie, iż otrzymanie nagrody w znacz- 
nym stopniu zależało od energji i przedsię- 

biorezości samych wystawców, — słowem, 
była to wystawa niewątpliwie niepoważna. 

Błaha to rzecz: psia wystawa, zorganizo- 
wana „pod psem““, ale nie bez znaczenia jest 
fakt panoszenia się ignorancji, sprzyjającej 

nieporozumieniom i nadużyciom. Przecież 

miłośnicy psa rasowego nie mogą na takiej 

wystawie dowiedzieć się o istotnej wartości 
swego psa, bo panowie sędziowie sami nie 
wiedzą o tem, — natomiast spryciarze korzy- 
stają z okazji, aby zdobyć parę medali dia 
kundli, sprzedawanych później po bajońskich 

sumach, jako psy rasowe i premjowane. 

   

Niesłychanie przykrą niespodziankę 'zgoto 
wała miłośnikom psów Dyrekcja Targów Pół- 

nocnych, która powierzyła organizację wy- 
stawy psów osobom już dostatecznie skompro 
mitowanym wskutek nieumiejętnego i niepo- 
ważnego stosunku do wystawy w zeszłym x0- 

ku. Skutki nie dały długo czekać na siebie. 
Już kwalifikacje i dość niezwykły, a normal- 
nie niepraktykowany sposób łączenia funkcyj 
organizatorów i równocześnie sędziów, do- 
wodzi nieprzejmowania się wziętą na siebie 

rołą; przestudjowanie zaś katalogu i obejrze- 
nie męczonych na wystawie psów pozwala na 
wysunięcie jak najsmutniejszych wniosków. 

Chcąc skontrolować swoje wrażenia, a je- 
dnocześnie zasięgnąć informacyj naprawdę 
rzeczowych i fachowych, udałem się pod 
wrażeniem wystawy do znanego wileńskiego 

kynologa, pułk. St. Błockiego z prośbą o ła- 

skawe podzielenie się swemi uwagami. 

— Daruje Pan Pułkownik, że zabiorę Mu 
chwilkę czasu, ale jestem pod wrażeniem wy 
stawy psów, którą uważam za ciemną plamę 
na tak miłych i sympatycznych III Tar- 
gach. 

Chciałbym upewnić się, czy nie wpadam 
w przesadę i nie szukam dziury w całem,— 
no i chciałbym posłyszeć zdanie Pana Puł- 
kownika o wartości imprezy, zorganizowanej 
przecież w ramach Targów Północnych, co bar 

dzynarodowem sprawy, za którą czyniono о- 
sobiście odpowiedzialnym Faysała, Wywołuje 
to w Londynie rozmaite pogłoski, : Niektórzy 
twierdzą, że śmierć nie nastąpiła w sposób na- 

turalny, lecz pogłoski te są kategorycznie de- 
mentowane przez poselstwo Iraku w Londy- 
nie. Uwagę zwraca również fakt, że koronacja 
nowego króla, którym jest 21-letni syn  Fa- 
ysala Ghazi, nastąpiła 'w Bagdadzie, zaledwie 
w 9 godzin po nagłym zgonie Faysala, Nowy 
król wychowywał się w Anglji. 

; KORONACJA KSIĘCIA GHAZI 

BAGDAD. PAT. W dniu 8 b. m. rano 

odbyła się koronacja księcia Ghazi, syna 
zmarłego króla Faysala, na króla iraku, 

dzo obowiązuje. Przedewszystkiem wydaje mi 
się, że warunki saniturne.... 

— Nietylko sanitarne, ale i humanitarne 
są fatalne! Przypomina to wystawy małomia 
steczkowe gorszego gatunku, albo wręcz jar- 
marczne imprezy. Psy drżą z zimna w swyca 

klateczkach, nie mających poddasza i osze- 

lowania. Psy większe (dogi) mogą jedynie le- 
żeć i to zwinięte w kłębek, co nie pozwala 

zorjentować się, jak ten pies w rzeczywistoś- 
ci wygląda, i czy, — gdy chodzi o zewnętrz 
ne walory, zasługuje na wyróżnienie. 

Szczytem barbarzyństwa jest zaprezento- 
wanie na szkielet wychudzonej suki wilezycy 
(rasy mieszanej), ze szezeniętami, bezskutecz 
nie walczącemi o jej puste wymiona. Ta su- 
ka, pozostawiona na noe w zimnej klatce, 
przeraźliwie wyła, błagając przechodniów o 
ratunek. Uspakajał ją strażnik w sposób bar- 

dzo pomysłowy: zapomocą nderzenia kluczem 
po nosie!.., 

— Zarysowuje Pan Pułkownik obrazek 
pięknie świadczący o opiece nad zwierzętami 
ze strorńy organizatorów, ale coś podobnego 
było już na wystawie grudniowej, — to też 
wystawcy bardziej przezorni i orjentujący 

się w stosunkach, odrazu zabierali swe eks- 
poraty zaraz po zakończeniu czynności komi- 

sji sędziowskiej. Chodzi przecież wielu wy- 
staweom o otrzymanie nagrody, a nie o po- 
pularyzowanie ras psów. 

— Właśnie. Na wystawie uderzał fakt, iż 
sporo psów, wymienionych w katalogu, nie 
znajdowało się w klatkach. 

— Mogę dodać, że brakowało przedewszy 
stkiem psów kierowników i organizatorów 
wystawy. Pod tym względem przykład nieu- 
znawania przepisów wystawowych szedł zgó- 
ry. Zresztą, nie dziwię się: oddawanie psa na 
poniewierkę, jaka jest udziałem  biednyeli 

zwierząt na wystawie, — jest rzeczą dość 

przykrą. Nie wiedząc, jak wyglądały psy sta 
le nieobecne na wystawie, musimy wierzyć 

rację, w której oświadcza, że ziemiaństwo pol 

skie zdaje sobie sprawę z powagi chwili, jaką 
przeżywa kraj i z doniosłości czynionych 
przez skarz wysiłków dla utrzymania podwa- 

lin mocarstwowego stanowiska Rzeczypospo- 
litej. Świadome też jest tradycyjnego obowiaz 

ku swego ponoszenia ofiar dla ojczyzny. 

Przeto, mimo niezmiernie ciężkiego położenia 

rolnictwa, zdobędzie się na możliwie najwięk- 
szy udział w ogłoszonej pożyczce narodowej, 

gdyż jest przekonane, że pożyczka ta ułatwi 
pokonanie trudności budżetowych i wobec 
całego świata stwierdzi.niewzruszoną wolę i 
zdolność narodu polskiego skupienia się pod 
hasłem interesów państwa. 

Następnie zgłosiła się delegacja kas koma 
nalnych w osobach p. Szczepkowskiego, preze- 

sa Związku Wiejskich i Powiatowych Kas 

Oszczędności w Warszawie, Tułacza, dyrekto- 

ra Związku Śląskich Kas Oszczędności, dyr. 
Uhmy, prezesa Związku Polskich Kas Oszczę 
dności we Lwowie, dr. Muchcińskiego, dyrek- 

tora Komunalnego Banku Kredytowego w 

Poznaniu, która zadeklarowała na ręce komi- 
sarza generalnego przeprowadzenie subsktyp- 

cji we wszystkich kasach komunalnych, bez 
żadnej prowizji, 

Tegoż dnia minister skarbu w obecności 
komisarza generalnego przyjął delegację Zwi. 

  

zku banków w osobach prezesa Heiperina, Gr. 

Andrzeja Rotwanda i dyr. Hoffmana, która 

złożyła analogiczną deklarację. Do tej dekla- 
racji przyłączył się —również Dom Bankowy 

Szereszewski. Analogicznej treści deklaracje 
złożone zostały na ręce ministra skarbu przez 
Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego 

1 PKO. 
Dzięki temu stanowisku polskiego apara- 

tu finansowego cała subskrypcja dokonana zo 

stanie bez wyłożenia na ten cel jakichkolwiek 
funduszów skarbu. 

W dniu wczorajszym komisarz generalny 
wziął udział w zjeździe prezesów Izb S$karbo- 

wych, który się odbył pod przewodnictwem 
ministra skarbu prof. dra Zawadzkiego. Na 

zjeździe omówione zostały szczegóły technixi 

subskrypcyjnej, sybskrypcja bowiem dokony- 

wać się będzie zarówno w całym szeregu ban- 
ków, wraz z ich oddziałami, a w szczególnoś- 

ci w Banku Polskim, B. Gospodarstwa Krajo- 
wego, PKO, wszystkich komunalnych kasach 

oszczędności, bankach związkowych, niektó- 

rych innych bankach prywatnych, jako też we 
wszystkich urzędach skarbowych. 

UDZIAŁ BANKU POLSKIEGO W POŻYCZCE 

WARSZTWA. (tel. wł.), W subskrypcji 
pożyczki wewnętrznej weźmie udział Bank Pol- 
ski. W najbłóższych dniach zapadnie decyzja 
wysokości subskrypcji przez naszą instytucję 

emisyjną. Prawdopodobnie Bank Polski pod- 
pisze akces na sumę 5 miljonów złotych. 

  

TELEGRAMY 
ANGIELSKI KAMIEŃ W NIEMIECKIEJ 

AMBASADZIE 

LONDYN PAT. — Nocy ubiegłej w amba 

sadzie niemieckiej w Londynie wybito szybę 
przez wrzucenie ciężkiego kamienia, do k 

go było przywiązane pismo, wyrażające pro- 

test przeciwko skazaniu na śmierć w Essen 8 

komunistów. 

KATASTROFA LOTNICZA W RUMUNJI 

BUKARESZT PAT. — W dniu wczoraj- 
szym % lotnietwie wojskowem  rumuńskiem 

wydarzyły się dwa poważne wypadki, które 

pociągnęły za sobą ofiary w ludziach. Koło 
miasta Cluj uległ wypadkowi jeden z samolo- 
tów. Pilot, prowad ›, został zabi- 

ty, obserwator ciężko ranny. tem tego sa 

mego dnia hydroplan wojskowy, wodując w 

porcie Constanzy, rozbił się. 2 lotników zosta 

ło zabitych na miejscu. 

CZY BALON „KOšCIUSZKO““ zona: 

  

    

   

    

   
   

      

  

NOWY JORK PAT. — Prasa ame - 
ska wyraża obawy © los balonu poł › 

„Kośc ko** oraz balonu Overmana, które 
mogły opaść na Labradorze, albo w innych 
stronach Kanady Północnej.  Organizowana 

jest lotniczą ekspedycja ratunkowa. 

BOSTON PAT. — W poszukiwaniu balo- 
nu polskiego „Kościuszko** oraz balona ame- 

rykańskiego Overmana, uczestniczących w za 

      

  

   

wodach o puhar Gordon - Bennetta, bier 

udział 7 samolotów wojskowych. Prasa wyXa- 
zuje duże zaniepokojenie eo do losu balonów, 

które wystartowały z Chicago w ub. sobotę. 

PROF. EINSTEIN UCIEKA > uu 

LONDYN PAT. — Prof. 
dotąd prz i 
wyrokiem śŚ 
czych mordów hitlerowskich „Fehme““ opuścił 
Belgję na prywatnym jachcie i znajduje się 

w drodze do Anglji, gdzie pragnie narazie po 

"7 Kto wygrał? 
WARSZAWA. PAT. Główne wygrane w 

2-m dniu ciągnienia V klasy 27-ej Polskiej 
Państwowej Loterji Klasowej: 

75 tys. zł. — 48.847, 

15 tys. zł, — 21.347, 38.762, 
10 tys. zł. — 36.482, 37.638, 39,603, 75,084, 

102,508, 123.369. 140.223, 

         
  

    

. wypuszczono z więzienia, 

W WIRZE STOLICY 
SUKCES POLICJI 

Dyrektor departamentu prasowego mini- 

stestwa spraw zagranicznych Czechosłowacji 

Hajek, bawił parę dni w Warszawie. Odjeż- 
dżającego gościa odprowadzało grono urzęd- 

ników naszego M.S.Z. Na kilka minut przed 

odjazdem pociągu, do przedziału 1-szej kla- 
sy weszło dwóch zażywnie wyglądających pa- 

nów, wytwornie ubranych, pytając czy są je- 
szeze wolne miejsca. Po chwili panowie owi 

wyszli, a na trzy minuty przed ruszeniem po- 

ciągu, dyrektor Hajek sięgnąwszy do kiesze- 
ni, stwierdził, że został okradziony. Zabrano 

mu 500 koron, 400 zł., oraz różne dokumenty. 

Dyrektor Hajek podniósł gwałt, wezwano po- 

liejanta, który ledwo zdążył wskoczyć do z 
szającego już pociągu. Warszawski urząd 5 

padku, rozpoczął " 
owania, zatrzymano jako pode, 

ż Jankla Flinta, króla złodzie- 

ich, zęórą 200 razy notowane: 
ślede i ani razu nie ka- 

ranego. Jako o wspólnika aresztowano Bo- 

rucha Weg Obaj do winy się nie przy- 

znali, oświadezyli natomiast, że złodzieje do- 
nieśli im, iż przekonawszy się z legitymacyj, 
że chodzi o znakomitego gościa, skradzione 

pieniądze i dokumenty podrzucili pod siedze- 
nie przedziału dyrektora. Urząd śledezy po- 
łączył się telefoniezńie z Katowicami dokąd 

pociąg i yiadowey 
jatu rzeczy znależli 

poda isl niem przedziału dyrektora departa- 

mentu ystkie skradzione przedmioty, któ- 

ezono uradowanemu dyr. Hajkowi. Mi- 
trzymanych Flinta i Wegmana nie 

a fotogr: afj je ich 
m celem rozpoznania do P: 

'Ten poznał w nich spraweów 

- Spu AWĘ pe *rowano zatem 8 
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Dymisja gabinetu 
hiszpańskiego 

MADRYT PAT. — Gabinet podał się do 

dymisji. 

  

Rokowania o port czarnomorski 
LONDYN. PAT. „Evening Standard" po- 

daje, że w Angorze rozpoczęły się między 
Turcją a wszystkiemi państwami czarnomor- 

skiemi rokowania w sprawie zawarcia pak- 
tu czarnomorskiego. Pakt ma być wzmocnie- 
niera gwarancyj przeciwko napaści pomiędzy 
Turcją, Bułgarją, Grecją , Rumunją i Rosją 

  

Sowiecką. „Evening Standard* twierdzi, że 
Turcja domaga się prawa fortyfikacji Darda- 
nelów. Nowy pakt, który ma być w stadjum 
negocjacyj, stanowić ma dla Turcji punkt 
wyjścia dla rewizji traktatu lozańskiego z ro- 
ku 1923, w którym Turcja zrzekła się prawa 
wykonywania tych fortyfikacyj. 

-1y Krajowy Lotniczy Konkurs Turystyczny 
MGŁA W ŁODZI 

KRAKÓW PAT. — W piątek o godzinie 
9.45 przybył na lotnisko Rakowickie jeden z 
aparatów, biorących udział w 5-ym krajowym 
konkursie turystycznym, mianowicie MN-5, 
pilotowany przez Jonikasa, z Aeroklubu Wi- 
leńskiego. Lotnik po chwilowym odpoczynku 
odleciał do Warszawy. Do godziny 14 nie 
przybył do Krakowa żaden inny aparat. 

ŁÓDŹ PAT. — Samoloty, które wystarto 
wały dziś o 5-*ej rano z Warszawy do 5-go e- 
tapu lotu okrężnego dookoła Polski, zmuszo- 
ue były z powodu gęstej mgły nad lotniskiem 
pod Łodzią do lądowania na okolicznych po- 
lach, w promieniu mniej więcej 10 km., skąd 
dopiero koło godziny 8-ej, korzystając z wy 
pogodzenia się, póprzelatywały na lotnisko w 
Lublinku. Z tego powodu start samolotów z 

Łodzi odbył się ze znacznem opóźnieniem. -- 
Na lotnisku łódźkiem pozostała maszyna Nr. 
16 RWD - 5, pilotowana przez Chorzewskiego 
z aeroklubu Lwowskiego, której silnik uległ 
defektowi. Prawdopodobnie awjonetka, napra 

wiona, będzie mogła wystartować dziś po po- 
łudniu w dalszą drogę. 

LĄDOWANIE W KATOWICACH 
KATOWICE PAT. — W 3-im dniu iotu 

okrężnego 5-go krajowego lotniczego konkursu 

turystycznego wylądowało na lotnisku w Ka- 
towicach między godz. 11 a 15-tą 16 samolo- 
tów. Lądowanie odbyło się bez wypadków. — 

organizatorom, iż były one nie gorsze od obee 

nych, które, zgodnie z komunikatami ofiejal- 
nemi, stanowią przecież psią elitę wileńską. 

— Jak na możliwości Ziemi Wileńskiej, 
zgromadzono bardzo nikłą ilość. eksponatów, 
ai te w wielu wypadkach budziły poważne 
zastrzeżenia, niektóre zaś trafiły na wystawę 
wskutek jakiegoś nieporozumienia. Takie np. 
pseudo-foksterrjery, rachityczny chart, mie- 

szaniec psa rosyjskiego z angielskim, pseudo- 
bokser i parę innych mieszańców świadczą, 
że na wystawę przyjmowano bodaj wszystkie 
czworonożne stworzenia, przypominające z 
wyglądu psa!... 

— A co możnaby było powiedzieć o psach, 
posiadających pewną wartość rasową? 

— Z psów, posiadających możliwe warun- 
ki wystawowe, możnaby wyróżnić względnie 
odpowiadającą wymogom  wżorca parę seały- 
ham-terrierów (nie foksterrierów, jak to myl 
nie podano w katalogu) o nieco wadliwym ty 
pie głowy. Następnie złocistego doga niemiec- 
kiego, pomimo wad, jak słaby kościec i wad- 

liwy, dogóry wzniesiony ogon. Dalej 7 mies. 
buldoga angielskiego (nie francuskiego, jak 
mówi katalog), dobrego w budowie, o wadli- 
wych jednak oczach: widoczne białka oczu i 
czerwone, opadnięte powieki. Wreszcie parę 

gładkowłosych pinczerków niemieckich (wadli 
wie w katalogu nazwanych  japońskiemi). 
Dziwi mię tylko znaczna różnica w ocenie 

tych psów, z których każdy w swej rasie 
przedstawiał typ prawie równorzędny, a wszy 

stkie posiadały małe błędy. Naprzykład złoci- 

sty dog nie bez wad otrzymał złoty medal, 
sealyham-terrier zaś o wadach procentowo 
prawie równych, otrzymał list pochwalny. 

_ Wartość dobermanów, owczarków i psów 
myśliwskich, jako psów użytkowych, nie wy- 

różniających się zresztą pod względem walo- 

rów zewnętrznych, mogaby być ustalona po 

zademonstrowaniu ich zdolności użytkowycek. 

Dość piękny owczarek typu niemieckiego (0- 

Z 16 samolotów 12 udało się w dalszą dro- 
gę. 4 maszyny, mianowicie nr. nr. 6, 14, 30 
i 32 zatrzymały się w Katowicach i do lotu 

wystartują jutro. 

PRZYLOT ZAWODNIKÓW DO POZNANIA 

POZNAŃ PAT. — W dniu 8 bm. po po- 
łudniu przybyło do Poznania 12 aparatów, 
biorących udział w 5-ym lotniczym konkursie 

turystycznym. które wystartowały w dniu 8 

bm. z lotniska w Katowicach. 

Jako pierwsza wylądowała o godzinie 14 

m. 58 maszyna z Aeroklubu Śląskiego PZL-5, 
nr. 28, — piłot kpt. Gaździk. 

Następnie w odstępach kilkuminutowych 
lądowały aparaty: nr. 2, (Wysiekierski z War 

szawy), nr 8 (Pronaszko z Warszawy), nr. 
34 (Giedroyć z Wilna), nr. 26 (Sopora ze 

Śląska), nr. 5 (Halewski z Warszawy), nr. 21 
(Grzeszczyk ze: Lwowa), nr. 7 (Drzewiecki z 

Warszawy), nr. 10 (Rogalski z Warszawy), 
nr. 3 (Hirszband z Warszawy), nr. 19 (Sza- 
rek ze Lwowa), nr. 23 (Kołaczkowski z Lub- 
lina), Maszyny nr. 30 (Suszyński z Poznania) 
nr 32 (Kryński z Gdańska), nr. 6 (Latwis z 
Warszawy), nr. 14 (Chałupnik z Krakowa) bę 
dą nocowały dziś w Katowicach i przybędą 
do Poznania jutro. Reszta maszyn znajduje 
się w drodze na linji Warszawa — Katowi-- 
ce. 

W sobotę o godzinie 16 na lotnisku w Ła- 
wicy odbędzie się lot na orjentację, w którym 

wezmą udział maszyny warszawskie. 

W niedzielę o 5 rano nastąpi start do о- 
statniego etapu: Poznań — Gdynia — Ino- 
wrocław — Warszawa. 
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WYDAJE POŻYCZKI swoim czŁONKOM 

PRZYJMUJE WKŁADY NA WYSOKIE OPROCENTOWANIE 

Rodziny Członków Banku korzystają z zapomogi w razie Śmierci Członka i 
w sumie 2.000 zt. : 

znaczony, jako belgijski) posiada pozbawio- 
ne charakterystycznego dla owczarków wyra- 
zu oczy. Pozatem — przeciętność, Objawem 

ignorancji było dopuszczenie na wystawę suk 

seterek irladzkich ze szczeniętami. Suki te 

wykazują pozatem wiele cech degeneracji 

(wątła budowa, słaby kościec). 
— Pan Pułkownik kilkakrotnie zaznaczył, 

że w katalogu błędnie była podana rasa psa. 

Przecież psy musiały być przyjmowane przez 
kogoś, kto choć trochę się zna na rasach, — 
jeżeli tak nie było, — juž-jest Žle— a že 
bzdurstwa były drukowane, sprawia, że wy- 
stawa pod pewnym względem stała się na- 

wet imprezą szkodliwą. Wystawa musi przy- 

czyniać się do popularyzacji wiedzy o psie, 

a nie wprowadzać ludzi w błąd. 

— Redakcja katalogu wskazuje, że po- 

wierzono ją komuś nieobnajomionemu nawet 

pobieżnie z charakterystyką poszczególnych 
ras, Redagujący katalog nie znał widocznie 
roznicy pomiędzy sealyham-terrierem a fokster 
rierem. W katalogu określono maść jednego z 

tych psów, jako szarą, choć taka maść u psów 
tej rasy jest po pierwsze niedopuszczalna, a 

po drugie w rzeczywistości jest biała. Figu- 

ruje w katalogu jakaś nowa rasa, znana wi- 

docznie tylko redaktorowi katalogu, — pod 

nazwą „Ratler japoński'*. Wiedza kynologi- 
czna zna jedynie rasę „mopsów japońskich'* 

i „pekińczyków**. W rzeczywistości pies, o 
którym mowa, należy do ratlerów niemiec- 

kich. Uderza w katalogu jakiś zakonspirowa- 

ny sposób podziału psów na dwie klasy, Co 
one mają oznaczać, pozostawiono domysłom 

ciekawych. 
— Imponująca jest wiedza naszych domo- 

rosłych kynologów!.. Przypuszczam, że z te- 
go korzystają ci, co wyzyskują wystawę w 

celu sprzedaży psów pseudo-rasowych, Ceny 

wydają mi się straszliwie wygórowane. . 
— Śmiać się z nich tylko można, jeżeli - 

ktoś naiwny nie pada ofiarą!.. Takiego np. 

pseudo-bernardyna o zupełnie wadliwej budo- 

wie, wadliwej głowie, pysku, i uwłosieniu 0- 
cenił właściciel ra 500 złotych!.. Takie rzeczy 
mogą w błąd wprowadzić tylko laika!.. 

— Jeszcze jedno pytanie, Panie Pułkow- 

niku. Czy orzeczenia sędziów mogą być trzy- 

mane w tajemnicy, czy też, jak wyobrażam so 
bie, powinny być podawane do publicznej wia 
domości ? 

— Bezwarunkowo muszą być ogłaszane. 

Na klatkach muszą być napisy, zawierające 
konieczne wiadomości o psie oraz szczegółowa 
analiza sędziowska z podpisem eksperta. 

— 0, to już wymagania za wielkie!.. Aa 
liza? Na oko się w Wilnie ocenia wartość 
psa!.. Na oko, no i... na ucho!.. Ktoś komuś 
szepnie na ucho, że to jest pies pana Iks, lub 
pani Ygrek, — wystarczy to za najlepszy ro- 
dowód!.. Bo takie „przesądy burżuazyjne**, 
jak podział psów na klasy i grupy, regula- 
min wystawowy, jak szezegółowa analiza, a 
przedewszystkiem, jak ogłaszanie oceny sę- 
dziowskiej z podpisem, — to już nie dla nas, 
Panie Pułkowniku!.. Nie dla biednego Wilen- 
ka w dobie obecnej |.. 
— Nie wiem, jak będzie dalej, ale narazie 

w Wilnie jest niedobrze. We Lwowie, a spe- 

cjalnie z Poznaniu tego jużby nie mogło być! 

— Serdecznie dziękuję Panu Pułkowniko- 
wi za łaskawe i tak dokładne wyjaśnienia. 
Cieszy mnie niezmiernie, iż nie omyliłem się 

uważając obecną wystawę psów za imprezę 
całkiem niepowaźną. Czułem, że tak jest, — 
teraz wiem napewno. Poinformuję więc o 
"tem naszych czytelników, wśród których nie- 
brak przecież miłośników psa rasowego i 
gorliwych czytelników dzieła Pana Pułkowni- 
ka. 

Tak zakończyła się moja rozmowa z Pa- 
nem Pułkownikiem St. Błockim na temat 
wystawy — osobliwej i pouczającej... 

W. Charkiewicz.
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Ceniralna Kasa Spółek Rolniczych 
ZAŁOŻONA W 1909 r. 

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

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

(czekowe) i książeczki oszezędnościowe 
zapewnia z 

najwyższe oprocentowanie — obecnie do 8 proc. 
Zebrane fundusze Centralna Kasa przeznacza na finansowanie rolników, zorga- 

nizowanych w 3.000 — różnych spółdzielni rolniczych. 

670.090 
rolników z tych spółdzielni gwarantuje za pożyczki z Centralnej 
Kasy całym swoim ma jątkiem: ziemią, budynkami i inwentarzem. 

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

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

Napaść na samotną dziewczynę 
WILNO. Wczoraj koło pobliskich Fab- 

jamiszek ma wracającą z miasta do domu 20 
letnig Helenę Misiewiczównę ( w. Krykiszki), 

gm. Rzesza) napadł jakiś osobnik, który usi- 
łował ją zniewolić. 

Dziewczyna broniła się, więc napastnik 

przed ucieczką zadał jej aż 10 ran szydłem w 

piersi, 

Raaną skierowano do szpitala. 
jest poszukiwany, 

Sprawca 

Z siekierą na brata 
WILNO. Wczoraj rano przy ul. Wiłkomier- 

skeij 133 został ciężko poraniony przez brata 
23 łetni Edward Rodziewicz. 

Przed paru miesiącami Rodziewicz wy- 
szedł z domu zabierając bratu 50 zł. i marynar- 
kę a w pozostawionym liście przyrzekł zwró- 

ce pieniądze gdy tylko znajdzie pracę. 

Po bezskutecznem wałęsaniu się po różnych 
miejscowościach, Rodziewicz wrócił do domu 

nic nie wskórawszy. Między Rodziewiczami do- 

szło do awantury w trakcie której starszy z 

nich pochwycił siekierę i omal nie zamordował 
brata. 

Sprawcę poranienia policja zatrzymała. 

Grozi zabiciem 
WILNO. Na ul. Zarzecznej jakaś dziewczy- 

ma usiłowała oblać kwasem šiarczanym han- 
dłarza Celela Nemzera (Zarzecze 1). Po nieu- 

danym zamachu sprawczyni zbiegła. Jest to 

była służąca Nemzera, która ma do niego 
jakieś pretensje i kilkakrotnie groziła mu za- 
biciem. 

* nach mostu Zielonego. 

Wežnica pod pociągiem 
WILNO. Na przejeździe pod Smorgoniami 

wydarzył się tragiczny wypadek z wiozącym 

prowiant dla: wojska Janem Remisłowiczem. 
Remisłowicz wraz z ojcem jadąc furmanką do 
miaieczka 'wjeżdżając na przejazd niezauwa- 

żyli madbiegającego pociągu. 
Jan Remisłowicz trafił pod koła lokomotywy 

wraz z wozem i był wieczony 
100 mtr. 

Z nieszczęśliwego pozostała tylko  krwa- 
wa masa. 

Ojciec Remisłowicza uniknął śmierci, bo- 
wiem zdążył przejechać wczas tory. 

na przestrzeni 

Przecięta Hina w cyrku 
W cyrku Gozimieńskich w Lidzie niezna- 

ny sprawca i z nieznanych pobudek przeciął, 
względnie przepalił kwasem linę od trapezu. 

Zauważono to dopiero w ostatniej minu- 
cie przed występem akrobatki cyrkowej, ma- 

jacej wykonać numer na wysokości 9 metrów 

  

bez siatki. 
W ten sposób uniknięto szczęśliwie wy- 

padku, który niewątpliwie pociągnąłby za so- 
bą bądź śmierć akrobatki, bądź ciężkie usz- 
kodzenia ciała. 

Sprawą zajęły się władze bezpieczeństwa. 

  

SŁOUWU 
  

KRONIKA 

wiiddika 
SOBOTA 

Dziś @9 
Serg usza 

Jutro 
Mikołaja 

"ERIS VES 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 

W całym kraju rano chmurno, miejscami 

mgła lub drobny deszcz, — zwłaszcza w Wi- 
leńszczyźnie. W dzień zachmurzenie zmienne 

z możliwością gdzieniegdzie przelotnych  le- 

szczów. Chłodno. Słabe wiatry z kierunków 
północnych. 

Wschód słońca g. 4,40 

Zachód słońca g. 5,54 

W związku z Dniem Zbratania Ziem  Kre- 
sowych i ogromnym zjazdem przedstawicieli 
tych ziem do Wiina prezydjum m. Wilna a- 

peluje do mieszkańców miasta, ażeby dekoro- 

wali w dniu dzisiejszym odświętnie swe domy 
flagami o barwach narodowych. 

ŻAŁOBNA 
— Msza święta żałobna. Dnia 10 b. m. 

w niedzielę o godz. 9-tej rano odbędzie się 
Msza św. za duszę Ś, p. Edwarda Staszkiewi- 
cza w Kaplicy Zakładu św. Jadwigi, Skopówka 
4, o czem kolegów i znajomych zmarłego po- 
wiadamia Zarząd Akademickiego Kola Wil- 
nian w Poznaniu. 

MIEJSKA. 
— Podatek lokałowy. W połowie bieżącego 

miesiąca mija ulgowy termin wpłacenia po- 
datku lokalowego za 3 kwartał. 

— Studzienki wodociągowe. 
tygodnia wykonano roboty przy 
dwu studzienek wodociągowych po 

Roboty 
od ul. Wileńskiej w stronę 
czną się w dniu 11 b. m. 

— Znaczny przybór Wilj. Z powodu 
obfitych deszczów jakie spadły po stronie 
sowieckiej woda na Wilji doszła do 4 mtr. 

Wczoraj zaobserwowano nieznaczne opad- 
nięcie poziomu. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zarząd Oddziałowej Sekcji  Szkoln. 
Średn. Z. N. P. w Wilnie zawiadamia wszyst- 
kich członków, że dnia 10 września (niedziela) 
o godz. 12-tej odbędzie się w lokalu Gimna- 
zjum im. Czartoryskiego (Plac  Orzesz- 
kowej) doroczne walne zebranie z nastę- 
pującym porządkiem dziennym: 

1. Program działalności za rok bieżący. 
2. Wybory władz. 
3. Wolne wnioski. 
Wobec ważności spraw 

stkich członków konieczna. 

W ciągu 
zbudowaniu 

obu stro- 
wodociągowe 

Snipiszek  rozpo- 

obecność wszy- 

  

Chodzę po Targach 
Otwarcie wystawy Hodowianej 

Dzisiaj o godz. 9-ej rano nastąpi otwar- 

cie Wystawy Hodowlanej, to jest pokaz kc- 

mi, bydła, owiec i trzody chlewnej. 

Dzień wczorajszy na Targach 

W ciągu wczorajszego dnia Targi i Wy- 

stawa Lniarska Kyły zwiedzane przez liczne 
TZESZE młodzieży: szkolnej, a także przez wy. 

cieczki pozamiejscowe. Ogółem przybyło z róż 

mych miast. Rzeczypospolitej 3000 osób. Z sa 

mej Warszawy przybyło 1400 osób. Z zagra- 

uicy przybyła wycieczka łotewska, składająca 

się z 50 osób. W dniu dzisiejszym spodziewa 

me jest przybycie do Wilna celem zwiedzenia 

Targów około 3000 osób. 

Przybyło z Wileńszczyzny do Wilna wie- 

łu działaczy, a to w celu wzięcia udziału w 

zjeżdzie gospodarczym BBWR woj. wileńskie- 

ge i zwiedzenia Targów Północnych. 
  

„W nasz polski ubierz- 
my się len" 

JWP. Gen. L. żeligowskiemu, niezmor- 
dowanemu pionierowi polskiego,lniarstwa 
ten wiersz poświęcam. 

AUTOR. 
WEW 

Hej! wielkie się dzieło. 
Tu, w Wilnie poczęło 

I echem odbiło się hen! 
Od Niemna i Dźwiny, 
Po Karpat wyżyny — 
— To walka o polski nasz len. 

I myślą ludziska :: 

— Dziś hieda nas: ściska, 
Na stroje ostatni grosz daj; 

A pieniądz wydany 
Na cudze łachmany 
Rujnuje i niszczy, nasz kraj! 

Bawełny, sizale, 

Zamarskie perkale, S 
To zmora, dusząca od: lat; 
Spętała w okowy, 

Nasz przemysł. ludowy; 

I mędzę prowadzi do chat. 

I myślą mądrale: 
— „Nietrudna rzecz wcale, 
By z tego otrząsnąć się zła. 
Wszak ziemia ta droga, . 
Co dzierżym z rąk Boga, 

Prócz chleba i ubiór nam da''! 

Więc teraz nareszcie 
I na wsi i w mieście, 

Dziś okrzyk podnosi się ten — 
Aż z brzega do brzega, 
chem się rozlega: — 
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Gumolit 
Wśród materjałów, używanych do kry- 

cia dachów, coraz więcej zdobywa uznania 
file gumolitowy. 

Jest to trwała masa bezsmołowa, bez po- 
równania lepsza i ekonomiczniejsza od zwy- 
kłej papy. 

Zalety fileu gumolitowego mówią same 
za siebie: elastyczność i niewrażliwość na 
wpływy atmosferyczne łączy się z nierozpu- 
szezalnością w wodzie i wysokim punktem 
zapłonu (przy największych upałach nie cie- 
knie z dachu). 

Dach, pokryty fileem gumolitowym 
potrzebuje konserwacji przez szereg lat. 

Przedstawiciel firmy „Terebenthem'* na 

Wilno i Wileńszczyznę, jest M. Jankowski. 
(Świętojańska 9). Na.terenie Targów w Pa- 
wilonie głównym znajduje się stoisko firmy, 

gdzie również można obejrzeć file gumolito- 

wy. 

nie 

Buty od Baty 
Jednak tani, mocny i wygodny 

można znaleźć tylko u Baty. 
Trzy zalety, wymienione na wstępie — 

są przyczyną rozwoju tej powszechnie znanej 
firmy. 

W Wilnie obok centrali przy ul. Wielkiej 

bucik 

„12, uruchomiono również filję i warsztat re- 
peracyjny przy ul. Miekiewieza 21. 

Najlepszy dowód rozwoju i powodzenia. 
W okresie Targów wprowadziła firma 

Bata pomysłową inowację. Każdy może zupeł 
nie bezpłatnie w sklepie na ul. Wielkiej za- 
żądać drobnych reperacyj na poczekaniu. 

W pawilonie Baty na terenie Targów 
odbywa się również gratisowe xreperowanie 
obeasów 

Dla umożliwienia najszerszym  rzeszom 
klijentów nabycia edpowiedniego obuwia na 
jesień i zimę, zastosowano zniżkę cen. 

Zmiżka również dotyczy cen reperacyj. 

Należy więc zawczasu pomyśleć o butach 
dla rodziny. Sklepy Baty obsłużą szybko i 
solidnie, bo firmie tej przyświeca hasło: nasz 
klijent — nasz pan. 
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SKARBOWA 
— Ordynacja podatkowa. Jak się do- 

wiadujemy przezes Ratyński, który jak wiado- 
mo wyjechał na zjazd prezesów lzb Skarbo- 
wychm weźmie udział w obradach nad pro- 
jektem jednolitej ordynacji podatkowej. 

WOJSKOWA 
— Rejestracja rocznika 1915. Do zarzą- 

dzonej od dnia 1 b. m. rejestracji rocznika 
1915, jak dotychczas zgłosiło się niewiele о- 
sób. Zwiększona frekwencja następuje zwy- 
kle przed końcem rejestracji. 

RÓŻNE 
— wycieczki na Targi. Wczoraj przybyły 

do Wilna trzy nadzwyczajne pociągi 

cieczkami na III Targi Północne a mianowicie 
ze Lwowa, Katowic, i Warszawy. 

Wycieczkowicze 
poznali się z historycznemi zabytkami Wilna, 

— Kadeci w Wilnie. Wczoraj przybyła 
do Wilna szkoła korpusu kadetów ze Lwowa 
w celu wzięcia udziału w uroczystościach 
strzeleckich. 

— Grypa ustępuje. W ostatnim tygodniu 
na terenie miasta i prowincji zachorowania 
na grypę znacznie zmalały. 

— Zbiórka na Challenge 1934 r. W dniu 
10 b.m. na terenie III Targów Północnych od- 
będzie się zbiórka na Challenge 1934 r., który 
w myśl regulaminu Challenge'u organizuje to 
państwo, które zwyciężyło w ostatnich zawo- 
dach. Komitet Woj. Wileński LOPP zwracs 
się z apelem do ogółu społeczeństwa, wier 
głęboko, że ństwo, które zawsze 
wydatni stkie poczynania Li- 
ii 20 popar i aby 

gródę zdobytą przez ś.p. pilotów 

na 

    

       

   
   

  

    

    

  

  u. 
. Zarząd Komitetu 'Woj. Wil. LOPP 

— Zbiórka wszystkich Legjonistów. Z oka- 
uroczystości uczczenia 25-lecia Związku 

Zarząd Okręgu  Legjonistów 

zji 
Strzeleckiego, 
wzywa wszystkich członków do stawienia się 
w niedzielę t. į. 10 b. m. o godz 8-ej w lokalu 
własnym przy ul. Zaułek Bernardyński Nr. 10,* 

TEATR I MUZYKA 
— Ostatnie przedstawienia „Tak a nie ina- 

czeį“ w Teatrze Letnim. Dziś, w sobotę 9 b. m. 
o godz. 8.30 wiecz. jedno z ostatnich przedsta- 
wien znakomitej sztuki Marjusza Maszyńskie- 
go p. t. „Tak a nie inaczej”, w której rolę ty- 
tułową odtwarza sam autor. Sztuka ta wkrótce 
schodzi z afisza ustępując miejsca doskonałej 
komedji amerykańskiej p. t. „Mąż Z loterji“. 

Dzisiejsze przedstawienie nasze zaszczyci 
swoją obecnością Miss Europa — Wilnianka p. 
Tatjana Maslowa, ktėra po szeregu odniesi0- 
nych triumfów w stolicach europejskich bawi 
przejazdem w Wilnie. 

,  Popołudniówka w Teatrze Letnim. W nie- 
dzielę o 4-tej po poł. „Tak a nie inaczej” z go- 
ścinnym występem Marjusza Maszyńskiego. — 
Ceny zniżone. 
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— Teatr muzyczny | „Lutnia“. Ostatnie 
przedstawienia: „Len* „Połska krew”. Dzisiej-- 
sze wieczorne przedstawienie wypełni barwna 
regjonalna rewja „Len“ z muzyką J. Šwieto- 
chowskiego, oraz wartościowa operetka Ned- 
bala „Polska krew". obfitująca w piękne melo- 
dje i sceny prawdziwego humoru. Zespół ba- 
łetowy pod kierownictwem W. Morawskiego, 
wykona szereg efektownych tańców polskich. 
W dziesiejszem widowisku role główniejsze 
wykonają: Gabrielli, Halmirska, Dembowski, 
Szczawiński Tatrzański. Specjalny prolog wy- 
głosi przed przedstawieniem L. Wołłejko. Po- 
czątek o godz. 8-ej wiecz., koniec 11.10 wiecz. 
Na podstawie kart legitymacyjnych wydanych 
przez Dyr. Targów Północnych, kasa Teatru 
udziela 20 proc. zniżek od cen miejsc parte- 
rowych. Uczestnicy Zjazdu Strzeleckiego ró- 
wnież korzystają ze zniżek na parter w wyso- 
kości 20 proc. 

— Niedzielne przedstawienie popołudniowe 
w „Lutni*, Jutro o godz. 4-tej po poł, ukaże 
się cieszące się wielkiem powodzeniem wido- 
wisko okolicznościowe pokaz - rewja „Len“ i 
„Polska krew* w przemjerowej obsadzie. Wy- 
cieczki grupowe korzystają ze zniżek  bileto- 
wych. 

— Występy Olgi Olginy w Lutni. Zapo- 
wiedź występów świetnej śpiewaczki, artystki 
opery warszawskiej Olgi Ołginy, wywołały 
żywe zainteresowanie. Znakomita artystka wy- 
stąpi po raz pierwszy w poniedziałek  najbliż- 
szy w egzotycznej operetce Jonesa  „Gejsza”, 
która się ukaże w pierwszorzędnej obsadzie 
scenicznej, w opracowaniu reżyserskiem K. 
Dembowskiego i malowniczych dekoracjach J. 
Hawryłkiewicza. 

— Poranek dła dzieci i młodzieży w „Lut. 
ni* W niedzielę 10 b. m. o godz. 12.30 wy- 
stawiona będzie po raz 3-ci ciekawa  insceni- 
zowana opowieść W. Stanisławskiej „Z Pałacu 
do Cyrku“, o dziwnych losach małej trójki, u- 
prowadzonej przez cyrkowców. Tak treść, jak 
wykonanie ilustrowane muzyką i śpiewem z 
bogatym programem baletowym, z wyborną grą 
małych artystów w wieku od lat 9—12 daje 
moc wrażeń młodziutkiej publiczności, która 
ujawnia przejęcie sztuką przez żywą rozmowę 
w antraktach, śmiech i oklaski po każdem о- 
puszczeniu kurtyny. 

Ceny miejsc najniższe od 25 gr. 

— Sala Konserwatorjum w Wilnie (ul. 
Końska 1). — W niedzielę dnia 10 września 
rb. odbędzie się wielki koncert. Program wy- 
pełnią: Sergjusz Benoni, znakomity bas Ope 
ry w Chicago, oraz znana śpiewaczka, Hele- 
na Dal, była artystka studjum Stanistawskie 
go w Moskwie. 

Program zawiera arje z oper: „Hrabina**, 
„Faust'*, „Carmen'', „Mefistofel“, „Borys 
Godunow'*, „Książę Igor““, „Dama pikowa:“, 
„Car Soltan““, „Demon““, „Don Carlos““ oraz 
romanse i pieśni kompozytorów : Moniuszko, 
Niewiadomski, Wielhorski, Czajkowski, Prozo 
rowski i inni. 

Akompanjament: profesor 
sztejn i Sergjusz Konter. 

Początek o godzinie 8,15 wiecz. 
Bilety w cenie od 75 groszy do 5 zł. do 

nabycia w „Orbis'ie'* — ulica Jagielteńska 1 
(róg Mickiewicza) — zaś w dniu koncertu w 

sali. Konserwatorjum (ulica Końska 1). od 
godziny 1-ej po pot. 

CO GRAJA W KINACH? 

CASINO — Podróż poślubna we troje. 
HELIOS — Serce olbrzyma. 
PAN — Arjana. 
ROXY — Żona na jedną noc. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

Rafał Rubin- 

z wy- 8 

zwiedzili Targi oraz za- $ 

   

      

Wywrócony 
Na środku Wilji tuż przy elektrowni lezł 

smętnie na boczku potężny ekskawator, spro- 
wadzony specjalnie z Pińska do. ro- 

bót nad regulacją dna Wilji i brzegu kolo 
ul. Rybaki. Okazuje się, że ekskawator nieod- 
powiednio prowadzony wpadł do kanału pod- 
wodnego elektrowni i w żaden sposób nie 
można go było zruszyć. 

Wczoraj koło nieczynnej machiny ustawio 

no specjalne rusztowanie dla dźwigów, przy 

pomocy których ekskawator ma być podnoszo 

ny. 
Również z powodu nieprzemyślanej budo- 

wy pomostu nad Wilją, po którym zwożono 

W czwartą bolesną rotznicę śmierci 

Т 
WŁADYSŁAWA- IGNACEGO 

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

  

   

    

  

Żona i Redzina    
ekskawator 

wagonetkami ziemię z przeciwnego brzegu, 

nastąpiła przerwa i na tym odcinku pracy. 

Mianowicie most zbudowano zbyt nisko, tak, 

że gdy Wilja się podniosła, woda omal go nie 

zalewa. . 

W obawie przed zniszczeniem budowy, uło- 

żony na pomoście tor dla wagonetek rozebra- 

no. ' 
Gdyby pomost ustawiono cokolwiek wyżej, 

nie zaszłaby potrzeba przerywania pracy. 

Wracając do ekskawatora należy zwrócić 
uwagę, że wywracając się, ekskawator zatamo 

wał dopływ wody do elektrowni, Sytuację ra 
tuje zapasowy kanał. 

Zabójstwo Purty przed Sądem Apelacyjnym 

Wczoraj przed Sądem Apelacyjnym w Wil- 
nie stanęła Marja Pielko, bohaterka krwawe- 
go dramatu z ul, Strycharskiej 11. 

Jak wiadomo zabójstwo Stefana Pur- 
ty, wywołało w swoim czasie powszechne 

wrażenie w mieście, 
Akt zemsty zawiedzionej kochanki zna- 

lazł najrozmaitsze komentarze i długo był 0- 
mawian/, z chwilą zaś, gdy Pielko stanęła 

przed sądem na sali nie było ani jednego wol- 
nego miejsca, 

Sąd Okręgowy skazał ją wówczas na 1 
rok i 6 miesięcy więzienia. Stało się to dzięki 
wyjątkowo łagodzącym zbrodnię  okolicznoš- 

ciom jakie dostarczył przewód sądowy. 

Od wyroku tego apełował jednak proku- 

rator, wobec czego sprawa zabójstwa  zna- 

nego przemysłowca wczoraj właśnie znalazła 

się na wokandzie Sądu Apelacyjnego. 

Pielkową sprowadzono na sprawę bez- 

pośrednio z więzienia łukiskiego. 
Jest ubrana dość elegancko i zachowuje 

się zupełnie swobodnie. Pomimo to wyczuwa 
się, iż do kobiet o zupełnie zrównoważonych 

nerwach bynajmniej nie nałeży. 

Rozprawa rozpoczyna się . sprawdzeniem 
personalji oskarżonej, poczem następuje о4- 

czytanie aktu oskarżenia. 

Paprzednią karę podwyższono do 3 lat więzienia 

Szczegóły jego, jak również okoliczności 
towarzyszące zabójstwu znane są naszym czy- 
telnikom ze sprawozdań z rozprawy pierwszej 

instancji, przypominamy tylko, iż owe cztery 

strzały oddane do napółrozebranego Purty by- 

ły zemstą za zawiedzioną miłość i chęć po- 

zbycia się długoletniej kochanki, 
Tak twierdziła  Marja Pielko w Sądzie 

Okręgowym i to samo zeznanie podtrzymy- 
wała w dniu wczorajszym, 

Badanie nowych świadków nic nowego 

do sprawy nie wniosło. jeden tylko z nich w 
słowach dość ostrożnych zeznał, iż oskarżona 

również nie grzeszyła zbytnią wiernością w 

stasunku do kochanka, Podobno zdradzała go, 
jak 1 оп ją. 
Wyjątkowo długą i przepojoną sentymentem, 

mowę w Obronie oskarżonej wygłosił jej ob- 
rońca adw. Andrejew. 

Króciej, o tragedji wykorzystywanej a 
następnie porzuconej na pastwę losu kobie- 
ty mówiła adw. Sztukowska. 

W wyniku rozpatrzenia całokształtu 
sprawy sąd udał się wreszcie na naradę  ро- 
czem został odczytany wyrok . 

Mocą tego wyroku karę poprzedniej in- 
stancji podwyższono Marji Pielko do 3 lat wię- 
zienia. 

  

  WSTĘP 2 zł. 

ФА FILMOWEJ TAŚMIE 

„PODRóż POŚLUBNA WE TROJE'' 
„CASINO'* 

Są nieporozumienia, które się kończą. 
Dobrze skończyło się nieporozumienie mał 

żeńskie między Brygidą Helm i Albertem 
Prejeanem, którzy wcale do siebie nie pasują. 

Brygida została na lodzie, a swawolny 
Albert, ustatkowawszy się w roli poważnego 
obywatela — znajduje bardziej dopasowaną 
połowę swej egzystencji, milutką Jaequaline 
Made. 

Podobny całkiem był film „7 dni szczę- 
šeia““. I tam uboga kasjerka podróżuje z 
bogatym panem, zawijając po drodze do por- 
tu małżeńskiego. 

Warjacje na temat żony (Brygida Helm) 
i głupkowatego fryzjera (doskonały Pierre 
Brasseur), są własnością reżysera Joe Maya. 

Obsada głównych ról, poza fryzjerem, 
niekoniecznie odpowiednia. Ani Prejean, ani 
Brygida Helm nie byli w swoim sosie. 

Całość wypadła składnie, jeżeli nie li- 
czyć szablonowego ujęcia tematu. Tad. C. 

Fu mr r a a S 

Pierwszorzędne 
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artyknły malarskie i t. p. 
4 po cenach najniższych 
Й poleca 

1! SKŁAD FARB 
I rmocitła RYNASTEWSKIEGO 
£ Wiino, ul. Mickiewicza 35 
аи са ау Ча у Эуу а й ® 

MŁOCARNIE, KIERATY, 
WIALNIE, TRIEURY, 

SIECZKARNIE, 
oraz różne inne maszyny, narzędzia i przy» 

bory sezonu zimowego 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a 

Skład maszyn i narzędzi rolniczych. 

— WYKRYCIE GORZELNI. We wsi Góry 
w mieszkaniu Stefanowicza Józefa ujawniono 
będący w ruchu aparat do pędzenia samo- 

oraz pewną iłość gotowego samogo- 
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„W nasz, polski ubierzmy się len““! 
K. KUBICKI Jeszcze w roku zeszłym starostwa przasnyskie i makowskie przystąpiły wspólnie do re- 

gulacji rzeki Orzyc, dopływu Narwi. Roboty były bardzo utrudnione ze względu na błotni 
sty charakter brzegów rzeki. Dopiero w tym roku prace regulacyjne znacznie  postąpity 

zatacza akcja propa- naprzód, gdyż użyto po raz pierwszy w о|вее dynamitu jako środka umożliwiającego wy 
lizn. Dzięki wybuchom dynamitu uregulowano 

. . * 

Jak szerokie kręgi 
Sandy wyrobów lniarskich i jakie budzi echa prostowanie łożyska rzeki oraz usuwanie mie 
imiejątywa gen. L. Żeligowskiego, dowodzi po- bieg rzeki Orzye na znacznej stosunkowo przestrzeni, dając możność zatrudnienia 300 — 
wyższy wierszyk, którego autorem jest młody 400 bezrobotnych przy robotach oczyszez: Ъ. Na zdjęciach widzimy rzekę Orzye przed 
wieśniak, młynarz. eksplozją dynamitu, moment ekspiozji, oraz stan rzeki po eksplozji. 

     

  

— PRZEJECHANY PRZEZ TAKSÓWKĘ. nu. 

Na ul. Zarzecznej taksówka prowadzona przez ZAGINIĘCIE EPILEPTYCZKI. 18 let- 

Siedieckiego Piotra (Krakowska 7) najecha- nia Gotowko Anna, mieszkanka wsi  Bilcewi- 

ła na przechodzącego przez jezdnię Staszyń- cze I, gm. kozłowickiej, w dniu 2 b. m. wy- 

skiego Piotra, którego miejsca zamieszkania szła do lasu i dotąd nie powróciła. Zaginiona 

narazie nie ustalono. cierpiała na epilepsję i zdradzała nienormalny 

Staszyński doznał łekkich obrażeń ciała. stan umysłowy. : 

Panie i Panowie przygotowujcie stroje ze inul 
KOMITET ORGANIZACYJNY 

WYSTAWY LNIARSKIEJ W WILNIE 
urządza w dnin 9-go września 1933 r. o godz. 18.е] w sslach hotelu 

Georges'a (ul. Mickiewicza 20), 

Drugi „Podwieczorek Lniarski* 
W programie podwiecz rku przewidziany jest dancing i konkurs z nagrodami 

„Pięcnej sukni Inienej* i „Męskiego stroja ze Inn“. 

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE. 

Z DNIA 8 WRZEŚNIA 

Ceny za towar średniej handlowej . jakości, — 
parytet Wilno. ; 

CENY TRANZAKCYJNE: 
Žyto zbierane 669-693 g-1 15.50 

—16.25 
Mąka pszenna 0000 A. Luks. 36.355 

—40,9375 
Mąka žytnia do 55 proc. 27. 

Mąka żytnia sitkowa 18. 
Kasza owsiana 49. 
Pszenica zbierana 710-736 g-1 21. | 

CENY ORJENTACYJNE: x 

Jęczmień zbierany 

Owies jednolity nowy 
Owies zbierany nowy 

50 

Mąka żytnia do 65 proc. 
Mąka żytnia razowa 

  

—18. 
Mąka żytnia razowa szatrowana 19. 
Otręby żytnie 7.50 

—8. 
Otręby pszenne cienkie 8.50 

—9. 
Otręby jęczmienne 7.50 

Kasza gryczana 1-1 palona 38 
Kasza gryczana 1-2 palona 35. 

Kasza gryczana 1-1 biała » 35. 
Kasza perłowa pęcak nr. 2 26. 
Kaszaperłowa nr. 3 82: 
Słoma 4.50 

Siano 5. 
Siemię lniane 90 proc. 30. 
Ogólny obrót w tonnach: 200. 

Giełda warszawska 
Dewizy i waluty. 

Belgja 124.70 — 125.01 — 124.39. 
Holandja 360.40 360,45 — 361,36 — 359,55 
Londyn 28.25 — 28,24 — 28.39 — 28,09. 
Nowy York kabel 6.22 — 6.26 — 6.18. 
Oslo 142,40 — 143.10 — 141,70. 
Paryż 35,02 — 35.11 — 34.93. 

Szwajearja 172,70 — 173,13 — 172,27. 

Berlin w obr. nieof. 213,10 — 213,15. 
Tendencja przeważnie mocniejsza. 

Akcje 
Bank Polski 83,25. 
Lilpop 11,15. 
Tendencja utrzymana. 

Pożyczki polskie w Nowym Jorku: 
Dolarowa 60. 

Dillonowska 70.50. 
Stabilizacyjna 72. 
Warszawska 46, 
Śląska 47. 
Dolar w obr. pryw. 6.18 — 6.185. 
Rubel złoty 4.70.



          

  

  

Turniej tenisowy z wyrównaniem e puhar 
Redakcji 

Nie przebrzmiały jeszcze echa zmagań te- nem 
nisowych o Mistrzostwo Wilna, zwłaszcza że 

miały one koniec nieoczekiwany. Deszcze unie- 
możliwił rozegranie finałów. Trzeba było 

jednak. gry doprowadzić do końca, chociażby 
teoretycznie, Nie sposób przecież było czekać 

na pogodę, która w tym ckresie jest wyjąt- 
kowo kapryśna. 

Kłopot był wielki, Myśleli organizatorzy 
długo, co z tym „fantem' zrobić. I wreszcie 
wymyślił, ze zgodą zainteresowanych  gra- 
czy: Rozłosować między finalistami pierwsze 
miejsca, Nie trzeba dodawać, że losowanie cie- 
szyło się dużem zainteresowaniem wśród gra- 
czy. 

W czasie turnieju większość wyników za- 
sadniczo była kwestją wypadku — dlaczegož 
by więc ten sam wypadek nie mógł  przy- 
znać temu lub owemu palmę pierwszeństwa 

w ostatecznej „rozgrywce* przy ...stole? 

Tak też j zrobiono. Kartki ciągnęła „iek- 

ka rączka” Neumanówny, która zdążyła zdo- 
być piewrwsze miejsce na korcie, 

jaki był wynik losowania? — Sprawied- 

liwy czy nie, proszę osądzić. 

Pierwsze miejsce w grze  pojedyńczej 

panów przypadło  Grabowieckiemu, w grze 
podwójnej parze Grabowiecki — Turczyński, 
w grze mieszanej parze Neumanówna — Ma- 
jewski. 

W ten sposób turniej dobiegał do końca. 
A propos dobiegł. Jeżeli kolarze mogą koń- 

czyć wyścig na piechotę, dłaczegoż tenisiści 
nie mogą ostatecznych rozgrywek przeprowa- 
dzić w zacisznym pokoju, przy elektrycz 

„Słowa 
a: * może z tego wynikła niewygoda. 

Nie dało się możności wyładowania swych 

sił graczom spragnionym walki. Takich prze- 

cież zawsze jest dużo. 

"Trzeba myśleć więc o wszystkich. Trze- 
ba dać jednak możność walki skutecznej, wał- 
ki z wyrównaniem szans, bo taka tylko daje za- 
dowolenie współzawodnikom. Każdy gracz 

jest groźny, każdy przedstawia poważną prze 

szkodę do zdobycia honorowego miejsca. 

W ten sposób jest właśnie pomyślany 
turniej „Słowa”, w którym każdy, w zależno- 
ści od poziomu, dostaje wyrównanie. Brać w 

nim udział mogą wszyscy — stowarzyszeni i 
„dzicy”, Każdy może spróbować w tym tur- 
nieju szczęścia tenisowego. 

Zgłoszenia zaczniemy przyjmować w 
dniach najbliższych O czem zostaną po- 
dane dalsze szczegóły. Narazie ograniczamy 

się do podania najważniejszych, 

Turniej tenisowy z wyrównaniem 0 puhar 
„Słowa* odbędzie się w dn. 16 i 17 b. m 

Wyrównania będzie udzielał czołowy za- 
wodnik wiłeński p. Jan Grabowiecki, Który 
dzięki dużej rutynie i znajomości wileńskich 
stosunków tenisowych należycie to przepro- 
wadzi. 

W ramach tego turnieju odbędą Si 

spotkania pań o puhar firmy J. Nowicki i Syn 
Należy więc przypuszczać, ze zarówno 

charakter turnieju jak i sposób organizowa- 

nia przyczynią się do do jego spopularyzowa- 
nia wśród najszerszych mas miłośników te- 
n'sa. 

Z zawodów lekkoatlet, Polska-Czechosłowacja 
  

Dwaj najlepsi miotacze Polski i 

  

Czechosłowacji Heljasz i 
szawie na mieczu lekkoatletyeznym Polska — Czechosłowacja, 

Douda zmierzyli się w War- 
zakończony: m zwy cięstwer n 

Polski w stosunku 79.5 do 78.5 pkt. W pierwszym dniu w rzucie kulą Douda pokonał He|- 
jasza w stosunku 15 m. 63 do 14 m. 

w rzucie dyskiem w stosunku 43.85 

98, w drugim Heljasz zrewanżował się bijąc Doudę 

do 43,46. 

Polska—Jugostawja 
W najbliższym czasie t. j. w niedzielę e 

dzie się w stolicy międzynarodowy mecz pił- 

ki nożnej pomiędzy reprezentacjami Polski i 

Jugosławii. Ž 
Gościna piłkarzy jugosłowiańskich jest tem 

ciekawsza, że grać oni będą poraz pierwszy n 

Dotychczas tylko Kraków w roku 1923 i Poz- 

nań w roku 1931 były świadkami spotkań Pol- 

ska —jugosławja,w Warszawie zaś nie było nie 

  

  

— Przyjęcia u p. wojewody. W dniu 8 b. 

m. pain wojewoda Stefan Świderski przyjął: 

Delegację Sióstr Najśw. Rodz. Nazaretu z No- 
wogródka, które zaprosiły . pana wojewodę 
przybyć na uroczystość — poświęcenia szkoły 
Delegację Związku Dziennikarzy i Literatów z 
Nowogródka w osobach pp. Kawalca i Jacka 
Rolickiego, w sprawie czwartków literackich. 

Pozatem pp.  Salesiewicza,  Majchrzyckiego 
oraz pp. Forkiewicza i Kisielewskiego z Nowo- $ 
jelni i p. Witkowskiego P, O. Dyrektora Gim- 
nazjum Państwowego w Nowogródku. 

— Wyjazd Strzelców z Nowogródka do 
Wilna. Na zjazd strzelecki do Wilna wyjechała 
z Nowogródka delegacja Podokręgu Związku 
Strzeleckiego z wiczeprezesem p. Tadeuszem 
Molińskim na czele. Prócz tego wyjechały dwie 
wycieczki strzeleckie w liczbie około 100 osób. 

— Jak Nowogródek uczci rocznicę zwycię 
stwa pod Wiedniem. We wtorek dnia 15 m.b. 
w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkie- 
go odbyło się organizacyjne zebranie komitetu 

  

w. Mc.-KEVITZ. 

tylko reprezentacji ale nawet drużyny klubowej. 

Lotna ij zwrotna drużyna jugosłowiańska przypo 

mina stylem grę Węgrów, 
Kapitan sportowy pol. zw. piłkarskiego p. 

mA zestawił następujący skład reprezntacyj- 

: Albański, Pająk, Bułanow, Kotlarczykowie 

Mysiak, Niechcioł, Artur, Nawrot, Pazurek , 

i Włodarz. 
—0—000—0— 

uezczenia 250-letniej rocznicy zwycięstwa otę 
ża polskiego pod Wiedniem. Na zebranie przy 
byli przedstawiciele organizacyj społecznych i 
społeczeństwa nowogródzkiego. 

Zagał i przewodniczył wicewojewoda p. 

Franciszek Godlewski, kióry wygłosił krótkie 
przemówienie, poczem zebrani dyskutowali 
nad sposobem uczczenia rocznicy  wielkiezo 
zwycięstwa. Postanowiono ustalić program 
uroczystości w sposób następujący: Uroczy- 
ste nabożeństwo w kościele parafjalnym, oraz 
ewentualne wmurowanie tablicy zaprojektowa 
nej przez Komitet Główny uroczystości. Ża- 
znaczyć należy, że wobec pobytu w dniu 12 
b m. w Nowogródku ks. biskupa Bukraby z 
Pińska, Komitet postanowił zwrócić się do nie 
go z prośbą, by zechciał celebrować uroczyste 
nabożeństwo. 

Następnie w godzinach wieczornych od- 
będzie się w sali Teatru Miejskiego troczysia 
akademja, z udziałem przyjezdnego prelegen- 
ta z, Wilna. Będzie to prawdopodobnie jeden 
z profesorów wileńskiej Almae Matris. Ci 
wokalną akademji zapełnią popisy  miejsco- 
wych, nowogródzkich sił artystycznych. 

Niezależnie od tego w szkołach mają się 
w ten dzień odbyć poranki i wykłady. 

Prezesem komitetu obywatelskiego wy- 
brano p. wojewodę Świderskiego, do Komite- 
tu wykonawczego weszli: p.p. wicewojewoda 

   

  

14) 

Wspólna tajemnica 
. Wyjedziesz jutra rane, napewno? — 

zapytała. ч 
— Napewno. 
Westehnęła z ulgą. 

— To dobrze. 
Miller wyjął z szuflady rozkład pocią- 

gów, przerzueał kartki w pośpiechu. 
— Glasgow... pociąg pośpieszny... 

minut dwadzieścia.. pamiętaj... 
Wyciągnęła do niego rękę: 

— Dowidzenia! 
— Dowidzenia, dowidzenia! Spiesz 

bo gdyby cię tu znaleziono, byłbym 
ny !... 

trzecia 

  

się 
zgubio- 

Zacięła usta. Wzięła na ręce Marjorie 1 

skinęła na Minnę.. 
Za chwilę Miller dostrzegł całą trójkę na 

przeciwległym chodniku. Westchnął z ulgą 

i przeszedł do sypialnego pokoju, aby zdjąć 

pyjamę i ubrać się do wyjścia. 

ROZDZIAŁ XXT 

DRUGI ĄNONIM 

widzieć — Mrs. Smith pyta, czy może 

  

się z panem sędzią? 

Sędzia Ransom spojrzał na meldującego 
i skinął głową. 

Siostra Daisy Pearson była bardzo wzbu- 
rzona. 

— Panie sędzio, — zaczęła odrazn, bcz 
powitania, wahałam się cały ranek, ale teraz 
nie mogę dłużej. Panie sędzio, muszę zawieść 

zaufanie, które ma dla mnie moja siostra, a!e 

pan sędzia... wiem, wierzę... będzie postępo- 

wał ostrożnie... nie narazi naszej małej Ma- 

rjorie.. 
— Proszę pani, może pani liczyć na moje 

dobre chęci i współczucie; niech się pani u- 

spokoi... Proszę usiąść i odpocząć. 

— Panie sędzio, ten list przyszedł wczo- 

raj rano. 

Podała mu dażą, białą kopertę. 
Sędzia wyjął białą kartkę i czytał: 

„Uprzedziliśmy już panią, że nie należy 
mówić zadużo. Życie dziecka zależy od pani 
dyskrecji. Wiemy, że pani wychodziła z do- 
mu. To właśnie poszlaka dla mr. Ransoma''. 

  

  

Godlewski, jako przewodniczący, insp. Chru- 
ściel, dyr. Bański, prof. Majchrzycki, prof. 
Rymkiewiczówna, prof. Lukas, kpt. Majcher, 
starosta Wadas, Kawalec, Sieczko, Kiński, 
insp. Drożdżeński, Kubas i Jacek-Rolicki. 

zególnych sekcyj weszli: p.p. Do 
nabożeństwa  Kiński,  Drożdżeński, 

cji Akademji prof. Majchrzye 
ki, prof. Rymkiewiczówna, prof. Lukas, Kawa 
lec i inni. 

Niezależnie od tego powstał komitet po- 
wiatowy, który ma się zająć zorganizowaniem 
uroczystości na terenie powiatu Nowogródz- 

kiego. 

— Komitet Tygodnia Książki w Nowo- 
gródku. We wtorek dnia 5 b.m. odbyło się pod 
przewodnictwem p. wieewojewody Godlewskie- 
go zebranie w' sprawie zorganizowania na te- 

г województwa nowogródzkiego Tygodnia 
k: ążki, który będzie miał miejsce w całej 
Nolsce w dniach od 26 listopada, do 3-go gr Gi 
nia. Postanowiono powołać do życia komitet, 
który ma się zająć zorganizowaniem tego tak 
niezmiernie ciekawego i potrzebnego tygod- 
nia. Do komitetu tego weszli p.p. wicewoje- 
woda Godlewski, jako prz wodniezący, insp. 
Chruściel, prof. Rymkiewiezėwna, Kawalec, 
starościna Wadasowa, dyr. Marcinowski, red. 
Jacek-Rolicki. 

— Stypendjum im. Tadeusza Hołówki w 
Nowogródku. W związku z obehodem akade- 
mji żałobnej ku uczczeniu drugiej rocznicy 
tragicznie zmarłego posła ziemi Nowogródz- 
kiej ś.p. Tadeusza Hołówki, w czasie odbywa- 
jących się uroczystości staraniem Pań wicewo- 
jewodziny Godlewskiej i p. dyrektorowej Bań 
skiej zebrana została kwota w sumie 45 zło- 
tych, którą Woj. Sekr. BBWR w Nowo- 
gai przeznaczył na stypendjum im. Ta- 
eusza Hołówki. Z nowootworzonego stypen- 

djum korzystać będą najbiedniejsze 
szkół średnich ogó ohaakśniatogoychi. i 
wych 

— Uroczystości strażackie. W tygodniu 
bieżącym na terenie województwa now. 
kiego, odbywa się t. zw. „tydzień pr 
żarowy, który ma na celu roztoczenie akeji 
prewencyjnej, jak: zapobieganie pożarom 
przez uświadamianie ludności o przyczynach 
1 skutkach pożarów, propagandę prac i za- 
dań Straży Pożarnych Ochotniczych, jak rów- 
nież zbieranie funduszów na zasilenie kas o- 
chotniczych Straży Pożarnych. Kwoty zebrane 
obrócone będą na zakup niezbędnego sprzętu 

do walki z pożarami. 
Nowogródzka Straż Pożarna wydała na- 

kładem własnym ulotki, w których wyczerpu- 

     

  

  

  

dzieci 
zawodo- ” ам 

    
  

  

   
   

*jąco uświadamia ogół społeczeństwa o przye 

  

nach i 

    

zgubnych skutkach pożaru. 

— Znaczna kradzież. W nocy na 5 b.m. 
na szkodę Cimoszczyka Aleksandra ze wsi 
Wielka Sworotwa, gm. „Poczapowskiej, za po- 
mocą podkopu nieznani sprawcy dostali się 
do komory, znajdującej się pod jednym da- 
chem z domem mieszkalnym, skąd skradli róż- 
ńą garderobę damską i męską, pościel, bieli- 
znę, artykuły żywnościowe, 106 rub. ros. sre- 
brnych, 60 półrubli i 38 sztuk koron austrja 
ckich srebinych, złoty pierścionek, zegarek ni- 
klowy i w l na sumę 1000 zł. in blanco, 
podpisany przecz Korszun Anastazję. Ogólne 
straty poszkodowany oblicza prócz weksla na 
1000 zł. 

W nocy na 1 b.m. z pola około wsi 
dorowo gm. Korelickiej na szkodę Sz 
Aleksandra zostało skradzione około 80 klg. 
koniczyny, którą następnie poszkodowany w 
czasie rewizji poznał w stodole u Koźlaka 
Włodzimierza. Koniczynę  zakwestjonowane. 
Koźlak zaś będzie odpowiadał przed sądem. 

grodźięhyka 
— Czarna kawa, W dniu dzisiejszym o g. 

18-tej 'w kawiarni „Europejskiej" miejscowy 
Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet urzą- 
dza czarną kawę z tańcami. Dochód przezna- 

        

    

   

(czony na odżywianie niezamożnej _ dziatwy 
szkalnej. 

— Oddzia ł Ligi Morskiej i Kolonjalnej w 
Grodnie. Zadząd Główny Ligi Morskiej i Ko- 
lonjalnej zatwierdził niedawno zorganizowany 
oddział L. M. i K. w Grodnie, który nosił miano 
Stefana Batorego. 

W skład zarządu oddziału 
weszły następujące osoby: 
ynowski, jako sekretarz p. Gutman i p. Su- 
chowlański jako skarbnik. Pozatem do za- 
rządu weszło 7 osób jako członkowie a to: 
pp. Czajowówna, Perkowiczowa,  Giedroyć, 
Lobman, Merle, Tomaszewski i Biegański. 

— Nie żądajcie towarów hitlerowskich. — 
Związek Obrońców Kresów zachodnich Okrę- 
gu Białostockiego nadesłał do tut. oddziału 
druczki, nawołujące ludność do bojkotu to- 
warów pochodzenia niemieckiego. 

Druczki te o treści: * „Obywatele! Nie żą- 
dajcie towarów pochodzących z niemiec Hitle- 
rowskich“ umieszczono we wszytkich placów- 
kach handlowych, 

— Zatrudnienie bezrobotnych. W tych dn. 
wzmożone zostały prace nad naprawą i budo- 
wą szos i dróg w tut. powiecie. "W związku 
z tem Powiatowy Zarząd Drogowy zatrud- 
nił znów 30 bezrobotnych — co łącznie się- 
ga już około 200 osób zatrudnionych przy 
tych pracach. 

— Mecz piłkarski. W dniu dzisiejszym 
na stadjonie O. K. III rozegrany zostanie mecz 
towarzyski piłki nożnej między  miejscowemi 

grodzieńskiego 
jako prezes p. Cho- 

o SE, WKS 76 p. p. a MMS 

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

  

Spojrzał na kopertę, adres był napisany wy- 

raźnemi, drukowanemi literami, tak samo, jak 

treść listu. 

— Ūzy zechce mi pani powiedzieć „całą 

prawdę? — zapytał sędzia. 
— Wolałabym, żeby pan rozmówił się z 

moją siostrą. Zresztą siostra moja wie tak 

mało... 

— A jednak... aby oszczędzić jej, czy nie 
lepiej byłoby żeby pami sama opowiedziała 
mi, eo się kryje, za tem wszystkiem ? 

Telefon zadzwonił gwałtownie. 
Sędzia zdjął słuchawkę: 

— Hallo! sędzia Ransom.. tak... 
Tutaj John Brown.. panie sędzio, czy 

mogę zobaczyć się z panem zaraz... sprawa bar 
dzo pilna... 

— Dobrze, niech pan przyjdzie. 

Sędzia odłożył słuchawkę. 

  

— A więc, proszę pani? — zwrócił się do 
Smith. 

— Siostra moja rozwiodła się z mężem.. 

dlatego... — zawahala sie. — nie, nie mam 
prawa tego powiedzieč. Tylko ona može 0 tem 

zdecydować, czy jej tajemnica może być zer- 
wana. Wiem tyle, że ci, którzy wykradli dziee 

ko szantażują moją siostrę. Ona nie wie kto 
to zrobił, ale, zdaje się, że się domyśla, cho- 

Mrs. 

  

„ES SERCE OLBRZYMA * 

Dziś! Super film prod, „METRO* 1933, 34 r. 

Mistrz WALLACE BEERY (CZEMP) w swem usjnowszem i najlepszem srcydziełe 
IE. tytuł CIAŁO-Flesb) współudz. biorą: Karen Moriey * 
icardo Cortez. Film tea o wartościach ariyst., 

„CZEMPA“ i inue niezapomniane kreacje, — Nad program: 
Najnowsze tygodniki „Pat'a* i „Paramount'n*, „Początek o godz. 4, 6, 8 i 10,20 

  

). 10 000 xd Zathwy!: „ARIA KINO.  Distele 
« РАМ. mus 

  

  

BRY 
„NO 

Aonibiska 
— Zebranie Zarządu P.T.K. Slonim. Jak 

nas informują, w dniu 12 b.m. odbędzie się w 

lokalu starostwa zebranie Zarządu Słonimskie 

go Oddziału Polskiego T-wa Krajoznawez: 
przy udziale Opiekunów Kół Młodzieży Kra- 

joznawczej. 

Na posiedzeniu ten nakreślony zostanie 

plan pracy na przyszłość, oraz Prezydjum zło 

ży sprawozdanie z dotychczasowej  działal- 
ności. 

Między innemi zostanie ustalony plan 
wycieczek w zbliżającym się sezonie zimowym, 
omówiona współpraca Kół Młodzieży z Za- 
rządem PTK, organizacja sekcji Zabytków i 
Swojszezyznę, oraz rozpatrzona zostanie kwe- 
stja urzadzenia wystawy w Słonimie. W związ 
ku z tym ostatnim punktem porządku dzien- 
nego, oraz w związku z nagromadzeniem się 

dużej ilości spraw, Zarząd rozpatrzy  wnio- 

sek Prezydjum o dokooptowaniu nowych człon 

ków Zarządu. 

SOBOTA dnia 9 września. 
7.00 Czas, Gimnastyka Muzyka ludowa, 

Dziennik poranny. Muzyka. Chwilka  gosp. 
11.57 Czas. 12.05 Muzyka. 12,25 Przegląd prasy 
12.35 D. c. muzyki. 12.55 Dziennik  połudn. 
14.50 Program dzienny. 14.50 Muzyka żydow- 
ska (płyty). Giełda roln. 15.35 Tr, mistrzostw 
tenisowych. 16.00 Audycja ze Lwowa. 16.30 
Lniana audycja:  Recytacie wierszy Ilakowi- 
czówny, monologi, i pieśni ludowe. 

  

  

    

  

   

17. „W grodzie Sobieskich i Żółkiew- 
skich“ — Szyfmanówna. 17.15 Muzyka lekka. 
18.15 Odczyt. 18.35 Koncert. 19.05 Rozmait. 
19.15 Wiad z pola bitwy. 19.25 Tygodnik litew- 
ski. 19.40 Kwadr. literacki. 

20.00 „Ognisko strzeleckie" na wzgórzach 
Altarji w związku z uroczystością 25-€j roczni- 
cy istnienia Zw. Strzeleckiego na Wileńszczyź- 
nie, progr. orkiestra, chór strzel. gawęda, i 
tańce. 20.45 Godzina życzeń. 21.05 Dzien. wiecz. 
21.15 Przegląd prasy rolniczej kraj. i zagr. 
21.25 Godzina życzeń. 22.00 Muzyka tan. 22.25 
Wiad sport. 22.35 Kom. meteor. 22.40 Muzyka 

LECZNICA 
LITEWSKIEGO STOW. POM. SANITARN. 

Wilno, nl MICKIEWICZA 33 a, tel 17-77 
(dawniej ul. Wileńska 28) 

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

i od 5—7 wieczorem 

Do akt. Nr. 1109/1932 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie re- 

wiru IV-go, zamieszkały w Wilnie przy ul. 

Bazyljańskiej Nr. 4 na zasadzie art. 1030 
UPC ogłasza, że w dniu 12 września 1933 
r. od godziny 10 rano w Wilnie przy ul. Sa- 
dowej Nr. 4 odbędzie się sprzedaż z przetargu 

publicznego ruchomości należących do Noacha. 

Trockiego, składających się z umeblowania 

mieszkania, oszacowanego na sumę zł. 1183 gr. 

Wilno, dnia 25 sierpnia 1933 roku. 
Komornik (A. Maciejowski) 

Nr. spr. Z—915/33 

OBWIESZCZENIE 

Sąd Okręgowy w Wilnie, wydział VI, 

obwieszcza, że decyzją swą z dnia 18 sierpnia 

1933 roku postanowił: ogłosić Spółdzielnię 

„Jednošė“ za.upadlą w handlu i kuratorem ma- 
sy upadłościowej wyznaczyć adwokata Leona 
Szlosberga, zamieszkującego w Wilnie, przy 

ulicy Niemieckiej Nr. 28 m. 2. 
Wobec powyższego wszyscy wierzyciele 

i dłużnicy upadłej w handlu Spółdzielni „Jed- 
ność* obowiązani są w terminie 4-miesięcz- 

nym od daty wydrukowania niniejszego  ob- 
wieszczenia w Dodatku do Dziennika Urzędo- 

wego Ministerstwa Sprawiedliwości donieść 

Sądowi Okręgowemu w Wilnie 0 swoich 

pretensjach do upadłej Spółdzielni i o należno- 

ściach, które im przypadają, chociażby terminy 
płatności ich nie nastąpiły. Spr. Nr. Z—915/33. 

St. Sekretarz 

  

      

  

ciaż nigdy mi 6 tem nie mówiła — z obawy, 

że groźby ich zostaną wykonane! Nazajutrz, 
po zginięciu Marjorie przyszedł pierwszy ano- 
nim, służąca przyniosła go w chwili, gdy zro- 

zpaczona siostra moja była zdecydowana opu 
wiedzieć wszystko. 

— Tak, pamiętam. Domyśliłem się tego 

odrazu. Co było w tym liście? 

— Kilka słów groźby; treść podobna do 
treści drugiego listu, tutaj dodana jest. wzmian 
ka o tem, że moja siostra wychodziła z domu. 

Zapukano do drzwi. 

— Mr. John Brown. 
— Prosić! — sędzia zwrócił się do Mrs. 

Smith: — 
— Zechce pani przyjść jutro do mnie? 

— Tak, 

We drzwiach spotkała się z Johnem Brow 
nem. Młody detektyw był bardzo przejęty. 

— Panie sędzio, przed chwilą przepro- 
wadziłem rewizję w biurku zabitego mecenasa 

Pearsona. 

— Znowu? Przecież pan już raz robił re- 

wizję? 
— Tak, ale ciągle miałem uczucie, że w 

biurku musi być skrytka. Przecież czegoś mu- 
siał szukać ten włamywacz! 

jeżeli będę potrzebna. 

Drukarnia „Słowa'* Wilno Zamkowa 2. 

  

GIDA HEL 

  

  

Boska, fascynująca — kobieta aka 

w dramacie pełnym napięcia i 

„ŁABY | „Podróż poślubna we troje” 
  

w Warszawie 

iż przedstawicielstwo na okr. Wil. 

powierzyła 

Fabryka Naczyń Mieczarskich 

„KONSTANTEGO MILLERA" 

podaje do wiadomości, 

WILEŃSKIEMO SPÓŁDZ. SYADYKATOWI ROLNICZ, w WILNIE 
ul. Zawalna 9, tel. 3-23, skr. tel. „Rolnicze*. 

„ее 
Przyjmę dzieci 

do komplete prywat- 
nego— Wisk 7—8 fań, 
program drugiego оё- 

działu, 
Mickiewicza 48 m. 6. 

Zgloszenia do 12 sane 
i od 3—5 po 202 

  

swoich wyrobów 

  

  

Fabryki Naczyń Mlec 

stale posiada na składzie 

wszelkie naczynia mleczarskie:   
Jako przedstawiciel 

„KONSTANTEGO MILLERA* w Warszawie 

WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY 
SYNDYKAT ROLNICZY 

chłodniki, podgrzewacze, cedzidła i t. p. 

zarskich 

  

UWADZE PAR 
do nabycia 

we wszystkich księgar- 
niach: popułarna %re- 
szura „odmłodzenie ra- 
dykalne twarzy** Det- 
tór _ Hauryfkiewieza - 

i poleca wej. 

konwie, kadzie, | 2 uczenice (ów) 
przyjmę na mieszkanie 
z całodziennem atrzy- 
maniem 75 zł meg, —     

i 

|| bRZEWO OPAŁOWE, | 
brzozowe, sosnowe i olszowe, 

oraz 

węgiel górmosiąski 
poleca 

SKŁAD DRZEWA Е 

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

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

  

Nr. spr. 2—961/33. 

OBWIESZCZENIE 

Sąd Okręgowy w Wilnie, wydział VI, 

obwieszcza, że decyzją swą z dnia 18 sierpnia „ 
1933 roku postanowił: ogłosić Zelika Szynde|- 
mana za upadłego w handlu i kuratorem ma- 

sy upadłościowej wyznaczyć adwokata Bro- 

nisława  Olechnowicza, zamieszkującego w 
Wilnie, przy ul. M, Pohulanka Nr. 14. 

Wskutek powyższego wszyscy wierzyciele 

i dłużnicy upadłego w handlu Zelika Szyndel- 

mana obowiązani są w terminie 4 miesięcz- 

nym od daty wydrukowania nin 'ejszego 0b- 

wieszczenia w Dodatku do Dziennika Urzędo- 

wego Ministerstwa Sprawiedliwości donieść 

Sądowi Okręgowemu w Wilnie o swoich pre- 
tensjach do upadłego i o należnościach, które 

im przypadają, chociażby terminy płatności 
ich nie nastąpiły. Spr. Nr. Z—961/33. 

  

Opieka dobra — Plac 
Metropolitalny 3 m. £. 
  

BAŁŻANDA dst 1, z 

Po-zuKusą 
PRACY 

PVVVYVVYVYVYPYSTIS— 

Ochmistrzyni 
Zawodowa szūka pracy. 
Wyrabia  masio me 
sprzedaż. Zna się nz 
kuchui, Uczciwa, pra- 
cowita. Niešwieska 16 
m. 8, 

POSZURUJE 
jak'ejkolwiek pracy —- 
znam się częściowe na. 

| gospodarce wiejskiej, 
znam dobrze kuchnie 

— mogę samodzielnie 
zająć się domem u se- 
anotnych, albo cheryek. 

  

    

   
    

      

  

  

  

= Wymagania | skrem - 
OKAZYJNIE Е 

DO SPRZEDANIA zę, Poważne Świadect 
nowy powóz jednokon- ta d. 11 m. 5. 
ny, koła na gumach dę 
tych. Szkaplerna 113. POSZUKUJĘ posa- 
rea dy ochmistrzyni — „, PSY — WILKI Znam. wszechstrennie 

6 - tygodniowe rasowe gospodarstwe wiej 
sprzedaję. Dobra nr. 1 skie i kuchnię, — 
— 1. mam świadectwa. — 
  *Uniwersytecka $ —m. 

22. 
NABAŁAŁALAAŁAAŚKA A -- — -- 

Lokale SYN ROLNIKA. 
posiadający szkołę reł- 

POPYOTYYA niczą, poszukuje jakiej 
= *—_ kolwiek posady w ma- 

Szešciopokojowe | igtku. Zet do Adm. 
MLESZKANIE Šiowa““ pod 127. 
ze wszelkiemi wygoda- eż 
mi do wynajęcia. Zyg-K UCHARK + 

    

  

    

czne i moczopłciowe. SKA SPÓŁKA PAR- 
Wileńska 3, od 8 — I CELACYJNA ul. Mie- 

i 4 — 8. Tel. 567. kiewicza 15 m. 4. 

— Skąd pan wie, że on nie znalazł tegc. 

co szukał? ь 

— Wszystkie papiery były porozrzucane i 

powyjmowane z szuflad. Gdyby znalazł to cze- 

go szukał, nie przerzucałby wszystkich pa: 
pierów. 

— Tak, naturalnie, ma pan rację. Słu 

cham dalej... 

— Dziś rano poszedłem na Cambridge 

Terrace. — Zwyczajne, amerykańskie biurko. 

Przedewszystkiem zrobiłem pomiary zewnętrz 
ne, potem wymierzyłem szuflady. Pozornie 

wszystko się zgadzało. Ostukiwałem ścianki 

— nie! Blat biurka jest wyklejony  suknen: 

sielonem, próbowałem nożem oderwać, ale to 

też do niczego nie prowadziło, chciałem jeż 

dać spokój... Usiadłem przy biurku, byłem bar 

dzo zły, bo muszę przyznać: bardzo liczyłem 

na to, że znajdę jakiś ślad w biurku. W bla- 

cie biurka, przy samym brzegu, pod suknem 

była długa szpara. Bawiąc się nożem włoży- 
łem ostrze do szpary i wtedy cały blat od- 

sunął się nagle w bok i zobaczyłem niegłębo- 

  

ką skrytkę kwadratową, wielkości trzydzie- 
stu eentymetrów. W skrzydle leżał złożony 

we czworo papier i list. Oto są. 

Brown podał kartkę zapisaną pismem ma 

szynowem. 

St. Sekretarz muntowska 20. — Wia uczciwa, pracowiiz — 
ppm = == domość u dozorcy. POSZUKUJĘ 

+ — może b 
k WS ° 2 POKOJE Je maile © Pom. ui i jen zaólowmne słoneczne dą świadectwa. —Naj- 
WRGRSCWROACWI AU! lew (IOWA 7 balkonem dla kultu chętniej zgadza się na 

Lekarze palete będzie w ie silky RE RC Wa ZĘ Tatar- 
HEC WWERCZWKAÓCHY |... ela 15 > _______ s m. 7. 
RE ania: GÓR S nia, iuformzcje Wilno, = ал оя 

DOKTÓR Wileńska 33 - Doktór Pokój Młoda, dzi 
Janina Jańnszewiczówna cd 4 POSZUKUJE do 6 niedsžy do wynajęci posady do wszystkiege 

PIOTROWICZ- "_„......... "l Suwalsta 7 m. 4, U. Królewsks 1 — ® 
JURCZENKOWA Kupno ROZ Be оер 

Ordynator szpit. DAŽ PO KO PSS Ss 
Sawicz | „SPRZEDA DO sód OS 

Choroby ms RWYYYWYWYWYSYYYYAY? jascy, dužy, umeblo- 
weneryczne, kobiece = =" wany ze wszystkiemi sea ka 

WILEŃSKA 34. PARCELACJA wygodami: telefon — 
Od 5 — 7 wiecz, majątków, sprzedaż 0- wanns: Portowa 8 m,3 - 

„ — — — — šrodkėw i parcel, po- 0 ZGIN GINA At 
— Z 0 EFA miary i sporządzenie „— — — — — — - szezeniak — rasy wilk 

planów przez mierni- е — — —— — na terenie Targ. Półn. 
Br. Ginsberg czych przysięgłych. —. — wabi się Zulus. — 
Choroby skórne, wene- PIERWSZA WILEŃ - POPIERAJCIE Prosi się o odprowa- 

dzenie. Królewska 6 — 
5. Przywlaszezenie bę- 
dzie sądownie šeigane. L.0.P.P 

  

Sędzia przeczytał ją kilka razy. 

„Słyszałem, od F. 

w pracy, ma on wrażenie, że cheesz nas 
opuścić. Pamiętaj, że jest tylko jedna dro- 
ga od nas. Jeżeli w najbliższych dniach nie 

dasz Mecie papierów, osądzisz sam  siekie 
Wiemy, że masz papiery w biurku, dłacze- 
go udajesz, że ich nie dostałeś?, Nie bądź 

taki odważny! M.* : 

że  opuściłeś się 

      

— Tak domyślałem się tego odrazu pra- 

wie, za morderstwem tem kryje się ja- 
kaś tajemnica. Jakiś związek międzynarede- 
wych szpiegów. 

że     

— Szpiegów, — podchwycił żywe Jokm 
Bronw, — jestem tego pewny. Chociaż Jer- 

ry Lock, ten „agent z sandwichami'*, jak ge- 

nazywają gazety, twierdzi, że nigdy nie 

słyszał o mecenasie Pearsonie, i že „Meia 

Mille, jego wspólniezka, jest wdową i mie 

nie łączy ją z Jerzym Millerem, jednak pe- 
stanowiłem zbadać bliżej sprawy tego ostat- 

niego. Czy list ten nie jest jego dziełem? 

Sędzia słuchając jego wywodów, przegłą- 

dał drugi papier, znaleziony w skrytce. By- 

ły to plany ostatnich manewrów marynarki 
wojennej i paru najnowszych krążowników. 

(D. ©. N.) 

V LL k li L i a i aa о1, 
Redaktor w.-z. Witold Tatarzynski, 

I  


