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     Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena 

Kilka słów o lnie, które przed otwarciem 
Wystawy napisałem, były przeznaczone dla 

cheieli W; wę Lniar 

а zrozumieć, teraz 
nę podkreślić to, co w tych kilku ostatnich 
latach zrobiono, bilans całej pracy, że się tak 

wyrażę zestawić, aby zdać sobie dokładnie 

sprawę, jak pracować i jak w dalszym ciągu 
postępować, aby dojść do wytkniętego celu. 

Jważam że tę kolosalną agitacyjną robo- 
tę, jaką niestrudzony nasz nowoczesny Cyn- 
cynnat, zamieniwszy szablę na lemiesz, wyko- 

nał, bardzo trudno należycie i godnie ócenić. 

On to rządzące sfery zmusił zwrócić uwagę 
na wieś i zainteresować się nią, jej potrzeba- 

mi i bolączkami, wskazał na sprawę lnianą, 

nakłonił do asygnowania pieniędzy na zakup 
płótna i tem samem podniósł dobrobyt wło- 
ścian i postarał się o zastąpienie wszystkie- 

go, eo się da, wyrobami ze lnu i konopi. N: 

leżą mu się za to dzięki i co zatem idzie speł- 

nienie o życzeń, podwajając zakup płótna 
na ws popierając prządzielnice wiejskie. 
Ogiądając śliczny kiosk wojskowy widzimy 

jasno skutki tej usilnej agitacji a mianowie 
wszystko możliwe dla żołnierza z lnu, a wi 

letnie ubranie, żołnierska pościel, koszule, wia 
dra, sznury, wata, potrzebne utensylja do stat 

ków i t.d. to już niebywały postęp, zapotrze- 
bowanie jakościowe i ilościowe ogromne. "o 

samo widziimy w Bazarze Ludowym, wszystko 
tn jest ze lnu i wspaniałe wyroby ze lnu na 

  

         

      

    

  

Wystawie, są rozchwytywane, widzimy jasno, — 
że można z łatwo: sprowadzaną bawełnę 

po części wyprzeć; chociaż wyroby z lnu są 

droższe, ale znacznie mocniejsze, od bawe!- 
nianych i szlachetniejsze. Wiemy dobrze, że 

wy lniane naszych babek i prababek 
s trwają i z matki na eórki prze- 

ehodzą — szczególniej na wsi. Cóż mam о 

      

    

* Żyrardowie (fabryka od nazwiska wynalazcy 
Filipa de Girard nazwana) i Stradomiu po- 

i Towary w Żyrardowskiej Manufa- 
są prześliczne, szczególnie ta różno- 

rodność, wzorzystość i trwałość, nie zarzucić, 

chyba tylko, że cena na codzienny towar jóst 
zbyt wysoka. 

W Stradomiu rzuca mi się w oczy r 
fabryki w ostatnich latach, tylko je 

dać bielenie nowym sposobem, a zac: 

bryka robić towary podobne Żyrardowskim: 
Widzę że i inne fabryki idą naprzód i za- 

czynają Inem się interesować, ciekawe próby 
przędzy lnu z bawełną t.j. kotonizacją, trwała 
rzecz z nietrwałą, dziwna symbioza, chociaż 
towar ładny, dla fabryk wygodny, bo nie mo- 
że być zbyt trwałym. Te próby Łódź robi na 

czele z, Scheiblerem i Grochmanem.Częstochow 
skie fabryki również towar swój  ulepszają. 

Dalej bracia Deutsch ze Śląska demonstrują 

nitki, przędzę, liny, sznury, pasy w naj 

szym gatunku, wspaniałe rzeczy. Rów 

powstały nowe fabryki waty, dawniej dostar- 

czaliśmy pakuł i rwańca tylko jednej fabry- 
ее „Alba'', dziś szereg fabryk wyrabia dosko- 
nały towar jak fabryka „Ajaska** i „Waiłe- 
tūdo““. 

Co do nasienia Inu, to takowy przerabia- 
ją na najrozmaitsze produkty oleiste, pokosty 
i makuchy. Niestety, pozwalamy nasienie 
Imu wysyłać zagranicę, a potem sprowadzamy 
ten sam produkt z „La Plata'* z Argentyny, 
co nie jest dobre. W Wilnie egzystują dwie 
wielkie fabryki Kurlandzka Olejarnia i Ole- 
jarnia p. Pimonowa, coraz to ulepszające swó 
towar. Jeżeli więc tak dalej pójdzie i prze- 
mysł nasz lniany jak i zapotrzebowanie na 

len będzie się tak rozwijało, to cały leni na- 
sienie Inu znajdzie zbyt we własnym kraju, a 
część wyrobów będziemy mogli wysłać zagra- 
nieę. Przejdźmy obecnie do kiosku Inianego, 
będącego osią lnianej Wystawy. 

Otóż pokazowa część jest doskonale przed 
stawiona, każdy może dobrze zdać sobie spra- 

wę, jakie fazy len przechodzi od posiewu, 
jest to wszystko co się tam widzi dobrze uję- 
te, wykresy i statystyka dobra jak na po- 
ezątek, wyroby również doskonale się prezen- 
tują, jednobym zarzucił, że część maszyn nie 

odpowiada zadaniu, trzepaczki są niepraktycz 
ne, oprócz może kół belgijskich, a więc ma- 
jąc za bezcen nieocenione ręce ludzkie, niesto- 
sowne i niepraktyczne maszyny pokazywać 

nie należało, o roszarniach, mędlarkach i 
trzepalniach, fabrycznym sposobem, tymcza- 
sem musimy zapomnieć. 

Kiedyś odchodząc od lnu, z bólem serca 
muszę się przyznać, propopowałem swoje u- 
sługi, radę i doświadczenie, naturalnie bezin- 
teresownie, ludziom początkującym nie  do- 
świadczonym w tym tak trudnym fachu, mó- 
wiłem, że żadnych maszyn do trzepania ku- 
pować nie należy i żadnych roszarń zakładać, 
że to są wyrzucone pieniądze, nie usłuchano 
mnie i obecnie na wszystkich niepotrzebnych 
punktach, jak Prozoroki, Lubcza, Biniuny, Ho 
rodźki niszczą się maszyny „Helsinki'* i inne, 
dziś porzucone, szkoda, że to doświadczenie 

nabyto za wyrzucone za okno, pieniądze. Dziś 
już ehyba nikt o tem myśleć nie będzie, a u- 

błagającej 
o tę pracę. Dalej egzystuje punkt Iniany w 
Bezdanach od założenia ta placówka była chy- 

bioną, ten punkt powinien być skasowany i 
maszyny do czesania lnu i pakuł Ettricha 
przeniesione do jednego z centrów lnianych 

jak Postawy, Głębokie, Hoduciszki, Szarkow- 
szczyzna, tylko nie do Wołożyna, gdzie spe- 

ejalnie kobiety mogą wytrzepać len bezkonka- 
rencyjnie i dać najcenniejsze pakuły. Dziś 
punkty są potrzebne tylko w razie zakupu inu 
i ręcznego trzepania, pozatem jedna stacja 

doświadczalna zupełnie wystarczy na potrze- 
by i tak problematyczne, bo żeby włościanie 
z nich bardzo korzystali, śmiem, znając na- 
szych włościan doskonale, wątpić. O ile wy- 
ezuwam całą akcję lnianą wziąć ludzie facho- 
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PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu, lub z 

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

jednego numeru 20 gr. 

Jeszcze o nie 0Г РО 1 
wi i praktyczni w swe ręce, eo zorjentują 

się i nie będą wyrzucać pieniędzy na nie- 

praktyczne próby. 
Słuchając sprawozdeń, byłem zdziwiony 

tylu zapotrzebowaniami, zgłaszanemi przez 
najrozmaitsze nasze fabryki i branże potr” 
bujące opakowań, dziś więc już praca w lnie 

jest znaeznie ułatwioną i wdzięczną się robi, 
kie zapotrzebowania wypełnić można 

z taniego kredytu Banku Rolnexo. 

Wracam jes raz do projektów fabry- 
ki, żałuję, żenie jestem kompetentnym, więc 

będę szukał odpowiedniego specjalisty, który 
zaprojektuje i przedstawi plan z kosztorysem 

zakupu najnowszych wrzecion, a potem posta- 

ram się odpowiednio takowy władzom  zade- 
monstrować, może będzie to najlepsza droga 

do dojścia do wymarzonego celu. Na tem miej 
seu powtarzam jeszeze raz, aby się nasze wła- 

dze postarały o wydanie rozporządzenia o do- 

starczanie na rynek li tylko czysto trzepanego 

Inu, to rozporządzenie postawiłoby całą akcję 
zakupu i standaryzację lnu na należne 107 

i więcej dobrego by zrobiło, niż dotychczas 

  

   

   

  

     

   

   

   
„ wszystkie eksperymenty.. 

Szersza publiczność, nie powinna się dzi 
wić, że nie należąc do Związku Lnianego, za- 

bieram głos, uważam, że mam prawo, a nawet 
obowiązek, mając kiedyś przez przeszło 4 la- 

ta w Polsce częściowy monopol zakupu Inu, 

nasienia lnianego i konopi w swoich rękach. 
Hieronim Moh!. 

  

    

BIAŁOGRÓD. PAT. — W niedzielę rano 
przybyła do Białogrodu delegacja parlamen- 

tarzystów polskich, z wicemarszałkiem Sejmu 
Makowskim na czele. 

Na dworcu w Białogrodzie, powitał dele- 

gację przewodniczący Skupczyny Kumanudi i 
Senatu Pawelicz, dalej przedstawiciele orga- 
mzacyj społecznych, Ligi Polsko-Jugosłowiań- 

skiej, członkowie poselstwa polskiego in cor- 

liczna publiczność Niezwykle serde- 

czne przemówienie powitalne wygłosił na dwor 
cu prezes grupy parlamentarnej polsko-jugo- 
słowianskiej minister bez teki p. Andżelino- 

wicz, który zakończył swe przemówienie о- 
krzykiem: „Niech żyje Polska, niech żyje na- 

rod polski!'* Przemówienie to zebrana na 
dworcu publiczność przerywała częstemi okrzy 

kami na cześć wolski i na cześć Marszałka 
Piłsuaskiego. W odpowiedzi przemawiał wi- 
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HARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Laszuk.. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
KLECK — Sklep „jednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
LUNINIEC — Ksiegarnia Kol. „Ruch“. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

NIEŚWIEŻ -- ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

N.-SWIECIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 
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DODĘDĄ PUKA GORDON AŻNNE(TA 

OSZMIANA — 
DRUJA — Kowkin. 

Księgarnia Spółdz. Naucz. 
— uł. Wileńska i5 T. Gurwicz 

PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE —- Księgarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — Księgarnia j. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 

| PODBRODZIE 

WOLOZYN — 

ODNALEZIENIE KPT. HYNKA I POR. BURZYŃSKIEGO W LASACH KANADY 
NOWY YORK. Do Montrealu nadesz- 

ła wiadomość, że załoga balonu „Ko- 
šciuszko“ kpt. Hynek i por. Burzyński 
zostali odnalezieni. Obaj lotnicy przybyli 
dziś w nocy koleją do mieįscowošci Ri- 
viere'a — Pierre w prowincji Quebec. 

Jak się okazuje, kpt. Hynek i por Bu- 
rzyński wylądowali już w ubiegły po- 
niedziałek w lasach Kanadyjskich, w od- 
ległości 90 mił od najbliższej stacji ka- 
lejowej Lemieux, dokąd polscy lotnicy 
przybyli pieszo, posługując się kompa- 
sem. 

Kpt. Hynek i por. Burzyński przybyli 

do Riviere'a-Pierre wyczerpani i zmę- 
czeni głodem. |Jak oświadczyli oni miej- 
scowym władzom kanadyjskim, w czasie 
swej podróży żywili się jedynie pomarań 
czami. Niestety, cały ten zapas nie prze- 
kraczał 12 sztuk. Kpt. Hynek i por. Bu- 
rzyński zamierzają zatrzymać się w Ri- 
viere'a-Pierre celem przygotowania ekspe 
dycji, któraby zajęła się odnalezieniem i 
sporwadzeniem balonu. 

MONTREAL. PAT. — Według opinii 
tutejszych kół lotniczych, lotnicy polscy 
zdobędą prawdopodobnie puhar Gordon- 
Bennetta, gdyż odbyli nowy lot ponad 

W rocznicę śmierci ś.p. Žwirki i Wigury 
Uroczystości w Cierlicku 

CIESZYN. PAT. W niedzielę 10 b.m. w 
pierwszą rocznicę tragicznej świerci zwycięz- 

ców challenge 'u 1932 roku ś.p. kpt. Żwirki i 

Wigury na miejscu katastrofy w Cierlicku 
Dolnem w Czechosłowacji odbyły się uroczy- 

stości żałobne, w których wzięło udział prze- 

Parlamentarzyści polscy w Jugosławji 
cemarszałek Makowski. Po odegraniu hym- 

nów polskiego i jugosłowiańskiego, parlamen 
tarzysci polscy odjechali do przeznaczonych 

dla nich kwater. 

BIAŁOGRÓD. PAT. W ciągu niedzieli 
parlamentarzyści polscy przyjęli byli na uro- 

czystej audjencji przez króla Aleksandra. Na 
audjencji obecni byli ponadto minister spraw 
zagranicznych Jugosławji Jevticz, przewodni- 

czący skupczyny i Senatu, oraz poseł Rze- 
czypospolitej p. Schwarzburg — Guenther. 

Król Aleksander przywitał się i rozma- 
wiał dłuższy czas ze wszystkimi parlamenta- 
rzystami polskimi, a zwłaszcza z wicemarszał 
kiem Makowskim i posłem Dyboskim po serb 
sku. 

Delegacja polska złożyła następnie wizy- 

ty w senacie, Skupczynie, premjerowi Srkiczo 

wi i ministrowi spraw zagran. Jevticzowi. 

- wione przez ks. Dziekana Knypsa, 

szło 80 tysięcy ludzi, tak z czeskiego Śląska, 

jak i z całego pogranicza polskiego, a nawct 

z dalszych stron Polski. Uroczystości w Cier- 
licku miały przebieg niezwykle podniosły i 
przeobraziły się w spontaniczną manifestację 

ludności dla dwóch bohaterów przestworzy. 

Uroczystości rozpoczęło nabożeństwo, odpra- 

eraz ks. 
Cebera. Przed ołtarzem na podjum zajęli miej- 

sca: żona i ojciec Ś.p. kpt. Żwirki, oraz sio- 

stra inż. Wigury, przedstawiciele władz cy- 

wilnych i wojskowych czeskostowackich 1 
polskich, przedstawiciele Aeroklubów, konsul 
Rzeczypospolitej, wiceprezydent dr. Zaczek z 
Brna Morawskiego i inni, oraz wielu przed- 
stawicieli związków i crganizacyj z całego 

Sląska. 

Po nabożeństwie przemówił imieniem ko- 

mitetu budowy pomnika ku czci Żwirki i Wi- 
gury delegat ludności polskiej w Czechosło- 

wacji dr. Leon Wolf, a imieniem Aeroklubu 
Czeskosłowackiego dr. Zaczek. Z kolei zabrał 

głos konsul polski dr. Ripa. Po odegraniu hy- 
mnów czeskosłowackiego i polskiego ruszył 

pochód na miejsce katastrofy. Przed symbo- 

licznemi mogiłami przedefilowały w milczeniu 
tysiączne tłumy uczestników, składając w ten 
sposób hołd bohaterskim lotnikom. Obok mogił 
złożono setki wieńców. 

  

Mielka manifestacja jedności Ziem Kresowych 
Drugi dzień uroczystości strzeleckich 

W niedzielę 10 b.m. iako w drugim dnie 
uroczystości obchodu XXV-lecia związku strze 
leckiego całe miasto było od rana pein rados- 

rego podniecenia. Zwiększony ruch z okazji 

"Targów, licznie przybyłe wycieczki, ceaz wiel 
ka ilość delegacyj strzeleckich ożywiły ulice. 

Koło godziny dziewiątej w kierunku pla- 
cu Łmukiskiego zdążać poczęy oddziaiy ze 
sztandarami, związki i delegacje. Tłumy pu- 
bliczności zaległy plac. Ustawiea w wielki 
czworobok oddziały strzeleckie b. wojskowych 
i delegacyj. 

Przed pięknie przez saperów wileńskich 
wykonanym ołtarzem polowym ks. kapelan No 
wak odprawił mszę św. polową a następnie 

wygłosił płomienne, a zarazem mocne, żołnier 

skie kazanie, 

Po nabożeństwie koło godziny jedenastej 
odbyła się piękna i wzruszająca manifesta- 
cja jedności i braterstwa Ziem Kresowych. 

Było jedną z głównych myśli przewodnicn 

organizatorów uroczystości strzeleckich w Wil 
nie zamanifestowanie tej łączności. Z całem 
uznaniem należy podkreślić wielkie znaczenie 
idei scementowania rozbitych przez długolet- 
nią politykę zaborczą dzielnic Polski. 

Dziś jesteśmy daleko od tych smutnych 
lat niewoli, ale ciągle jeszcze musimy zacierać 
ślady różnic dzielnicowych, ciągle musimy spa 
jać i łączyć. Nie znaczy to, by poszczególne 
części kraju miały się wyzbyć owych odręh- 
nych cech i rysów obyczajowych. Jedynie 
tylko o zespolenie na podstawie wspólnocy i 
jedności państwowej chodzić tu powinno. 

I dlatego za wielki dorobek wileńskich u- 
roczystości strzeleckich uważać należy zdecy- 
dowane postawienie tej sprawy. Żelazny pier 

ścień kresów Polski od południa do północy 
i od wschodu do zachodu mocno zamknięty 
jest i wierną trzyma straż. 

Napewno raduje się serce Pierwszego Ko- 

mendanta, który powołując do życia Związek 
Strzelecki stworzył byt Państwa, — że teraz 
przez działalność tego Związku potęga pań- 
stwowa rośnie i umącnia się. 

Uroczystości strzeleckie w Wilnie nie 
były szablonowe. Podniosła manifestacja jed- 
ności Ziem Kresowych nadała im piętno złę- 
bokiej oryginalności. 

Przemówienia wygłoszone wczoraj na bu- 

kiszkach nie były pustemi słowami. Były oLe 
podyktowane uczuciem i zrozumieniem istożv 
braterskiej łącznaści ziem Polski. 

Pierwszy przemówił jako gospodarz wi- 
tający gości p. prezydent m. Wilna dr. W. 
Maleszewski. 

Przemówienie prez. Maleszew- 
- _ skiego 

Panie, Marszałku, z 
Panie Wojewodo, drodzy goście, Szanowni 
Państwo, 

Przypada mi w udziale wielki zaszczyt re- 
prezentowania miasta Wilna w chwili, gdy 
przedstawiciełe wszystkich dzielnic kresowych 
Rzeczypospolitej gromadnie przybyli do na- 
szego prastarego grodu, aby w dniu 25-lecia 
istnienia Związku Walki Czynnej zadokumen- 
tować przed całym światem łączność braterską 
naszych dzielnic kresowych.  Wiłno, narówni 
z innemi miastami, położonemi na rubieżach 
Rzeczypospolitej, było i będzie zawsze straż- 
nicą polskości, twierdzą, która zawsze opiera 
się skutecznie nawale wrażej, toteż śmiało 
stanąć może w jednymi szeregu z bohaterskim 
Lwowem, i miastami Śląska, Pomorza i Wo. 
łynia. 

W chwili obecnej, tu na placu Łukiskim, 
miejscu straceń bohaterów 63 roku, dzielnice 
kresowe podają sobie dłonie, aby wykazać 
gotowość do obrony przed wrogiem naszej 
wolności i kułtury i do stworzenia wspólnego 
jednolitego frontu dła walki o poprawę  sytu- 
acji gospodarczej kraju. Tylko płanowa i so- 
lidarna współpraca wszystkich dzielnic Pol- 
Ski i racjonalna eksploatacja bogactw regjonal- 
nych umożliwi zrzucenie ze siebie ucisku 
kryzysu gospodarczego. Cieszę się, że przy- 
mierze nasze zawieramy właśnie teraz podczas 
trwania Targów Północnych, które są próbą 
ocknięcia się z marazmu depresji gospodar- 
czej, przeglądem naszych sił i dorobku ekono- 
micznego. Chciałbym, aby goście nasi, a przed- 
stawiciele dzielnic kresowych, po powrocie do 
swych siedzib pamiętali, że Wilno czuwa za- 
wsze gotowe do solidarnej akcji kulturainej, 
ekonomicznej, lub zbrojnej. 

Następnie mówili delegaci: ze 
Śląska (w imieniu p. wojewody Grażyńskie- 
go mówił starosta Rybnicki p. Wyględa), z 
Wołynia (Prezes grupy regjonalnej B.B.W.R. 
p. A. Staniewicz), z Pomorza (prezes Federa- 

cji dr. Sidowski) i ze Lwowa (p. poseł Stroń 
ski). 

Wszystkie przemówienia były natchnione 
myślą przewodnią — „w jedności siła**. 

Po przemówieniach odbyła się defilada, 

którą przyjęli p. gen. Litwinowicz, dowódca 
O.K. III i p. wojewoda wileński Jaszczołt. 

Na trybunie obecni byli: b. premjer p. A. 

Prystor, p. marszałek Senatu Wł. Raczkie- 
wicz, posłowie i senatorowie ziemi wileńskiej. 

Defiladę otworzyli kadeci lwowscy, wita- 

ni okrzykami i oklaskami publiczności. Or- 
ganizacje b. powstańców śląskich wystąpiły 
z licznemi sztandarami. Następnie p. starosta 

Przepałkowski poprowadził bataljon  orgari- 
zacyj b. wojskowych i rezerwistów. 

Przysposobienie wojskowe pocztowców, 
kolejarzy i straży ogniowej zaprezentowało 
dziarską postawę. — Oddziały strzeleckie pra- 

wadził p. kpt. Ptaszyński. Bardzo ładnie wy- 
glądał młody narybek strzelecki. 

Z placu Łukiskiego udał się pochód na 
Plac Katedralny, gdzie w Bazylice 
wieniec na trumnie Ś.p. ks. Biskupa Bandur- 
skiego, a następnie na górze Zamkowej na 

mogile Sierakowskiego i na grobie Niezna- 
nego Żołnierza. W ten sposób oddano hold 
cieniom poległych bohaterów, którzy cel swe- 
go życia widzieli w walkach o wolność Ojczy- 
zny. 

Po południu goście i delegacje zwiedzali 

miasto i Targi Północne wraz z Wysiawą 

Lniarską. 
Wieczorem gospodarze pożegnali gości ra 

dworcu. BG: 

  

Heimwehra przygotowuje zamach stanu? 
BERLIN. PAT. Afiljowane z biurem Wolfia 

południowe biuro korespondencyjne w Mona- 
chjum rozpowszechnia wątpliwą wiadomość, w 
iormie charakterystycznej  dła obecnych sto- 
sunków niemiecko - austrjackich a mająca po- 
chodzić od pewnej godnej zaufania osoby ze 
świata politycznego austrjackiego. 

Według tej wiadomości Heimwehra w dn. 
12 b. m. przeprowadzi zamach polityczny, ce-” 
le ogłoszenia faszystowskiej dyktatury w 
Austrji oraz obalenia rządów Dolfussa i 
Vaygoina, będącym pod wpływem partji chrze- 
ścijańsko - socjalnej. 

Płan dokonania przewrotu polegać ma 

na wykonaniu przez opłącone jednostki zama- 
chów na członków rządu, lub nawet — wed- 
ług innej wersji — na legata papieskiego w cza- 
sie obchodu odsieczy Wiednia, ułatwiając 

przez to — zdaniem tej informacji — wprowa- 
dzenie dyktatury Fey'a i Starhemberga, przy- 
wódcy Heimwehry. Nieprawdopodobną tę wia- 

domość podała z berlińskich dzienników * je- 
dynie „Deutsche Allegemeine Ztg.',  podkre- 

śłając na innem miejscu poważne tarcia, które 
ujawniły się w Austrji między frontem паго- 
dowym pod przewodnictwem Doliussa a Heim- 
wehrą na tle wewnętrznej reorganizacji pań- 

stwa. 

złożono | 

tysiąc mil. Groźny współzawodnik “pol- 
skich lotników por. Settle wylądował po 
przebyciu zaledwie 800 mil. Konkurentem 
polskich lotników może być obecnie tyl- 
ko amerykański balon Overmana, o któ- 
rym dotychczas brak jest jakichkolwiek 
wiadomości. 
ERSDESRER DZOSZADZZO ZZO DOE EZZO R ODOOORZDA 

Nieufność Anglji wobec 
Niemiec 

LONDYN. PAT. „Manchester Guardian" za- 
mieszcza obszerny artykuł, w którym między in- 
nemi pisze: 

Podczas gdy możliwem było wierzyć w 

dobrą wołę Brueninga, to Niemcy Hitlera mo- 

ga budzić tylko nieuiność. Wszędzie już dzi- 
słaj panuje przekonanie, że Francuzi z całą 

słusznością domagają się stworzenia systemu 

skutecznej i pewnej kontroli. Od czasu rzą- , 

dów hitlerowskich conajmniej część bardziej . 
świadomej Opinji _ angielskiej 
szczerej przyjaźni wobec Francji, Francja, 

której cywilizacja jest tak ściśle związana z 
cywilizacją Anglji jest jednym z ostatnich 

bastjonów swobody jednostki i jedną z ostatnich 

wiełkich  demokracyį Świata. Każdy  Fran- 
cuz jest człowiekiem wolnym. 

Herriot zatrzymał się w Rydze 
RYGA. PAT. — W niedzielę o godz. 18 

przybył tu Herriot, który zamierza zat 

się w Rydze do poniedziałku. Herriot w 

sie swego pobytu na Łotwie jest gościem 
du łotewskiego. 

Pożyczka 

   
    

  

  

EST TS LSE POAACEYCZNTE SZKICE Z | 

-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

żywi uczucia , 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. - 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Majz *. 

SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindei, skład apte «ny 

Liberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 
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wa
 

TELEGRAMY 
PREZYDENT REPUBLIKI KUBAŃSKIEJ. 

HAWANA. PAT. Prof. San Martin, były 
profesor uniwersytetu w Hawanie, a obe 
członek junkty rządzącej, został wyznaczony 

przez juntę na prezydenta republiki kuba- 
skiej. 

ODROCZENIE RATYFIKACJI KONKOR- 
DATU Z NIEMCAMI 

PARYŻ. PAT. — Donosząc o odroczeniu 
ratyfikacji konkordatu między Stolicą Ape- 
stolską a Rzeszą Niemiecką,  korespondenci 

pism francuskich z Rzymu twierdzą, że ini- 
cjatywa w tym kierunku wyszła od Ojea Świę 
tego, którego oburzyć miały do głębi obee- 
ne -zarządzenia rządu Hitlera w stosunku do 
kleru i młodzieży katoliekiej. „Le Rempast'* 
przewiduje, że w najbliższym ezasie rozpocz- 

ną się nowe pertraktacje między Watykanem 
a rządem niemieckim. 

NAPAD CHUNCHUZÓW NA ST. POGRA- 
NICZNAJA 

CHARBIN. PAT. — Banda chunchuzów 

dokonała zuchwałego napadu na pociąg na ** 

  

    

rozkrę 
steroryzowaw 

kich ograbili. Wkońcn 
jak i całą obsługę po- 

ciągu, oraz żołnierzy mandżurskich. chach1zi 
uprowadzili. 

PO NOWY REKORD. 

PARYŻ. PAT. — Znani 
atlantyccy Leftvre i Assołant wystartowali 
w niedzielę rano z lotniska Le Bourget do lo- 
tu, którego pierwszym etapem jest Oran 

(Afryka). Lotnicy zamierzają ustanowić nowy 
rekord długości lotu w linji prostej, zdobyty 
ostatnio również przez lotników  franeuskich 
Codosa i Rossiego. Z Oranu Assolant i Le- 
ftyre odlecą do Sjamu i Kochinchiny. 

naredewa 

          

lotnicy  trans- 

  

  

ma wszelkie widoki powodzenia 
P. Kazimierz Fudakowski — znany dzia- 

łacz i organizator życia społecznego naszeszo 

rolnictwa, sprawujący obowiązki pre: Zw. 

Izb i Organizacyj Rolniczych, prezesa Związ 
ku Zrzeszeń Właścicieli Lasów, oraz członek 

rady przy ministrze skarbu i członka Rady 
Banku Polskiego, na zapytanie przedstawicie- 
la Agencji „Iskra'* co do widoków „powodze- 
nia pożyczki — oświadczył eo następuje: 

— Suma rozpisanej obeenie przez rząd 
pożyczki opiewa na 120 miljonów złotych. 
Nie jest więc zbyt wygórowana ta kwota, któ- 
rej rząd zażądał od obywateli Rzeczypospoń- 
tej w celu zasilenia zasobów skarbowych. Jest 
to suma raczej niewielka w stosunku do na- 
szych potrzeb. Zważywszy jednak, że wartość 
pieniądza w ciągu ostatnich kilku lat w ро- 
równaniu do poziomu een poszła. w górę, 120 
miljonów staje się sumą, której zrealizowanie 
musi niewątpliwie wywrzeć wpływ zupełnie 
wyraźny. 

A zrealizowanie tej kwoty wydaje się pe- 
wne, gdyż kapitały — zwłaszcza drobne, ist- 
nieją przecież w naszym kraju, przecho vy- 
wane pod rozmaitą postacią przez drobnych 
ciułaczy, pożyczka zaś przeznaczona jest dla 
warstw najszerszych. 

Pożyczka narodowa „ma wszelkie widoki 

powodzenia. Te nadzwyczaj dostępne war- 
runki, które towarzyszą subskrypeji obligaeyj 
w odeinkach, rozpoczynających się już od kwo 
ty 50 złotych i płatnych ratami w ciągu sze- 
ściu miesięcy — nie mówiąe już o szeregu in- 
nych ulg i przywilejów — muszą zachęcić 
posiadaczy jakichkolwiek bądź oszczędności. 

Nie należy też zapominać, że pożyczka 
ta zjawia się w czasie, kiedy nasz system 
walutowy przeszedł już zwycięską próbę о- 

gniową ok zachwiania się szeregu walut 
wysokowartościowych i zdobył tem sobie peł- 
ne zaufanie. To zaufanie do naszej walut; 
niewątpliwie istnieje i będzie jednym z bar- 
dzo poważnych czynników powodzenia Pożycz 
ki.. 

Wspomnę jeszcze o momencie, o którywm 
przedemną wspomniał p. minister skarbu dw. 

Zawadzki, a mianowicie, że z różnych sposo- 
bów ulżenia obecnej sytuacji skarbu, wypa- 

    

      

szezenie obligacyj pożyezki wewnętrznej, jest 
sposobem najracjonalniejszym, bo odpowiada 
uajwięcej przyjętym powszechnie na Świecie 

regułom gospodarki finansowej. 
Powie ktoś być może, że kompresja wy- 

datków budżetowych jest również « dobrym 

środkiem zapobieżenia złej sytuacji skarba. 
Odpowiedzieć na to trzeba i należy jedynie 
ostrzeżeniem, że kompresja taka nie może 
wszakże sięgać tak daleko, aby dotykać 
w naszym budżecie pozycje, od których zaie- 
ży ściśle bezpieczeństwo Państwa, czy też nie- 
zakłócone nieczem działanie jego organów, stó- 
re muszą być otoczone specjalną opieką. 

I wreszcie nasuwa mi się jeszcze jedna 
nwaga. Oto pożyczka przecież niewątpliwie 
łączy się z potrzebą wykonania pewnych ro- 

bót publicznych, które musiałyby być zanie- 
chane w pierwszym rzędzie, gdyby przepro- 
wadzona już kompresja wydatków miała być 
nadal stosowana. Jeżeli zatem dość szezupłe 
rozmiary pożyczki nie wystarezą na podj. 

nowych robót publicznych, to w każdym bądź 
razie wpływy z niej przyczynią się niewątpli- 
wie do zrealizowania już powziętego progra- 
mu, a w ten sposób zahamują bardzo poważ- 
nie wzrost bezrobocia w wielu dziedzinach, 
ściśle związanych z temi robotami, których 
wykonanie zostało objęte budżetem Państwa. 

   
  

Lipiński wygrał bieg dookoła 
Polski 

WARSZAWA. PAT. W niedzielę odbył się 

mianowicie etap 9-ty na terenie Lublin — War- 

szawa (168 klm.). 
Na metę, która była na Dynasach przybył 
pierwszy Olecki 5 godz. 55 min. Drugi był 
Lipiński — 5 godz. 55 m. 03 s., trzeci Moczul- 
ski — 6 godz. 15 m. 18 sek, 

W punktacji ogólnej biegu dookoła Polski 
zwyciężył Lipiński (Skoda Warsz.) — 64 godzi- 
ny 58 min. 06 sek. Drugi Olecki 65 godz. 13 m. 
47 sek., trzeci — Wasilewski 66 g. 13 min. 59 s. 

4-ty Konopczyński, 5-ty Zieliński, 6-ty Moczul- 
ski, 7-my Specjał, 8 Zagórski, 9-ty Duda, 10-ty 
Chwedoruk. 

Zarząd Związku Banków u pana min. Skarbu 

  
Na audjencji u p. ministra skarbu Zawadzkiego delegacja Związku Banków wyraziła p. mi- 
nistrowi gotowość jaknajdalej idącej pomocy w uplasowaniu Pożyczki Narodowej, delegaci 
p.p. Kazimierz Hoffman, Andrzej Rotwand i prezes Heilperm, p. min. Skarbu Zawadzki. 

 



Jak uczczono Sobieskiego 
przed stu laty? 

Dziwne bywają czasami zestawienia: Jan 
Sobieski Król Polski i Mikołaj I Cesarz Ro- 
syjski i nominalny również Król Polski — 
iam bezwolne często narzędzie w rękach tłu- 

mów szlacheckich, tu żelazny autokrata — z 
mistyczną wiarą, odziedziczoną po szalonym 
ojeu — w posłannictwo i pomazaństwo Bo- 

skie — ciemiężyciel swego narodu i obcych 
narodów — tam rycerz pogodny, Defensor 

Mariae — Defensor Christianitatis — rubasz- 
ny i szczery, tu zamknięty, ponury, niedo- 
stępny „žandarm Europy““. — Cóż ich mogło 
łączyć w przestrzeni wieków, w których dzia- 
łali? 

Otóż jedna idea z innych względów po- 
częta — i dla innych celów ożywiała i żelaz- 
nego samodzierżcę. Chciał on wyrzucić Tur- 

ków z Europy — cheiał również oswobodzić 
Słowiańskich Braci, by utonęli w morzu ro- 
syjskiem, lecz również i bodaj 
ogarnięty mistycyzmem, odziedziczonym po 
szalonym ojeu, — pragnął ozdobić swe skro- 
nie koroną cesarzy bizantyjskich — Komne- 

nów i Paleologów. — Ta ostatnia fantazja 
nie ożywiała naturalnie Sobieskiego. Tem 
nie mniej Mikołaj miał kult ogromny Siebie- 

    

  

   

  

skiego, a gdy w dodatku wybuchła woj- 
na z Tureją w 1828 roku — > się bar- 
dziej utrwaliła ta adoracja: uważał siebie za 

kontynuatora dzieł wojcnnych Sobieskiego i 
ostatecznego rozrachunku z Turkami. Do te- 
go przyłączyło się uznanie dla polskich od- 

działów, które się w tej wojnie odznaczyły, 
jak również dowódeów? To też w 1829 roku 

powziął myśl uczczenia szezątków  Sobieskie- 
go, a mianowicie serca jego — wspaniałym 
pogrzebowym obchodem — ze złożeniem w 

srebrnej urnie w kaplicy, gdy dotąd spoczy- 
wały w zaniedbaniu, w cynowej skrzynce, w 
sali archiwum klasztora Kapucynów w War- 
szawie, na Krakowskiem Przedmieściu. Kapn- 
cynów sprowadził do Polski po długich stara- 
niach Sobieski, po zgonie długo zwłoki jego ‚ 

stały w kościele ich, fundowanym przez nie- 
go w Warszawie; a gdy po latach pogrzebano 
zwłoki na Wawelu, serce pozostało u Kapucy- 
nów. Jak widać, nie bardzo się oni troszezyii 
o nie. 

Dopiero jednak doszła -do skutku ta uro- 
czystość w 1830 r. w przededniu listopadowe- 
go powstania. 

Nasuwa się tu myśl, że Mikołaj czuł in- 
stynktem, że przeciągał strunę wraz z bratem, 
że chciał może udobruchać Polaków tanim 
kosztem, znając ich zamiłowania do patrjo- 
tycznych wspaniałych obchodów, że chciał ich 
zasugerować w kierunku antytureckim, co by- 

ło tak aktualne, przypominając Sobieskiego 
i jego zwycięskie walki z Turkami, odwraca- 
jąc tem samem od wolnościowych Us 

W każdym bądź razie dnia 22 czerwca 

1830 r. (a nie jak pierwotnie było postano- 
wiono 26 czerwca), ruszył wspaniały końdukt, 
po odprawieniu przez zakony i księży świec- 
kich — mszy św. i modłów żałobnych, pod 
przewodnictwem  celebrującego Burzyńskiezo 

biskupa Sandomierskiego w asyście biskupów : 
Prażmowskiego, Manugiewicza, Koźmiana i 
Dzięcielskiego. — Za nimi postępowali senaio- 
rzy, posłowie sejmowi i przedstawiciele władz; 

OS EPSSKESI TOURS TM TN EE TEST КОН 

SERCE KRÓLA JANA SOBIESKIEGO 

  

Sarkofag w kościele Kapucynów w Warsza 
wie, zawierający serce króla Jana Sobieskiego. 
Popiersie dłuta Kaufmana, miecz i korona 
wykonane przez Gregoire'a. Jak wiadomo, 
Kościół Kapucynów ufundowany został przez 
króla Sobieskiego. W tym też kościele spoczy 
wały pierwotnie zwłoki wielkiego króla. 

najbardziej s 

po przybyciu do sali archiwam w klasztorze 
Kapucynów, gdzie dotąd spoczywało serce 
Sobieskiego i odśpiewaniu ymnów  żałob- 

nych — minister wyznań i oświecenia prz 
serce w srebrnej urnie za celebrują: 

biskupem do kościoła klasztornemi korytarza- 
mi i galerją. Po złożeniu na katafalka, 
przybranym w trofea wojenne, a między :n- 
nemi prawdziwą chorągiew Mahometa, zdo- 

bytą pod Wiedniem i ofiarowaną przez S0- 
bieskiego kościołowi Loretańskiemu we Wło- 
szech, a stamtąd przywiezioną do Warsz 

wy przez wracające uo Polski Legjony, pr 
winejał kapucynów dziękował cesarzowi za 
wzniesioną tablicę pamiątkową ze stosownym 
napisem wielkiemu Janowi ILI, dobroczy 
Kapucynów i fundatorowi ich kościoła w War 
szawie. Potem przemawiał sławiące zasługi wici 
kiego króla prezes Warszawskiego Towarzy- 

ciół Nauk. 
ę skończyła ta uroczystość miła i 

zarazem polskiemu sercu w atmosfe- 

rze podniecenia i gorączkowych przygotowań, 

a głównie ogromnego rozgoryczenia. 
Po 20-stu przeszło latach wybuchła woj- 

na krymska. Rząd austrjacki nakazał wzmoc- 
i . dy ktoś 

ckiemu ministrowi zwrócił uwagę, ze 
ż Mikołaj ocalił Austrję, uśmierzając 

powstanie węgierskie, odpowiedział tamten: 
„Nous čtonerons I Europe par notre ingrati- 

tude““. To tak dotknęło Mikołaja, że w prze- 
dedniu zgonu — zmienił swe zdanie o Sobie- 
skim twierdząc, że dwoje było ludzi niemą- 
drych, on i Sobieski, bo obaj uratowali Au- 

strję od zupełnego pogromu. 
Należy dodać, że na uroczystość powyż- 

szą przybył do Warszawy ks. Sebastjan Ci 

pi, Sandomierski, b. prof. uniwe 
tetu wars kiego z Włoch, gdzie stale mies 
kał od 1822 r. Urodzony w Pistoi w 1769 ro- 
ku, był on profesorem uniwersytetu w Pizie, 
i wydał tam dzieło o Cino du Pistoja, słyn- 
nym prawniku i poecie, stronniku cesarza 
Henryka VII, pr: ciela Dantego i Petrar- 
ki; wezwany prz Stanisława Potockiego, 
ministra wyznań i oświecenia publicznego, 

jako profesor literatury greckiej do uniwer- 
sytetu warszawskiego — pozostawał tu 4 la- 
ta do roku 1822, kiedy wrócił na stałe do 
Włoch. 

Zajął się on ze znawstwem i umiłowa- 
niem, badaniami nad stosunkami włoska- 

polskiemi w ubiegłych wiekach. Rezultatem 
tych prac było ogłoszenie we Florencji dzieła 
„Sobiesciada Italiana*'; zebrał on w niem 

listy o rzeczach wojennych króla Jana III i 
sekretarzy jego włoskich, pisanych z pola bi- 
tew i z obozów do Papieża i władców wło- 

skich. Oprócz tego wydał „Bibljografia evi- 
tica della antiche reciproche  corresponden- 
ze delle Italia colla Polenia 3 t., dalej „Elo- 

seuli historiae Poloniae sparsi Pulaviis con- 

    

     

                

   

      

      

      

   

celebrati““. A także dzieło o mistrzach mu- 
zyki i śpiewu, malarzach, architektach i 
rzeźbiarzach włoskich w Polsce i polskich we 
Włoszech. 

Tego gorliwego wskrzesiciela pamięci So- 
bieskiego we Włoszech należało również 
wskrzesić w pamięci polskiego ogółu, tembar- 

inne działy naszej historji, a i 
„znalazły w nim sumiennego badacze 

E. Łopaciński. 
     

Fontanny Wersalu 
Wielkie wodotryski Wersalu mają wszech- 

światową sławę. Jest ona zasłużona. Cóż ho- 
wiem rnoże być piękniejszego nad te wody, r- 

ległe kaprysom człowieka, spadające na mar- 
mury i tysiące posągów, mieniące się i per 

lące śród zieleni wspaniałego parku. Puszcze 
nie w ruch tych baśniowych fontann bywa 
swego rodzaju świętem. Ostatnie takie święto 
w tym roku przypadło w niedzielę dn. 3 wrze 
śnia. Była to niezapomniana noc. Cały park 
Išnit od ogni sztucznych, i w tem świetle wy 

glądał jak zaczarowany. Nagle, na sygnał da- 

ny trąbką, oświetlono ogromny basen Nepiu- 
na. Tysiące widzów stoi dokoła niego, w cie 
niu drzew, czekając chwili, gdy wody foutan- 
ny zaczną wznosić się dogóry. Naprzód po- 

woli, stopniowo, i łagodnie, a potem gwałto- 
wny wybuch: woda wznosi się wysoko, wy- 
strzela i spada, rozbijając się w kolorowe 
bryzgi, w lekki pył, chłodny i rzeźwiący. 

I oto widok zmienia się, dzięki ogniom 
kolorowym, dzięki pomysłom artysty, który te 

cuda stworzył, Woda zmienia barwy, iskrzy 
się i opalizuje, aby wreszcie przybrać swój 
kolor naturalny. 

Fontanna Neptuna wygląda jak marzenie 
z bajki. Dodajmy do tego niezwykłe produk- 
cje choreograficzne, któremi popisuje się ba- 
let: menuety i gawoty, tańczone w strojach 
z epoki króla Słońca, wspaniałego twórcy 
Wersalu.... 

Istotnie, widowisko wyjątkowe. 

  

El. 

Bibljoteka polska w Paryżu 
Całkiem osobliwe są dzieje tej placówki na 

obczyźnie, liczącej wiek istnienia. Początk 
mi swemi ściśle związana z wielką emigra 
polistopadową, jest ciekawym okazem bibljo- 
tek, którą powołała do życia polityka. Poli- 
tyka też wycisnęła swoje przemożne piętno 
na jej rozwoju, obliczu i dzisiejszej donios- 
łej roli. Wykaże to dowodnie parę szezegó- 
łów z jej historji. 

"W początkach 1832 r. najaktywniejsze i 
najwybitniejsze jednostki wychodźtwa, prag- 
пае dalej prowadzić walkę, dostosować się 
musiały do zmienionych warunków chwili: 
odpasać oręż wojenny, wziąć natomiast pióro, 
szermować odtąd słowem drukowanem — at- 
tykułem, książką. Zawiązane w tym celu 'o- 
warzystwo Literackie w Paryżu skonkretyzo- 
wało swój płan działania jako zbieranie i о- 
głaszanie materjałów, dotyczących dawnego 
Królestwa Polskiego, jego przeszłości, chwili 
bieżącej i przyszłości. Zadania tej propagan 

dy ułatwić miała bibljoteka, pojęta jako war- 
sztat pomocniczy, zbiór źródeł. Pomysł jej 
założenia wiąże się ściśle z pierwocinami dzia 
łalności Towarzystwa w 1832 r.; fakty, 

wszakże Bibljoteka Polska jako zerganizowa- 
ny i udostępniony księgozbiór, jako instytu- 
cja o własnym statucie, zaczyna wieść swój 

żywot dopiero od 1838 r 
Zrąb jej najćenni stanowiły podów- 

czas materjały historyczne,  rękopiśmienne, 
powstałe jako wynik pracy w archiwach fran 
cuskich i angielskich. W żmudnych a dobro 
wolnie podjętych poszukiwaniach  wyławiano 

     

   

    

  

    

  

liczne a nieznane akta, mówiące o kultural- 
nych związkach Polski z Europą na przestrze 
ni miniońych wieków. Przepisywane i "prze 

  

chowywane u poszczególnych szperaczy, Ściąg 
nięte zostały do Bibljoteki; uporządkowane 
i—legły u podwalin jej materjałów historycz- 
nych. Dalszy jej zrąb stanowiła owoczesna pro 

dukcja polska.  Rozpolitykowana 
płodna jest w najróżnorodniejsze 
Płynęły one szerokiem korytem ów 
Bibljoteki. Pieczołowicie przechowywane sta- 
wały na półkach obok im podobnych, a może 
wyszłych z obozu przeciwnego. Prócz :ego о- 

fiarność poszczególnych jednostek spr awinb, 
że zbiory rosły: przybywały książki, ryciny, 
numizmaty, medale. 

    

Pomimo, że zaczynano od podstaw, myśla- 
no o szerokim zakresie, a analogji szukano w 
narodzinach Bibljoteki Załuskiego, który, je- 

ko wygnaniec, za Leszczyńskiego, przy 
ścinnie we Francji, rozpoczął grom 
ksiąg na obcej ziemi. Zaczynano istotnie od 
podstaw — od umeblowania lokalu. Tu jako 

szczegóły, budzące w nas dziś rozrzewnienie, 
warto wspomnieć o zegarze ściennym, który 
ofiarował Niemcewicz, o firankach — drze 
Kurowskiego, o 50 fr., kióre prz czył gen. 
Mycielski na zakup fotelu prezydjalnego. 

Tak się bowiem działo, że Bibljoteka Ро!- 
ska poza temi najistotniej zemi zadumiami, 
wynikającemi z jego nazwy — gromadze- 

niem, porządkowaniem i  udostępnien 
swych zbiorów — była też mó oazą 
naukowem, fungującem w sposób zwykły: 

pomocą zebrań zwykłych swoich członków G- 
raz posiedzeń nadzwyczajnych— publicznych. 

Trzeci maj był tą datą, dającą „asumpt do 
najliezniejszych zebrań, a tradycja ta nie- 

przerwanie do dnia dzisiejszego jest zachowi: 
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SŁOWU 

Zakończenie V-go konkursu awjonetek 
WARSZAWA. PAT. — W dniu 10 b.m. 

zakończył się w Warszawie V-ty krajowy lot- 

niczy konkurs turystyczny, organizowany 

przez LOPP. Lot okrężny ukończyło 19 samo 
lotów, w tem 7 z Aeroklubu Warszawskiego 

1 Krakowskiego, 4 z Aer. Lwowskiego, 1 z 

Lubelskiego Klubu Lotniczego, 2 z Aer. šlą- 

skiego, 1 z Aer. Foznańskiego, 1 z Aer. Gdań- 
skiego i 2 z Aer. Wileńskiego. 

Dnia 10 września samoloty przebyły osta 
tni etap lotu okrężnego z Poznania przez Gdy. 

nię do Warszawy. Etap ten liczył 782 klm. 
Pierwszy na lotnisku Mokotowskiem wylądo- 

wał por. Pronaszko na samolocie RWD 5. Za 

nim lądowali Szarek na RWD 8, inż. Drzewiec 
-- na RWD 10, kpt. Halewski na RWD 5 i 

Hirszband na RWD 4i inni. 
* * * 

WARSZAWA. PAT. — W sali konferet- 

jnej M-stwa Komunikacji odbyła się uro- 
4 ść zamknięcia V krajowego konku 

lotniczego turystycznego, oraz ogłoszenie w;- 

ników. Wyniki są następujące: $ 
Nagrodę I — 4.060 zł. zdobyła dla Do 

         

  

świadezainych Warsztatów Lotniczych załoga 
samolotu RWD (por. pil. Pronaszko i p. Hań 
ski), nagr. II — 3,000 zł. zdobyła dla Aer. 

Lwowskiego załoga samolotu RWD 8, (pil. 

Szarek i p. Prószyński), nagr. III — 2,099 
zł. — zdobyła dla Doświadczalnych Warszta- 
tów Lotn. załoga samolotu RWD 7 (inż. pil. 

Drzewiecki i p. Kwiatkowski), nagrodę TV 
— 1.500 zł. zdobyła dla Aer. Warszawski. 
załoga samolotu RWD 5 (kpt. pil. Halewski 

i p. Drozdowski), nagrodę V — 1.000 zł. zdo 
była dla Aer. Warszawskiego załoga samolo- 

tu RWD 5 (pil. Wysiekierski i Aleksan- 
drowicz. 

Pierwszą nagrodę za próbę A (lądowanie 

w kole) — 300 zł. zdobył por. pil. Latwis 
(wilnianin) za próbę B (lot w obwodzie zam- 

kniętym) — inż. Grzeszczyk; za próbę D (ieit 

okrężny), pierwszą nagrodę 600 zł. zdobyli 

por. pil. Pronaszko i p. Hański. Rozdano po- 

nadto kilka pomniejszych nagród. Wszyscy 
lotnicy, którzy ukończyli lot okrężny, zdobyłi 

specjalne premje. 
—-0-— 

     

   

    

Kolejarze wileńscy zwyciężyli 
w zawodach podczas Święta Kolejarza Polskiego 

KATOWICE. PAT. W sobotę i niedzielę 
odbyiy się w Katowicach zawody sportowe w 

ramach Święta Kolejarza Polskiego. W zawo- 

dach startowali zawodnicy ze wszystkich ok- 
ręgowych dyrekcyj kolejowych. Zawody stały 
naogół na wysokim poziomie, Wyniki głów- 
niejszych konkurencyj są następujące: 

100 mtr. — 1) Jałowiecki z Warsz, 11,4 s., 

800 grtr. — Żyłewicz z Wilna 2 m. 5,2 s., 

3.000 mtr. — Sidorowicz z Wilna, W bie- 
gu tym Sidorowicz pokonał bezapelacyjnie 

Hartlika, zostawiając go ma mecie o 200 mtr. 
poza sobą. 

Sztafeta 4X100 mtr. — pierwsze miejsce 
zajęło Wilno w 47, 2,10 s, drugie Warszawa. 

W skoku wdal pierwszy był Szczerbiński z 

Wiłna 6 m. 45 cm. 
W skoku wzwyż — Baluszek z Wilna 167 

cm. 
W rzucie granatem — Piątkowski z Wilna 

78 m. 75 cm. 
W trójboju lekkoatletycznym 0 nagrodę 

Marsz. Piłsudskiego zwyciężyła drużyna z Po- 
znania, 

W ogólnej punktacji zawodów pierwsze 
miejsce zajęło Wilno, zdobywając nagrodę 

im. p. Prezydenta Rzeczypospolitej. W mar- 
szu na 10 klm, z obciążeniem 12 klg. zwycię- 
żył zespół z Poznania, zdobywając nagrodę 
ministra komunikacji inż. Butkiewicza. 

Polska — Jugosławia 4:3 
WARSZAWA. PAT. W niedzielę odbył się 

międzypaństwowy mecz piłkarski Polska — 

Jugosławia zakończony zwycięstwem naszej 

reprezentacji 4:3 (1:2). W pierwszych  minu- 

tach pierwszej części gry Nawrot strzela pierw- 

szą bramkę dła Polaków, poczem następuje 
przewaga Jugosławji, której gracze nie scho- 
dzą z naszej połowy boiska. Obrona i bram- 

karz Albański ratują ciężką sytvację, „znako- 
micie interwenjując wobec doskonale kom- 

binowanych akcyj Jugosławian. W 10-tej mi- 

nucie pierwszy punkt dla gości zdobywa Wuja- 
dinowicz, a przed samą przerwą drugą brani- 

kę uzyskuje  Tirnanicz. 

Po przerwie tempo nieco opada i druży- 
na polska przychodzi do głosu, grając zna- 

cznie lepiej. W pierwszych minutach  bram- 

kę wyrównującą zdobywa Nawrot. Wynik ten 

utrzymuje się przez 20 minut, poczem Nie- 

chcioł zdobywa trzeci punkt dla naszych barw. 
Na 5 minut przed końcem gry Król zdoby- 

wa czwartą bramkę dla Polski, a w dwie mi- 

nuty potem, po bardzo ładnej kombinacji Wu- 

jadinowicz zdobywa 3-ci punkt dla Jugosławii 

i ustala wynik meczu. Po zawodach drużyna 

polska otrzymała zdobytą nagrodę — puhar 

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. ` 
—-()-— 

Tenisowe mistrzostwa Polski 
WARSZAWA. PAT. Międzynarodowe mi- 

i półfinały oraz niektóre finały. 

Jedyny w tym dniu rozegrany ćwierć- 

finał w grze mieszanej przyniósł zwycięstwo 
parze Volkmerówna — Hebda, przeciwko 

parze Dubieńska—Hughes 4:6, 8:6, 6:2 
Półfinałowe spotkanie Tłoczyński—Hecht 

zakończyło się zwycięstwem tenisisty  czeskie- 

go po walce bardzo zaciętej 3:6,2:6, 6:3, 6:4, i 
8:6. . 

Finał gry pojedyńczej pań przyniósł zwy- 

cięstwo Jędrzejowskiej, która pokonała Mercha 
utową (Czeszka) 6:2, 6:4. 

W finale gry podwójnej pań zwyciężyły 

jędrzejowska - Dubieńska, bijąc Volkmerównę 
i Stepchanównę 4:6, 6:4, 6:4. 

Zdobycze ekspedycji polarnej 
WARSZAWA. PAT. Inż. Centkiewicz, szef 

polskiej ekspedycji polarnej, która w tych 
dniach powróciła do kraju, w wywiadzie z 
współpracownikiem PAT udzielił następują- 
cych wyjaśnień naukowych co do wyników 
prac ekspedycji polarnej podczas międzynaro- 
dowego roku polarnego: 

Ekspedycja dokonała około 10 pomiarów 
bezwzględnego magnetyzmu ziemskiego, Pra- 
cujące samopisy magnetyczne dały 750 arku- 
szy z wykresami, zapisanemi metodą fotografi- 
czną. Komplet atmoradjografów na wyspie 

zapisał 365 pasków dziennych i 173 metry ta- 
śmy przy samopisie elektrycznym. Drugie 
tyle materjału otrzymano z atmoradjograiu, 
zainstalowanego po drodze z Tromsó, Doóko- 
nano 1400 obserwacyj meteorologicznych nor- 
malnych, 1870 obserwacyj chmur, około 50 
pomiarów promieniowania słonecznego. Apa- 
raty samozapisujące promieniowanie sionecz- 

  

ne dostarczyły 720 metrów taśmy rejestracyi- 
nej. Różne samopisy meteorologiczne dały 

1800 pasków dziennych. Obserwacje zorzy 
porannej były bardzo utrudnione przez ciągłe 
niskie chmury i mgły, tak że w sumie trwały 
tylko około 260 godzin, zrobiono podczas ob- 
serwacyj szereg zdjęć fotograficznych i ry- 
sunków podręcznych. W sobotę 9 września 
trzej członkowie ekspedycji zbiorą się w War- 
szawie, by się porozumieć co do terminu roz- 
poczęcia opracowywania materjałów. Mater- 
jały te powinny być opracowane i opublikowa- 
ne na koszt polskiej narodowej komisji roku 
polarnego najdalej w ciągu 4—5 miesięcy, a 
następnie przesłane do międzynarodowej ko- 
misji roku polarnego w Kopenhadze celem po- 
równania z wynikiem ianych ekspedycyj. 
Prócz tego członkowie ekspedycji mają zamiar 
ogłosić swe wrażenia z wyspy Niedźwiedziej 

w formie pamiętnika. 

  

BLACHA CYNKOWA 
BIURO SPRZEDAŻY POLSKICH WALCGWNI CYNKU 

Sp. z 0. 0. w KATOWICACH 
Ma zaszczyt zaprosić na wieczór dyskusyjay na temat 

stosowania blachy z czystego cynku w bodowniciwie i dokoracji 
„a którem zabierać głos będzie p. MIECZYSŁAW JARNUSZKIEWICZ, oscby zaintere- 
sowane zwłaszcza zaś pp. Inżynierów Budowniczych, Architektów, Przedsiębiorców bu- 

dowłanych i rzemieślników fachu blacharskiego. 
Wieczór odbędzie się DZIŚ 11 WRZEŚNIA r, b. o godz. 19 w gmachn Izby 

Przemysłowo-Handlowej ul. Mickiewicza 32. 

  

na. Zmieniło się tylko oblicze tych zebrań, W 
najwcześniejszej dobie zasiadali tu ks. Adam 
Czartoryski, Niemeewicz, Kniaziewicz, Deu 
biński, Władysław Zamoyski, Miekiewie;, Sło- 
wacki, Karol Sienkiewiez, potem Brorisław 
Zaleski, Klaczko, Kalinka, Gadon i 
wielu innych. Tą stroną swej działalność. tezy 
niła Bibljoteka zadość wymaganiom propagan 

kulturalnej wśród rzesz poł 
skieh.. Sięgała wszakże i dalej — do obcych. 
Oto była tem źródłem rzeczy Polsk: dotyczą- 
cych. To też warto przypomnieć, że do jej 
zbiorów zaglądał Michelet, gdy pr p 

> wał swoją „Legendę Kościuszki! /,, 
niem Bibljoteki potrafiono zaintere: 
że sfery rządowe  franeuskie, którc 
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w pew- 

nych momentach subsydjowały ją ni'wct. 

Stawała się ona stale tem miejscem, ogni 
skującem poczynania polityczne, pozostające 
w bezpośrednim związku  bieżącemi faktami 
dziejowemi. Stąd  śledzono niespokojnem 
okiem wojnę krymską, tu obradowało Biuro 
Polityczne, działające w czasie powstania sty- 
czniowego. Ale też i bankructwo emigracji 

polskiej, przeświadczenie, że jej rola we Fran- 
cji jest skończona, wpłynęły na losy Bibł 
teki. Od 1891 r. przestaje istnieć w swej 4 
tychczasowej formie. . Tewarzystwo Historycz 
no-Literackie rozwiązuje się, przekazuje 
wraz z całem swem mieniem (a przedewszys 

kiem. lokalem własnym, w którym się nie- 
przerwanie mieści Bibljoteka od 1854 r. — na 
wyspie św. Ludwika, przy Quai d“ Orlean 6) 
— Akademji Umiejętności w Krakowie. Od- 
tąd jest to jej stacja naukowa, której zbiory 
wolą ostatnią Towarzystwa związano na zaw- 
sze z Paryżem, kierowana przez jej delegaia: 
Do jej zadań należy czynienie poszukiwań 
naukowych w bibljotekach i archiwach fran- 
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cuskich według wskazówek Akademji, ponad- 
to ma służyć obcym uczonym jako stałe źró- 
dło informacyj o rzeczach polskich. 

Od 1903 r. z Bibljoteką łączy się Mu- 
zeum Miekiewicza, zdeponowane tu przez je- 
go twórcę Władysława Mickiewicza, syna wiel 
kiego poety. Jest to szereg ogromnie  cen- 
nych pamiątek osobistych, związanych z ży- 
ciem prywatnem autora „Grażyny** i książ- 
ki z jego bibljoteki, korespondencja, autogra- 

fy niektórych dzieł, portrety, oraz przeboga- 
ta kolekcja pism i wycinków o Miekiewiezu. 
Muzeum to posiada osobny katalog rękopi- 
sów, sporządzony przez A. Lewaka, drugi kart 
kowy, wciąż pomnażający się dzięki nabyt- 
kom — katalog pozycyj o Miekiewiczu; wre- 
szeie francuski opis — przewodnik Br. Moń- 
kiewiczówny, kustosza Muzeum. 

Jest to placówka, która posiada duże mo- 
żliwości propagandowe, dzięki temu, że Mie- 
kiewicz jest z Paryżem tak  wielostronnie 
związany, a w świadomości Francuzów nie 
może być pustą kartą, skoro pomnik Bourdel- 
le'a zdobi jeden z placów miasta. Tu osobiste 

przewodnictwo kustosza Muzeum, p. Mońkie- 
wiezówny, ma ogromne pole do działania. Umi 

prawdziwa umiejętność 
przedstawienia przez powiązanie faktów nol- 
skieh z temi, które są w świadomości F*an- 
*uzów, sprawiają, że ta cząstka Bibljoteki — 
Muzeum Miekiewiczowskiego nie może nie 
pozostawić wrażenia na zwiedzających. 

Wiąże się to ściśle z dzisiejszemi zada- 
niami bibljoteki. Od czasu wielkiej wojny 
wkracza tu bowiem ponownie polityka -- 
uświadamianie co do spraw polskich, dokony- 

    

      

wane przedewszystkieri przez Władysława 
Miekiewicza i Władysława Zamoyskiego. 
Dziś — rolę jej sprecyzowano dei ywnie 

  

jako ośrodka propagandy poiskiej. Wymaga- 

sk 

LORD GREY 

  

Jeden z najwybitniejszych angielskich mężów 
stanu lord Grey zmarł 7 września przeżyw- 

szy 71 lat. Grey był ministrem spraw zagra- 
nicznych od r. 1905 do 1916 i jemu przypa 

dło w udziale kierownictwo polityki 
zagranicznej w okresie wybuchu wojny. 

Doroczny wainy zjazd deiega- 
tów. zw. rezerwistów 

W niedzielę, w sali wojewódzkiego se- 
kretarjatu BBWR odbył się III Zjazd deie- 

gatów Zw. Rezerwistów. W obradach zjaz- 
du wzięli udział p. wojewoda Wł. Jaszczoit, 
wicewojewoda p. Jankowski, wiceprezes  xa- 

rządu głównego rezerwistów Medard Downa- 
rowicz z Warszawy, delegat ' komenty głów- 
nej Związku rezerwistów major Szkuta z 
Warszawy, przedstawiciel wojewody Kirtikli- 

sa naczelnik wydziału pomorskiego urzędu 
wojewódzkiego p. Grzanka, senator Abramo- 

wicz, przedstawiciele bratnich organizacyj, 
wadz wojskowych. 

Obrady otworzył prezes Związku Rezer- 

wistów w Wilnie, naczelnik Tadeusz Bruniew- 
ski, który w swem przemówieniu przedstawił 
w zarysie działalność Związku w roku ubieg- 

łym, a następnie podkreślił, że formy organi- 
zacyjne, zapoczątkowane na tutejszym  tere- 
nie przez ówczesnego prezesa Federacji P.Z. 
0.0. wojewodę Kirtiklisa, zostały obecnie 
przyjęte przez Federację i przeniesione na 
teren całego państwa, a mianowicie prace fe- 
deracyjne w terenie, w zakresie doskonalenia 

rezerwistów i kultywowanią szlachetnych 
pierwiastków ducha żołnierskiego, ртабе 24- 
początkowane w armji czynnej, przekazane 

zostały przez Federację P.Z.0.0. Związkowi 
Rezerwistów. — Pozatem w przemówienia 
swem prezes Bruniewski podkreślił symbolicz 
ne znaczenie faktu, iż Związek Rezerwistów 
zjazd swój odbywa w Wilnie właśnie w dniu, 

w którym całe Wilno i Ziemia Wileńska ob- 
chodzi wraz z bratnim Związkiem Strzeleckim 
święto XXV-lecia istnienia Strzelca i XXV 
Związku Walki Czyńnej. | r 

Następnie p. wojewoda Jaszczołt w prza- 

mówieniu swem podkreślił doniosłą rolę rezer 
wistów w dziele podniesienia ekonomicznego 
tych ziem i dodania opanowanym  zwątpie- 
niem otuchy i nadziei, że wspólnym wysił- 

kiem rychło już da się osiągnąć lepsza dola. 

Po inauguracji Zjazdu wszyscy uczestni- 
cy jego i oddziały Związku Rezerwistów w si- 
le 500 ludzi wzięli udział w manifestacji na 
Placu Łukiskim i defiladzie. 

a= 

Norwegja kupuje polskie żyto 

Norweski monopol zbożowy w Oslo ogło- 

sił ostatnio komunikat, w którym oświadcza, 
iż ponieważ zarówn polskie, jak i  niemice- 
kie żyto w tegorocznym sezonie jest dobrej 
jakości, przeto dła potrzeb rynku będzie mie 
lona mąka żytnia 55 proe. wyłącznie z żyta 
polskiego i niemieckiego po cenie 19.50 kr 
za 100 kg. 

Żyto polskie i niemieckie używane będzie 
wo do mieszania z mąką krajową. -— 

za mąkę mieszaną będą obniżone do 
13.50 koron za 100 kg., a za mąkę krajową do 

14 kovon. za 100 kg. (Iskra) 

   

  

ZAPISUJMY SIĘ NA CZŁONKÓW TOWARZY- 

STWA POPIERANIA BUDOWY  PUBLICZ- 

NYCH SZKÓŁ POWSZECHNYCH 

Zapisy przyjmuje Inspektor Szkolny i Kiero- 

wnicy wszystkich Szkół Powszechnych. Tam 

też nabywać można cegiełki Towarzystwa po 

5 gr. 10 gr., 20 gr. 50 gr. i 1 Zl. 

  

   
ło to zasadniczej reorganizacji której doko- 

nano w ciągu ostatnich 'at dzięki inicjatywie 
i całkowitemu oddaniu się sprawom: Bibljo- 
teki jej kierownika, deleg»ta Akademji Umie- 
jętności, mia, Fr. Pułaskiego. Wszechsrconne 
jego doświadczenie i wyrobienie sprawiły, że 
pogłębiono łożysko pras bibljotecznych,  do- 
stosowując do zasadniczego zadania Bibiiote- 

ki: Ośrodka informacyjnego o Polsce. 

  

    
  
  

Rzeczy niepolskie, Ltóre tu się »nalaz 
dzięki temu przypadkowi, że wpłynęły w łącz- 
ności z jakimś księgozbiorem, wyeum:inowano 
i oddano: książki — Bibljotece Narodowej 
w Warszawie, ryciny — do zbiorów Akademji 
Umiejętności. Pozostałe druki (w ilości około 
100.000 tomów) stanowią zwartą treściowo 
całość, dotyczącą Polski. Podobnie zatrzyma- 
no ryciny li tylko polskie. Obie grupy zaopa- 
trzono w katalogi alfabetyczne. Rękopisy (w 
ilości około 10.000 a są wśród nich niezmier- 
nie cenne z epoki emigracji, dziś ulegają za- 

sadniczemu ujęciu katalogowemu. W tym za- 
kresie ulega dziś Bibljoteka dalszemu orga- 
nicznemu rozwojowi. Specjalnie pielęgnowany 

jest jej dział poloniców w językach obcych 
lą o tem, że on właśnie najlepiej przy- 

' zagadnienia polskie obcemu czytelniko- 
Skrzętnie nabywane są tu wszystkie naj- 

nowsze publikacje,. ujmowane w osobny  ie- 
szeze katalog rzeczowy, który posiada indeks, 
z tych właśnie względów, ułożony w języku 
francuskim. 

Ale poza obsługą pracownika naukowego, 

Bibljoteka zajmuje się popułaryzacją zagad- 
nień polskich. Tu stosuje różnorodne meto- 

dy. Urządza perjodyczne wystawy okoliczno- 
ściowe, związane z osobą lub faktem kultury 
polskiej. W ub. roku, w maju, była to wy- 
stawa Chopinowska, zorganizowana z objek- 
tów Bibljoteki i Muzeum pamiątek rozsianych 

  

  

  

  

    

  

Jak odmładza Woronow 
EUNUCHOWIE NATCHNĘLI GO MYŚŁĄ 

Do Wiednia przybył w ostatnich dniach czło- 

wiek o którym głośno dziś w całym świecie 

lekarz Sergjusz Woronow. Jest to elegancki 
wysoki dżentelmen, wyglądający raczej na dyp 

łomatę, niż na dobroczyńcę ludzkości. jeden z 

dziennikarzy złożył mu wizytę i dowiedział się 

parę ciekawych szczegółów o karjerze i syste- 

mie leczniczym uczonego. Rozmawia on z ta- 

ką lekkością i ożywieniem, jak rodowity Fran- 
cuz. Jest zdania, że dawniej wobec nieskom- 

plikowanych warunków łatwiej było dożyć póź 

nego wieku. Teraz trzeba „pomagać naturze - 

już pomiędzy 50 a60 rokiem życia tracą ludzie 

to, co najważniejsze, a tem samem całą radość 

życia. Woronow przybyły z Moskwy do Paryża, 

ukończył tam medycynę i specjalizował się ja- 

ko chirurg. Młodego operatora powołano na 

dwór ówczesnego khedywa Egiptu Abbas Hil 

miego do Kairu. 

Tam Woronow zapoznał się ze stosunkami 

i obyczajami wschodniemi, Na dworze sułtańs- 
kim zwrócili jego szczególną uwagę eunucho- 

wie. , 
Dowiedział się, że ci zatłuszczeni bezpiciowcy 
o dziecinnych obliczach i niedorozwoju umysło- 
wych żyją przeciętnie tylko 50 łat. 

Obserwując ich, doszedł wkrótce do przeko 

nania, że przyczyną krótkości ich żywotu, po- 

dobnie jak i upośledzenia, jest brak gruczołów 

płożowych. 

To wypadkowe zetknięcie się z eunuchami 

natknęło Woronowa myślą przeszczepienia gru- 

czołów *starzejącym się osobnikom z młodych. 

Zaczął robić w tym kierunku eksperymenty 

naturałnfe naprzód na zwierzętach. Operacje 

udawały się znakomicie na koniach, bykach, koz 

łach itd. Wtedy przystąpił uczony do przeszcze- 

piania ludziom gruczołów z szympansów i osią 

gnął dobre wyniki. Do takiej operacji można 

użyć tylko małpy, która ma tę samą grupę 

krwi, co człowiek, który chce się odmłodzić. 

Dwaj najstarsi ludzie, którzy poddali się za 
biegom Woronowa, mieli już po 83 lat. Dzisiaj 

liczą już 92 lat, prżyczem jeden z nich, jako wy- 

bitny uczony, może bez żadnej trudności zaj- 

mować się pracami naukowemi. 

Woronow sądzi, że łatwo można osiągnąć 

sto lat życia, byle tyłko uniknąć uwiądui star- 
czego. Jego uczniowie przeprowadziłi dotąd 
przeszło 200 operacyj odmładzających z pozytyw 

nym wynikiem. On sam rzadko osobiście operu- 
je klijentów. Zabiegi na mężczyznach rozpoczął 
prźed 14 łaty. 6 lat temu zaczął już odmładzać 

kobiety. Pierwsza pacjentka miała 67 lat. Po ope 
racji dostała na nowo menstruację. 

PILESTIM 
Щ 
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Reportaż z pobytu w Palestynie 
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wyszła z driku 

i jest co nabycia 

we wszystkich księgarniach 

Cena zł. 3.80 

Wyzbywają się dzieł 
sztuki 

Przez stację Stołpce przeszedł onegdaj tran- 

sport zawierający liczne dzieła sztuki ogromnej 
wartości sprzedany przez bolszewików w Pa- 
ryżu. 

      
po zbiorach paryskich i pochodzących z pry- 
watnych kolekeyj polskich. Powodzenie jej 
było niekłamanym sukcesem wysiłków orgari- 
zacyjnych Bibljoteki, a plan — przebogaty, 
jeśli się zważy chociażby tylko liczne artyku- 
ły w prasie paryskiej i prowinejonalnej, po- 
święcone wielkiemu muzykowi polskiemu. W 
maju r.b. była to wystawa peświęcona stule- 
ciu „Ksiąg narodu i pielgrzymstwa'*, dostęp 
nych publiczności francuskiej dzięki tłuma- 
czeniu. francuskiemu Montalemberta. Obecnie 
przygotowywana jest wystawa, związana 
z rocznicą odsieczy wiedeńskiej. Urządzane 
w lokalu Bibljoteki powodują zetknięcie się 
z jej zbiorami i szezere zdumienie wobec im- 

ponujących rozmiarów instytucji. 

Inna metoda zbliżania zagadnień polskich 
polega na urządzaniu cyklu odczytów o naj- 
bardziej aktualnych problemach politycznych = 
Polski współczesnej. Prelegentami są przewa- 
żnie przedstawiciele nauki franeuskiiej — o 
wybitnych nieraz nazwiskach: ich słowa ma- 
ją wszystkie dane, by być objektywnemi i 
przez to bez uprzedzeń dotrzeć mogą do słu- 
chaczy Francuzów. Publikowane potem sta- 
nowią serję wydawniczą Bibljoteki Polskiej. 

Wreszcie zebrania towarzyskie na tere- 
nie Bibljoteki pozwalają na nawiązanie bliż- 
szego kontaktu, na rzucanie myśli, które kiel- 
kują, na zadzierzgnięcie tych przyjaźni, które 
we wzajemnem zrozumieniu odrębnych społe- 
czeństw taką ważką mają rolę. Istotnie — te- 
ren działania, jak z tego widać — bardzo róż- 
norodny. 

"Tak przypjęte i tak wypełnione zadania 
czynią z Bibljoteki Polskiej żywy organizm o 
różnorodnych funkejach jedyny, gdy chodzi 
o takie bogactwo zadań, niezmiernie warto- 
ściowy, gdy się zważy doniosłość wytkniętych 
celów i osiągane wyniki H. Hleb-Koszańska.  



Śr
 

SŁOWOG 

ydzień sportowy 
w kilku wierszach 

Reprezentacja piłkarska Armji Polskiej weż- 

mie udział w turnieju piłkarskim w dniach 27bm 

3 października w Bukareszcie. W turnieju tym 
startują pozatem reprezentacje armij:  jugosło- 

wiańskiej, czechosłowackiej i rumuńskiej. W sk 

ład naszej reprezentacji wejdą gracze ligowi Le- 

gli, 22 pp. i wileńskiego WKS,u.. 
* * * 

Polski Związek Piłki Nożnej postanowił wziąć 
udział 'w rozgrywkach międzynarodowych o pu- 

kar Europy Wschodniej, o który ubiegają się 

Jugosławja, Węgry, Rumuńja i Bułgarja. 
W turnieju tym każde państwo reprezentowa- 

ne jest przez dwie najlepsze swoje drużyny. 

Polskę reprezentować będzie mistrz i wicemis 

trz ligi. 
* * * 

W niedzielę 17 b. m., rozpoczną się roz- 
grywki piłkarskie o wejście do ligi, pomiędzy 

czterema drużynami, które zakwalifikowały 

się de półfinałów. 
W dniu 17 b. m. odbędą się spotkania: 

w Lipinach: Naprzód — WKS Wilno. W Prze- 
myślu: Polonja miejscowa — Polonia War- 

szawska. 
W dniu 24 b. m. 

dwa mecze półfinałowe: 
łonia warszawska — Polonia przemyska. 

Walimie: WKS Wilno — Naprzód Lipiny. 
* * * 

Zarząd Pbli. Zw. L. Atletycznego projek- 

tuje wysłanie kilku czołowych lekkoatletów 

ma międzynarodowe zawody do Rygi w dniu 
24 września b. r. 

odbędą się pozostałe 

iw Warszawie: Po- 
W 
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P. K. O. ubezpiecza 
na życie 

Zmiertone — na gorsze — po wojnie wa- 

runki życia stały się przyczyną niejednej tra- 

gedji rodzinnej. Każdy z nas zna niejedną 
rodzinę zamożną ongiś, dziś, dzięki zmianom 

zaszłym po wojnie zmajdującej się w nędzy. 

Ulotmiiy się wraz z bankiem zapasy pienięż- 
me, odłożone na czarną godzinę, redukcja po- 

zbawiła comiesięcznego zarobku, zginęła na- 

dzieja na wynalezienie sobie nowej pracy. 

Takich „ofiar wojny” czy też  ogólno- 
śwtatowego kryzysu ekonomicznego jest wiele. 

Mięczą się sami, obciążają Skarb Państwa, 
zmuszonego do wydatkowania wielkich sum 
na akcję opieki społecznej, są, choć bez własnej 
winy, ciężarem dla wszystkich. 

W normalnych warunkach gospodarczych 

można tego uniknąć, można zabezpieczyć się 

ma starość. Nałeży tylko pomyśleć, zawczasu i 

odkiadając systematycznie odsunąć widmo t. 

zw. czarnej godziny. 

Mamy na myśli ubezpieczenie na życie. 
istniejące od szeregu lat Towarzystwa  Ase- 

Kuracyjne (karajowe i zagraniczne) zdołały 
szeęwoko spopularyzować akcję ubezpieczenia 

ma życie, niestety jednak trudne iwarunki sta- 

wiane ubezpieczającym się (przymusowe ba- 

danie lekarskie, wysokość sum ubezpiecze- 
niowych i prowizyj i t. p.) uniemożliwiają wie- 

lu osobom skorzystanie z dobrodziejstw ubez- 

Pocztowa Kasa Oszczędności wzięła to 
pod uwagę i po giębokiem przestudjowaniu 
sprawy wprowadziła dział ubezpieczenia na 

życie. 
= Podobnie, jak w swej działalności oszczęd- 

mościowej P. K. O. dąży do gromadzenia 
drobnych oszczędności i umożliwia oszczędza- 

mie uajszerszyn: warstwom społeczeństwa, tak 
w swej działalności ubezpieczeniowej stara się 
dotrzeć również do szerokich mas ludności 
iw granicach ich finansowych możliwości za- 
bezpieczyć im przyszłość i dobrobyt. 

Ubezpieczenia na życie w P. K. O. są 
więc, podobnie jak oszczędność, drogą do za- 
bezpieczenia sobie i bliskim lepszego jutra. 

System dobrowolnych popularnych /ubez- 
pieczeń na życie, tak bardzo rozpowszechnio- 
ny. zagranicą, zyskał sobie i u nas popular- 

Działalność _ ubezpieczeniową prowadzi 
P. K. O. dopiero od drugiej połowy 1928 roku. 

Popularny charakter tych ubezpieczeń, ko- 
Tzyści i łatwość ich zawierania (P. K. O. przyj- 

muje ubezpieczenia na życie bez badania lekar- 
skiego, w sposób łatwy i przystępny dla ka- 
żdego) sprawiły, iż działalność _ ubezpiecze- 
nowa P. K. O. rozwinęła się nad podziw 
szybko i czyni nadał ogromne postępy, czego 
dowodem jest rosnąca szybko cyfra wyda- 
mych polis ubezpieczeniowych i suma  ubez- 
pieczeń. 

Od połowy 1928 r. do końca 1932 P. K. O, 
wydała 114,278 polis na ogólną sumę  2116,3 

miłj. zł, przyczem w końcu 1928 r. liczba 
polis wydanych była 6.030 na sumę 18,8 milį. zł. 

Jednocześnie ze wzrostem  operacyj Dzia- 
iu Ubezpieczeń rozbudowany został ow 

latach 1929 — 1932 bardzo wydatnie apa- 
rat akwizycyjny tego działu. W obecnej chwili 
aparat ten stanowi przeszło 800 agentur ubez- 
pieczeniowych oraz gęstą sieć urzędów pocz- 
towych. 

Dotychczasowe wyniki, jakie w okresie 4 
lat istnienia Działu Ubezpieczeń na życie osiąg 
nęła instytucja, Świadczą dowodnie o ceło- 
wości i należytem postawieniu tego kierunku 
działalności P. K. O. 

w całokształcie zaś pracy instytucji na po- 
m oszczędnościowem działalność _ ubezpiecze- 
niowa już dziś odgrywa poważną rolę, którą 
w miarę rozwoju aparatu  akwizycyjnego i 
propagandowego będzie stale rosła i potęż- 
miała. 
- Dziś, każdy bez wzlędu na stan zamožno- 

ści obywateł Państwa, dzięki wprowadzonym 
przez P. K. O. udogodnieniom, może zabez- 
pieczyć swoją starość i los swojej rodziny 
przez ubezpieczenie się w P. K. O. 

Wystarczy dla tego zgłosić się do której- 
kołwiek z agentur P. K. O. lub najbliższego 
urzędu pocztowego, gdzie otrzyma najbardziej 
wyczerpujące informacje i zawrze umowę u- 
bezpieczeniową. 

P. K. O., jak już zaznaczyliśmy, nie wy- 
maga badania  lekarskiego* dążąc do cał- 
kowitego ułatwienia swoim klijentom. 

Pamiętajmy więc o starości — dbajmy o 
tos naszych najbliższych — ubezpieczajmy się 
na życie w P. K. O. Ww: Tr 
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Turniej tenisowy 
Jak już podawaliśmy, w najbliższą sobo- 

tę rozpocznie się doroczny, wielki turniej te- 

nisowy (z wyrównaniem) panów o nagrodę 
przechodnią — puhar — ufundowaną przez 

Redakcję „Słowa'', oraz rozegrywany jedno- 

cześnie takiż turniej pań, o nagrodę przechod- 

nią firmy J. Nowicki i Syn. 
Mimo fatalnej pogody, zwiastującej rych- 

łe zakończenie sezonu turniej budzi żywe za- 

interesówanie i jak można przypuszczać ilość 
zgłoszonych zawodników będzie znacznie więk 
sza, niż w latach ubiegłych. 

Przemawia za tem fakt zwiększenia się 
ilości tenisistów, którzy w tym turnieju, dzię- 

ki zastosowanym wyrównaniom, będą mogli 

zagrać nie będąc narażeni -na „murowane'* 
wyeliminowanie w pierwszej rundzie. 

Prócz sporej grupki początkujących, zo- 

o puhar „Słowa” 
baczymy na sympatycznych kortach Parku 

Sportowego wszystkich czołowych tenisistów 

Wilna. 
Walka zapowiada się interesująco. 
Zapisy do turnieju przyjmuje  kierowii- 

ctwo kortów do dnia 15-go włącznie. Dalsze 
szczegóły nastąpią. 

+ 

Mówiąc o tenisie wzmiankować należy, 
że doroczny turniej zamknięcia AZS'u odbę- 
dzie się na kortach klubu w dniach 22, 23 i 
24 b.m. 

W programie gry” pojedyńcze i podwój- 
ne pań i panów, oraz gry mięszane kl. A. 

oraz gry pojedyńcze panów kl. B. 

Będzie to ostatnia w sezonie impreza te- 
nisowa. 

Mistrzostwa Polski w koszykówce pań 
POLONIA (WARSZAWA) — 

Metr od linji. Proszę odejść, metr od li- 

nii. 
Panie linjowy, póki pan nie usunie publi- 

czności, ja nie zacznę zawodów — woła s?- 

dzia z boiska. 
Proszę odejść 5 metrów od tablicy — 

krzyczy i denerwuje się zapisywacz. 

Krótko mówiąc bałagan. A co najwažniej- 

sze, wstyd przed gośćmi i publicznością. 
Brak ludzi do przygotowania terenu do 

zawodów, źle świadczy o O.Z.G.S. kawałek 
liny i 10 kołków wprowadziłyby należyty po- 
rządek, seperując publiczność, — trzeba by- 

ło tylko o tem pomyśleć, a nie obrzydzać licz 

nie zebranej publiczności imprezy przez ciągłe 
potrącanie i odpychanie. Tak się sportu nie 
propaguje. O tem żeby można było usiąść, 

nie było mowy, tenisiści, mimo złej pogody 
potrafili to lepiej przed tygodniem zorgani- 

zować. 
Krótko mowiąc było dużo krzyku a bar- 

dzo mało porządku. 

MAKABI (WILNO) 16:9. 
A teraz o samej grze. 
Drużyny grały chaotycznie i nerwowo. 

Nieraz dochodziło do zagrań brutalnych i 
nieprzyjemnych dla oka. O technice i cak- 

tyce trudno pisać, ponieważ nie można było 

ich dopatrzyć się. 
Lepiej dysponowana strzałowo Polonia 

wygrała zasłużenie. W Makabi nieudanemi, 

solowemi zagraniami i takiemiż strzałami, 

wyrożniła się Szmuklerowa, na którą praco- 
wała cała drużyna. 

Na zakończenie jeszcze jeden kwiatek 

organizacyjny. Pierwsza cwiartka trwała za- 

miast 8 minut 18-cie, ponieważ sędzia mierzą- 
cy czas, zapomniał (!) ile minut ma gra 

trwać. Sędzia główny nie omieszkał przy tej 
okazji wobec publiczności zrobić parę uwag 

pod adresem winowajcy. 
Mniej nerwów, więcej opanowania, Nie 

zaszkodzi też na imprezach innych dyscypiin 

sportowych, pouczyć się sporobu organizowa 

nia zawodów... 

   

Radjo-rzid motocyklowy 
Wczoraj odbył się od dawna zapowiedziany 

raid motocyklowy i bieg na powolność zorga- 

nizowane przez Wil. Radjo. 
Do biegu, którego trasa 100 kiłometrowa 

przewidziana była w sposób następujący: Wil- 

no (ul. Mickiewicza przed gmachem sądów) 

— Troki — Wilno — Niemenczyn — Wilno, 

zgłosiło się 27 zawodników, motorowa elita 
wileńska. 

Ze startu wypuszczał maszyny komandor 

raidu p. Starosta Kowalski. Publiczność spa- 
cerująca po ul. Mickiewicza o godz. 3-ciej ob- 

serwować mogła zawodników, którzy po powro- 

cie z Trok przejechali miasto aby przebyć 

drugą część trasy: Wilno — Niemenczyn — 

Wilno. 
Raid odbył się szczęśliwie, gdyż tylko je- 

den z uczestników nie wrócił na metę wsku- 

RAR 

To się nazywa ruch!... 

dziennie! 
Gdyby tak było przez cały ciąg Targów. 

Ale te ostatnie dwa dni, sobota i niedziela 

dobrze się dały we znaki zarówno wystawcom 

jak i zwiedzającym. 

Już przy wejściu daje się odczuć wzmo- 

żone tętno. Łażą jedni drugim po nogach, 

popychają się, tłoczą.  Bileterzy ledwo dają 
sobie radę. Nieprzerwana fala ludzka  przeci- 

ska się wąskiem przejściem. 

Przy kasach ogonki. Zniżka cen pomogła. 

Ostatni dzień Targów i Wystawy  Lniar- 

skiej. iWęc kto żyw wybiera się na zwie- 
dzanie. 

Liczne wycieczki, uczestnicy zjazdów go- 
spodarczego, hotelarzy, strzelcy, kadeci i szary 
tłum cywilów — wszystko to pcha się na wy- 
stawę. — Jest ruch!. 

Piękna, słoneczna pogoda sprzyja 
Zarobił ten i ów parę groszy. 

Klej do porcelany, drzewa, metalu i wszel- 
kich uszkodzonych / przedmiotów !!... 

Papier impregnowany. zamiast chodników! 

Ostatnie wynalazki z dziedziny gospodar- 

stwa domowego — tarka uniwersalna, noże nie- 

rdzewiejące. 

Zabawki mechaniczne! 

Widoki Wilna i Wystawy! 
Tanio, dla reklamy, tylko u nas! 
Głęboki oddech na świeżem . powietrzu. 
Biedni są, swoją drogą ci wystawcy, 7е 

muszą dzień cały siedzieć w zaduchu w pa- 

wilonie. Ale zarobić można. 
Tranzakcje grube zawierano. Hurtownicy 

ubili parę interesów. Dla beczek amerykań- 

skich ponoć zamówiono specjalne. maszyny. 

Beczułki solidne. Będzie w nich dobre 
piwo- 

Obok tranzakcyj na wielką skalę — kto 
wie czy nie lepszy obrót był zrobiony w dro- 
biazgach. Te 'wszystkie inhałatory, kremy od 

pierogów, lepy, kleje, mydła, pachnidła i szpro- 
ty, muszelki, czekoladki i wynalazki kuchen- 
ne — rozchodziło się to wszystko tysiącami. 

Co krok to balonik, co drugi to pukawka 

a wszędzie roziskrzone oczy, *" -kające coby 
tu jeszcze kupić. 

30 tysięcy osób 

* + = 

Wilno lubi kiermasze, gdzie można za parę 
groszy nakupić różności nikomu właściwie nie- 
potrzebnych. 

Targi napróżno usiłowały uchronić się 

nastroju kiermaszowego. Publiczność — зата 

ten nastrój wprowadziła. 
Dla tego nastroju niezbędne są mocne wra- 

żenia. Znalazły się one i tutaj. Od strzelnicy 

z krzywemi strzelbami, po przez rzucane 

dwudziestogroszuwki na czekoladę do kre- 
gielków egipskich(!?!), gdzie zgrywało” się 
bractwo na pociechę sprytnego garłacza — 
krupiera i na własne utrapienie. Cóż za emo- 
cję trzeba płacić! 

Każdy jeden numer wygrywa — zależy od 
rzutu rączki! Tylko jeden złoty — a wygrać 
można pięćdziesiąt (pokażcie takiego  figlarza 
co wygrał!). 

Tłok przy stolikach niemiłosierny. Grają 
starzy i młodzi, przegrywają, odchodzą,  ustę- 
pują miejsca innym. Godzinami nie mogą oder- 

  

hodze p 

tek defektu w motorze. 
Kto zwyciężył, 'w swojej kategorji, jeszcze 

niewiadomo, gdyż w chwili, kiedy oddajemy 

sprawozdanie, do druku Komisja Sędziowska 
nie ukończyła jeszcze podliczać punkty. 

Po zakończeniu raidu odbyła się na asfal- 

cie (50 mtr.) druga konkurencja motocyklowa, 

a mianowicie bieg na powolność. Zwyciężył 

Kalinowski — czasl,25, przed Pimonowym — 

124,5, Kieberem — 114,6 i Hermanowiczem —- 

102. 
Organizacja ra'du i zawodów sprawna. — 

Impreza wzbudziła żywe zainteresowanie, czego 
dowodem tłumy  obserwującej publiczności, 
zwłaszcza podczas biegu na powolność. 

Komandorem raidu, jak już zaznaczyliśmy 
był p. Starosta Kowalski, wicekomandorami pp. 

dyr. Szwykowski, prezes Ratyński i Kurec. 

o T 
Ostatnie godziny przed zamknięciem. Na 

stoiskach, kioskach i pawilonach widać ślad 
urzędowania komisji sędziowskiej. „List po- 
chwalny“, „Medal srebrny", „Medal złoty”, 
„Medal bronzowy*. — Nagrody. 

Sławetna psia komigią wzajemnej adoracji 

rzetelnie się ponagradzaiaą, pozostawiając już 
w południe niedzielne puste przeważnie klat- 

ki z dumnie krzyczącemi nadrukami — „Medal 
srebrny”, „Medal złoty”! 

Psów ani śladu. Te, które zostały, wsty- 
dliwie  wcisnęły się w kąt i chowają oczy 

ze w$stydu za takie partactwo i zmarnowanie 

świetnej okazji. 
Dużo kto chciał kupić psa. Ani kogo za- 

pytać, ani zobaczyć, Tylko śmiać się z tych 
cen bezmyślnych 400... 500 zł. — powypisy- 
wanych niekaligraficznie i nieortograficznie na 

i wyrwanych z poplamionego  ze- 
szytu. 

Biedne psy, kochane stworzenia, 
los tak je pokarał. 

Wogóle wystawa hodowlana nie była na 
poziomie. jeszcze stosunkowo nieźle wygląda- 

ły kury — ale reszta mogłaby się podciągnąć. 

że też 

Konie otrzymały szereg nagród 

wych i pieniężnych. Medal 
honoro- 

bronzowy przy- 

wać się i zorjentować, że gdyby miły mło- " 
dzieniec z powierzchownością emerytowanego 
kowboya nie liczył na pewną wygraną — na- 
pewno nie darłby swego zacnego  gardziołka 
dla uszczęśliwienia ludzkości wygraną. 

  

  

  

4 tys. przestępstw skarbówych 
Lidzki Urząd Skarbowy Akcyz i Mono- 

poli w czasie od 1 stycznia do 1 września 1933 
r. wykrył około 4000 różnego rodzaju prze- 
stępstw skarbowych na terenie powiatów: lidz- 
kiego, szczuczyńskiego, wołożyńskiego i nowo- 
gródzkiego.  Najwększa  iłość przestępstw 

przypada na nielegalne plantowanie tytoniu — 
(przeszło 2.600 plantacyj, 40 ha przestrzeni), 
dalej idzie tajne gorzelnictwo (330 tajnych go- 
rzelń). Reszta przestępstw to nielegalny han- 
del sacharyną, Obrót samogonką i jej przecho- 

wywanie, odciąganie politury i t. p. 

Rozprawa nożowa na ul. Wileńskiej 
WILNO. Wczoraj w nocy przy zbiegu ul. 

Wileńskiej i Mostowej wynikła bójka na no- 

że między kilkunastu 'pijanymi osobnikami. 
Cztery osoby zostały ciężko poranione. 

Najbardziej poszwankowanego niejakiego 

A. Sadowskiego (Kalwaryjska 24) przewie- 
ziono do szpitala św. Jakóba. Trzej inni po- 

szkodowani są mieszkańcami Lidy. Pięciu 
sprawców zatrzymano. 
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PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 

Pogoda słoneczna o zachmurzeniu umiar- 

kowanem. Rankiem lekkie mgły. Noc chłodna. 

Dniem większe ocieplenie. Słabe wiatry miej- 

scowe, lub cisza. 

Wschód słońca g, 4,42 

Zachód słeńca g. 5,50 

SKARBOWA 
— Zaległości podatku tokalowego. Mimo 

postanowionego przejęcia z dniem 1 paździer- 
nika przez władze skarbowe wymiaru podatku 
lokalowego podania o rozłożenie zaległości z 
tytułu tego podatku przyjmuje nadał magistrat. 

Po 1 października podania te będą prze- 
kazane władzom skarbowym. 

— Działalność kontroli skarbowej. W cią 
gu ostatnich 8 nriesięcy na terenie powiatów 
władze skarbowe i policyjne ujawniły 456 
przestępstw skarbowych (tajne gorzelnietwo, 
uprawa tytoniu i t.d.) 

ZANETTI 

argach 
znano koniom p. Z. Ruszczyca, p. J. Jeleń- 
skiego, p. B. Paszkowskiego, p. St. Kaspero- 

wicza i p. M. Makowskiego. 
konie p. A. Łobaczewskiego, p. M. Sieniuca 
konie p. A. Łabaczewskiego, p. M. Sieniucia 

ip. M. Ziemnickiego. 
Prócz nagród honorowych rozdano z fun- 

duszu Min. Rolnictwa i Zrzeszenia Stow. Hod. 
Konia Remontowego w Warszawie 2420 zł. — 
płacąc właścicielom wyróżnionych klaczy po 

50 — 75 zł, — ogierów — 80 — 100 zł. i 

grup hodowlanych 75 — 100 zł. Ogółem na- 
grodzono w ten sposób 39 koni. 

Komisję sądziowską tworzyli pp. dr. Z. 
Koziełł - Poklewski jako prezes i E. Roth i 
T. Zieliński jako członkowie. S 

Dla wojska nabyto 35 koni remontowych 

Gwar cichnie, zapadająca noc gasi świa- 

tła. Stróże z „Kluczów* chodzą między pa- 

wiłonami. Zaśmiecone aleje, wydeptane traw- 
niki... Tu i ówdzie zaczynają już rozbietač 
stoiska. 

Będzie sporo roboty z uporządkowaniem 

Zima upiększy niebawem wszystko białym 
pokrowcem. Na wiosnę znów będzie ogród 

świeży i czysty. - 
III Targi skończyły się. T.C. 

PRSACEMSWGZORARI 

OLGA OLGINA 
opery warszawskiej, 

Muzycznym „Lutnia'* w. poniedziałek 
Jonesa „Cejsza'. | 

znakomita artystka 
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MIEJSKA. 
— Odroczenia spłat dla właścicieli domów. 

Zarządzenie o odroczeniu spłat pożyczek za- 
ciągniętych przez właścicieli domów w i Tow. 
Kredytowem Miejskiem ma się ukazać w przy- 
szłym miesiącu. Wstrzyma to licytacje jakie 
grożą licznym nieruchomościom w Wilnie. 

— Wykroczenia wojskowe. W ub. miesią 
cu pociągnięto do odpowiedzialności karno- 
administracyjnej przeszło 150 osób za uchy 
lanie się od służby wojskowej, za  nieprze- 
strzeganie przepisów wojskowych, oraz za u- 
chybienie formalności wojskowych. 

— Lustracje rynkowe. W piątek rynki były 
lustrowane przez komisje sanitarne, które ba- 
dały stan artykułów dostarczonych przez wie- 
śniaków i przekupniów. 

— Zmiana trasy autobusowej Nr. 2. Od 
dziś na ul. Wileńskiej, od placyku Orzeszko- 
wej do mostu, wprowadza się jednostronny 
ruch pojazdów, a to w związku z rozpoczyna- 
jącemi się robotami ziemnemi. Autobusy linji 
Nr. 2 jadąc od strony uł. Kalwaryjskiej, bę- 
dą skręcały na Mostową i przez Mickiewicza, 
Wileńską 1 Troeką dojadą na Zawalną i da- 
lej do dworca. 

Autobusy z dworca mają okrężną drozę 
do W. Pohułanki (na Trocką i Wileńską). 

Ceny na rynkach. W bieżącym tygodniu 
ceny na rynkach kształtowały się naogół zniż- 
kowo blisko o 3 proc. w porównaniu z tygod- 
niem ubiegłym. 

— Roboty wodociągowe. Z dniem dzisiej 
szym magistrat przystępuje do robót wodocią- 

pych na odcinku od ul.. Wileńskiej (pl. 
kowej) do Mostowej, aby następnie 

przesunąć te rokoty na ul. Kalwaryjską. 
— Naprawa ogrodzenia przy inspektoracie 

Armji. Wobec runięcia na skutek zbutwienia 
części ogrodzenia oddzielającego ogród przy 
Inspektoracie Armji Nr. 1, od reszty Cielętnika 
obecnie odbywa się generalny remont, przy- 
czem wszystkie nadwątlone partje ogrodzenia 
są zastępowane nowemi. Styl ogrodzenia 
szerokie czworokątne słupy — pozostawiono 
nadal ten sam. (j). 

RÓŻNE 
ina sprzedaż tytoniu. 

Jeszcze w bież miesiącu ma się ukazać zarzą- 
dzenie znoszące obowiązek posiadania konce- 
sji na sprzedaż wyrobów tytoniowych tak w 
irifcie jak i w detalu. Zachowany ma być 
jedynie system zgłaszania o rozpoczęciu sprze- 
daży tych wyrobów. 
„Powyższe udogodnienia nie dotyczą prze- 

pisów o miejscach sprzedaży, które pozostają 
bez zmian lecz są znacznie rozszerzone. Mo- 
nopolowi tytoniowemu chodzi o zwiększenie 
sieci sprzedażnej, gdyż dotychczas  konie- 
cznoość uzyskiwania koncesji utrudniało zakła- 
nie nowych sklepów. 

— Eksport drzewa. F' rancusey eksporte- 
rzy drzewa zakupili ostatnio na terenie Wi- 
leńszczyzny przeszło 5000 sążni drzewa  bnu- 
duleowego i większą ilość papierówki. 

Pozatem większe zakupy poczynili 
cy drzewni z Prus Wschodnich. 

— Towary do Litwy. — Via Prusy Wsch. 
przewieziono w ciągu pierwszych dni wrześ- 

nia 8 wagonów ananufaktury polskiej na su- 
mę blisko pół miljona zł. 

, — Sądy ubezpieczeniowe, W związku z ma- 
jącem nastąpić scaleniem urzędów ubezpieczeń 
społecznych o czem pisaliśmy przed. paru 
dniami, powołany ma być do życia specjalny 
sąd ubezpieczeniowy w celu rozstrzygania spo- 
rów między pracodawcami a pracownikami, na 
tle wysokości świadczeń, przyznanych zaopa- 
trzeń i t. d. 

. —, Wagon-Wystawa abstynenckiej Ligi kole 
jowców. Na st. Wilno przybył Wagon—Wy- 
stawa abstynenekiej Ligi Kolej. na 
do 1 paź rnika, w celu propagandy 
trzeźwości, jak również zasad higjeny społecz 
nej i walki z gruźlicą. 

Wagon Wystawa ma postój przy 
Przychodni Kolejowej stacji Wilno i czynna 
jest w dnie powszednie od godz. 10 do i2 i 
od 16 do 18, zaś w niedziele i święta od 14 
do godz. 18. 

ba: 
— y egzekutywy Wojewódzkiej Ży- 

dowskiego Klubu Myśli Państwowej. W Se 
głą sobotę odbyło się posiedzenie Egzekutywy 
Wojewódzkiej Żydowskiego Klubu Myśli Pań- 
stwowej pod przewodnictwem prezesa p. d-ra 
Adolfa Hirschberga z udziałem przedstawi- 
cieli ośrodków prowincjonalnych w Oszmia- 
nóle, Głębokłem, Mołodecznie, Wiłejce, Gród- 
ku, Parafjanowie i in. Po wysłuchaniu sprawo- 
zdań ze stanu organizacyjnego na terenie wo- 
jewództwa wileńskiego . omówione zostały 
sprawy organizacji zjazdu wojewódzkiego klu- 
bu, który odbędzie się w październiku b. r. 
i akcje  polityczno - społeczne na najbliższy 
okres. 

Tezy organizacyjne i programowe  przed- 
stawione przez dr. Adolfa Hirschberga  zosta- 
ły uchwałone po dyskusji w której brały 
udział pp. A, Strugacz (Oszmiana), D. Koren- 
blit (Mołodeczno), Z. Alperowicz (Wilejka), 
D. Żuk (Wilno), D. Wariman  (Paraijanėw), 
A. Kasztański (Wilto). E. Reckin (Gródek), i 
inni. Uchwałono odbycie przed zjazdem w 
ośrodkach powiatowych konferencyj, na któ- 
rych będą obecni przedstawiciele kół w po- 
wiatach, grup organizacyjnych i mężowie za- 
ufania. 

Jako najbliższe zadanie uznano  propa- 
gandę z udziałem ludności żydowskiej w 
subkrypcji Pożyczki Narodowej, której po- 
święcone będą zebrania i odczyty. 

Słynny już dziś układ transferowy — о 
pomarańcze zawarty z hitlerowskimi Niemca- 
mi przez pewne koła żydowskie, będzie 
przedmiotem akcji. protestacyjnej, którą podej- 
mie Klub. 

W obecnej chwiłi liczy organizacja 21 
miejscowości, w których istnieją koła względ- 
nie grupy organizacyjne w tem 4 wojewódz- 
kie i 7 powiatowych. 
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Zjazd właścicieli restauracyj 
i hoteli 

W ubiegłą sobotę zakończył swe obrady 
zjazd delegatów Zrzeszeń właścicieli restaura 
cyj i hoteli. Zjazd zorganizowało wileńskie 

stowarzyszenie, łącząc go z uroczystością po- 

święcenia swego sztandaru. 
Na zjazd przybyli delegaci ze wszystkich 

ośrodków kraju. Obrady poprzedzono nabo- 
żeństwem w kościele św. Kazimierza, gdzie też 

został poświęcony piękny nowy sztandar wi- 

leńskiego stowarzyszenia. Po nabożeństwie 
w górnej sali hotelu Georges'a odbyła się aka- 

demja, na której prócz delegatów i stowarzy- 
szonych, obecni byli przedstawiciele władz 
wojewódzkich, skarbowych oraz zaproszeni £0 
ście ze społeczeństwa wileńskiego. Przemówie 

nie wygłosił długoletni prezes wileńskiego sto 
warzyszenia właścicieli restauracyj i hoteli 

p. Edward Kowalski, podkreślając wysiłki 

stowarzyszenia, które przetrwało czasy okupa 

cji niemieckiej i inwazji bolszewiekiej, by 
nie ustawać w pracy do dnia dzisiejszego. Wi- 

domym znakiem stowarzyszenia t poświęco 

ny sztandar. Wraz z życzeniami rozwoju zło- 

żyli przedstawiciele bratnich organizaeyj pa- 

miątkowe gwoździe, które zostały wbite do 

drzewca sztandaru. 
Po akademji goście wzięli udział w Śnia 

daniu, gdzie w beztroskim nastroju podkreśia 

no łączność stowarzyszenia wileńskiego ze sto- 

warzyszeniami innych ośrodków Polski. 
Obrady popołudniowe wypełniły referaty 

prezesa centrali p. Wróblewskiego i sekre- 

tarza Centrali p. Jędrzejczaka. Omówiono sze- 
reg bolączek fachowych i wysunięto rezoiu- 

cje, między innemi o ingerencji władz prze- 
ciw jadłodajniom, istniejącym bez patentu. 

Pierwszy dzień zjazdu zakończono obia- 
dem w „Zaciszu““ 

Całość obrad i zebrań zjazdu cechował 
bardzo miły nastrój towarzyski, co jest w 

znacznej mierze zasługą organizatorów z pre- 

zesem EF. Kowalskim na czele. 
Po zwiedzeniu miasta oraz targów półnoe- 

nych delegaci w sobotę wieczorem opuścili 
Wilno. 

pu m= uu asa | 
Pierwszorzędne 

artykuły malarskie i t. p. 

po cenach najnižszych 

poleca 

SKŁAD FARB 
Franciszka RYMASZERSKIEGO 
Wilno, ul. Mickiewicza 35 
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TEATR | MUZYKA 
— Ostatni występ Marjusza Maszyńskiego 
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w Teatrze Letnim. Dziś, w poniedziałek 11 
bm. o godz. 8.30 wiecz. dana będzie po raz 
ostatni doskonała  komedja  Marjusza Ma- 
szyńskiego p. t. „Tak a nie inaczej" w Świet- 

nej interpretacji autora (rola główna), który 

ukaże się w Wiinie po raz ostatni. Ceny miejse 
zniżone. 

— Nowa premiera. W _ przygotowaniu 

świetna komedja amerykańska p. t. „Mąż z 

loterji“ w režyserji Mieczysława Węgrzyna. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia*, Dzisiejsza 

premjera „Gejszy*. Występy Olgi Olginy. — 
Dziś odbędzie się premjera egzotycznej ope- 

retki „Gejsza”*. Rolę tytułową kreuje znako- 

mita artystka opery warszawskiej Olga Ol- 

gina, obdarzona niezwykle pięknym głosem. 
W innych rolach biorą udział najwybitniejsze 

siły artystyczne z pp. Halmirską, Dembowskim, 
Szczawińskim i Wyrwicz - Wichrowskim па 
czele. Wielkiem urozmaiceniem będą produkcje 

taneczne i ewolucje zespołu girls pod kierow- 
nictwem W. Morawskiego. Efektowne  dekora- 
cje i kostjumy według projektów J. Hawryłkie- 

wicza. -Opracowanie reżyserskie K. Dem- 

bowskiego. Premjera wywołała wielkie  za- 
interesowanie. 

CO GRAJĄ W KINACH? _ 

CASINO —,Maluka—kwiat Marokeszu'' 
HELIOS — Serce olbrzyma. 

PAN — Arjana. 

ROXY — Żona na jedną noc. 

LUX — Syn Indyj. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— ZAGINĄŁ LIST WARTOŚCIOWY. 

Jeden z banków zareklamował na poczcie nie- 
AE listu wartościowego na tysiąc zło- 

tych. 
S W celu stwierdzenia, w jakich okoliczno- 
ściach list zaginął, poczta zwróciła się w tej 
sprawie do policji. 

— Potokarz. Worek ogórków skradziono 
na rynku Drzewnym  mieszkańce zaść, Kur- 
hany gm. trockiej Dawidowicz Praskowji. Jako 
sprawcę zatrzymano  Tamusa Abrama (Dy- 
neburska 24). 

— Skradziona bielizna. Jacyś złodzieje 
przedostali się na strych domu nr. 6 przy za- 
ułku Warszawskim, skąd na szkodę Adama 
Kozaka skradli bieliznę na ogólną sumę po- 
nad 500 zł. 

— AŚ ZŁODZIEJSKI NA TARGACH. 
Wczoraj na terenie Targów Północnych za- 
trzymano niebezpieczną złodziejkę kieszonko- 
wą M. Fiedorowicz znaną pod przezwiskiem 
„Basałygowa '. 

— Zamachy samobójcze. W ciągu dnia 
wczorajszego, zanotowano w Wilnie dwa za- 
machy samobójcze: koło Cielętnika znalezio- 
no młodą dziewczynę zatrutą esencją octową. 
Przewieziono ją do szpitala Sawicz. 

„ Przy ul. Omentarnej 3, otruła się esencją 
octową 25-letnia Marja Dąbrowska. Denatkę 
przewieziono do szpitala Sawicz. i 

— OBIECYWAŁ ULGI PODATKOWE. 
Do władz policyjnych wpłynęła skarga prze- 
ciwko pewnemu oszustowi, który zdołał na- 
brać szereg handlarzy z ulicy Wiłkomierskiej. 

Rozpowszechnił on wersję, że ma znajo- 
mości wśród władz skarbowych i za pewną 
opłatą może uzyskać ulgi podatkowe. Handla- 
rze wierząc, płacili mu pieniądze. Bomba pę- 
kła, gdy pewnego dnia zgłosił się sekwestrator 
i opisał meble za „zlikwidowane'* podatki. 
Policja prowadzi dochodzenie. 

— OSKARŻA O BIGAMJĘ. Wiktoria 
Szawelowa (Lipówka 30) zameldowała policji, 
iż mąż jej Michał, z którym żyła ostatnio w 
separacji, przed kilku dniami wziął ślub w 
kościele prawosławnym nie mając z nią roz- 
wodu. + 2 2 

(Dalszy ciąg kroniki na stronie 4-tej) 

| MEOCARNIE, KIERATY, 
WIALNIE, TRIEURY, 

SIECZKARNIE, 
oraz różne inne maszyny, narzędzia i przy* 

bory sezonu zimowego 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11 8 

Skład maszyn i narzędzi rolniczych. 

    

 



          

  

(Dalszy ciąg kroniki wileńskiej) 

— Okradzeni w piwiani, W  piwiami 
Czerniaka ul. Subocz 14 skradziono z kieszeni 
marynarki Brekuskiemu  Wincentemu (Dobrej 
Rady 5) 200 złotych. Ustalono že pieniądze 
skradli niejaki Ławrynowicz Piotr i Hliniewicz 
Marja, za którymi wszczęto poszukiwania. 

W podobny sposób zginęły pieniądze (60 
zł.) Widziurkowi Szczepanowi ze wsi i gm. Pi- 
niec pow. krakowskiego, podczas gdy bawił 
'w herbciarni Kąpiańskiego przy ul. Sawicz 
5. Stwierdzono że kradzieży dokonały Ja- 
gińska Helena (Popławska 14) i Wołkońska 
Jadwiga (Sofjaniki 12). Obydwie zatrzymano, 
pieniędzy jednak nie znałeziono. 

WILNO - TROKI 

— Zastrzelił się nauczyciel, W nocy z 8 
na 9 b. m. w maj. Trockienikach zastrzelił 
się Szafrański Emili, nauczyciel prywatny. Przy- 
czyna samobójstwa narazie nieznana. 

Ё DZISNA 

— ie. Spłonął doszczętnie dom 
Połyńskiego Aleksandra (kol. Szeszynki gm. mi- 
kołajewskiej) wskutek zbrodniczego  podpale- 

i Celem wykrycia sprawców wszczęto do- nia. 
chodzenie. 

Z POGRANICZA 

— Rozmowy z Litwinami. Na odcinku gra- 

nicznym Łyngmiany odbyła się konferencja 

graniczna poświęcona sprawie unormowania 

stosunków z rybakami trudniącemi się  polo- 

wem ryb na jeziorach i rzekach granicznych. 

Zachodziły bowiem wypadki, iż litewscy stra- 

żnicy ostrzeliwałi rybaków  łowiących ryby 

po stronie polskiej. Ponadto w wyniku kon- 

ferencji Litwini zwrócili trzy zatrzymane łodzie 

z 4 rybakami, którzy rzekomo mieli znaleźć się 

po stronie fitewskiej. 
  

wyprawa nożowników 
po wódkę 

WILNO. W sobotę przed północą do skle 

pu wódczanego Karola Czyża przy ul. Subocz 

98, wdarło się dwóch osobników, którzy gro- 

żąc nożem zażądali sprzedania im wódki. Żo- 

na Czyża wyrwała napastnikowi nóż unie- 

szkodliwiając przez to zamach. 

Zaalarmowana policja ujęła sprawców 

napaści, którymi okazali się zamieszkali w po- 

bliżu dwaj szewcy. 

Radjs wiieńskie 
Poniedziatek, dnia 11 sierpnia 

7.00 — Czas, Gimnastyka Muzyka, Dziennik 

poranny, Muzyka, Chwilka gosp. domowego. 

10.00 — Transm. IV Zjazdu Związku Leka- 

rzy Słowiańskich. = 

11.57 — Czas. ; i 

  

› 12.05 — Muzyka. ч 

— 12.25 — Przegląd prasy. 

12.35 — Dziennik południowy. 

14,50 — Program dzienny. |||] 

14.55 — Komunikaty > 

15.00 — Muzyka dawna (płyty). 
15.25 — Giełda folnicza. 

15.35 — Audycja dla dzieci. 

16.00 — Koncert. 
17.00 — Pogad. francuska. 
17.15 — Recital fortepjanowy. 
17.50 — Pieśni. 
18.15 — Odczyt. 

18.35 — Recital śpiewaczy. 

19.10 — Wiad. z pola bitwy pod Wied- 
niem w dniu 11. IX 1683 r. 

19.20 — Odczyt litewski. 
19.35 — Program na wtorek . 

19.40 — Feljeton. 
20.00 — Wil. kom. sportowy. 

20.10 — Transmisja z Pragi Czeskiej, uro- 

czystej akademii ku czci Ś. p. Żwirki i Wi- 
ry. 

21.20 — Opera „Hrabina'* Moniuszki. 
  

RA FILMOWEJ TAŚMIE 

„ŻONA NA JEDNĄ NOC — „ROXY“'. 

Aczkolwiek tytuł jest frywolny, to jed- 
nak treść ma raczej charakter rewjowego qui 
pro qno. 

Szef amerykańskich zakładów samocho- 
dowych mister Braun przyjeżdża do Pary. 
na wizytację swego europejskiego  oddzi 
Przedstawiciel paryski chce godnie przyjąć 
szefa, ale akurat jak na złość pokłócił się z 
żoną, o pieska Bibi. Ratuje sytuację sprytna 

sekretarka, która udaje żonę i tak oczarowu- 
je mr. Brauna, że ten na serjo chce ją roz- 

wieść z domniemanym mężem. Sytuacja jed- 
nak wyjaśnia się ku ogólnemu zadowoleaiu. 

Beztroski humor powiększają jeszcze bar- 
dziej sympatyczni wykonawcy: Renć Lefebvre 
(mąż) Odette Florelle (sekretarka) i Mary 
Glory (żona). 

Melodyjny podkład muzyczny Abrahama 
dodaje uroku całości. 

Popularny foxtroff „Haw dou you — 401 
mister Braun'', wzięty jest właśnie z iego 
filmu. 

Temat szefa z Ameryki znany jest rów- 
nie ze sztuki teatralnej p.t. „Gość z Amery- 
aki', granej swego czasu w „Lutni'*. 

  

   

  

TC: 

  

W. Me.-KEVITZ. 

grodfięnyka 
— Rozpoczęcie roku harcerskiego. W dniu 

10 września harcerstwo  grodzieńskie  roz- 

poczyna rok harcerski. "W tym też dniu o 

godz. 9.20 w ogrodzie miejskim odbyła się 

zbiórka hufców żeńsk. i męsk. z chorągwiami 

gdzie przezes Koła Przyjaciół Harcerstwa przy 

jął raport. Po raporcie o godz. 10-tej hufce 

wyruszyły do kościoła Farnego na nabożeństwo 

poczem odbyły się różne uroczystości lokalno- 

harcerskie. 

— Z siekierą i wałkiem na. sekwestratora 

W dniu 7 bm. we wsi Korzeniewicze gm. hor- 

nickiej w czasie dokonywania czynności se- 

kwestracyjnych za zaległe podatki u Asruka 

Tomasza, sekwestrator Urzędu Skarbowego 
Jastrzębski Edward spotkał się z czynnem wy- 

stąpieniem rodziny Asruków w osobach jego 

żony i 20-letniego syna. Grožna małżonka 

uderzyła sekwestratora wałkiem po głowie — 

Asruk usiłował uderzyć go siekierą — jed- 

nak sekwestrator zdołał ją odebrać. W. celu 

odstraszenia groźnej rodziny sekwestrator od- 
dał strzał rewolwerowy co jednak nie odnio- 

sło skutku. Wobec tak energicznego wystą- 

pienia Asruków — sekwestrator musiał od- 

stąpić od czynności służbowych. Wypadkiem 

zajęły się władze policyjne. 

— Pożar. W nocy na 8 b. m, we wsi Star- 

zyńce gm. Brzostowickiej wybuchł pożar, któ- 
rego pastwą padło 3 zabudowania  gospodar- 

cze na szkodę  Dzieszko Stefana, Kożuszko 
Tomasza i Macula Klemensa. Pożar powstał 
wskutek nieostrożnego obchodzienia się z og- 

niem. Straty aczkolwiek nie ustalone sięgają 

znacznej sumy. Ofiar z ludźmi nie było. 

— Pokąsana przez psa. Siwek Konstancja 

(11 listopada) została pokąsana na ulicy 

przez psa należącego do Wojszki Józefa (Na- 

rutowicza 24). jak podaje poszkodowana, 

Wojszko umyślnie poszczuł psa na nią. Wypad- 

kiem tym zajęły się władze policyjne, które u- 

stalą czy faktycznie Wojszko poszeuł psa co 
skończyłoby się dla niego b. niepomyślnie. 

  

— Min. Komunikacji Butkiewicz w No- 
wogródku. W dniu 7 b. m. zwiedziwszy te- 

ren województwa Białostockiego, przez Sło- 

nim. i Baranowicze przybył do Nowogródką 
Minister Komunikacji pan Butkiewicz. 

Po odbytej konferencji z panem wojewąQ- 
dą Stefanem *Świderskim, p. minister udał się 
ponownie do Baranowicz, skąd  zwiedzi je- 
szcze Nieśwież i Stołpęć 

Celem podróży ministra 
inspekcja dróg. 

— Zebranie Organizacyjne Komitetu Po- 

  

Butkiewicza jest 

| žyczki Narodowej Ziemi Nowogróczkiej w №- 
wogródku. W związku z powołaniem do ży- 
cia Centralnego Komitetu Pożyczki Narodo- 
wej, wojewoda Nowogródzki pan Stefan Świ- 
derski zwołał na dzień 12 b. m.  organiza- 
cyjne zebranie, które odbędzie się pod prze- 

wodn'ctwem pana wojewody w sali posiedzeń 
Urzędu Wojewódzkiego w Nowogródku o godz. 
17-tej punktualnie. 

Zebranie to ma na celu utworzenie O- 
bywatelskiego Komitetu Wojewódzkiego Po- 
życzki Narodowej, gdyż pan wojewoda nie 
wątpi, iż społeczeństwo Ziemi Nowogródzkiej 
które wykazało wiele razy swoją ofiarność i zro 
zumienie zrośnięcia własnych interesów z in- 
teresem państwa, wykaże i tym razem swo- 
je żywe zainteresowanie. 

— Korespondent angielski w Nowogródku. 
W piątek dnia 8 b. m. przybył do Nowo- 
gródka korespondent czasopisma _ angielskiego 
‘уГетре“, par Winch, który po audienoj 
„Temps”*, pan Winch, który po audjencji 

u pana wojewody Stefana Świderskiego udał 
się do Sienieżyc. Pozatem p. Winch zwiedzić 
zamierza Nieśwież i inne powiaty Ziemi No- 
'wogródzkiej. Przybycie angielskiego  kore- 
spondenta na teren naszego  "vojewództwa 
tłumaczyć należy chęcią zapoznania się z ży- 
ciem tutejszej mniejszości narodowej, a prze- 
dewszystkiem przebudową ustroju rolnego 
na Kresach. 

— Nagły zgon. W dniu 7 b. m. na pó- 
sterunku P. P. w Horodecznie Gigo Amfiłowej, 
mieszkaniec wsi Wołkowicze, gm. horodeczań- 

. skiej pow. nowogródzkiego zameldował, že dn. 
6 b. m. około godz. 19 żona jego Helena, po 
powrocie z pola nagle zmarła. 

Wymieniona na żadną chorobę nie cierpiała. 
Zwłoki zabezpieczono celem ustalenia przy- 

czyny Śmierci. 

  

— Rocznica śmierci ś. p. Żwirki i Wig”- 
ry. — Z inicjatywy Koła Miejskiego LOPP 
na dzień 10 bm. wyznaczona została zbiórka 
publiczna na rzecz Fundacji ku czci Ś. p. 
Żwirki i Wigury. 

Dnia 11 bm. w kościele Niepokalanek od- 
prawiona będzie św. msza żałobna za dusze 
Ś. p. zmarłych bohaterów Polski Żwirki i 
Wigury, w której wezmą udział wojsko, urzę 
dy, organizacje społeczne i młodzież szkol- 
na. 

(15) 

wspólna tajemnica 
— Zrobiłem zdjęcia daktyloskopijne, — 

mówił dalej Brown, — są ślady, odpowiadają- 

ce paleom zabitego i inne, tego, kto pisał list. 

Wybieram się właśnie do Millera na krótką 

rozmowę i.. po odciski paleów. 
— Dobrze, — sędzia był zadowolony z 

biegu wydarzeń, — ale zanim pan pójdzie, 

proszę zobaczyć to. 
To mówiąc pokazał Brownowi rozpostar- 

ty na biurku anonim. 

Agent przeczytał z wielkiem przejęcie. 

On też był głęboko przejęty losem maleńkiej 
Marjorie. 

— To już drugi anonim, nadesłany do 
Mrs. Daisy Pearson. Jak panu mówiłem, by- 
łem przekonany, że ona mogłaby nam dopo- 
móc, ale nie chce tego zrobić z niezrozumia- 
łych dlamnie względów. Teraz te względy są 
jasne. Boi się o życie dziećkal 

— Czy mogę zrobić zdjęcie z tego listu? 
— Naturalnie. 

Brown wziął delikatnie małemi szezypezy 
kami, które miał zawsze przy sobie, kartkę i 
wyszedł Śpiesznie. 

Sędzia przeglądał uważnie papier, zna- 
leziony w skrytee biurka adwokata Pearsora. 
Były tam niezawodnie dane niezmiernej wagi. 
Sędzia Ransom zatelefonował do szefa mary- 

narki wojennej. W krótkich słowach porozu- 
mieli się. Ransom miał czekać wizyty jedne- 

go z oficerów, w eelu rozpoczęcia akeji o wy- 
krycie wspólnika Pearsona. 

Właśnie odłożył słuchawkę, gdy do poko- 

ju wpadł Brown. ; 

— Panie sędzio, są identyczne znaki 

daktyloskopijne! — mówił z wielkiem ożywie- 
niem. Idę do Millera. Mój agent telefonował 

przed chwilą, że do jego mieszkania weszła 
kobieta z dwojgiem dzieci. Chciałbym ją tam 

jeszcze zastać. 
Brown wskoczył do pierwszej z brzegu 

taksówki, obiecując znaczny napiwek, za po- 

śpiech. I 

Jadąc ulicą Oxford Terrace zauważył ko- 
bietę, śpieszącą bardzo w przeciwnym kierun- 
ku, jedną dziewczynkę prowadziła za rękę, 

drugą małą niosła. Coś go tknęło, zastukał na 
szofera, by zatrzymać, ale ten przypuszczał 

  

— Pobyt p. ministra Butkiewicza w pow. 
Słonimskim. W dniu 7 b.m. w godzinach po- 
południowych przybył na teren powiatu Sło- 
nimskiego p. minister komunikacji inż. But- 
kiewicz. 

Na granicy powiatu Fana ministra spot- 
kał Naczelnik Wydziału Komunikaeyjno-Bu- 
dowlanego Urzędu Wojewódzkiego w Nowo- 
gródku p. inż. Bajkiewicz w towarzystwie za- 
stępującego nieobecnego starostę referenta 
bezpieczeństwa publicznego p. Jerzego Rudnie 
kiego — Sipajłło. 

Podczas pobytu na terenie powiatu p. mi- 
nister dokonał lustracji dróg i mostów. O go- 
dzinie 15,2: minister udał się samochodem 
do Baranowiez. 

Panu ministrowi w podróży z Warszawy 
towarzyszył dyrektor Departamentu  Drogo- 
wego p. inž. Sila-Nowicki. 

W dniu 8 b.m. w drodze powrotnej z Ba- 
ranowiez w Blak Byteniu spotkał p. ministra 
na terenie powiatu starosta słonimski p. Ed- 
mund Koślacz w towarzystwie inż drogowego 
pana Staniewicza. Po rótkim pobycie na 
terenie południowej Słonimszczyzny p. mini- 
ster Butkiewicz w towarzystwie dyrektora De 
partamentu p. Siły Nowiekiego udał się w kie- 
runku Brześnia nad Bugiem. 

— Wycieczka P.T.K. do Warszawy. W 
dniu 10 b.m. wyjedzie ze Słonima do Wa 
wy wycieczka nimskiego Oddziału P.T.K., 
która zabawi w stolicy trzy dni. 

W wycieczce weźmie udział około 60 osób 
Powrót wycieczki nastąpi w dniu 14 bm. 0 
godzinie 8.05. 

— Zabawa. — Koło Rezerwistów w Kost 
rowiczach urządziło zabawę taneczną, na któ- 
rej około 56 członków Koła z rodzinami c- 
choczo bawiło się do rana. Dochód przezna- 
czono na fundusz Koła. е 
— Niebezpieczna bójka. — Mieszkańcy 

Wielkie - Pole gminy Byteń Filip Bąkowski 
z jednej a Tomasz Kamiński z żoną Julją z 

strony wszczęk bójkę na tle wypasów 
zyczem pierwszy doznał rozbicia gło- 

w 2-ch miejscach. 
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— Program Obchodu 250-iecia Odsieczy Wie- 
deńskiej Dn. 7 bm. odbyło się zebranie organiza 

cyjne Komitetu Obywatelskiego obchodu 250-le- 

tniej rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej. 

Zebran'u, w którem wzięli udział wszyscy wy 

bitniejsi przedstawiciele miejscowego społeczeń 

stwa, przewodniczył p. wicestarosta Gacek. 

Uchwałono urządzić uroczystości w Stołt - 

pcach w dniu 12 bm. przyczem zorganizowa- 
no następujące sekcje: propagandy i imprezy 
orcewodniczący dyr. Smoter) oraz finansową 

(pfzew. starościna Kulwieciowa). + 
Program iitóczystości przedstawia się nas- 

tępująco: 
1i-go września br. godz. 19-ta Capstrzyk 

orkiestr. Dekorowanie domów prywatnych i gma 

chów publicznych. 
12-go września 10-ta. Uroczvws+ nabożeń- 

stwo w kościele parafjalnym i cerkwi prawos 
sławnej. Nabożeństwo w synagodze odbędzie się 

w sobotę 10-go bm. o godz. 9,30 
Godž. 12— Odsłonięcie plakiety pamiątko- 

wej w koszarach KOP. 
Godz. 19— odbędzie się w sali „Ogniska* 

uroczysta akademja na której program złożą się 

zagajenie — płk. Bezeg. Król Jan III Sobieski 

na tle epoki — prof. M. Kobylański deklamacje 

recytacje, orkiestra wojskowa, chór i przedsta- 

wienia. 
By godnie uczcić ten dzień wzvwa się oby- 

wateli do udekorowania domów chorągwiami. 

— Program _ uroczystości poświęcenia 
sztandaru K. P. W. w Stołpcach. 

Program uroczystości związanych z po- 
święceniem sztandaru KPW, mającego się od- 
być dnia 19 września, przedstawia się nastę- 
pująco: 

Godz. 7.00 — Pobudka. 
10.00 — Zbiórka przedstawicieli władz, 

rodziców chrzestnych i gości w Ognisku, oraz 
zbiórka oddziałów i delegacyj ze sztandar. na 
placu przed Ogniskiem. 

10.30 — Złożenie raportu i przegląd or- 
ganizacyj przez przedstawicieli władz. 

10.40 — Wymarsz do kościoła parafjal- 
nego. 

11.00 — I. Uroczysta msza święta  cele- 
browana przez ks. biskupa Bukrabę. 

Il. Poświęcenie sztandaru, wbijanie gwo- 
ździ i wręczenie sztandaru przed pomnikiem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

13.00 — Defilada bataljonu P. W. Stołpce. 
14.00 — Obiad žolnierski. 
16.30 — Pożegnanie gości na dworcu. 
Na uroczystość przyrzekli przybyć p. mi- 

nister Butkiewicz, ks. biskup  Bukraba, pre- 
zes Zarządu Głównego K. P. W. p. poseł 
Starzak, prezes Zarządu Okr. K. P. W. p. 
Puchalski, p. wojewoda Stefan Świderski, dyr. 
kol. p. inż. Falkowski i inni. 

< Praca przygotowawcza wrze w pełni. 

  

— Posiedzenie Rady Miejskiej. — W dniu 

7 września o godz. 20-ej w sali magistratu od 
było się posiedzenie Rady Miejskiej. та 

Na porządku dziennym znajdowały się 1 

poważne i zwykłe sprawy. A 

Na początku pomimo protestów lewicy 

przyjęto bez dyskusji zalecenia Wydziału Po 

wiatowego co do budżetn magistratu i w ten 

sposób wreszcie we wrześnin został ostatecz- 

  

widocznie, że pasażer się niecierpliwi i zwięk 

szył szybkość. Brown obejrzał się na. niezna- 

jomą, właśnie wsiadła do taksówki. Zdaleka 

nie mógł dostrzec numeru. 

Jeszcze parę ostrych szarpnięć i stanęli 

przed domem adwokata Jerzego Millera. 

Kiedy lokaj wprowadził Browna do g: 

m, agent dostrzegł odrazu dziwny nieporz 

dek, jaki tam panował: szuflady były powy- 

ciągane i niedomknięte. Brown pochylił się 

nad węglami kominka — naturalnie było tu 

sporo spalonych papierów, resztki skurczo- 

nych, zwęgłonych kartek. Rozrzucił węgle po- 

grzebaczem, ale nie było śladu niedopalonego 

papieru. 
„Zapóźno* — mruknął do siebie i 0d- 

wróci się, słysząc siehe kroki przy drzwiach. 
— (Czego pan sobie życzy? — mimo ostre- 

go tonu, jakim Miller zadał pytanie, Brown 
uchwycił w jego postaci i głosie coś niepew- 
nego, jakby strach. # 

Miller kręcił w palcach bilet  wizytowy 
Browna. Potem rzucił go niedbale na biurko 
i usiadł, zamykając nogą dolne szuflady. 

— Mam polecenie zadania panu mecena- 

sowi kilku pytań, — zaczął Brown. 

— Proszę prędko, bo uprzedzam pana, że 

nie mam czasu: za godzinę muszę być w sąa- 
dzie. Niech pan siada. 

      

      

: MIUKIEWICZA 22, 

  

  

„KO |. 
Dziś premj:ra! Wspaniałe widowisko| Pierwszy o ryginalny fiim marckański 

„Maluka-Kwiat Marokeszu“ 
w_wykonanin oryginalnych arabów marokańskich — W roli tytułowej prewjowane piękność arabska. 

  

Czarująca para NORMA SHEARER w ramionach FREDERYKA MARCHAo.:. PO SZU) 
w nagrodzonym złotym medalem, najpiękniejszym flmie miłosnym, jaki kiedykolwiek wyprodukowzno 

„+. »„W$MIECH $ZCZĘŚCIA Wkrótce: „HELIOS”. 
  

|| 66 

59 SERCE OLBRZYMA 

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

Mistrz WALLACE BEERY (CZEMP) w swem nsjnowszem i nsjlepszem srcydzieke 

(oryg. tytuł CIAŁO Flesh) współudz. biorą: Karen Moriey i 
Ricarda Cortez. Film ten o wartościach artyst., przewyższsł. 
„CZEMPA“ i inne niezapomniane kreacje, — Nad program: 

Najnowsze tygodniki „Pat'a" i „Paramount'a*. „Początek o godz. 4, 6, 8 i 10,20. 
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JOSE 4 
Jutro premjera! Najpotężniejszy tenor, egzotyczny gwiazdor ekrano, bożyszcze kobiet — piękny 

OJICA 
porwie wszystkich i oczaruje w najbardziej efektownym i fascynującym lilmie 

„ról Cyganów" 
Czasrowne melodje, które wnet pe 
ukazanin się filmn będą na ustach 
wszystkich, — Premj:ra w Wilnie 

jednocześnie z Warszawę. 

  

Dźwiękowe kino 

„ROXY” „KORA 

Kto stroskany i strapiony, kto chce zapomnieć o kryzysie, niech śpieszy na 2 godzinną ucztę śmiechu i 
humoru, na najpiękniejszy film sezonu p. t. 

RA JEBDR NOC” 
z udziałem pikantnej, jasnowłoseg 

MARY GLORY 

  

  

  

    

  

  

      

tel. 15.28 į Muzyka króla kompozytorów Pawła Abrahama -—Nad program: Najnowszy tygodnik Foxa i Magik Carpet — 
zdjęcia z Chin, Ceny popułarie. — Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20. 

&& UROCZYSTE OTWARCE SEZONU! Dziś. Najlepszy film „pod słcńcem* 

$ 7 R i KH BE B ś z bożyszczem ekranu, niezapomnianym „Poganinem* chlubą całego Świetz 

Moc melodyjnych piosenek. Oszafamiający prze- 
[ пййои EM ROVARRO© pych Wschodn, Zedziwia ąca eis 

za 5 TI i НЧ 
> uchwalony w wysokości 496.808,59 ` „MICHAL KALEOKI. „Próba teorji kon- ai na a IE 

Frakcja soc. wniosła votum separatum, ino- g U 3 Sai : > у junktur Gospodarczych 1 Cen. Warszaw 3 @ 
tywując to tem, že nie dano się wygadać, u- i A „a 7 е : са і‚ъкагге 
w 2 bowiemi, iż gadanie o budżecie od sty su AB RR: BERRY WRCR ZNACZEK Lekc e      

a do września jest niewystarczające. 
Na drugim punkcie znalazły się protoku- 

  

  

  

ły komisji rewizyjnej, coprawda nieco za sta 
re, gdyż nawet ze stycznia rb. Zaintepelowa 
ny p. burmistrz zwalał winę na komisję, że 
późno wręczyła, prezes komisji zaś zwalał wi 
nę na magistrat, wreszcie wyjaśniono, iż obec 
nie protokuły będą wysyłane o właściwym cza 

Sie. 

    

Dażo dodatkowo czasu zajął Radzie Miej 
skiej protokuł komisji rewizyjnej, proponuj 
cy uregulowanie wypłaty poborów  urzędni- 
kom magistratu, po dłuższej dyskusji wreszcie 
pozostawiono sprawę panu burmistrzowi. 

Na wniosek radnego Głąbika obniżono u- 
prawnienia magistratu co do wypuszezania 
weksli w obieg do kwoty 120.000 zł. 

Pozatem dano wyjaśnić magistratowi przez 
władze administracyjne, co do zatwierdzania 
planów na budowę na kolonji urzędniczej, 
przekazano do decyzji panu staroście protokuł 
nr 34, w sprawie aresztu miejskiego; pozosta 
łe protokóły po wyjaśnieniu zarządu miasta 
przyjęto do wiadomości. 

Sprawę statutów służbowych i dyseypli- 
narnych przekazano do ostatecznego załatwie 
nia komisji regulaminowo - prawnej. 

Następnie wybrano członków komisji sza- 
cunkowej podatku dochodowego w osobach 
p. p. Barancewicza Michała i zastępcę Wę- 
giera. 

Uzupełniono składy następujących komisyj 
— rewizyjnej — został wybrany radny Bło- 
„yński, budowlano - technicznej — Bloszyn 

i Rosenhaus, oświatowej — Skiba, go 
spodąrki komunalnej — Skiba i komitet roz 
budowy — Bukowski. 

Wreszcie Rada uchwaliła wydzierżawienie 
placu pod grzebowisko i przystąpienie do bu 
dowy baraków dla bezdomnych. 

Wniosek frakcji socjalistycznej (ekspor- 
towany) o podniesienie stawek robotnikom, 
hy wynosiły od 2,50 do 4 zł. i rzemieślni- 
ków od 4 do 6 zł. odrzucono, motywując tema, 
że w dobie obeenego kryzysu lepiej płacić 
mniej, a zatrudnić więcej ludzi. 

Na tem posiedzenie Rady Miejskiej za- 
kończono. 

    

    

    

    

      

  

  

INFORMATOR TURYSTYCZNY. Przed 
paru dniami został wydany nakładem Związ- 
ku Polskich Towarzystw Turystycznych dru- 
gi tom Informatora Turystycznego, którego 
pierwsze wydanie ukazało się w roku ubieg- 
łym. 

Drugie wydanie Informatora zostało sto- 
sownie do zapowiedzi znacznie skrócone, prze 
dewszystkiem przez odrzucenie ustępów, do- 
tyczących historji ruchu turystycznego w Pol- 
sce. Opuszczony został również dział obejmu- 
jący organizacje, częściowo tylko związane z 
turystyką. Natomiast wprowadzona zostata 
nowa część pod tytułem: „Co zwiedzać w Pol- 
sce?** mająca na celu zwrócenie w sposób naj 
bardziej ogólny uwagi na miejscowości godne 
zwiedzenia. 

Do Informatora dodana jest mapa uzdro 
wisk, letnisk i komunikacji autobusowej w 
Polsce, opracowana przez dr. M. Orłowicza i 

:'qupq Surmoj, rqsjod zez1d uepAm 

Brown usiadł naprzeciw biurka. 
— Bardzo mi przykro, że jestem zmuszo- 

uy fatygować pana, ale chodzi znów o tę 
hlondynkę — wie pan, którą poszukiwaliśmy 

w sprawie morderstwa pańskiego przy jaciela.. 
— Mówiłem już przecież, że jej nie znam! 

-— mruknął Miller. 
— A jednak to dziwne, przed chwilą, „a- 

dąc tutaj miałem wrażenie, że osoba podobna 

do opisu, podanego przez służącą, wychodziła 

z pańskiego domu! 

— To była brunetka! — wyrwało się z 
usta Millera, w jednej chwili, zrozumiał, że 

popełnił wielki błąd. 

— A więc omyliłem się! — Brown udał, 

że nie zauważył fałszywego krókn. — A czy 

można wiedzieć, kim jest ta brunetka? 
— Nazywa się Backer, czy coś podobne- 

go, była kiedyś kucharką u mnie, teraz przy- 
zła prosić o zapomogę, bo znalazła się w 

złych warunkach: młodsze dziecko zachorowa 
lo jej. — Miller układał zręcznie swe kłan:- 

stwa. 
Brown był zły na siebie, że też nie poddał 

się niezawodnemu impulsowi i nie pojechał 

za tą kobietą, którą spotkał. Impuls ten był 
wywołany zapewne podobieństwem tej kobie- 
ty, do eleganckiej damy, która była z Jerrym 

Lock w „Old Inn““. Dopiero teraz uświadomił 

   

nie funkcjonowania mechanizmu wahań kon- 
junkturalnych, przedstawionego jako kołobieg 
rentowności zakładów i dzialałności inwesty- 

LECZNICA 
į LITEWSKIEGO STOW. POM. SANITARN. 

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

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

i od 5—7 wieczorem. 

Obwieszczenie olicytacji 
Komornik Sądu Grodzkiego w Słonimie 

Ii rewiru, zamieszkały w Słonimie przy ul. 
Kościuszki Nr. 8, na zasadzie art. 602 K.P.C. 
obwieszcza: 1., że dnia 16 września 1933 r. 
od godz. 10 rano w maj. Albertyn, gm. Szy- 

dłowice, pow. Słonimskiego, będą sprzedawa- 

ne z publicznej licytacji ruchomości, oszaco- 

wane na sumę zł. 20,790, składające się z 

trzech samochodów  (f. „Laneia** Ford i 

Fiat), używanych, pięciuset metrów drzewa 

opałowego szezapowego, bilardu — rambo- 

lu, pianina, fortepianu, radjoodbiornika 5-cio 

lampowego i mebli; 

2. że dnia 20 września 1933 r. od godz. 

15-tej w maj. Wysock-Dolny, gm. Derewna, 

"pow. Słonimskiego, będzie sprzedawany z pu- 

blicznej licytacji fortepjan firmy „J. Czap- 

ka Sohn Wien'', używany, oszacowany na 

sumę zł. 850, który z mocy art. 617 K.P.C. mo 

że być sprzedany niżej ceny oszacowa nia. 

Spis i oszacowanie ruchomości mogą być 

przeglądane na miejscu w dniu licytacji. o, 

Komornik Sądu Grodzk. Jan Pyszkowski 
*TYYYTYTY 
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ZGINĄŁ PIES 

Setter irlandzki maści rudej, wabi się 

Mariola. Proszę o odprowadzenie względnie 

wiadomość (za nagrodą) do redakcji Kurjera 

Wileńskiego. 

TYYYYYYY 
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to sobie i złość wezbrała w nim na własny 

brak orjentacji. 

Słuchając spokojnego głosu Millera, któ- 

ry nadawał jego słowom charakter prawdojo- 

  

dobieństwa, pomyślał ze złośliwym uśmmio- 

chem: „Musiałeś jej dać dobrą  zapomogy, 

jeżeli mogła odjechać samochodem! — Ale 

gę tę zachował dla siebie. 

— Właściwie, nie chodzi o to, — zauwa- 

żył z udanem roztargnieniem, — miałem za- 

pytać, czy pan wie coś c niejakiej Mecie Mil- 

ler? : 

— Meta Miller?... Nie, nigdy nie słysza- 

łem o niej! — ton jego był najzupełniej opa- 

nowany i naturalny. 

— Mamy pewne dane przypuszczać, że 

owa tajemuicza blondynka tak właśnie się 

nazywa. Wspólność nazwiska zwróciła naszą 

myśl do pana... może to pana krewna? 

— Krewna? Skądże znowu.. Nie znam i 

nie słyszałem o niej nigdy. 
— W takim razie, nie będę zabierał panu 

  

więcej ezasu, — Brown wstał z ukłonem. 
-— Żegnam pana, — Miller westchnął z 

ulgą. — Nazwisko Miller jest rozpowszechnio 
ne bardzo, jak panu wiadomo, — dodał. 

Brown jakgdyby przypomniał coś sobie: 
Przepraszam pana, jeszcze słówko! Mil- 

węgiel górnośląski 
SKŁAD DRZEWA 

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

Dostarcza również ćlą urzędów i instytucyj. | 
Dla P. P. Urzędników na raty. 

  

Koncesjonowane 
Dr Ginsberg nrzez Ministerstwe W. 
Choroby skórne, wene- 0 > 
ryczne i moczopłciowe. ży, AE : i i 
Wileńska 3, od 8 — lnych i M т ! \ Modelewan 

i 4 —. 8. Tel, 56% "St. Stefanowiczć > 

Dr. Wolfson;* mują zapis; 
dziennie. W godzinach 

Choroby skórne, naa wieczorowych — lekcje 
ryczne i moczopiciowe. kroju dla dorosłych. 
Wileńska 7, tel. 10-67.-3 > «7 —- —. 
od godz. 9 —1 i 4-—8  WRKOGKSSWI sko 

RÓŻNE 

     

  

      

    

  

BREOESZACEE GDŁOORE iKupne н 
i SPRZEDAŻ 2 uczenice (ów) 

=FTOTYTYWYYTYVYWE +. Przyjmę na mieszkanie 
_____ — Z calodzienaem atrzy- 

BIAŁĘ LILJE maniem 75 zł mies. — 
Opieka dobra — Pisr 
Metropolitainy 3 @. & 

tulipany, piwonje, kon 
walje, agrest niżej pó- 
łowy ceny do sprzeda- 

  

nia, Ul. Legjonowa 41 - MAŻRAŁAŁAAAŁAARZ: 
Jakóbczyk. ParzUKUJE 

ES WO WA PRACY 
TEYYYTYYVYYVYTFFTE 

Lokale TT SZ 
e" Ochmistrzyni 

2 POKO E T zawodowa szuka peacy. 

umeblowane E Wyrabia masło ne 
z balkonem dla kulta- ect ae = 
ralnej osoby. Dąbrow. cowitą, Nieświeske 16 
skiego 12 m. 3. о 8, © 

  

bia _ SYN. ROLNIKA 
posiadający szkołę rel- umeblo- |. posstkąjo. fal 

ТА Кна eis) 1065 wany Ze wsz ‚ 
'у;{ювшік telefon — kolwiek posady w zsz- 

wanna: Portowa 8 m,3 jątku. Zgł. do Adm. 
0 .Słowa'* pod 1127. — 

POSZUKUJĘ 
за% ejkotwiek praey — 
znam się częściowe mz 
gospodaree wiejskiej, 
znam dobrze kueknię 

— mogę samodzielnie 
zająć się domem u sa- 

  

POPIERAJCIE 

L.0.P.P 
Е попус, а0 оее 

Wymagania  skrem - 

DRZEWO OBALOWE | 
ne, poważne Świadeet- 
wo i refer. Ul. Bakss 
ta d. Н m. 5. 
  i oiszowe, KUCEARKA 

uczciwa, pracowita — 
POSZUKUJĘ 

posady, — może być 
do wszystkiego. Pesis- 
da świadectwa. —Naj- 
chętniej zgadza się ma 
wyjazd. Adres: Tatzr- 

5 16 m. T. 

KUCHARKA 
lab do wszystkiego ps- 
szukuje _ posady. 
Średnich lat з ФоБтета? 
świadectwami — adrex 
Niešwieska 14 - 16 m. 
4. Nowikowa. 

       

       
    

   

ler — jest to nazwisko niemieckie, 627 Ww 

pochodzi z rodziny niemieckiej? 
— Tak, — Miller zmieszał się mieen. 
— Dawno pan mieszka w Lon: e    

    
  

— 0, tak, 

Miller wstał i wyjął z szuflady ozdoż- 

ny dyplom. Z uśmiechem podał go Brownewi 

W chwili, gdy pochylony nad szufladą szukał, 
Brown ujął swój bilet wizytowy, rzueony na 

biurko przez Millera i włożył do pugilaresu. 
pomiędzy bibułkę. Z uprzejmym wyrazem sa- 

lonowca obejrzał dyplom, Jerzego Millerz 5 
pożegnał g0 špiesznie. 

uczyłem się w Canbri 

a. w 

Sędzia Ramson czekał niecierpliwie” na 
powrót Browna i wnioski jego z wizyty « 
Millera. Wkrótce młody agent zjawił się rer- 

promieniony w jego gaiwnecie.   

— Panie sędzie, pueszę o podpisavie na- 

kazu aresztowania «e:zego Miiiera, —- 6zaaj- 

mił uroczyście. 
— Naprawdę! (o się okazało? 

Brown opowiedział szezegółówo spostzze- 

żenia swe, na zakończenie położył na siele 

trzy odbitki daktyi mjne. ы 
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