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PO ZJEZDZIE DZIAŁACZY GOSPO- 
DARCZYCH i SPOŁECZNYCH 

Organizowane przez BBWR zjazdy dzia- 
łaczy gospodarczych i społecznych pod wzglę 

dem konstrukcyjnym różnią się zasadniczo od 
innych, analogicznych zjazdów o charakterze 
społeczno-gospodarczym. 

Przypomnijmy naprzykład „Tydzień Rol- 

niezy'*'. Rok temu odbył się Zjazd Rolniczy 

w Warszawie. Obrady jego poprzedzone zo- 
stały zjazdami wojewódzkiemi, przedtem — 

zjazdami powiatowemi, jeszcze przedtem — 
zebraniami rolników w terenie. Od dołu szło 

się w górę, od peryferyj — do centrum, od ży- 

czeń, bolączek i żądań terenu *— do sformu- 
łowania ogólnych postulatów, obejmujących 
całokształt zagadnień w rolnietwie. 

Ze zjazdami działaczy gospodarczych i 
społecznych BBWR rzecz się ma inaczej. Naj- 
pierw odbył się Zjazd w Warszawie. W; 
szereg tez i wniosków, zaleceń i postula- 
tów, rzucił apel pod adresem społeczeństwa, 
„by przełamało w sobie nastroje bezradnego 
wyrzekania na kryzys i próbowało pobudzić 
do działania tkwiące w narodzie siły zarówno 

moralne i umysłowe, jak też i materjalne'*. 

Następnie przyszła kolej na zjazdy woje- 

wódzkie, — później odbędą się zjazdy i 
brania w powiatach, na terenie. Z góry idzie 

się na dół, od centrum — ku peryferjom, od 

wytknięcia drogi postępowania — do realizo- 

wania odrębnych zagadnień regjonalnych. 
Dlaczego, skąd powstają te krańcowe roz. 

bieżności konstrukcyjne? 
Chodzi o to, mówił pułkownik W. Sła- 

wek, zamykając Zjazd w Warszawie, by „pu- 
szezone w ruch wielkie kolo rozpędowe poru- 

szało i inne mniejsze kółka w olbrzymim, 

skomplikowanym organizmie zegarowym, ja- 
kim jest życie społeczne w Państwie''. Dlate- 

go też, dalszy ciąg obrad pomyślany zostai, 

jako narady regjonalnych grup wojewódzkich, 

jako ogniw pośrednich między Zjazdem a po- 
szczególnemi regjonami, które mają do zrea- 

  

ze- 

    

Hzowania konkretne zagadnienia, . odrębne 
dla każdego terenu'* 

A zatem różnica w budowie powstała 
skutkiem różnicy celów, dla których zjazdy 

powołane zostały do życia. W pierwszym wy- 
padku szło o zafiksowanie potrzeb społeczno- 

gospodarczych i ustalenie warunków, przy 

których mogłoby nastąpić ich zaspokojenie, 

w drugim: — o pobudzenie do działania sił 
tkwiących w narodzie, które mogłyby wytwo- 
rzyć warunki sprzyjające rozwojowi społecz- 

no-gospodarćzemu. ь 
W pierwszym wypadku, gdy siły społec::- 

ne, pozostawały gdzieś w głębi depresji ps) 
ehicznej uwięzione, zapominano o potrzebie 1 

możliwościach własnego wysiłku, przerzucając 

na rząd odpowiedzialność za stan i obowią- 

zek znalezienia wyjścia z sytuacji, w drugim 
— w razie rozbudowania tych sił, musiałoby 

się rozpocząć ich oddziaływanie w kierunku 
aktywizacji życia społeczno-gospodarczego i 

wzrostu przeświadczenia i świadomości, że 
warunkiem rozwoju, jak też warunkiem opac- 

cia się kryzysowi jest własny wysiłek, a nie 
stałe oglądanie się na pomoc ze strony rządu 
bez uwzględnienia, czy rząd jest w stanie żą- 

danej pomocy udzielić. 

Jeszcze kilka słów o celach. Potrzeba re- 
wizji stosunku społeczeństwa do własnych 
możliwości wynikała z następujących przesła- 

nek: 

_ 1. Próby porozumienia międzynarodowego 
w zasadniczych  kwestjach gospodarczych, 

związanych z kryzysem — rozbijały się zaw- 

sze o sprzeczność i przeciwstawnošč interė- 
sów poszczególnych państw, jak też o dążenie 

do supremacji gospodarczej krajów słabszych, 
a więc przedewszystkiem rolniczych, przez 
wielkie mocarstwa wysoko-kapitalistyczne. 'la 

decydowało o niemożliwości uzgodnionego 10- 
stępowania i niemocy wysuwanych środków 
zaradczych w skali międzynarodowego zasto- 
sowania. Międzynarodowe konferencje staty 
się dla konkurujących gospodarezo państw 

terenem i środkiem sondowania wzajemnie 

słabych stron. Siłą rzeczy konferencje te 

prowadziły nie do opanowania kryzysu wspól 
nemi siłami, lecz raczej do obostrzenia jego. 

2) Społeczeństwo, sugestjonowane pow- 
szechnem zdaniem, że obecny kryzys, jako 
klęska o charakterze wszechświatowym, mo- 

że być opanowany tylko w drodze  wspólni» 

przez wszystkie zainteresowane państwa po- 
djętych zabiegów, — trwało w bezczynności 
na własnym terenie, ulegając stopniowo c0- 
raz większej depresji psychicznej w miarę 

wykazywania przez konferencje międzynaro- 

dowe niezdolności do sprostowania zadaniom. 

"taki stan rzeczy mógł prowadzić li tylko do 

pogłębiania i potęgowania skutków kryzysu 
Im było gorzej, tem częściej dawało się sły- 
szeć zdanie, że do dna kryzysu jeszcze dale- 

ko. Karmiły się tem nastroje paniczne, że- 
rowały na tem elementy, które nie miały nie 
do stracenia. 

  

  

  

3) Mówiło się od samego początku, że 

należy przetrwać, dostosowując się do no- 
wych warunków powstałych na tle kryzysu : 

Ale w założeniu samej tezy tkwiło duże nie- 
bezpieczeństwo w postaci skutków źle rozu- 
mianych oszczędności i źle rozumianej potrze 

by ograniczenia inwestycyj, względnie produ- 
keji. Jak długo miał trwać ten okres prze- 

trwania? Nie ulegało najmniejszej wątpliwo- 

   

„ względem był zjazd imars 

ści, że w razie jego przedłużania się, próby 
przetrwania mogły pr ię w bierne 

wyczekiwanie końca su przy coraz bar- 

dziej słabnącem tętnie życia gospodarczego. 

To już oznaczałoby nie stagnację lecz agon 
Przy tym stanie rzeczy ciężar oddzia 

wania na konjanktury w sposób ułatwiaj 

społeczeństwu walkę z kryzysem spadł wy- 

łącznie na barki rządu. Rozporządzane p 

zeń Środki i możliwości musiały ostaieczni 
wyczerpać się, jakkolwiek tak w akeji rato- 

wniezej, podjętej na rzecz rolnictwa, nm 

niejszej u nas i najbardziej dotkniętej 

zysem dziedziny gospodarki narodowej, 

na przykładzie wszystkich innych analegicz- 

nych zabiegów, — rząd wykazał nietyiko da- 

    

   

      

   

    

  

leko posuniętą dobrą wolę i właściwe doee- 

nianie powagi sytuacji, ale jedno ie po- 

trafił obrać metodę najbardziej raejoralnego 

  

i eelowego zużytkowania tych środków i uo- 
żliwości. Musiały one wyc 

Śniej i tem mniejszy dawać efekt, im dinžej 

społeczeństwo trwało w bezczynności, zanied- 

bując własnego wysiłku, a Wy ek s nad- 

zwyczajnych zabiegów ratowniezych ze stro- 
ny państwa. 

Stąd też — apel do społeczeństwa. by 
tkwiące w narodzie siły pobudziło do czynu, 

    

   

i usiłowania, by apel ten dotarł do najdal- 

szych zakątków i utrwalił się w świadomo- 
powszechnej. Stąd też — obrana droga 

rozchodzenia się zjazdów promieniami od cen- 

irum, by wielkie dzieło aktywizacji społ 

gospodarczej mogło być korygowane u 

nieniem odrębności regjonalnych. 
    

Czy zjaza działaczy gospodarczych i 

społecznych, który obradował ostatnio (3 1 9 
września) w Wilnie, spełnił swe zadania, czy 

przyczyrżł się do utrwalenia świadomości, że 
społeczeństwo ma obowiązek wykazania 
własnym wysiłkiem, czy zaakeentował w od- 
powiedni sposób nasze odrębności regjonalne. 

Z całym objektywizmem należy odpowie- 

dzieć na te pytania — tak. 
Nie będziemy tu mówili o przebiegu obrad, 

o treści poszczególnych, stojących na wyso- 

kim poziomie referatów, ani nawet przytacza- 
li uchwalone tezy, znane chyba ws 
szezegółowych sprawozdań w prasie. Ogruni- 

czymy się do stwierdzenia” że tak z refera- 
tów jak powziętych uchwał wynika niezbicie 
ze: 

  

   

się 

ystkim ze    
   

    

— potrzeby, zarysowujące się, lub wyraź- 

nie występujące na poszczególnych odeinkach 

życia społeczno-gospodarczego, były rozważa- 

ne pod Kątem możliwości ich zaspokojenia 
przedewszystkiem w ramach własnego wys'+ 
ku; w wypadkach niemożliwości rozwiązania 

zagadnienia na tej drodze miały miejsce po- 
stulaty pod adresem rządu, zawsze jednak 
przy rzeczowem ustosunkowaniu się do śred- 
ków rozporzadzenych przez państwe; 

— - uwzględnione zostały, przy realnem 
ujmowaniu zadań chwili, wszystkie ważniejsze 
zjawiska i odrębności  regjonalne, mogące 
wpłynąć na kierunek aktywizacji życia spo- 

łeczno-gospodarczego w tym kraju, .ze szcze- 
'gólnem zwróceniem uwagi na własne zasoby 

   materjalne, dotąd nie należycie wykorzys 

Należy przyznać, że Zjazd miał ponie- 

kąd ułatwione zadanie, ponieważ ца naszyta 

terenie już od pewnego czasu zauważyć sie 
dawał zwrot w nastrojach społeczeństwa. 7a 

wdzięczać to należy, jak słusznie zaznaczył 
w swem przemówieniu powitalnem na Zj 

  

   je: 
dzie p. wojewoda wileński Wł. Jaszezołt, prze. 
dewszystkiem specjalnym cechom społeczeń- - 
stwa kresowego, które nie zwykło poddawać 
się długe rozpaczy, pomimo najcięższych wa- 
runków i prędko przechodzi do czynu. 

Jako ilustracje do tego przytoczyć można 

niezadługo przed rozważanym zjazdem odbyte 
zjazdy i zebrania przedstawicieli interesć 

poszezególnych dziedzin produkeji rolnicz 

i przemysłowej, jak ogólno-polski zjazd Iniar 
ski, ogólno-polski zjazd rybacki, zjazd nszeze! 
niczy i t.p. Co do swego przebiegu: różniły 
się one znacznie od analogicznych zjazdów 

ż przed kilku laty, kiedy w modzie bylo u nas 
wysuwanie jaknajwięk: 
i żądań, nie licząc s 

    

   

  

i ilości de0s'ulato       

    

  + często z możiiwościa- 
mi ich realizacji. Na ostatnich zjazdach, ohol 
spokoju i rzeezowości, uderzał przed yst 
kiem umiar w formutowaniu potrzeb. by- 
ło patosu i zbędnych słów. W każdem nie- 

mal przemówieniu wyczuwać się dawałx Świa- 

domość powagi sytuacji, potrzeby realnego 
ujmowania zagadnień + konieczności liczcnia 

szym rzędzie na własne siły i własną 
Wysoce pod tym 

i zjazd rybacki. 

Zjazd działaczy gospodarczych :  społe- 
cznych w Wilnie nadaje zaznaczającym się w 

ten sposób kierunkom: myśli i inicjatywy spo- 

łecznej jednolity bieg, wprowadzając je do 
jednego łożyska, wyżłobionego dążeniem do 
wydobycia z narodu tkwiących w nim sił ino- 

ralnych umysłowych i materjalnych. 

Zygmunt Harski. 

Proces 8 zahójstwe śp. Hołówki 
LWÓW PAT. — 19-go bm. rozpocznie się 

przed Sądem Okręgowym w Samborze rozpra 

    

organizacyj 

    

Rozprawa potrwa około 3 dni. 
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BARANOGWICZE — ul. Szeptyckiego — A. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
AORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
KLECK — Sklep „Jedność'. 
LIDA — uł. Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch”. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

N.-SWIECIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 
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PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarnia F-wa „Ruch' 

SŁONIM — Księgarnia į. Ryppa ul. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
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WOLOZYN — Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 
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оке z marksizmem i brunatnym socjalizmem 
zapowiada Kkancierz Dolfuss 

WIEDEŃ PAT. — W dniu 11 bm. po 
południu na placu wyścigowym w Prate- 
rze odbyła się olbrzymia manifestacja t. 

. zw. „Frontu Ojczystego”. W manifestacji 
tej wzięło udział przeszło 60 tysięcy o- 

; sób. 
Kancierz Doliuss, powitany owacyj- 

nie, wygłosił przemówienie programowe, 
w kiorytm zapowiedział, że parlament 
austrjacki w dotychczasowej formie nie 
będzie już zwołany. Rząd opracował no- 
wy projekt konstytucji, oparty na zasa- 
dach chrześcijańskich, niemieckich i sta 
nowych. Położy on kres państwu partyj- 
nemu. 

Kanclerz zaznaczył dalej, że rząd ©- 
becny toczy walkę na dwa fronty: z mat 

ksizmem i brunatnym socjalizmem. Pra- 
gniemy żyć z Niemcami w związku — za 
znaczył kanclerz Doliuss — atoli nasze 
państwo, chociaż małe i ubogie ma pra 
wo do honorów. Nie chcemy uprawiać po 
iityki gwałtu, odrzucamy unifikację i ter 
toryzm. Pójdziemy konsekwentnie raz 0: 
braną drogą. Oświadczamy, że sprosta- 

my wszystkim ewentualnościom. Odrzu- 
camy przesadny, fałszywy nacjonalizm. 

Kanclerz przedstawił następnie sukce 
Sy rządu, który w kilka miesięcy zdziałał 
więcej, niż dawny parlament w ciągu 
wielu lat. Przemówienie swe kanclerz za 
kończył oświadczeniem, że „Wyższa we- 
ła skłania Austrję do obrony swej samo- 
dzielności. Naprawimy popełnione błędy 

  

Wymiana dokumentów ratyfikac. konksrdatu 
między Stelicą Apostolską a Rzeszą 

BERLIN. PAT. W związku z dokonaną 

wczoraj w Rzymie wymianą dokumentów ra- 
tyfikacyjnych  konkordatu między Stolicą A- 

postołską a Rzeszą Niemiecką komunikują urzę- 
dowo, że przed ratyfikacją Stolica Apostolska 

uczyniła rządowi Rzeszy ustne i pisemne przed- 

łożenie, ujęte w szereg punktów, i dotyczące 

interpretacji i dotychczasowego  stosowania 

konkordatu. Chodzi przedewszystkiem 0 dza- 
katolickich oraz 

© swobodę szerzenia w prasie katolickiej za- 

sad religii. Rząd Rżeszy wyraził wobec Sto- 

licy Apostolskiej gotowość nawiązania rokowań 
we wspomnianych kwestjach dia osiągnięcia 
wzajemnego porozumienia. Cała prasa w krót- 
kich komentarzach podkreśła przedewszyst- 
kiem szybkość, z jaką nastąpiła ratyfikacja 
zawartego w lipcu konkordatu, 

PARYŻ. PAT.  Ratyiikacja  konkordatu 

między Rzeszą Niemiecką a Watykanem była 
— jak twierdzi prasa paryska — wielką niespo- 
dzianką dia sier dypłomatycznych, którym 
znane były zastrzeżenia Watykanu. 

*. „Paris - Soir" podkreśla, że podpisanie : 

dokumentów ratyfikacyjnych nastąpiło w przy- 

śpieszonem tempie w niedzielę wieczorem, co 

jest sprzeczne ze zwyczajami dypiomatyczne- 

mi, przyjętemi w Watykanie. 
Według agencji Havasa, podpisania — д0- 

konano na skutek zapewnienia rządu Rzeszy, 
że w najbliższym czasie zostanie uregulowana 
zgodnie z tekstem i duchem konkordatu, spra- 
wa ochrony katolików w Rzeszy Niemieckiej 
oraz zagwarantowana będzie swoboda sto- 
warzyszeń i woiność prasy katolickiej w zakre- 

sie omawianych problematów wiary i moral- 
ności. 

Wytyczne polityki zagranicznej j Japonii 
BERLIN. PAT. „Kreuzztg“ w depeszy z 

Tokio donosi, że dziennik „Mi* jako zbliżony do 
premjera Saito, zapowiada, że polityka zagra- 

niczna  jJaponji kierować się będzie następu- 
jacemi wytycznemi: 

1) jJaponja zawrze z Rosją pakt o niea- 

gresji, 2) odwróci się całkowicie od polityki 
europejskiej, 3) przestrzegać będzie zasady 
„Azja dła Azjatów", 4) dążyć będzie do złą- 
czenia narodów, mongolskich, chińskich,  ja- 

pońskich i mandżurskich, 5) bronić będzie sta- 
nowiska, że panowanie nad Oceanem Spokoj- 
nym należy wyłącznie do Japonii. Zapowiedzi 
te wywołać miały w japońskich kołach poli- 
tycznych wielkie wrażenie. 

Na pytanie, skierowane do _ japońskich 
czynników oficjalnych, odpowiedziano, że obec 
nie nie mogą One zająć stanowiska wobec tej 
informacji. 

o pod niędzynarodowego rekrda 
WYSTARTOWALI KPT. LEWONIEWSKI I PPŁK. FILIPOWICZ 

WARSZAWA PAT. — Dzisiaj o godz. 19 

m. 55 z lotniska na Okęciu wystartował do lo 
tu w kierunku Moskwy dyrektor departamen- 

tu lotnictwa cywilnego Filipowicz. 

MOSKWA PAT. — Lotnicy ppłk. Filipo- 

wicz i kpt. Lewoniewski przelecieli granicę 
; pomiędzy Mogilnem a Szackiem o godz. 15,15 

według czasu sowieckiego. O godz. 19,07 prze- 

lecieli, nie lądując, ponad Moskwą, biorąc kie 

runek na Kazań. 

WARSZAWA PAT. — Podjęty w ponie- 

działek lot ppłk. Filipowicza i kpt. Lewo- 

niewskiego ma na celu pobicie rekordu mię- 

dzynarodowego odległości w linji prostej bez 

lądowania dla samolotów turystycznych 1-ej 

kategorji. Do tej kategorji zaliczają się sa- 

moloty turystyczne dwumiejscowe o ciężarze 

własnym do 560 kg. Samoloty tego typu są 

znane z udziału w zeszłorocznym challenge' ii. 

W samolocie tym przebudowano jedynie zbior 

niki paliwa o całkowitej pojemności 640 lit- 

16w, co teoretycznie odpowiada 25 godzinon 

lotu. 

Parlamentarzyści polscy w Jugosławii 
BIAŁOGRÓD PAT. — Z okazji pobytu podnosząc wspólność wielu zagadnień dla obu 

parlamentarzystów polskich odbyło się w po- krajów. 

niedziałek uroczyste posiedzenie obu połącze- 
nych Izb jugosłowiańskich. 

Posiedzenie otworzył prezes komitetu par- 
j lamentarnego jugosłowiańsko-polskiego, mini- 

ster bez teki Andżelinowicz, który w gorą- 

cych słowach powitał gości polskich, występu 
jac z projektem stworzenia konkretnej współ 

pracy obu państw, opartej na wspólnych dąż 
nościach narodów i poszanowaniu traktatów 
pokojowych. 

Odpowiedział wicemarszałek Makowski. 

W sobotę wyjechała do Białogrodu wycieczka parlamentarzystów 

Sejmu prof. Wacławem Makowskim 

Po posiedzeniu polscy parlamentarzyści 
udali się na górę Avala, gdzie złożyli wieniec 

na grobie Nieznanego Żołnierza. 
BIAŁOGRÓD PAT. — W czasie śniadania 

wydanego na cześć parlamentarzystów  pol- 
skich nastąpiła wymiana serdecznych przemó- 
wień między przewodniczącym Skupczyny Ku 

manudim a wicemarszałkiem Makowskim, — 
przewodniczącym delegacji polskiej, Obaj mó- 
wcy podkreślali ścisłą przyjaźń i pokrewień 
stwo interesów, łączące narody polski i jugo 

słowiański, oraz konieczność solidarności. 

  - liezbie 33 polskich 
wa przeciwko zabójcom Tadeusza Holėwki— osób. Na zdjęciu grupa posłów i senatorów z przewodniczącym delegacji nereali 

na Dworcu Głównym w Warszawie. 

i wystawimy sobie nowy, lepszy dotn. 
Bóg tak chce!*. 

Wieczorem odbył się manifestacyjny 
pochód z pochodniami i lampjonami 
przez Ringstrasse oraz defilada członków 
Frontu Ojczystego przed prezydentem 
Miklasem i kanclerzem Dolfussem. 

Kongres katolicki 
WIEDEŃ. PAT. W poniedziałek we wszy- 

stkich kościołach Wiednia odbyły się nabożeń- 
stwa pokutne, W katedrze św. Szczepaną 
wygłosił kazanie biskup Weiss, który mię- 
dzy innem: podał do wiadomości treść. listu, 

wysłanego przez Ottona Habsburga na ręce 

kard. Innitzera. Otton Habsburg gratuluje 

w swym liście Austrji z powodu powodzenia 
jakiego doznał kongres katolicki. 

W dalszym ciągu zjazdu Katolickiego po 

południu odbyło się zgromadzenie, w czasie 
którego odczytano depeszę od Ojca Świętego, 

w której Ojciec Święty wyraża radość z po- 

wodu pomyślnego przebiegu kongresu i prze- < 

syła błogosławieństwo apostolskie wszystkim 

wiernym zebranym w Wiedniu, 

W czasie dyskusji przemawiał m. in. pry- 

mas Polski ks. Kardynał Hlond, oświadcza- 
jąc wśród burzliwych oklasków, że podobnie 
jak za czasów bohaterskiego Króla Jana III 

i dziś katoficki naród polski stoi razem z 
innemi narodami katolickiemi ramię przy ramie- 
niu. 

Wieczorem Odbył się koncert religijny w 
wielkiej sałł Towarzystwa Muzycznego. Za- 

mknięcie kongresu katolickiego nastąpi we 
wtorek wieczorem. 

m 2 EIBESTTIS 

Delegacja wojsk poiskich na 
ursczystościach wiedeńskich 
WIEDEŃ PAT. — W poniedziałek rano 

przybył do Wiednia delegat ministra spraw 
wojskowych gen. Wieniawa - Długoszowski 

wraz z mjr. Stempkowskim i rtm. S$tarnaw- 
skim. 

Przed południem gen. Wieniawa - Długo- 
szowski złożył wizytę prezydentowi republiki 

austrjackiej Miklasowi, kancierzowi Dolfusso- 
wi i ministrowi spraw wojskowych Austrji 
Vaugoin'owi. 

O godz. 9 rano w kościele polskim na Renn- 

weg odbyła się msza pontyfikalna, przy udzia 
le polskich dostojników kościelnych, człon- 

ków poselstwa, konsulatu i tłumnie zebranej 
publiczności. Kazanie wygłosił biskup polowy 

  

  

Nabożeństwo żałobne za duszę 
ś.p. Żwirki i Wigury 

WARSZAWA PAT. — W dniu 11 bm. w 
kościele św. Krzyża staraniem departamentu 

aeronautyki Ministerstwa Spraw Wojsk., L. 

Q.P.P., Aeroklubu Rzeczypospolitej oraz tła- 

bów afiljowanych i doświadczalnych warszta 
tów lotniczych zostało odprawione uroczyste 
nabożeństwo żałobne za duszę Ś. p. kpt. Żwir- 

ki i inż. Wigury w rocznicę ich zgonu. 
Na nabożeństwo przybyli, oprócz rodzin 

zmarłych, , w zastępstwie p. premjera Jędrzc- 
jewicza podsekretarz stanu w prezydjum Ra- 
dy Ministrów p. Siedlecki, podsekretarz sta- 
nu w Ministerstwie Komunikacji inż. Czapski, 
inspektor armji gen. Orlicz - Dreszer, attache 

wojskowy Czechosłowacji, w zastępstwie nie- 
obecnego w Warszawie szefa departamentu 

aeronautyki MSWojsk. płk. Rayskiego mjr. 

Zawadzki, przedstawiciele departamentu lot- 
nictwa, cywilnego, prezydent m. Warszawy, 

oficerowie 1 pułku lotniczego oraz przedstawi 
ciele korpusu oficerskiego innych jednostek 
wojskowych, koledzy i przyjaciele zmarłych 
lotników. $ 

Świątynię wypełniły delegacje wielu orga- 
nizacyj i stowarzyszeń społecznych ze sztan 
darami oraz delegacje szkół, 

Mszę odprawił ks. Niemkiewicz, śpiewy ża 
łobne wykonał chór Gloria. Po nabożeństwie 
nastąpiło złożenie wieńców na mogile boha- 

terskich lotników. W imieniu ministra konui- 
nikacji złożył wieniec p. wiceminister Czapski 

w imieniu departamentu aeronautyki MSWoj- 
skowych mjr. Zawadzki, w imieniu LOPP pos. 
Rudowski, i w imieniu Doświadczalnych War 
sztatów Lotniczych — inżynierowie Rogalski, 

Drzewiecki i Wędrychowski. 

Zjazd konsulów honorowych 
WARSZAWA PAT. — Rozpoczął się w 

Warszawie zjazd konsulów honorowych przy 
udziale 18 uczestników. Otwareia zjazdu doko 
nał p. minister spraw zagranicznych Beci, 
który przywitał przybyłych do Polski konsu- 
lów, wskazując na korzyści, wynikające z. 0- 
sobistego kontaktu władz centralnych z ho- 
norowymi  przedstawieielami  Rzeczypospo!i- 
tej. Przy otwarciu zjazdu obecni byli wyżsi 
urzędniey MSZ. Zastępea naczelnika wydziału 

owego Ruecker przedstawił zebranym €a- 
ztałt polskiej polityki wewnętr: Za> 

ąćc uwagę na mocarstwowe 

oparte na kilkuwiekowych 

    

pr 
tłok: 

granieznej, ZWI 

stanowisko Polski, 

tradycjach. 
Po wspólnej fotografji konsulowie udali 

się na audjencję do p. premjera Jędrzejewi- 
cza, który spędził dłuższy czas na rozmowie 

z nimi. Po audjencji u p. premjera odbyło 

się w klubie MSZ śniadanie, wydane przez dy 
rektora gabinetu ministra spraw  zagranicz- 
nych p. Dembiekiego, poczem nastąpiło zwie- 
dzanie miasta. Konsulowie honorowi w dniu 
12 bm. wyjeżdżają do Gdyni. | 

WARSZAWA PAT. — Uczestnicy zjazdu 
konsułów honorowych przybyli w dniu dzisiej 

ym do Belwederu i wpisali się do księgi 
audjencjonalnej. 
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L EST TLTNRETTN LNT LS RRC — 

TELESRAMY 
REZYDENT MOŚCICKI W POZNANIU 

22 PAT. — W poniedziatek wiecz- 
rem o godz. 19 przybył do Poznania same 

chodem p. Prezydent. Przyjazd p. Prezyden- 

ta miał charakter nieoficjalny. Na Zamku o 
czekiwali przybycia Dostojnego Gościa przed- 
stawiciele władz z wojewodą Raczyńskim n» 
czele. 

AKADEMICKIE ZNIŻKI KOLEJOWE 

WARSZAWA PAT —Ministerstwo WR i 
PO zawiadamia, że termin ważności .zaświad- 
czeń do uzyskania zniżek kolejowych, wyda- 
nych przez szkoły akademickie, został prze- 
dłażony do dnia 9 października rb. Minister- 
stwo Komunikacji wydało podległym władzom 

kolejowym zarządzenie bkonorowania wymie- 

nionych zaświadczeń do dnia 9 października 
1933 roku, bez względu na końcowy termin 

ważności tych zaświadczeń. 

ZASTĘPCA SZEFA SZTABU ARMJI 
ŁOTEWSKIEJ W WARSZAWIE 

WARSZAWA PAT. — W dniu dzisiej- 

szym pociągiem z Zemgale przybył do Warsza 

wy zastępea szefa sztabu generalnego wojsk 
kich gen. Hartmanis, zaproszony przez 

tabu głównego gen. Gąsioro skiego na 
czenia międzydywizyjne * w rejonie Śtóikć 

sławowa. Na dworeu Głównym witali gościa 

łotewskiego oficerowie sztabu głównego. 
przed południem gen. Hartmanis złoży szereg 

t ofiejalnych, poczem podejmowany bę- 

dzie śniadaniem przez gen. Gąsiorowskiego. 

WIZYTA MIN. COTA W MOSKWIE 

MOSKWA PAT. -- Pobyt francuskiego 
ministra lotnictwa Cota w ZSRR, będący ©- 
fiejalną wizytą, mającą na eelu zaznajomie- 
nie się z rozwojem awjacji sowieckiej, oblicza 
ją na 5 do 7 dni. 

SOWIECKO-GRECKI UKŁAD HANDLOWY. 

MOSKWA PAT.— Podpisany 8 bm. w 
Atenach sowiecko - grecki układ handlowy 
przewiduje udzielenie stronie sowieckiej klau- 
zuli największego uprzywilejowania. Układ 
dotyczy pozatem celnych ograniczeń dewizo- 
wych w stosunku do należności greckich za 
zboże sowieckie, natomiast należności inny:h 
nomenklatur, zostały ebrócone na pokrycie na 
leżności greckich za towary sowieckie oraz ra 

zapłacenie armatorów greckich, dostarczają- 
cych Sowietom półtora miljona tonn towarów 
rocznie. 

  

        

   

   

  

  

  

OLBRZYMI POŻAR 

BERLIN PAT. — Miejscowość  Oeschci- 
bronn nawiedził olbrzymi pożar, który został 
ostatecznie zlikwidowany w nocy z niedzieli 
na poniedziałek. Spaliły się 203 zabudowania, 
w tem 83 domy mieszkalne. Szkody wynoszą 

, ponad 1 miljon mk. 357 osób jest bez dachu 
" nad głową. 

Podczas akcji ratunkowej użyto kilkakrot- 
nie materjałów wybuchowych dla złokalizo- 
wania szalejącego żywiołu. Pożar powstał 
wskutek nieostrożnego obchodzenia się z og- 
niem. Właścicielkę stodoły, w której wybuchł 
pożar i jej syna aresztowano. 

FATALNY SKOK ZE SPADOCHRONEM 

BERLIN PAT. — W czasie pokazów lot- 
niczych w dniu poświęcenia największego mo- 
stu na Łabie, długości 850 metrów, lotnik Ha- 
ster, skacząc z samolotu z wysokości około 
400 metrów z powodu nierozwinięcia się spa- 
dochronu, poniósł śmierć na miejscu. 

Międzynarodowe mistrzostwa 
tenisowe Polski 

WARSZAWA. PAT. W dniu 11 b. m. na 
kortach Legji rozegrano ostatnie finałowe 
spotkania w międzynarodowych mistrzostwach 

tenisowych Polski, 

Tytuł mistrzowski w grze pojedyńczej pa- 
nów zdobył Czechosłowak Hecht, bijąc w 

finale Austrjaka Matejkę 6:2, 6:2 6:3. 
Tytuł mistrza w grze podwójnej panów 

zdobyła para angieisko - Austrjacka Hughes — 
Boworowsky, bijąc parę austrjacką Matejka— 
Metaxa 9:7, 6:4, 2:6, 6:4. 

W grze mieszanej wobec wyjazdu Vołk- 
merówny, która wraz z Hebdą doszła do 
półfinału, ostatni półfinał nie został rozegra- 
ny. W finaie spotkały się pary  Jędrzejowska 
— Tłoczyński i Merchautowa — Malecek (Cze- 

  

chosłowacja). Zwyciężyła para polska 6:4, 
6:1 2 : 

Tragiczny zgon automobilisty 
polskiego 

PARYŻ PAT. Wielkie wrażenie w tutej- 

szych kołach sportowych wywołał tragiczny 
zgon Czajkowskiego, znanego  automobilisty 

polskiego, występującego na zawodach między- 
narodowych w barwach francuskich, na maszy- 
nie marki Bugatti. Wszystkie pisma podają 
szczegóły katastrofy na wyścigu Monza - 
Medjolan, gdzie zginęli również dwaj znani 
automobiliści włoscy. Katastrofa miała nastę- 

pujący przebieg: 
Campari, jadąc z szybkością przeszło 200 

klm. na godzinę, pragnął zwołnić na wirażu 
i maszyna zarzuciła, a jadący za nią zawo- 
wodnicy wpadli na nią, powodując zator. W 
rezudtacie 2 automobilistów zginęło. Mimo tra- 

gicznego wypadku wyścigów nie przerwano, W 
następnej konkurencji wóz Czajkowskiego prze- 
wrócił się, Czajkowski wyleciał z samochodu i 

zabił się o drzew0, Maszyna jego spaliła się. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA PAT, — W 4-ym dniu ciąg- 

nienia 5-ej klasy 27 Polskiej Loterji Państ- 
wowej główniejsze wygrane padły na numery 
następujące: 

10.000 zł. 75189 116819 148532. 

5.000 zł. — 16486 32596 63105 65711 
125452 135197.                     

ъ 
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Jest dobrze oderwać się od trosk i kłopo 
tów codzienności i sięgnąć myślą wdal. Tyl- 
ko ten, kto umie iść w przyszłość, kto pracu- 
je dla dalekich nawet pokoleń, kto dąży do 
wydobycia z dnia dzisiejszego nieprzemijają- 
cych wartości, — tylko ten jest człowiekiem 
naprawdę silqym. Taką siłą odznaczają się lu 
dzie, umiejący poświęcać się w imię dobra 0- 
gólnego, być bohaterami życia codziennego. 

Do takich bohaterów niezawodnie należą 
członkowie polskiej ekspedycji polarnej, któ- 
rzy w pierwszych dniach tego miesiąca wró- 
cili do Polski po przeszło rocznym pobycie na 
Wyspie Niedźwiedziej. 

Polska Zbrojna (250) pisze: 

Gdy dowiedziałem się o powrocie naszych 
sympatycznych zuchów polarnych czemprę- 
dzej pośpieszyłem nawiązać kontakt z inż. 
Centkiewiczem, który powrócił wprost do 
Warszawy. Trudy trzynastomiesięcznej wypra 
wy nie pozostawiły żadnego śladu na obliczu 
i postawie dzielnego młodego uczonego. Man 
nawet wrażenie, że poważna jego twarz obsc- 
nie częściej rozjaśnia się uśmiechem aniżeli 
poprzednio. Inżynier żywo i uprzejmie odpo 
wiada na moje pytania. 

— Program pracy został w całości Wyko- 
nany — oświadcza młody uczony — obserwa 
cje i badania meteorologiczne, pomiary mag- 
netyzmu ziemskiego, badania zapomocą atmo- 
radjografu dyrektora Lugeona, obserwacje jo 
wstawanią i rozwoju chmur oraz badania zo 
rzy polarnej — to były najgłówniejsze cele i 
zadania naszego obszernego programu nanko- 
wego. 5 

Członkowie wyprawy, pracując nauko vo, 
mieli. chwile wzruszeń nietylko dlatego, 
wzbogacili wiedzę, ale i wskutek poznawania 
coraz to innych niezwykłych zjawisk, Jak 

* wspaniała np. jest zorza polarna, — prawdzi- 
wy cud, o którym inż. Centkiewicz mówi tak: 

Gdy jednak znaleźliśmy się przed domen, 
ogarnął nas zachwyt na widok olbrzymich, 
poskręcanych węży, zielono fosforyzujących, 
oraz szerokich pasm fijołkowych frendzli, 0- 
bejmujących cały nieboskłon. Czemprędzej 
wycelowaliśmy teodolit na firmament i pró- 
bujemy rysować na przygotowanych już ро- 
przednio specjalnych papierach kontury prze- 
pięknego zjawiska. Przeszło pół godziny trwał 
ła ustawiczna gra kolorów i kształtów. Po- 
tęzny fajerwerk roziskrzał się na niebie. — 
Trudno poprostu słowami opisać to ciekawe 
zjawisko polarne. : 

— Przypuszczam, że podobnie niezwykłe 
wrażenia często wynagradzały trudy pracy w 
niedogodnych warunkach oraz nużącą dolę sa 
motności? 

— O tak, — odpowiada inżynier — dużo, 
bardzo dużo wrażeń pozostanie na zawsze w 
naszej pamięci. 

Młody uczony na chwilę milczy. Wzrok je 
go patrzy gdzieś wdal. Przypuszczalnie w da 
szy jego kształtują się obrazy z jego niedaw- 
nej przeszłości. 

  

W jakich warunkach mieszkali nasi roda- 
cy w krajach polarnych? Jak wygląda wyspa, 
gdzie została zorganizowana stacja naukowa ? 

Wyspa robi bardzo ponure wrażenie. Nie- 
ma na niej żadnej roślinności, wszędzie, gdzie 

spojrzeć, kamienie — kamienie, jedna ogrom- 
na pustynia skał. Jedyny na wyspie koń z ko 
nieczności stał się mięsożernym, radjotelegra- 
fiści norwescy w liczbie trzech, mieszkańcy 
tej wyspy karmią go rybami i odpadkami 
kuchennemi. Zaś najbardziej ponure wrażenie 
robi najwyższe wzniesienie na Wyspie Niedź- 

wiedziej Mount Misery, którego szczyt sięga 
wysokości 534 metrów ponad poziomem 1a0- 
rza. 

— Qzy panowie często urządzali wyciecz- 
ki w głąb wyspy? 

— Naogół rzadko. Od listopada do lutego 
nie mogliśmy się ruszyć z naszej stacji. Sza- 
lone wiatry, trwające przez szereg dni z rzę- 

du, no i noc polarna przykuwały nas do bez 
piecznego naszego schroniska. Marzec i kwie 

cień również obfitowały w straszne huragany. 
Dopiero w maju zrobiło się nieco lepiej, mróz 
nieco zelżał, a wiatr dął z prędkością tylko—- 
ośmiu metrów na sekundę. Wtedy to urządza 
liśmy liczne wycieczki i zbadaliśmy całą wy 
5ре. 

— Byliśmy na wyspie blisko trzynaście 
miesięcy — kończy inżynier — ale bodaj na- 

wet w ciągu dwudziestu miesięcy nie mogliby 
śmy ponownie odświeżyć w pamięci wszyst- 
kich wrażeń z tej bardzo uciążliwej, lecz rów- 
nocześnie niezmiernie ciekawej wyprawy. 

LECTOR. 
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Rezolucje Zjazdu Związku Rezerwistów 
1) Doceniając wyjątkowe położenie geogra 

ficzne i polityczne Polski, jej wolę w zacho- 

waniu powszechnego spokoju, oraz rozumiejąc 

że tylko silny, potężny naród, może zapewnić 
spokój sobie i światu, postanawiamy  uro- 
czyście, że nadal wytrwale będziemy konty- 
nuowali rozpoczęte przez nas dzieło — budo- 
wę Armji Rezerwowej, karnej i potężnej, 
zdolnej natychmiast stanąć w szeregach Ar- 

mji Czynnej na rozkaz swego Wodza Marszał 
ka Józefa Piłsudskiego. 

2) Stawiając sobie zą ideał obywatela i 
żołnierza Marszałka Józefa Piłsudskiego, о- 
świadczamy uroczyście, że zarówno w życiu 

prywatnem, jak i w życiu publicznem nadal 

wyrabiać w sobie będziemy umiłowanie hono- 
ru i poczucia osobistej godności, świadomość 

odpowiedzialności w wykonywaniu przyjętych 

na siebie obowiązków względem Rzeczypospo- 
litej, społeczeństwa, i samego siebie, dyscy- 

plinę, karność oraz gotowość poniesienia ofia 
ry z życia i mienia dla dobra Ojczyzny, ile- 
kroć razy zajdzie tego potrzeba. 

3) Stwierdzamy, że projekt zmiany Kon- 
stytucji, podany do wiadomości na zjeździe 

elity żołnierskiej i obywatelskiej — Legjo- 

nistów i Peowiaków — przez płk. Sławka, 
napełnił nas dumą, że my, obecne pokolenie 

potężnego narodu polskiego, który w krwawej 
walce zrzucił z siebie wiekowe więzy niewoli, 
przekażemy przyszłym pokoleniom wraz z u- 
gruntowaną niepodległością Rzeczypospolitej, 

polską Konstytucję, dostosowaną do naszej 

psychologji i potrzeb, oraz zapewniająca Pol- 

sce silną władzę i mocarstwowy rozwój. 

‚ Zapewniamy płk. Sławka, że w pracy swo- 

jej nie jest odosobniony. Wielotysięczna „Ar- 

mja Rezerwowa'* dołoży wszelkich sił, by do 
pomóc mu w zrealizowaniu tego dzieła. 

4) Podjęta walka z kryzysem gospodarczym 

przez rządy Marszałka Józefa Piłsudskiego, 

nas, „Armję Rezerwową'' została przygotowa 

ną. Więc stwierdzamy, że i nadal będziemy 
szli w straży przedniej, budząc w społeczeń- 

stwie ufność we własne siły, zapał do pracy 
i wiarę w lepszą przyszłość. Wszelką zaś nie 
wiarę, indyferentyzm i szkodnictwo wszela- 

kiego rodzaju będziemy kategorycznie zwal- 
czali. 

Jak przed laty Rzeczpospolita żądała od 
nas ofiary krwi, tak obecnie żąda ofiary pra- 
cy. Wszyscy „frontem do kryzysu gospodar- 
czego'* — oto nasz zew. 

5) Ziemia Wileńska najciężej dotknięta 
kryzysem gospodarczym wymaga od nas со- 
dziennej, rzetelnej pracy ра wszystkich odcin 

kach i na wszystkich polach. Obowiązkiem 

naszym jest niestrudzenie pracować w kierun- 
ku rozwoju rodzimego przemysłu, rzemiosła i 
handlu. 

Straszliwe zubożenie wsi wileńskiej musi 

być usunięte przez wspólny i zgodny wysi- 

łek wszystkich obywateli. W rozwoju przemy 
słu ludowego, jak: Iniarstwo, kilimkarstwo, 

zabawkarstwo, ceramika itp. obok racjonalnej 
gospodarki rolnej, widzimy jedyną drogę do 
podniesienia zamożności wsi wileńskiej, — W 
pracy tej „Armja Rezerwowa'* weźmie jak- 
najszerszy udział. 

6) Nasze wartości duchowe i kulturalne 
— jako obywateli, zamieszkujących północno- 
wschodnie kresy Rzeczypospolitej — winny 
znaleźć swój wyraz w rozumnej pracy, zmie- 
rzającej do zespolenia wszystkich obywateli 
w jednym kierunku: — ugruntowania państ- 
wowości i rozwoju kultury polskiej, by do- 
konała zbożne dzieło cywilizacji, zapoczątko- 
wame ongiś przez naszych wielkich przodków. 

Wszelkim „regjonalizmom'* niezgodnym ż 
polską racją stanu, przeciwstawimy się najka- 
tegoryczniej. 

7) Stwierdzamy, że Rzeczpospolita Polska 
stanąwszy w szeregu potężnych państw i na- 
rodów, ma prawo żądać przyznania jej kolo- 
nij zamorskich, pozostałych w spadku po za- 
borcach, którzy swego czasu, korzystając z 

Zjazd lekarzy 
POZNAŃ PAT. — W poniedziałek przed 

południem w auli Uniwersytetu Poznańskiego 
rozpoczęły się obrady 4-go zjazdu lekarzy sło 
wiańskich. Na zjazd przybyli przedstawiciele 
nauki lekarskiej z Czechosłowacji, Jugosławji 
Bułgarji i Polski. 

W pięknie udekorowanej flagami i kwia- 
tami państw słowiańskich auli uniwersytec- 
kiej w pierwszych rzędach zasiedli przedsta- 
wiciele rządu z p. ministrem opieki społecz- 
nej dr. Hubickim na czele, gen. dr. Rouppert, 
jako przedstawiciel MSWojsk. w towarzyst- 
wie gen. F'ranka, dowódcy OK, dalej przedsta 
wiciele władz państwowych, samorządów z wo 

jewodą poznańskim Raczyńskim, starostą kra 
jowym Begale i prezydentem Poznania p. 
Ratajskim, reprezentanci świata naukowego z 

rektorem Uniwersytetu Poznańskiego dr. Run 
ge, konsuł Czechosłowacji dr. Doleżal i in. . 

Zjazd otworzył prezes Związku dr. Jaki- 

miak z Warszawy, poczem przemawiał honoro- 
wy prezes Związku Lekarzy Słowiańskich dr 
Antoni Gluziński. Następnie ukonstytuowažo 
się prezydjum honorowe zjazdu. Do prezyd- 
jum weszli: delegaci bułgarscy dr. Moskow i 

Belinow, delegaci czeskosłowaccy dr. Malik, 
wiceprezes Związku Lekarzy  Czeskosłowśc- 
kich, dr. Kimla z Pragi i prof, dr. Jiraszek, 
delegaci jugosłowiańscy: dr. Tykowicz, prezes 
Związku Lekarzy Jugosłowiańskich dr. Rusz 
Lublany i dr.ż Jeloyszek z Zagrzebia. Zko- 
lei nastąpiły przemówienia powitalne. я 

Pierwszy zabrał głos imieniem rządu pol- 
skiego minister opieki społecznej p. dr. Hubi- 
cki, który powitał zebranych imieniem rządu. 
W przemówieniu swem minister zaznaczył mię 
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Bezwarunkowo skuteczne i ekonomiczne: 

PULSA pasta, eliksir i mydełko do zębów 
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Dar Poiski dia miasta Wiednia 
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stawia postać wielkiego króla na koniu na tle krajobrazu wiedeńskiego. 

  

chwilowej słabóści naszego narodu, krwią, tru 
dem i pracą polskiego żołnierza i robotnika 
kolonje te dla siebie zdobyli. 

Cały naród polski wzywamy: do kategory- 
cznego żądania należnych nam kolonij zamor 
skich, do rozbudowy floty wojennej i hand- 
lowej, zapewniającej nam wolne wyjście w 
świat ku chwale i potędze Rzeczypospolitej 
i dla dobra ludzkości. 

8) Zjazd Związku Rezerwistów, oceniając 
należycie zmaganie rządu w kierunku opano- 
wania kryzysu gospodarczego w celu utrzyma 
nia niezależności gospodarczej naszego рай- 
stwa, wzywa wszystkich swoich członków do 
subskrybowania i propagowania pożyczki na 
rodowej, która w.tej chwili stała się koniecz- 
nością państwową. 

3-ci Zjazd Delegatów Kół Związku Rezer- 
wistów stwierdza, iż prezes Okręgu p. Bru- 
niewski położył duże zasługi dla rozwoju o:- 

ganizacji i wyraża mu za to serdeczne po- 
dziękowanie. 

dzy innemi: 4-ty zjazd lekarzy jugosłowiań- 
skich zbiega się w czasie z 16-ym zjazdem le- 
karzy i przyrodników polskich. Da to moż- 
ność kolegom przybyłym z zagranicy bliżej za 
poznać się z postępami nauki polskiej i wy- 
siłkami polskiej medycyny w szczególności.— 
Ten szczęśliwy zbieg okoliczności pozwala z 
drugiej strony naszym lekarzom skorzystać z 
waszych doświadczeń. Nauka i medycyna nie 

dadzą się zamknąć żadnemi granicami polity- 
cznemi, ani narodowościowemi. Przeciwnie, w 
ich świetle najbujniej może wzrosnąć ta cie- 
plarniana dotąd roślina wszechludzkości. Je- 
żeli międzynarodowe zjazdy naukowe mają о- 
degrać rolę w zagadnieniu zbliżenia państw, 
ras i narodów, to tem większy rezultat w 
tym kierunku dać muszą zjazdy bratnieni 
więzami złączonych narodów. 

Zkolei powitał zjazd imieniem p. ministra 
WR i OP ks. wiceminister Żongołłowicz, któ 
ry podkreślił, że czuje się szczęśliwy, witając 
zjazd w Poznaniu — stolicy Wielkopolski, tu- 

taj bowiem przed 100 laty głęboki myśliciel 
Wielkopolskiej Ziemi Karol Liebelt, podając 
właściwości myśli ludzkiej, stwierdził, że ogło 

sił swe słynne dzieło, dając głęboką syntezę 
ducha i myśli słowiańskiej. 1 

Imieniem komitetu organizacyjnego prze- 
mawiał prof. dr. Karłowski, wreszcie witał 
zjazd imieniem Uniwersytetu rektor dr. Run- 
ge, zaś imieniem miasta prezydent Ratajski. 
Imieniem gości kolejno przemawiali: dr. Kim- 
la z Pragi, b. minister Prohaska, prezes Ivko- 
wicz, profesor uniwersytetu białogrodzkiego 
Gjorgjewicz, profesor uniwersytetu zagrzeb- 
skiego Popowicz, dziekan uniwersytetu w So- 

fji Moskow i wreszcie przedstawiciel lekarzy 
rosyjskich na emigracji p. Kraińskij. 

Po zakończeniu oficjalnych przemówień 
przystąpiono do obrad. 

POZNAŃ PAT. — Rozpoczęły dzisiaj w 
Poznaniu zjazd lekarzy słowiańskich jest 
4-tym zkolei tego rodzaju zjazdem. Myśl .zox- 
ganizowania wspólnych zjazdów słowiańskich 
i utworzenia Związku Lekarzy Słowiańskich 
powstała w roku 1900, na międzynarodowym 
zjeździe lekarskim w Paryżu. Owemu zjazdo- 

słowiańskich w 

Zgon króla Iraku 

  

wi przewodniczył Polak prof. dr. Bolesław Wi 

cherkiewicz z Krakowa. Po wojnie światowej 
dzięki inicjatywie i staraniom lekarza jugo- 

słowiańskiego dra Iykowicza, powstała w x0- 

ku 1926 formalna organizacja Związku Leka- 
rzy Słowiańskich, która pierwszy swój zjazd 

odbyła w roku 1928 w Warszawie. — Drugi 

zjazd odbył się w Pradze, trzeci w Splicie 
(Jugosławja). 

  

Odezwa ks. Prymasa 
Polski do Wiednia 

J. Em. Ks. Kardynał August Hlond, 

Prymas Polski, wystosował do Wiednia odez- 

wę treści następującej: 

„Wiedniu, niezwyciężona twierdzo myśli 

Zachodu! Zaiste słusznie możesz powoływać 

się na twą wspaniałą austrjacką przeszłość, 

gdy zapraszasz bratnie ludy na wielkie obra- 

dy, które w burzy czasów wskazać winny dro- 

gi do odnowienia i ratunku. 

Pozdrawiam cię, niezapomniany Wiedniu, 

we wspaniałości i entuzjazmie twych wielkich 

dni katolickich, w których odnawia się twe 

religijne i kulturalne posłannictwo. 

Podziwiam twe mistyczne zachwycenie 

we wspaniałych kościołach, gdy modlisz się 

dziękczynnie w wielkiej twej potrzebie. 

Składam ci życzenia w radosnem święci: 

twego oswobodzenia, w którem to oswobodze- 

niu również do Zachodu należący naród ро!- 

ski ze swym rycerskim królem z pomocą przy 

twoim stanął boku. 

Wiedniu! Zachód był twą istotną cechą 

i twem szczytnem zadaniem. Twierdzą Za- 

chodu byłeś w utrapieniach. Twój instynkt 

dziejowy niech trzyma cię dalej przy Zacho- 

dzie. 

Służ twym współbraciom ku zbudowaniu 

w'duchu zachodnim i chrześcijańskim ''. 

=uezwę tę wiedeńska „Reichspost““ umie- 

szcza wraz z portretem Ks. Prymasa na na- 

czelnem miejseń swego specjalnego wydania 

jubileuszowego. 

Właściciel domu wygrał 300 tys. złotych 
Los należał do biednego lokatora 

Z Warszawy donoszą: Najwyższa wygrana 

5 klasy 27 łoterji państwowej poza miljono- 
wemi premjami, wynosząca 300.000 zł., zosta- 
ła wylosowana w pierwszym dniu ciągnienia. 

Szczęśliwy los nr. 133.355 sprzedano w 

filji kolektury na Nalewkach, tuż przy Mura- 

nowie. Fiija natychmiast odszukała szczęśli- 
wego gracza. Był nim finansista, właściciel 

dwu domów: przy ul. Nalewki 37 i Sierakow 

skiej 5, Jakób Cemach. Pan Cemach, zawiado 
miony o wygranej, zażądał natychmiastowej 
wypłaty pieniędzy. Nie zależało mu na stracie 
tych kilkunastu tysięcy złotych, które musia- 

ły pochłonąć koszta dyskonta. 

Nie odstraszyło go to nawet, że w kasie 
kolektury było 150.000 zł. samym bilonem — 

Postanowił przyjąć nawet bilon, byle zaraz. 
Po kilku godzinach p. Wolanow postarał się 

o pieniądze i całkowitą wygraną wypłacił. 

Pan Cemach bezpośrednio po zainkasowa- 
nin pieniędzy wyjechał z Warszawy i obec- 

nie miejsce jego pobytu nie jest znane. 

Los, na który padła tak wielka wygrana, 
przechodził dziwne koleje, zanim dostał się do 

rąk p. Cemacha. Nabył go w jednej z po- 
przednich klas lokator p. Cemacha, niejaki 

Hierszenfus, zamieszkały przy ul. Sierakow- 

skiej 5. Herszenfus znalazł się ostatnio w 

trudnościach finansowych i zagrożony %0- 

stał eksmisją, musiał dać między innemi właś- 

  

Cała wieś demaga się kary Śmierci 
dla morderców 

ZNAMIENNA PETYCJA DO PROKURATORA $. 0. W WARSZAWIE 

Do prokuratury Sądu Okręgowego w War- 

szawie, zgłoszona będzie osobliwa petycja 
mieszkańców wsi Tum Wielki pod Rembertomem 
w sprawie dokonanego w ubiegłym tygodniu na 

teren'e tej wsi mordu, na osobie niejakiego Zy- 
cha. Zych zamordowany został przez czterech 
Poniechurów w czasie bójki, wywołanej bez 

żadnego powodu. 
Mord ten wywołał powszechne wzburzenie, 

tak, że jego sprawców omal nie zlinczówano. 
Obecnie na terenie wsi, zebrano 300  podpi- 

sółw pod petycją do prokuratora warszawskie- 
go Sądu Okręgowego, w której podpisani do- 

magają się dła morderców kary śmierci. 

Samolot spadł na ulicę 
WARSZAWA. PAT. — W niedzielę w godzi- 

nach popołudniowych samolot pilotowany przez 

por. pilota Chełmińskiego spadł z nieznacznej 

wysokości na ul. Rakowiecką. Wskutek katastro 

ty por. Chełmiński i komendant portu cywilnego 

lotniczego por. Milczyński zostali ranni. Po prze 

wiezieniu do szpitaoła por, Chełmiński zmari. 

— — — 000   

cicielowi domu na poczet zaległego komorne- 

go los loteryjny. Biorąc los z ręki lokatora, 
właściciel domu rzekł żartobliwie: 

— Jeżeli wygram co na ten los, masz pan 

u mnie murowane 10 proc. 
Ponieważ p. Cemach dostał na rękę 240 

tys. zł., przeto lokatorowi należałaby się suma 
24.000 zł. Czy jednak p. Cemach dotrzyma 
swej obietnicy wobec zbiedniałego kupca? — 
Niewiadomo. 

Podobno nie zdradza takich zamiarów. 

LET 
М 
ТЕГ 

Reportaż z pobytu w Palestynie 

pióra 
„ AGAWEREGO PROSZYŃS KIEGO 

    

i 

wyszła 2 druka 

i jest 60 gabycia 

we wszystkich księgarniach 

' — Cena zł. 3.80       
„Państwo, które wypełniało punktualnie i bez zastrzeżeń swoje zobowiążania i nadal z całą ścisłością je wypełnia, ma prawo odwołać się do kredytu u swych obywateli“ (Premjer J.Jędrzejewicz) 

Dowód zaufania do własnego Państwa złożymy, podpisując Pożyczkę Narodową. 
V i SUNNI TEST TTT TS TT III WZA ISIN T VT TOS ROZA ROWÓW A TROP OAE SE TAG ROR. TOTO ROWEW OE OR ZPORR OO ROASKOTWAÓOCA, WODOROSTY ROROSZZZOOWOAZWD W. 

Złota księga kobiet polskich 
— Čo pani powie o publikacji pani pro- 

fesorowej Marji Bruchnalskiej? — zwróciłem 

się z pytaniem do pewnej „społeczricyć, bio- 
rącej czynny udział w ruchu kobiecym 1 ży- 

wo się interes j wysiłkami, dokon:nemi 
przez nasze babk: i prebabki. 

— O jakiej publikacji? — posłyszałem 
„ytanie — odpowiedź. 

— O „Cichych bohate: kach'' !.. 

— Nie o tem nie wietn... 

     

  

Byłem zgorszony, a jedrocześnie zacieka- 
wiony; — to też z podobne pytaniem zwra- 
całem się do szeregu inteligentnych wi:nia- 
nek, zawsze mniej więcej z tym samym skut- 
kiem. Pewna paai przypomniała sobie, że na 
temat „Cichych kohaterek'* coś już czytała 
parokrotnie na łamach naszego pisma, —- ja- 
kieś wzmianki, jukieś re je; inna od ko- 
goś coś słyszała na ten temat; jeszcze inna 
spróbowała, zamiast odpowiedzi, zaskoczyć 
mnie pytaniem, skierowującem rozmowę na 
inne tory: 

  

   

— A czy pan zna Mnzeum  Zasłażonysh 
Polek, które znajduje się we Lwowie?... 

— Jabym nie znał? Znajduje się to nie- 
zmiernie ciekawe muzeum we Lwowie, przy 

ul. Ossolińskich 11, i może poszczycić się 
bardzo wartościowemi zbiorami, które weiąż 
rosną, dzięki poparciu niewiast, doceniających 
olbrzymie znaczenie tej instytucji. Muzeum 
zbiera pamiętniki kobiet z okresu powstań i 
wojny światowej, autografy, rękopisy i pra- 
ce naukowe kobiet, portrety, minjatury i fo- 
tografje zasłużonych niewiast, stare  modli- 

tewniki, cenne pamiątki, a z dzieł sztuki — 
obrazy i rzeźby artystek, utwory muzyczne, 
dawne roboty, hafty, stroje z różnych dziel- 

nic Polski — ze wsi i miast. Muzeum znaj- 
duje się pod opieką Zjednoczenia Polskich 
Chrześcijańskich Towarzystw, którego prze- 
wodniczącą jest Eleonora ks. Lubomirska, 
przewodniczącą zaś sekcji muzealnej właśnie 
p. Marja Bruchnalska. Ale — ale... Niech mi 

pani jednak coś powie o „Cichych bohate:- 
kach““.. 

— Ach, to jest bardzo wartościowa publi- 
kacja... A czy widział pan żbiory pani Bruch- 
nalskiej na Wystawie poznańskiej? * 

— (zy pani nie wie, że jestem najbax- 
dziej wypróbowanym przyjacielem niewiast i 
że wszystko, co dotyczy roli kobiety w życiu 
kulturalnem Polski, bardzo mnie interesuje? 
Na Wystawie poznańskiej nawet się wykłóci- 
łem z pewną panią — organizatorką działu 
kobiecego, gdyż domagałem się usunięcia po- 
dobizny osławionej Makryny Mieczysławskiej, 
która się znajdowała w gronie naprawdę za- 
służonych i przezacnych niewiast... _Musia- 
łem przysiąc na wszystkie świętości, że oszu- 
stkę zdemaskował ojciec Urban, jezuita. To 
poskutkowało... Ale... Znów się oddalamy od 
tematu... Czy pani zaprenumerowała „Ciche 

bohaterki ,. 

— Narazie... jeszeze nie... A gdzie to mo- 
žna zaprenumergwač?... 

Otóż to; wydawnietwo „Michalineum““ w 
Miejscu Piastowem, które się podjęło realiza- 
cji wydawniczej pracy p. M. Bruchnalskiej, 

nie zorganizowało należycie „propagandy, przy 
najmniej na gruncie wileńskim*). To też nie 
można się gorszyć, że mało osób wie o tem 
*iekawem wydawnictwie i o bardzo dogod- 
nych warunkach prenumeraty. 

„Ciche Bohaterki'* to przebogaty « plon 
wieloletniej pracy p. M. Bruchnalskiej, Litwin 
ki (w znaczeniu historycznem) z pochodze- 

nia, małżonki znakomitego profesora Wilhel- 
ma Bruchnalskiego. Pani M. Bruchnalska 
gromadziła i gromadzi materjały do dziejów 
kobiety polskiej — współtwórczyni kultury 
polskiej, ofiarnej obywatelki i nieraz — dziel 
nego żołnierza. Zbiory Muzeum Zasłużonych 

Polek, które powstały przedewszystkiem za- 
wdzięczając energji i wytrwałej pracy p. M. 
Bruchnalskiej, wymownie świadczą o tem, że 
kobieta — Polka nie ograniczała się do roli 
biernej i że dokonywała nieraz czynów, zdu- 
miewających potęgą ducha i  opromienio- 
nych świętą ofiarnością. 

Ogarniając całokształt wysiłku niewie- 
ściego w dziejach naszego narodu, ze szeze- 
gólną uwagą i wzruszeniem przyglądała się 
p. Bruchnalska dziejon? kobiety polskiej w 
okresie powstania styczniowego, — epoki 
tak jeszcze nam bliskiej, bo  veprezentowa- 

nej przez szereg żyjących bohaterów, — a 
jednocześnie tak legendarnej, bo zdumiewa ją-. 
cej ogromem ofiarności i poświęcenia. Rola 
kobiety w okresie wielkiej próby żywotności 

naszego narodu była szczególnie trudna i od- 

*) Marja Bruchnalska. — „Ciche Boha- 

terki'* — Udział kobiet w powstaniu stycz- 
niowem. (Materjały). Miejsce Piastowe Wy-    
dawnietwo Towa twa św. Michała Archa- 
nioła. Prenumeratę przy ,.muje księgarnia św. 
Wojciecha w Wilnie. 

  

powiedzialna i trzeba stwierdzić, że Polki zwy 

cięsko wyszły z tej ogniowej próby, tworząc 
cpopeę, jakiej nie znają inne narody. Pow- 
stanie 1863 roku zrodziło olbrzymią literatu- 
rę; rola jednak niewiast w powstaniu dotych- 

czas właściwie nie została należycie oświetlo- 
1a: nie mamy przecież żadnego dzieła, które- 
by zarysowało całokształt dokonanych przez 
niewiasty czynów. 

To też z prawdziwem zadowoleniem i 
szczerą wdzięcznością należy powitać inicja- 
tywę „Michalineum*', które w 70  rocznieę 
Powstania styczniowego postanowiło wydać 

materjały, dotyczące udziału kobiet w pow- 
staniu styczniowem, zebrane i opracowane 
przez p. Marję Bruchnalską. 

O zadaniach publikacji czytamy w przed- 
mowie: 

— Zadaniem książki niniejszej, podjętem 
przez Sekcję kobiet przy „Komitecie 1863— 
1913** we Lwowie, w 50 rocznicę Powstania 

styczniowego, jest zebranie w całość wspom- 
nień, wiernie opowiedzianych i stwierdzo- 
nych przez żyjące jeszeze uczestniezki 1863 

roku, zgromadzenie rozproszonych po pamięt- 
nikach zapisków o działalności kobiet, wyzy- 
skanie dostępnych dziś archiwów, w których 
akta procesów wojennych zachowały wiernie 
ostry sąd wroga, przynoszący Polkom i Pol- 
kem-Litwinkom, „cichym, a prawdziwym bo- 
haterkom'*, chwałę wiekopomną. Z wynika- 
mi prac cheemy się z czytelnikami w książce 
tej podzielić, a młodemu pokołeniu niewieście- 
mu stawić przed oczy obrazy niewidzialnego 
gdzie indziej bohaterstwa, miłości, poświęce- 
nia i wytrwałości'... 

Taki jest program wielkiej publikacji, ma- 
jącej odzwierciadlić ofiarny czyn kobiety pol- 
skiej w tragicznym okresie nierównych walk 

  

o wolność Ojczyzny i o powszechną sprawie- 
dliwość... Jakże ułoży się bogata treść 2 Dzie- 

ło będzie zawierało szesnaście rozdziałów, 
stanowiących nieraz prawie zamkniętą całość. 

Oto podział treści: I. — Demonstracje 
polityczne (nabożeństwa, pielgrzymki, żałoba 
narodowa). I. — Komitety niewiast w War- 
szawie, Krakowie, Lwowie i innych miastach. 
lil. — Kobiety, walczące z bronią w ręku. 
IV. — Kurjerki. V. — Pielęgniarki w szpi- 
talach i lazaretach. VI. — Zakonnice. VII.— 

Matki, siostry, żony bohaterów. VIII. — Bo- 
haterstwo polskiego dziewczęcia. IX — Ko- 
biety Królestwa. X. — Kobiety Litwy. XI. — 

Kobiety Galicji. XII.— Gospodarność, rząd- 
ność. XIII. — Kobiety wiejskie. XIV. — Žy- 
dówki XV.—Odezwy XVI.—Martyrologja. 

Wykaz rozdziałów wymownie świadczy 
o szerokim zakresie pracy i zapowiada pu- 
bhkację nieprzeciętnej wartości. Dzieło wy- 
chodzi zeszytami, objętości 48 stronie druku. 
Dotychczas ukazało się cztery zeszyty z za- 
mierzonych dwudziestu. Nie czas więc na 

szczegółowe omawianie dzieła, ale też nie spo- 
b czekać na zakończenie publikacji, aby do- 

piero wówczas podzielić się z naszymi Czytel- 
nikami swemi wrażeniami i uwagami. 

Dziś można pozwolić sobie tylko na pew- 
ne refleksje, pobieżne refleksje. 

Co przedewszystkiem przykuwa uwagę 
kazdego, kto weźmie do ręki wydane cztery 
zeszyty, zawierające 192 str. druku, — to ilu- 
stracje, — ściśle: portrety „cichych bohate- 

k**.. Cóż to za wspaniała galerja niezwykle 
ciekawych typów niewieścich l... Jak zdumie- 
wająco wymowne są niektóre twarze, — jaka 
rozmaitość charakterów i aż bijąca w oczy 
wspolnota duehowa!.. Doprawdy, — gdyby 
p. Bruchnalska wydała tylko te portrety z 

krótkiemi informacjami, jużby dokonała wiel- 

kiego dzieła! Wydawcy, rozumiejąc  znacze- 
nie tych ilustracyj i szezególną ich wartość 

dla potomków bohaterek, wykonywają na za- 
mówienie czytelników, po cenie kosztu druku 
i papieru, pocztówki z podobiznami dzielnych 
niewiast. Jest to inowacja wyłątkowo ładna 

i pożyteczna. 

Wymowne są oblieza bohaterek, — wymo- 
wne też są i nazwiska niewiast, których po- 
tomkowie są wśród nas, niewiast, reprezen- 
tujących Litwę tak wielką, o jakiej nie ma po- 
jęcia skarlałe, pomimo swą stołeczność, Ko- 
wno. Jakże wymowne są niezwykłe tytuły 
pod niewieściemi portretami: „Zastępea komi- 
sarza Kowna'', „Naczelnik okręgowy na 
Żmudzi'*, „Naczelnik parafjalny na paratję 
Nowowiejską w powiecie poniewieskim'' i t.p. 

Jeżeli zaś chodzi o dotychczas ogłoszony 
tekst, jest on tak bogaty w treść, daje tyle 
nowego i całkiem nieznanego, dopiero co 
wydobytego z archiwów materjału, że spra- 
wia prawdziwą przyjemność każdemu miłoś- 
nikowi naszej przeszłości, doceniającemu zna- 
czenie kobiety w dziejach naszego narodu. 

„Ciche bohaterki““, zarysowując  cato- 
kształt wysiłku kobiet polskich bez różniey 
stanów i wyznań w okresie Powstania stycz- 
niowego, swem znaczeniem  historycznem i 
wychowawczem o wiele przerosną pierwotne 

zadanie publikacji. Dlatego też życzyć nale: 

ży, aby dzieło p. M. Bruchnalskiej znalazło 
jak najwięcej czytelników, a przedewszyst- 
kiem czytelniczek i żeby nie było w Polsce 
ani jednej żeńskiej szkoły, ani jednego kobie- 

cego stowarzyszenia, któreby nie miało w swej 
bibljotece tej prawdziwej Złotej Księ- 
gi kobiet polskie h. 

W. Charkiewicz.
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лб ОМО 

plebnszczyk na tmenlarzu żydowski 
60-ietnia staruszka usiłowała żywcem zagrzebać się w mogile 

WILNO. W niedzielę wieczorem cmentarz 
żydowski był terenem niezwykłego wypadku, 

bołaterką którego stała się 60-łetnia Gitla Le- 

wowicz (żydowska 3) ex-właścicielka dużego 

handiu pczy ul. Końskiej. 

Цебеп z dozorców cmentarnych usłyszaw- 
szy wieczorem ujadanie psów, mmiemając, że 

ma cmentarz przedostali się złodzieje, wyszedł 

'z,dyżurki i z latarnią w ręku począł obchodzić 
teren. 

W pewnym mormiencie dozorca znalazł się 

przy świeżo usypanej mogile pogrzebanego w 
tym dniu niejakiego Gordona. 

Można sobie wyobrazić jego przerażenie, 

gdy zauważył, że z mogiły wydostaje się gło- 

wa ludzka, oraz ręka szybko zgarniająca pia- 

sek, 

Stróż gnany obłędnym strachem rzucił się 

do ucieczki, porzucając latarnię i kij jakie 
trzymał w ręku. 

Grozę spotęgował jeszce fakt, że psy 

które bez ustanku ujadały, nagle umilkly, jak- 
gdyby również instynktownym strachem opa- 

nowane. ` 

Stróż dopadł dyżurki, zaalarmował do- 
mowuików, a gdy cokolwiek ochłonął z wra- 

żenia zapewniał ich że to b. p. Gordon usiłuje 
wydostać się z grobu, być może zbudzony z le- 
targu. 

Po chwili już kiłka osób zbliżyło się do mo- 
zžy i wówczas zauważono, jakąś kobietę która 
usiłuje zasypać siebie ziemią. 

Wydobyto ją natychmiast, a że nie chcia- 

ła dać żadnych wyjaśnień, wezwano policję. 

Zatrzymana okazała się wspomniana na 
wstępie Lewowiczowa, zdradzająca od pewne- 

czasu dziwne objawy. 

NIUSIISAS 

Dzieci podpality wieš 
WILNO. Wielki pożar nawiedził wieś Zie- 

mice, gm. zaleskiej, powiatu dziśnieńskiego, w 

dniu 7 b. m. Najpierw stanął w płomieniach 

dom mieszkalny 3-ch braci Kuchtów, Szymona 

Fłorjana i Grzegorza, następnie stamtąd ogień 

przerzucił się na sąsiednie gospodarstwa, O- 

gółem spaliło się 6 domów mieszkalnych, 7 o- 

bór i 3 spichrze wraz z inwentarzem. Przy- 

tzymą pożaru było nieostrożne obchodzenie 

się dzieci, rodziny Kuchtów z ogniem. 

  

Przed 12 laty Lewowiczowa. zamożna 
wówczas kupcowa, straciła męża co na nią tak 
podziałało, że dostała silnego rozstroju nerwo- 
wego, pod wpływem którego usiłowała sie 
powiesić, Uratowano ją wówczas i próbowa- 
no leczyć. 

Nie odniosło to skutku, bowiem  Lewowi- 
czowa z biegiem czasu, coraz bardziej po- 
częła zdradzać objawy choroby umysłowej. 

Nieszczęśliwej zdawało się wciąż, że jest 
nieboszczką i że tylko złość ludzka  uniemo- 
żiiwia jej spocząć w mogile. 

Zachowanie się jej w domu krewnych, u 
których była na opiece przyczyniało dużo kło- 

    

  

WRIOOSZZARESB 
WTOREK 

Dzis 12 
Imienia NMP) 

Jutro 
Esgezji 
Sie Tad 

KOMUNIKAT STACJI METEORCLO- 
GICZNEJ USB Ww WILNIE. 

Z DNIA 11 WRZEŚNIA 

Ciśnienie średnie: 766. 

Temperatura średnia: 16. 

Temperatura najwyższa: 21. 
Temperatura najniższa: --9. 
Opad: 
Wiatr: półnoeno - zachodni. 
Tendencja: spadek. 

Uwagi: pogodnie. 

PROGNOZA POGODY P..M.-a 

na dzień dzisiejszy: 

W całym kraju pogoda słoneczna. Rano 

lekkie mgły lub opary. Po chłodnej nocy w 
górach przymrozki. W dzień temperatura do 

23 stopni. Słabe wiatry miejscowe lub cisza. 

Wschóć słońca g. 4,46 

Zachód słońce g. 5,47 

  

WIELKIE ROBOTY REGULACYJNE NAD WILJA 
Wiele lat psociła Wilja bezkarnie, zwła- 

szeza w okresie wiosennego przyboru wód: 
śwdzie spłukała nasyp magistracki, gdziein- 
dziej zalewała suteryny. Ludziska klęli szpet- 
mie, zżymali się na te psie figle, wszelako — 
jako że to Wilnianie, robiący wszystko „nie 
spicszajon** — oeiągali się pr czas dłuż- 
szy z przedsięwzieciem jakichś środków za- 
radezych. 

Do pory jednak dzban wodę nosi: gdy 
podezas pamiętnej powodzi przed paru laty, 
rozzuchwalona bezkarnością Wilja, rozpuściła 
swe zagony aż na teren Śródmieścia, popod 
samą katedrę, — wyczerpała się wreszcie i 

wiłeńska cierpliwość... 
Po dłuższych naradach i pertraktacjach 

Magistratu z zainteresowanemi urzędami pań- 
stwowemi, latem roku bieżącego, zabrano się 
do regulacji Wilji. 

OKOLICACH SZPITALA ŚW. JAKÓBA. 

Zapoczątkowały tę akcję roboty na odein- 
ku od Zielonego: Mostu, aż do położonej za 
szpitałem św. Jakóba garbarni. Wzdłuż br 
Zu, w niewielkich odstępach, jeden od dru: 
go, wpędzono w dno rzeki setki pali drewma- 
nyeh, tworząc w ten sposób rodzaj nizkiego 
tynu, czy parkanu, ledwie wyglądającego swe- 
mi wierzchołkami z wody. 

Po ukończeniu palowania dna, rozpoczę- 
to tarczowanie, czyli łączenie poszczególnych 
pali od góry do dołu poprzeczkami z grubych 
wąskich desek, przybijanemi do pali od stro- 
ny brzegu. Po dokonaniu tej czynności podo- 
bieństwo tego urządzenia z płotem bardziej 
jeszeze wzrosło. 

Kolejną czynnością było wypełnienie 
przestrzeni pomiędzy tą barjerą drewnianą a 
brzegiem przez gruz i piasek. W ten 3po- 
sób wzmoeniono podstawę p złego nad- 
brzeża, uniemożliwiając podmycie go od dołu. 

Po ukończeniu tych robót wstępnych przy 
stąpiono do kształtowania skarp  nadbrzeż- 
myeh w okolicach szpitala św. Jakóba. Dla 
zasypania lei i wyrw, oraz wyrównania wo- 
góle linji brzegu, zamiast zwożenia tu ziemi 
z dalszych okolic, wykorzystano wielce pomy- 
słowo nadmierną wysokość nasypu nadbrzeż- 
aezo w tem miejscu, ścinając go do wysoko- 
Ści ustalonej odpowiedniemi przepisami, a 
mianowieie nieco powyżej linji najwyższego —- 
normalnego — przyboru wód na danym od- 
tinka rzeki. Z uzyskanej w ten sposób ziemi 
aformowano regularne skarpy. Na sąsiednich 
odeinkach (naprzykład za szpitalem) gdzie 

jest niższy, ziemia zostanie dowiezionA 
speejalnie. 

Obecnie pozostało tu do zrobienia niedu- 
Że: trzeba nowopowstałe skarpy powykładać 
kamieniami, ale jest to czynność do wykona- 
mia której zależy w znacznym stopniu dalszy 

tas dokonanych tu prac. 
W roku bieżącym jest przewidziane u- 

zządzenie skarp i wybrukowanie ich tylko 
Ra najbardziej zagrożonym odcinku, który 
zazwyczaj pierwszy padał ofiarą rozszalałych 
tai Wilji, mianowicie na przestrzeni od zli- 

idowańego mostku drewnianego na ulicy 
Baterji (naprzeciw gmachu T-wa Przy- 

iół Nauk) poprzez okolice szpitalu Św. 
Jakóba aż do położonej za szpitalem garbar- 

mi, ezęść ubikacyj której po pamiętnej powo- 
dzi wisi dosłownie w powietrzu, na tkutek ra- 
Aigeis do rzeki murowanych fundamentów, 
wsparta jedynie przez system pali drzewnycł. 

  

   

   

    
   

  

  

  

"Tyle eo do robót w okolicach szpitala św. Ja- 
kóba. 

W OKOLICACH ELEKTROWNI 
MIEJSKIEJ 

Całkiem odrębny charakter.noszą roboty 
ax Wilji, prowadzone w okolicach Elektrowni 
Miejskiej. Tu regularne skarpy, wykładane 
Kamieniami istnieją już oddawna, przynaj 
taniej o ile chodzi o brzeg od strony 
mieśeia. Co innego, że skarpy te są zaniski 
dzięki czemu nie chronią należycie przed wy- 

   

   

lewem nadbrzeżnych ulie i domów. 

Otóż, u wylotu ul. Arsenalskiej na Zyz- 

muntowską i Kościuszki na skutek istnieją- 
cego w tem miejseu zakrętu rzecznego m , 

wodne Wilji stale napierają na brzeg od stro 
ny ulicy Zygmuntowskiej, zaś bystry  uurt 

rzeczny tak dalece pogłębił w tem miejsen 

łożysko rzeki, że zagraża to spoistości skarp. 
By zapobiec złemu postanowiono wzmocnić 
podstawę skarp przez wbicie w boki krnąbr- 
nej rzeki szeregu tak zwanych „ostróg. Są 
to nasypy z. kamieni, które w pewnych odstę- 
pach biegną w postaci wydłużonych klinów 
od brzegu rzeki ku jej środkowi. Przestrzeń 
między poszczególnemi  „ostrogami““ wypei- 
nia się żwirem i piaskiem do poziomu odpo- 

wiadającego mniej więcej nizkiemu poziomo- 
wi letniemu wód Wilji. ‚ 

By bardziej j osłabić parcie wód 

Wilji na brzeg ch Zygmuntow: j 
i początkach Kościuszkowskiej postanowiono 
pogłębić dno rzeki od strony Elektrowni, usu- 
wając przedewszystkiem obszerną łachę pia- 

szczystą, ciągnącą się wzdłuż brzegu. W tym 
celu sprowadzono aż z Pińska sclidnych roz- 
miarów ekskawator, czyli maszynę do czerpa- 

nia ziemi (0 wypadku z nim podawaliśmy w 
niedzielnym numerze), zbudowano pomost 
przez rzekę między Elektrownią a wylotem 
Arsenalskiej z dwoma pontonami pośrodku, 
by w razie potrzeby można było przepuszczać 

tratwy i- łodzie, ułożono na pomoście dwa to 
ryi przy pomocy wagonetek piasek wygar- 

nięty przez ekskawator przy elektrowni po- 

częto wysypywać w przestrzenie między 
przedtem już urządzonemi „ostrogami'*. 

WILJA ZNÓW BRUŹDZI! 

Wszystko byłoby pięknie i dobrze gdyby 
nie pewna nieprzewidziana okoliczność, oto 
naskutek dżdżystej jesieni tegorocznej — па- 

stąpił nagły i rzadko w tej porze notowany 
przybór wód Wilji, który obecnie niezbyt da- 
leko odbiera od poziomu normalnego przybo- 
ru wiosennego. 

Gdyby ten wysoki stan wód miał się a- 
trzymać przez czas dłuższy, może to spowo- 
dować nietylko przerwę w robotach na Wiiji 
lecz nawet całkowite ich poniechanie w roku 
bieżącym. 

Tory z pomostu na Wilji zostały już u- 

przątnięte; gdyby woda przybierała nadal 

zajdzie potrzeba rozbiórki pomostu wogółe. 

Już obecnie woda przebiega tuż pod samą 
go „jezdnią'*. 

Bardziej jeszcze fatalnym jest ten stan 
rzeczy dla robót w okolicach szpitala św. Ja- 
kóba, bo w razie niemożliwości wyłożenia 
skarp kamieniami dzięki wysokiemu poziomo- 
wi wody, cały dotychczasowy dorobek może 
tam być zaprzepaszczony w ten sposób, że 
niezabezpieczone skarpy znów ulegną rozmy- 
ciu przez wody wiosenne i trzebaby wówezus 
znów wszystko zaczynać odnowa! 

Miejmy jednak nadzieję, że przybór wód 
jest czasowy tylko i że podjęte na szeroką 

skalę roboty nad ujęciem w kluby niesfornej 
rzeki tym razem zostaną uwieńczone pomys|- 
nym skutkiem. 

   

  

      

      

   

  

* * 

Naostatek, celem šeišlejszego odmalowania 

całokształtu poczynań miasta w tej dziedzi- 
nie, wspomnijmy tu jeszeze 0 projektowanej 

obecnie regulacji Wilji na odcinku od więzie- 
nia wojskowego do Pośpieszki; o zamierzonem 

* 

uporządkowaniu ujścia Wilenki i wzmocnic- 
niu nadwątlonego mostu Zwierzynieckiego 
przez Wilję. Józef C-ski. 

   

  

potów, iecz z biegiem czasu przyzwyczajono 
się do dziwactw staruszki. 

Udawanie nieboszczyka Odbywało się w ten 

sposób, że Lewowiczowa zgodnie z rytuałem 
układała się na podłodze, owijała się przešcie- 
radiem i całemi dniami leżała nieruchomo, głu- 
cha na wszelkie perswazje. 

W ub. niedzielę staruszka widocznie pod 
wpływem kolejnego ataku wyszła na cmen- 
tarz o godz. 10 rano 1 będąc świadkiem po- 
grzebu umyśliła sobie ułożyć się w mogile za- 
nim ziemła zostanie ubita, Do wykonania za- 
miaru przystąpiła gdy tyłko zapadł zmrok, 

      

Po stwierdzeniu tych okoliczności chora od- 
dano w ręce krewnych. 

i = a W ROWE 

MIEJSKA. 
— 200 tys. osób zwiedziło Targi. — We- 

dług prowizorycznych obliczeń Targi Północ- 
ne zwiedziło bli: 200 tys. osób. 

Wyasygnowane na organizację 70 tys. zł. 
(stały fundusz targ.) wróciły się z dużym nad 
datkiem. 

    

z Komisja konkursowa Il Targów. — 
Dziś odbędzie się posiedzenie komisji konkur- 
sowej lil Targów Północnych w sprawie na- 
gród za eksponaty i pomysłowe kioski. 

— Wzmożona praca w tartakach. — Z 
  

  

   

zamówień z zagranicy w przemyśle tar- 
ym zanotowano znaczne ożywienie. Uru- 

chomiono nieczynne nawet tartaki. 
Ogółem przy obróbee drzewa pracuje prze 

szło 3500 robotników. 

SKARBOWA 
— Sprawy podatkowe. Przed niedawnym 

czasem łzba Przem. - Handlowa zwróciła się 
do władz skarbowych w sprawie  przyšpie- 
szenia terminu rozpatrzenia podań odwoław- 
czych od wymiaru podatku obrotowego za 
rok 33, a to z uwagi na prace komisji sza- 
cunkowych przy wymiarze obrotu za rok bie- 
żący. 

W związku z tem lzba Skarbowa poleciła 
uwzględniać przy ustałaniu stawek na rok b'e- 
żący prowizoryczne obniżki obrotowe 
lone płatnikom w roku zeszłym. 

UNIWERSYTECKA 
— Egzaminy Magisterskie na Wydziale Hu- 

manistycznym U. S. B. W okresie egzamina- 
cyjnym letnim. 1933 r. przystąpiło do egizami- 
nów 348 osób, składając 382 egzaminów  czę- 
ściowych, z których 319 dało wynik pomyślny. 
Stopień magistra filozofji w tymże okresie 
uzyskało 32 osoby. 

AKADEMICKA. 
— Zebranie Zarządu. We środę. dnia 13 

b. m. o godz. 20-tej min. 15 odbędzie się Ze- 
branie Zarządu Akademickiego Oddz. Zw. 
Strzel. w Domu Akademickim przy ul, Góra 
Bouffałowa 4, pokój nr. 116. 

— Z Akademickiego Oddziału Zw. Strze- 
leckiego. Biuro informacyjne Akademickiego 
Oddziału Zw. Strzeleckiego stud. U. 5. B. mie- 
ści się przy ul. Wielkiej 68 _m.-2, i udzieśla. 
wskazówek codziennie od godz. 9—15. Zgła- 
szač się nałeży do Adjutanta Akademickiego 
Oddz. Z. S. 

SZKOLNA 
— Szkoła Nauk Politycznych w Wilnie.— 

Zapisy w Szkole Nauk Politycznych przy In- 
stytucie N. B. Europy Wschodniej w Wilnie 
rozpoczynają się z dniem dzisiejszym w godz. 
10 — 12, 16 — 18 i będą trwały w dniach: 
od 12-go do 16-go, od 21-go do 23-go, od 28-go 
do 30-40 bm. oraz od 2-g0 do 4-g0 pažė 
nika. Informacyj bližszych udziela sekvetarjat 

codziennie (Arsenalska 8, tel. 16-27) w godz. 

10—12 i 16—18-ej. 
ŻYDOWSKA 

— Studenci hebrajscy korzystają z ulg 
wojskowych w Polsce. Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych powiadomiła wojewodów, że 
uniwersytet hebrajski w Jerozolimie uznany 
został przez władze polskie jako szkoła wyż- 
sza. 

  

     

  

   
  

  

Studenci tej uczełni obywatele polscy 
mają wobec tego prawo korzystać z odroczeń i 
innych ulg wojskowych. 

— Zasłabł rabin z Radunia. Rabin - cudo- 
twórca z Radunia, liczący przeszło 100 łat po- 
ważnie zaniemógł Do chorego wezwano z 
Wilna kilku lekarzy specjalistów, którzy sa- 
mochodami udali się do Radunia. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zebranie dzielnicowe Rady Grodzkiej 
BBWR. W dniu 13 września r. b. o godz. 19-tei 
w lokalu Sekratarjatu Wojewódzkiego BBWR 
przy ul, św. Anny 2 — 4, odbędzie się zebranie 
członków Koła BBWR dzielnicy Antokol. Na 
porządu dziennym obrad między innemi wy- 
bory władz Koła. 

Analogiczne zebranie odbędzie się w dniu 
14 września r. b. o godz. 19-tej dzielnicy Po- 
nary. Na zebrania wejście za okazaniem legi- 
tymacji członkowskiej wydanej przez Radę 
Grodzką. 

— Przed nowym sezonem Śród Literackich. 
W najbliższy czwartek o godz. 8,30 wygłosi 
w Związku Literatów znany pisarz szwajear- 
ski, uczeń i biograf filozofa Holzapfla, dr. 
Hans Zbinden, odezyt p. t. „Czarna godzina 

   
   

demokracji''. Zarówno temat, jak osoba pre- 
legenta, który w zeszłym roku był w Wilnie 

wśród gości na jednej ze Śród Literackich, 

budzi wielkie zainteresowanie. Dr. Zbindea 
  

przyjeżdża do Wilna dla zebrania materjałów 

do polskiego działu sztuki ludowej w muzeum 
berneńskiem. . 

Wstęp dla członków zwyczajnych i człon- 
ków - sympatyków bezpłatny, wprowadzeni 

goście płacą 1 zł. Dla młodzieży studjującej 
zniżki. 

Właściwy sezon Śród Literackich rozpocz- 
nie się około 1 października. 

Zz Inwalidów R. P. wojew. wileńskie- 
go obradował 10 b. m. pod przewodnictwem 
swego prezesa p. Czesława Iwanickiego. W 
zebraniu tem wzięli udział przybyli do Wiłna 
prezesi Kół Związku Inwalidów R. P. ze WSZy- 
stkich powiatów województwa wileńskiego. — 
Załatwiono szereg spraw natury  organizacyj- 
nej. Pozatem przewodniczący zwrócił się do 
prezesów Kół Związku z apelem ażeby z chwilą 
powstania Powiatowych komitetów _ pożyczki 
narodowej, wzięli w nich czynny udział, joko 
też zachęcali członków Związku Inwalidów 
do subskrybowania pożyczki narodowej. 

SZKOŁA NAUK POLITYCZNYCH W WILNIE 
przy INSTYTUCIE NAUKOWO BADAWCZYM EUROPY WSCHODNIEJ 

z prawami wyższych uczelni. Arsenalska 8, tel. 16 27. 
Kurs nanki tczyletaj, Słachsczów zwyczajnych obowiązu'e mstura s:kgłogólnoksztsłcących. 
Przyjęcis (tylko osobiście) w dniach: 12, 13, 14 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 września 
oraz 2, 3 t 4 paźdsiernika r. b. w godz. 10— 

dziernika o godz. 17:ej. 
12 ! 16—18. Początek wykładów 2 piź- 

Poświęcenie nowego 
kościoła w Raduniu 

Dnia 8 września w Raduniu, powiatu lidz 
kiego, został poświęcony mnowowybudowany 

kościół, Zrana tłumy wiernych z raduńskiej i 
okolicznych parafij na czele licznego ducho- 

wieństwa oczekiwały przybycia JE. ks. arcy- 

biskupa Romualda Jałbrzykowskiego metropo 
lity wiłeńskiego, który o godzinie 10 rano 
przyjechał samochodem z Wilna. Najdostoj- 
niejszego arcypasterza uroczyście przywitano 

przy bramach w tym celu wzniesionych, po- 
czem odbył się procesjonalnie ingres i uro- 
czystość poświęcenia domu Bożego. 

Kościół murowany został wzniesiony z gła 
zów kamiennych i cegły staraniem miejsco- 

wego proboszcza ks. Stanisława Szczemirskie- 

go i parafjan, którzy mimo obecnego przesi 
lenia gospodarczego nie szczędzili trudów i 
ofiarności, co z wielkiem uznaniem podniósł 
najdostojniejszy arcypasterz. 

Wybudowany kościół jest godnem uwień-- 
czeniem tradycyj parafji raduńskiej, fundo- 
wanej w r. 1660 przez krėlowę Bonę, 0 ktė- 
rej pamięć wśród miejscowej ludności jest 
dotąd żywa. Pierwotny kościół fundowany u-- 

legł zniszczeniu, nowy drewniany był budowa- 

ny w r. 1838 i chylił się ku upadkowi, tak 
że zachodziła konieczność postawienia nowej 
okazałej świątyni. (KAP). 
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— Zarząd Wojewódzkiego Stowarzyszenia 
Podoficerów przeniesionych w stan spoczynku 
'w Wilnie, ul. Mickiewicza 13. zawiadamia 
swych członków, iż w dniu 17 września b. r. 
o godz. 16-tej odbędzie się zebranie, w celu 
dokonania uzupełniających wyborów do Ko- 
misji rewizyjnej i do zapoznania _ obsesych 
z treścią materjału dotyczącego położenia po- 
doficerów w stanie spoczynku 

Jednocześnie, Zarząd Stowarzyszenia ape- 
luje do podoficerów i wdów po podoficerach 
w Stanie spoczynku, by w interesie własnym 
zgłosili swe przystąpienie na członków  sto- 
warzyszenia. Opłaty członkowskie wynoszą: 
jednorazowe wpisowe 2 zł. i druk legitymacji 25 
gr., zaś składka członkowska 50 gr. miesięcznie. 
Zalegających z opłatami wzywa się do uregu- 
lowania. Zamieszkałych na prowincji prosi o 
o dołączenie znaczków pocztowych na odpo- 
wi.edź, 

RÓŻNE 

— Powrót prokuratora. Prokurator Sądu 
Okręgowego w Wilnie p. Stanisław Szaniawski 
w dniu dzisiejszym powrócił z urlopu i objął 
urzędowanie. 

— Schronisko dla sióstr - inwalidek P. C. K. 
W domu Polskiego Czerwonego Krzyża w 
Bydgoszczy zostało otwarte schronisko — Фа 
inwalidek — sióstr — PCK., otrzymujących 
zaopatrzenie ilnwialidzkie. 

Zgłoszenia kandydatek do wymienionego 
schroniska przyjmuje i bliższych informacyj u- 
dziela Zarząd Wileńskiego Okręgu P. C. K. 
Wilno, ul. Tatarska 5. 

— Generał łotewski,  Przejechał przez 
Wilno udając się na ćwiczenia do Stanisławo- 
wa zast. szefa sztabu wojsk łotewskich gen. 
Hartmanis. 

  

udzie-- 

— Przyjazd lekarzy sowieckich. — Przez 
Stołpce przejechała w drodze do Poznania na 
zjazd lekarzy i przyrodników delegacja so- 
wiecka,,w skład której wchodzą prof. Abriko- 
sow, dr, Bogdasarow, Pałładin, Ławrentjew, 
Mandiefejewa. 

  

— Eksport z Wileńszczyzny. — Próbny 

wagon ogórków odszedł z Wilna do Anglji. 
Importerzy holenderscy nawiązali z Izbą 
Przem.-Handl. w Wilnie kontakt w sprawie 
zakupów rękawiczek wileńskich. 

Sto tysięcy kg. słoniny wysłano ostatnio 
do Sowietów za pośrednictwem chłodni w 
Wołkowysku. 

— Dnia 10 bm. o godz. 4-ej p. p. odbyło 
się uroczyste poświęcenie nowej Leczniey Li- 
tewskiego Stowarzyszenia Pomocy Sanitarnej 
przy ul. Miekiewicza 33-a. Aktu poświęcenia 
dokonał ks. arcybiskup Jałbrzykowski w oto- 
czeniu duchowieństwa. Na tej uroczystości o- 
becni byli przedstawiciele władz i magistra- 
tu. Wśród gości wyróżnić należy p. p.: rekto 
ra USB W. Staniewicza, kilku profesorów 
USB, przedstawicieli świata lekarskiego, świa 
ta tutejszej palestry, prasy i innych wybit 

nych osobistości miejscowego społeczeństwa 
wszystkich narodowości. Po poświęceniu i о- 
bejrzenia urządzeń leczniczych zarząd zakła- 
du podejmował zgromadzonych gości herbatką 
i wśród miłego nastroju zebranie przeciągnę- 
ło się do godz. 8 w. 

— Spadkobiercy generała rumuńskiego. — 
Do Wilna nadeszła wiadomość z Bataszyna — 
(Rumunja), iż zmarł tam gen. armji rumuńskiej 
dr. Antoni Bortkiewicz, pochodzący z Wileń- 

  

> Szczyzny, Zmarły pozostawił znaczny majątek 
w wysokości 1 mil. lei więc władzę rumuńskie 
wszczęły. poszukiwania krewnych zmarłego. \ 

Rumuni zwrócili się nie do władz polskich 
lecz do rabina wileńskiego Ch. Grodzieńskiego, 
który podjął się poszukiwań i, odnalazł w pow. 
oszmiańskim trzech braci zmarłego generała a 
mianowicie: Wiktor, Aleksander i Modest. 
Bracia Bortkiewicze odziedziczą cały pozosta- 
ły majątek. 

— Punkty sprzedaży nawozów sztucznych, 
Na* skutek starań rolników. Mościce i Cho- 
rzów otworzą wkrótce na Wileńszczyznie 
punkty sprzedaży nawozów sztucznych. 

— Stan bezpieczeństwa. — W ciągu pół- 
rocza stan bezpieczeństwa w województwie 

uległ znacznej poprawie. W porównaniu z ro- 
kiem ubiegłym przestępczość spadła o 20 pro 
cent. 

— Sprawy rzemieślnicze. — W związku z 
możliwościami eksportu beczek dębowych do 
Ameryki, Izba Rzemieślnicza przy współudzia 
le Rady Izb Rzemieślniczych podjęła energi- 
czne starania, zmierzające do utworzenia or- 
ganizacji, któraby reprezentowała tę gałąź 
rzemiosła w pertraktacjach ze Stanami Zjed- 

> noczonemi. 

Odnośny związek eksporterów beczek dębo 
wych, który zostanie w najbliższym czasie u- 
tworzony, zajmie się ponadto całokształtem 
spraw, związanych z tranzakejami  eksporto- 
wemi, a także podziałem zamówień, wyrobie- 
niem niezbędnych kredytów oraz stroną tech- 
niezną eksportu, 

* * * 

Władze rzemieślnicze wystąpiły do władz 
skarbowych z wnioskiem o zwolnienie rzemieśl 
ników, od obowiązku wykupywania świadectw 
handlowych 4-ej kategorji na prawo sprzeda- 
ży ich wyrobów na targach rynkowych. 

Zdaniem rzemieślników, posiadający świa- 
dectwo przemysłowe 8-ej kategorji, uprawnia- 
jące do prowadzenia pracowni oraz do sprze- 
daży własnych wyrobów z pracowni, ma. tem 

samem prawo do dorywczej sprzedaży i na 
rynku, gdyż odrębnego handlu nie prowadzi, 
a wykonywa na rynku tylko funkcję swego 
rzemiosła, nie będąc kupcem. 

Walka o „czerwonego”” gołębia na ulicy 
; kiepikarka ukrywa ptaka. Podburzony motłoch zaatakował 

„wywiadowcę 
WILNO. Pisaliśmy w niedzielę O aresz- 

towaniu komunistów, którzy przy pomocy go- 
łębi usiłowali zakłócić uroczystości strzeleckie. 

Obecnie z uwagi na zakończone w tej sprawie 
śledztwo możemy podać przebieg zajścia ja- 

kie wynikło w trakcie aresztowania komu- 
nistycznych gołębiarzy. 

Jednego z agitatorów, w momencie gdy 
ten chciał wypuścić gołębia z czerwoną szma- 
tą zatrzymał przechodzący koło Ratusza wywia- 
dowca policyjny Świrk, > 

Gdy gołąb znalazł się w ręku Świrka, pod- 
biegła do niego pewna żydówka właścicielka 

sklepu spożywczego na Imbarach, wyrwała go- 

łębia i wrzuciła go do swego sklepu, podno- 
sząc przytem ałarm że chcą ją okraść. 

Na krzyk straganiarki zebrał się tłum, któ- 

ry widząc swego współwyznawcę w opresji u- 

siiowal go uwolnić z rąk policji. 
Zatrzymany komunista począł szarpać się 

ze Świerkiem, w pewnym momencie obalił go 
na ziemię i przy pomocy kilku innych osobni- 
ków począł go bić. 

Z pomocą koledze pośpieszył inny wywia- 
dowca i połicjant mundurowy, który tłum roz- 

proszyli aresztując kilku napastników. 
Wśród obrońców komunisty znalazł się 

znany złodziej Icek Melbaum. 
Aresztowana została również i owa skle- 

pikarka, jako winna zniszczenia dowodów 
przestępstwa, Oraz rozmyślnego wywołania 
zajścia w celu odbicia aresztowanego. ; 

Należy dodać, że Świrk jest tym samym 

policjantem, który przed 5 łaty podczas de- 
'monstracji I maja został napadnięty przez ban- 
dę złoczyńców komunistycznych i tak ciężko 

poraniony, że omal nie postradał życia. 
Obecnie Świrk po raz drugi znalazł się w 

podobnej sytuacji, tylko dzięki szybkiej po- 
mocy wyszedł z opresji ze stosunkowo niezna- 

cznemi obrażeniami, 

Czy rabini rzucą klątwę na towary niemieckie? 
Dr. Wygodzki zwrócił się do rabina wileń 

skiego p. Grodzieńskiego z wnioskiem rzuce- 

nią klątwy na towary niemieckie. Rabin Gro- 

dzieński oświadczył, że w sprawie tej propozy 

cji nie może dać konkretnej odpowiedzi, — 
gdyż musi się zastanowić, czy jest zgodna z 

dogmatami religji żydowskiej. Zresztą sprawa 

ta będzie rozważana w - najbliższych dniach 

na ogólnopolskim zjeździe rabinów. Dr. Wy- 
godzki wniósł tę propozycję jako przewodni- 

czący zjednoczonego komitetu bojkotowego hit 
lerowskich Niemiec i jako prezes gminy ży- 

dowskiej. 

Dr. Wygodzki uważa, że klątwa odniesie 
pożądane skutki, gdyż dotychczas prowadzo- 
ny bojkot częściowo zawiódł. (k). 

Wznowiły się ucieczki 
WILNO. — Otrzymujemy zupełnie pewne 

wiadomości o ponownem wzmożeniu przekro- 
czeń granicy przez chłopów sowieckich. 

Np. na odcinku Dzisna codziennie przedo- 

staje się po kilka rodzin, które wraz z dobyt- 
kiem szukają schronienia w Polsce. 

Jako powód ucieczki, zbiegowie podają nie 
możność przetrzymania teroru kolektywizacyj 

nego, jaki ostatnio wzmógł się nanowo do 

chłopskie z Belszewji 
rozmiarów dotychczas nienotowanych. 

Również ciężkie warunki aprowizacyjne 
zmuszają chłopów do szukania zagranicą ka- 

wałka chleba. к 
Zbiegom udziela się zezwoleń na pobyt w 

Polsce, a że wielu z nich posiada rodziny w 

gminach nadgranicznych, więc tam kieruje 
się ich jako do miejsc zamieszkania. 

TEATR i MUZYKA 

— Teatr Letni w ogrodzie Bernardyńskim. 
Dziś we wtorek 12 b. m. z powodu próby ge- 
neralnej ze sztuki „Mąż z loterji' — nieczynny. 

— QOstatnia premjera w Bernardynce. Ju- 
tro we środę 13 b. m. Teatr Letni daje o- 
statnia premjerą w sezonie letnim — nieiraso- 
bliwą, amerykańską komedję, pełną humoru 
rozmachu i nieprawdopodobieństw, możliwych 
tylko w Ameryce p. t. „Mąż z loterji" — R. 
Johnsona Jounga w reżyserji i przeróbce 
Mieczysława Węgrzyna. 

_ Doskonałą obsadę tej sztuk stanowią pp. 
H. Rychłowska, M. Szpakiewiczowa, M. Gre- 
lichowska, J. Jasińska, M. Węgrzyn, M. Pa- 
włowska, ]. Kersen, W. Pawłowski, St. Skoli- 
mowski. 

— Teatr muzyczny „Lutnia* . 
Ołgi Olginy. Dziś po raz drugi 
ogólnie lubiana operetka Jonesa „Gejsza“ 
posiadająca piękne melodje i czar egzotycz- 
nej krainy. Rolę tytułową kreuje niezrówna- 
nie znakomita jej odtwórczyni, artystka opery 
warszawskiej Olga Olgina. W rolach głównych 
wystąpią: Halmirska, Dembowski, Szczawiński 
i K. Wyrwicz - Wichrowski. Operetkę urozmai- 
cają liczne tańce ewolucje układu baletmistrza 
W. Morawskiego. Nowe dekoracje i kostjumy 
pomysłu J. Hawryłkiewicza, — dopełniają ar- 
tystycznej całośc. - 

CO GRAJĄ W KINACH? 

CASINO —,Maluka—kwiat Marokeszu'' 

HELIOS — Uśmiech szczęścia. 

PAN — Król cyganów. 

ROXY — Żona na jedną noc. 

LUX — Syn Indyj. 

— Występy 
efektownie 
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"WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Przez okno, O większej kradzieży za- 
wiadomiono policję z domu przy ul. Tokar$kiej 
Nr. 3 — 6. W nocy przez okno do mieszkania 
Marji Kandyba dostali się złodzieje i skradli 
garderobę męską, nakrycie stołowe i inne dro- 
biazgi, łącznej wartości 450 zł. 

— Miła .  Poduszkę i pieniądze 
skradzono Ażoniaie Kozakiewikczowej z 
mieszkania przy ul. Zubrowej Nr. 20. Połicja 
wykryła sprawczynię kradzieży w osobie Jad- 
wigi Kisiel, zam. w tym samym domu. 

— Skradzione drzewo.  Okradziono las 
miejski na Belmoncie. Na skutek doniesienia 
gajowego. policja zatrzymała sprawcę Michała 
Sienkiewicza (Trakt 2—2) i ode- 

brała mu skradzione drzewo. > 

— Przemyt Na dworcu kolejowym zatrzy- 
mano Zerowskiego Samuela z Ignalina przy 
którym znaleziono 25 klg. pieprzu pochodzenia 
zagranicznego. 

— Alarm pożarowy. Przy ul. _Dominikań- 
skiej 6, zapaliły się wczoraj sadze w kominie. 
Ogień szybko zlikwidowano. 

— WYWRÓCIŁA SIĘ TAKSÓWKA I MO- 
TOCYKL. Wywróciła się taksówka najechaw- 
szy na płot boiska 6 p. p. leg. na ul. Kościu- 
Szki. Taksówkę prowadził Stefan Raubo, za- 

mieszkały przy ul. Rydza Śmigłego 21, Szo- 
fer potłukł się dotkliwie, lecz ocałał, 

— Na przebiegającego przez ulicę psa na- 

jechał na ul. Antokolskiej motocyki, prowadzo- 

ny przez Bronisława i Konstantego  Bauterów. 
Obaj spadli z motocyklu i mocno się potłukli. 

— Na Pośpieszce motocykl prowadzony 
przez Romana Krusieńczyka zam. przy ul. Wi- 
toldowej 42, najechał na przechodzącego przez 
jeźdnię Teofila Łęgina ul. SS. Miłosierdzia 20. 
Krusieńczyk wraz z jadącą z nim na motocy- 
klu małżonką, spadli i potłukii się. Łęgin zaś 
padając na bruk doznał ogólnych obrażeń. — 
Wezwane na miejsce wypadku Pogotowie Ra- 
tunkowe odwiozło Łęgina do szpitala Šw. Ja- 
kóba. 

  

MŁOCARNIE, KIERATY, 
WIALNIE, TRIEURY, 

SIECZKARNIE, 
orsz różne inne maszyny, narzędzia i przy 

bory sezonu zimowego 

ZYGMUNT NAGRODZKi 
Wilno, Zawalna 11 ® 

Skład maszyn i narzędzi rolniczych. 

— BÓJKA. Na ulicy Filareckiej policja in- 
terwenjowała w krwawej bójce pomiędzy Sta- 
nisławem Sakowiczem z tej ulicy Nr. 54 a Ed- 
wardem  Mironowiczem i Konstantym  Pietro- 
wem. Sakowicz wyszedł z bójki z ranami 
na głowie, zadanemi tępem ar iem. 
gotowie Ratunkowe przewiozło Sakowicza w 
stanie ciężkim do szpitala św. Jakóba. 
— OFIARA NIEDOZWOLONEJ OPERACJI 

W szpitalu żydowskim zmarła St. Gieczewska 
z gm. rzeszańskiej, która przy pomocy pewnej 
akuszerki z uł. Kaiwaryjskiej poddała się nie- 
dozwołonej operacji ginekologicznej i nabawiła 

WILNO — TROKI 
się 

SAMOBÓJSTWO ŻONY WÓJTA. — 

Żona wójta Franc'szka Szarejkowa, zam. we 
wsi Krowele, gm. podbrzeskiej pow. Wilno - 
Troki wystrzałem z rewoiweru zraniła się w 

głowę. Przewieziono Szarejkową do szpita- 
la św. jakóba w stanie ciężkim. Przyczyną u- 

zakażenia 

siłowania targnięcia się na życie był  rozstroj 
nerwowy, 

ŚWIĘCIANY 

— ZABITY W BójCE. W okolicy kol. 

Szagniańskiej, w czas'e sporu na tle porachun- 

ków osobistych dwaj mieszkańcy kol. Stefani- 
szki, tej samej gminy Kuprjan i Anifim Soko- 
łowie zabili Piotrowa Mirona, mieszkańca za- 
Ścianka Krawczuny, w tejże gminie. An'fima 
Sokołowa aresztowano,  Kuprjan Sokołow 
zbiegł. 

— W majątku Święcianka na zabawie pod- 

czas bójki Zinkiewicz Konstanty, mieszkaniec 
tego majątku, zabił Adolfa Grygańca m. wsi 
Dwiłłany, gm. łyntupskiej, Zinkiewicza' zatrzy- 
mano, 

POSTAWY 

— TRAFIŁ POD POCIĄG. Na stacji koł. 
w Woropajewie pociąg. towarowy — przejechał 
Lucjana  Zielenkiewicza, mieszkańca kol. Łu- 
czki, gm. norzyckiej Pociąg uciął mu obie no- 
gi, poniżej kołan. Dochodzeniem stwierdzono, 
że Zielnekiewicz próbował wskoczyć do po- 
ciągu podczas biegu i wpadł pod koła. Odwie- 
ziono go do szpitała w Głębokiem. 

z DZISNA 

— ZABITY „ŚWINCÓWKAMI*. Z Dzi- 

sny donoszą © Śmiertelnej bójce jaka wynikła 
z tego powodu, iż konie rodziny Polaninów wy- 
rządziły szkodę w zbożach, nałeżących do 

rodziny Pietuchów. Było to na terenie wsi Czy- 
czele, gm. głębockiej. / 

Pietuchowie wraz z innym włościaninem 
Piotrem Chohołko uzbrojeni w pałki i t. zw. 
„Swincówki* tak dotkliwie pobili Grzegorza 
Połanina, iż ten niebawem po przewiezieniu 
do szpitala państwowego w Głębokiem zmarł 
nie odzyskawszy przytomności. 

Trzech Pietuchów Jana, Aleksandra i Te- 
odora oraz Chochotkę — aresztowano. 

Lisy Srebrne 
Oglądaliśmy na III Targach stoisko z ży- 

wemi lisami srebrnemi, hodowanemi specjal- 
nie na Wileńszczyźnie. 

Jak wiadomo listy srebrne kanadyjskie 
należą do najbardziej wytwornych futer. 

Nadchodzący sezon niesie wśród rozmai- 
tych wskazań mody także połączenie kołnie- 
rza z lisów srebrnych z płaszczem karakuło- 
wym. 

Zmana  wileńska. firma M. Zlatkowicz 
(Niemiecka 33) posiada na składzie obok wiel 

kiego wyboru różnych futer, także pierwszo- 
rzędne lisy srebrne. 

Przed kupnem należy obej: 
konać się o wysokiej ich wartości. 

Pańiiętać jednak należy, by kierując się 
do firmy M. Złatkowicz, unikać pomocy uliez- 
nych pośredników, którzy następnie domaga- 

ją się prowizji od kupna, co zwiększa cenę 

towaru. 

6 jei 

  

prze-



  

grodžiejyka 
— Zarząd miejski m. Grodna ma być roz: 

wi rawie 

kich ORKÓW SO 20 magistratn # м 
kiem p. Mazurkiewicza, który tego nie 
nił, pozostałby w przyszłym zarządzie miasfa, 
jedynym jego członkiem z wyboru; wobec te 
go władza nadzorcza musiałaby tylko uzupeł- 
nić skład zarządu miasta. 

‚ Jak się dowiadujemy, jeszeze w tym mie- 
siąeu ma być wydane zarządzenie o rozwią- 
zaniu całego zarządu 
tem samem w skład p: 
skiego m. Grodna wchodzić będą tylko ne 
nowani członkowie i żaden z wyboru. 

, Biorąc pod uwagę dotychczasowe stosun- 
Ki, panujące na terenie naszego samorz 
postanowienie to spotkało się z uznaniem 

tut. społeczeństwa, które chce, aby na terenie 
naszego samorządu nastąpił wreszcie okres 
produktywnej pracy. 

— Powrót z urłopu. — W dniu wezoraj- 
szym powrócił z urlopu wypoczynkowego i 
objął urzędowanie komisarz I komisarjatu P. 
P. p. Jakubowski. 

— (zy niema komu naprawić? — Od kil- 
ku dni nie palą się latarnie uliczne na ul. Bo 
nifraterskiej i przyległych do niej ulie. 

Nie cheemy wierzyć, w to, aby zarząd e- 
lektrowni o tem nie wiedział, a jeśli o tem 
wie, — to dlaczego dotychczas defekt ten nie 
naprawiono? 

— Strajk w hucie szklanej. — W dniu 9 
bm. o godz. 12-ej wskutek niewypłacenia za- 
robków za 2 tygodnie, robotnicy drugiej zmia 
ny huty szklanej w Grodnie w liezbie 57 o- 
sób zas ajkowali, pozostając w fabryee. N 
widok policji robotnicy dobrowolnie opu: 
fabrykę i udali się do domów. W dniu 1 
stępnym o godz. 24 robotnicy trzeciej zmiany 
w „pełnym składzie przystąpili do pracy, wsku 
Tek czego straik zlikwidowano i - fabryką 

pzenje nadal. 
westa uliczna — W. zorganizowanej 

przez T-wo Pań Miłosierdzia św. Wincente- 
go a Paulo uzyskano 151 zł., które przezan- 
ezono na „nędzę wyjątkową''. 

— Kradzież garderoby. — Polak Marja, 

    
                   

    

   
    

  
   

    

    

  

  

    
   

  

   
   
     

  

   

        

    

  

zam. przy ul. Listowskiego 47, zameldowała o dzieni goście opłacają 50 gr. Jęczmień zbierany 14. tel. 15-28 = . 

dokonaniu kradz garderoby i bielizny — Wypadki i kradzieży. W nocy na 9 ы а50 ZORRO Eocegtek O-e084 S 841029 

wartości 800 zł. b. m. nieznany sprawca za pomocą zdjęcia PO i y = ы z - 

Kradzieży dokonano w czasie bytności jej drzwi dostał się do piwnicy Lejpunera  Josiela c= wyk НН Ž tė UROCZYSTE OTWARCE SEZONU! Dziś. Najlepszy film „pod słeńcem* 

na letnisku. U podejrzanej o kradzież Marji skąd na szkodę wymienionego wyniósł 22 kg. O ZOO AA $ 7 e E R RJ ž 

Narel zam. tamże, w czasie rewizji część rze- mięsa, 8 kg. ryby i 5 kg. masła ogólnej warto- ВН : —}3"7'› z bożyszczem ekranu, niezapomnianym „Poganinem* chlubą całego świste 

czy odnaleziono. ści 62 zł. Dochodzenie w toku. Mąka żytma razowa szatrowana - i prze. 

— Rodzinna bójka. — W dniu 9 bm. do — W dniu 9 b. m. prostytutka Sieniakowa Otręby żytnie S. 3 RA ON ERĄ NOVARRO + M WEJSC Zaltiwisa + kelote. 

szpitala. miejskiego został dostarczony Butryn Antonina skradła na szkodę Fiodorczuk  Zofji —8.50 == PTS i5A 

Michał, m-4 M, Brzostowiey z raną głowy 1 zam. przy ul. Tatarskiej 22 w Nowogródku, u Otręby jęczmienne 7.50 
pękniętą czaszką. której mieszkała, palto damskie wart. 50 zł. i Kasza gryczana 1-1 palona 38 PRZETARG 3 — D. SOLOWIEJOWA — — — — — — 

Poszkodowany Butryn został pobity przez wyjechała do Baranowicz. Za złodziejką wy-  Kasza gryczana 1-2 palona 35 Ministerstwo Komunikacji zawiadamia o DWA POKOJE — wróciła obecnie z Lon R ODŽINA 

szwagra Rybaczka Jana i jego brata Rybacz słano listy pė La Ž ri я duže,  sloneczne, | ze dynu i przyjmuje na- zye, ы 
listy gończe. a gr 1-1 biał 3 RAB oe zredukowanego  urzę- 

ka Andrzeja, na tle sporu o ziemię. — W dniu 9 b. m. Szewko Eufrozyna mie- ы BA A Э, przetargu ofertowym, który odbędzie się dnia . wszystkiemi wygoda - dal _ LEKCJE nika Ч 

— Groźny Pilc. — Na idącego ulicą Szkop szkanka wsi Trud'wo gm. korekickiej *spadlia ze S S TA 26. 3 października 1983 r. o godz. 11 na sprzedaż mi, kuchnia i taras — GIELSKIEGO. — ostaktznoj nędzy, pre 

Heśniana (Ułańska 34) napadł  Eugenjusz ychu domu mieszkalnego na cementową po- 88 perłowa nr. 3 32. starej miedzi, starego żelaza (osi wagonowych niedrogo do wynajęcia. W. Pohulanka 16 m. ё о ротое- A 

Pile Is 1) i pobit go oraz zerwał sadzkę i poniosła śmierć na miejscu. е S DRA 49. | hakėw do szyn, drūtu i želiya niespalonego). Pianina ARA pr zed kości io- od ZE 12i gd 63 T. оА “іщ‚епщ‘‚_ 

mu kapelusz. я i KW sprawie zabójstwa wsio -policji ORA 4.50 Szczegółowe ogłoszenia zamieszczohe Są T BETTING WA o R: Ofiary przy 

— Sport. — W granym tu meczu piłki udało się ustalić, że czynu tego dokonał. nie- Siano 5. Ww. „Monitorže Polskim““ Nr. 205 z dnia 7-0 4 K. 1 A. FIBIGER * ła. Przejazd nr. 14. LEKCJE wo dla R. 

nożnej między WKS-76 p. p. a Makabi zwy- jaki Łustacz Mikołaj, który został zatrzy- Siemię Iniane 90 proc. 30. OO = lia TS аЕЯ żory na tar tenianie a S TS 

nouogžodzka 
— Przyjęcia u p. wojewody. W dniu 11 

b. m. pan wojewoda Stefan Świderski przyjął: 

korespondenta angielskiego czasopisma „Times“ 

p. Winch'a Z Angiji, p. Brzozowskiego, p. 

Jundziłła - Balińskiego z majątku Sienieżyce, 

p. posła Juljana Małynicza i p. Dr. Fiute. - 

— Komitet Obywatelski Pożyczki Narodo- 

wej. W dniu 11 b. m. odbyło się w sali kon- 

ferencyjnej Izby Skarbowej zebranie organi- 

zacyjne obywatelskiego powiatowego  pra- 

cowniczego komitetu Pożyczki Narodowej. 

Zebranie zagał naczelnik Nowak, poczem 
zebrani uznali się za powiatowy  pracowni- 

czy komitet Pożyczki Narodowej, powołując 

  

na przewodniczącego radcę Jastrzębskiego, na 

zaufania — sekretarza p. Smietanę, zaś na męża 

Nowaka. 
Postanowiono urządzić dwa wiece — 

pierwszy w sobotę dnia 16 b. m. o godz. 

13.30, drugi dnia 27 b. m. w przeddzień sub- 
skrypcji. 

Na wniosek p. Romualda Kowalca po- 

stanowiono, że w obu tych dniach wyruszą do 

sali miejskiej ze wszystkich uszędów równo- 

cześnie w zwartym szeregu pracownicy,  nio- 
sąc transparenty. Będzie to na szeroką skalę 

zakrojona akcja propagandowa. W dniu sub- 

skrypcji postanowiono dokonać w uroczysty 

sposób we wszystkich urzędach aktu złożenia 

deklaracyj, dotyczących subskrypcji, przy 

udziale specjainych  komisyj związków pra- 

cowniczych. W dniu jutrzejszym odbędzie stę 

Ops 

pod przewodnictwem wojewody Świderskiego 

* organizacyjne zebranie wojewódzkiego komi- 
tetu pracowniczego. Referaty na wiecach wy- 

głoszą p. Jastrzębski i p. Romuald Kawalec. 

— Towarzyski dancing brydż. Ż racji za- 
kończenia remontu lokalu Ogniska R: 
rzyszenia urzędników w dniu dzisiejszym 
j. 12 września r. b. odbędzie się ek 
tegoż Ogniska towarzyski dancing brydż. 

Wstęp dła członków bezpłatny. Wprowa- 

    

Radje wileńskie 
WTOREK 12 WRZEŚNIA 

7,00 Czas, gimnastyka, muzyka, dziennik 

por., muzyka, chwilka gosp.; 9.00 Transm. z 
Kahlenbergu pod Wiedniem uroczystej mszy 

św; celebrowanej -przez JE. kard. prymasa 

Hlonda; 10.30 Transm. otwarcia zjazdu leka- 
rzy i przyrodników polskich; 11.57 Czas;— 

12,05 Muzyka; 5 Przegl. pr i kom. 

met.; 12,30 Muzyka; 12.55 Dziennik połudn. ; 

14.30 Progr. dzienny; 14.35 Muzyka, popular- 

na; 15.25 Giełda roln.; 15.35 Koncert symfo- 
niezny; 16.50 Pogad. muzyezna prof. M. Józe- 

fowiecza; 17,05 Arje i pieśni; 17.30 Recital 

fort.; 18.15 Odsiecz Wiednia — odczyt; 19,05, 

Rozmait.; 19.20 Handel morski Kłajpedy — 
odez. lit.; 19.35 Progr. na środę; 19.40 Na 
widnokręgu; 20.00 Godzina życzeń; 20.30 — 
Dziennik wiecz.; 21.00 Wiad. roln.; 21.10 — 

2.00 Muz. tan.; 

5 Komunikat meteorolo: 

22.40 Muzyka taneczna. 

    
  

  

    

    

   

    

  

   

    

  

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE. 

Z DNIA 11 WRZEŚNIA 

Ceny za towar średniej handlowej jakości, — 

parytet Wilno. 

CENY TRANZAKCYJNE: 
Żyto zbierane 663-693 g-1 15, 

: —16.40 
Jęczmień jednolity 25. 

Mąka pszenną 0000 A. Luks. 

Mąka żytnia do 55 proc. 
Mąka żytnia do 65 proc. 

Mąka żytnia razowa 

Mąka żytnia sitkowa 
Otręby pszenne cienkie 

  

CENY ORJENTACYJNE: . 

Pszenica zbierana 710- 736 g-1 21. 
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Czarująca 
królowa ekrarów 

Fredrica Marcha 

Uśmiech 

Arcydzieło odznaczone ZŁOTYM MEDALEM. 

Norma SHEARER „snino 
(Mr. Jakyl i Dr. Heyde) w najpiękn. fil- 
mie miłosnym, jaki kiedyk. wywrodukowana 

Nad program: Najnowsze atrakcje. Seanse o g. 4, 6, 8 i 10.20 w niedz. od 2-et 

Szczešcia 
  

Dziś, Wspaniałe widowisko. 

  

| EL 

w wykonaniu oryginalnych arabów marokańskich. — 

Pierwszy oryginalny film marokański 

p. t. 

MALUKĄ — 
ARGKESZU 
PETERS ESĖ 

premjowana piąkność arabska, 

W roli tytułowej 

  

  

Go premjera! Cudowny przebój Śp 

RÓL CYGANÓW 
W rol. gł. rozkoszna, urocza ROSITA MORENO oraz najpiękniejszy amant filmowy bożyszcze kobiet 

JO$E AKOJICA 
iKI40Jq iai Кзоцо Isiysyed4o 

Nad program: dodatki dźwiękowe. 

„ew no-dźwiękcwy 

esuewmo1 aufodį 

  

Dźwiękowe kino 

„ROXY“ 
Mia KIEWICZA 22, 

| „ż0RA 

Kto stroskany i strapiony, kto chce zapómnieć o kryzysie, 

Muzyka króla kompozytorów Pawła Abrahama 

humoru, 

RA JEDRĄ 

niech śpieszy na 2 godzinną ucztę 

na najpiękniejszy film sezonu p. t. 

ROC” 
program: Najnowszy tygodnik Foxa i Magik Carpet — 

śmiechu 4 

z udziałem pikantnej, jasnowłosej 

MARY GLORY 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

cięstwo odnieśli wojskowi w stosunku 1:0. many i oddany do dyspozycji prokuratora. — żyta 242 b. w Gazecie Polskiej Nr. 247 z dnia 6-9 r.b. uznane za. najlepsze. w dziela рго? Копзетва — — —. — — 

  

Ogólny obrót 400 tonn, w tem 

  

е EN DE е kraju. — Sprzedaż e MIESZKANIE dać 
Drużyny grały w składach rezerwowych. Zachodzi przypuszczenie, iż sprawca zamachu tonny. Dyrektor Departamentu „„,, * ; torjum. Warunki o. POPIERAJCIS 

R 4 na życie Wojniłły był namówiony przez 5 RE AB — 4- i 5 - pokojowe skromne 8 — 10 rano 
Kradzież w firmie Bat'a. Onegdaj, w Konstantego Szacha, który jak wiemy po- RL Ai J i A UN! Kijowska 4, H. Abei>w ze wszelkiemi wygoda- i 2—4, Uniwersytecka 

nocy w sklepie firmy Bata dokonano kradzieży 

czterech par bucików damskich. Kradzież do- 

konana została przy pomocy wybicia szyby 
wystawowej z której skradziono obuwie. 

W związku z tą kradzieżą tej samej nocy 

na ul. jagiellońskiej, patrol policyjny spostrzegł 

pewnego osobnika, który na widok policjan- 

ta usiłował zbiec, wyrzucając jakiś pakunek za 

płot kolejowy na tejże ulicy. Osobnikowi jed- 
nakże zbiec nie udało sę i został zatrzymany, 

przyczem ustalono, iż: jest to Korzeniewski Mat- 

jan zam. przy ul. Jagiellońskiej 42, który doko- 
nał kradzieży i buciki wyrzucił za parkan. 

W toku dochodzenia przytrzymany do doko- 
nanej kradzieży przyznał się. 

znika 
— Zamordował siostrę aby zawładnąć ziemię. 

W toku dochodzenia policyjnego w sprawie 
zabójstwa Heleny Dubowikowej, dokonanego w 
dniu 20 pca b. r. zatrzymani zostali pod za- 
rzutem dokonania tego zabójstwa trzej miesz- 
kańcy wsi Hola gm. kostrowickiej bracia Du- 
bikowie: Aleksy, lat 17, Michal lat 22 + Piotr 

lat 30. Ё 
W czasie przesluchiwania Aleksy Dubowik 

zeznał, że z namowy. dwóch starszych braci 

w dniu 20 lipca 4-ma strzałami rewołwerowe- 

mi zabił Helenę Dubikową. Po zabójstwie od- 

dał rewotwer bratu Piotrowi, który ukrył go 
na łąkach przy wsi Hola. — Młodociany za- 
bójca wskazał miejsce ukrycia rewołweru, któ- 

ry istotnie został tam przez policję odnale- 

ziony. — Powodem morderstwa była chęć za- 
władięcia gospodarstwem rolnem zabitej. 
Wszyscy trzej zbrodniarze w dniu dzisiejszym 
zostali przekazani władzom sądowym. 

  

W. Me. KEVITZ. 

przys'ągł zemstę, wyrządzając cały szereg wy- 
wrotnych czynów i zakłócając spokojny tryb 
życia Wojnille. 

Giełda warszawska 
Z DNIA 11 WRZEŚNIA 

Dewizy i waluty. 

Belgja 124.75 — 125.06 — 124.44. 
Gdańsk 173,5 : t 

Holandja. 360.50 — 361,60 — 359,80. 

Londyn 28,67 — 28,82 — 28,52. 

Nowy York 6.33 — 6.37 — 6.29. 

    

   

  

ž 35.00 — 35.09 — 34.91. 
raga 26.50 — 26.56 — 26.44. 

Szwajearja 172,86 — 173,29 — 172,43. 

Włochy 47,15 — 47,38 — 46.92. 
Berlin 213,20. / 
Tendencja niejednolita. 

Papiery procentowe 

Pożyczka bud. 38.00. 
ycyjna 104.50. 
na 110 110.50.— 

proe. konwersyjna 52. 
proe. kolejowa 46.25. 

proc. premjowa dolarowa. 47,75. 
proc. stabilizacyjna 5113 — 51,75 

(drobne). 
4.5 proce. ziemskie 44.50 — 45.00. 
8 proc. warszawskie 43,88 — 44.88. 
Pożyczki przeważnie mocniejsze, listy moe 

niejsze. 

        

m
 

01
9!
 

  

Akcje 

Bank Polski 82,75—82.00. 
Lilpop 11,20. ю 
Ostrowiec serja B 30.50. 

Starachowice 9,75. 
'Tendeneja niejednolita. 

Dolar w obr. pryw. 6.33. 
Rubel 4.71 — 4.72. 

16) 

Wspólna tajemnica 
— Jedna z listu, znalezionego w skrytee, 

jedna z anonimu i jedna z biletu, który Mil- 

ler miał w rękach. 
Sędzia przyglądał się trzem 

przez lupę i porównywał je. 
— Wszystkie trzy są identyczne! — po- 

wiedział, podnosząc oczy na Browna. 

— Identyczne! 

— Więc pan sądzi, że Muller jest mor- 

dercą, szpiegiem, że on porwał dziecko Mrs. 

Pearson... 
—W każdym razie możemy go areszto- 

wać natychmiast, pod tym ostatnim zarzu- 

tem. Anonim przed wysłaniem był w jego 
ręku, co więcej: on sam musiał go pisać, bo 
innych śladów rąk, prócz jego, Mrs. Smith 
i pana sędziego nie było na papierze! 

XXII 

MARJORIE 

Mars. Smith patrzała ze zdziwieniem 
zmienioną twarz służącej. 

— Więe cheesz odejść, tak nagle? Po 

trzech latach słażby, chcesz mnie zostawić, 
bez zastępstwa, tak w ciągu paru godzin? Tak 

się nie robi moja Betsy. Wiesz, że mam te- 

raz tyle kłopotów w domu, nie mam czasu 

na szukanie nowej słażącej! 

Betsy spojrzała na nią ponuro swemi ma- 

łemi oczkami. 

— Mówię pani, że 

odbitkorm 

  

na 

muszę jechać. Taka 

20 EEST ATSITIKTINIS SŁ 00 7 

Wydawca Stamisław Mackiewicz. 

sposobność nie zdarzy się drugi raz, ci pań- 
stwo cheą, żebym wyjechała z nimi zaraz. 

— No tak, ale masz tutaj obowiązek, po- 

wiesz im, że przyjedziesz za dwa tygodnie. 
— Ja tu nie zostanę ani jednego dnie, 

dłużej. Jestem porządna dziewczyna, nie 

chcę ciągać się z policją. A zresztą te morder 
stwa, te wykradania dzieci — ja boję się tu 
być! Jeżeli pani nie chce mnie zaraz zapłacić, 
to i tak sobie pójdę! — wybuchnęła. 

Mrs. Smith była zaskoczona. 
— Nie będę ciebie zatrzymywała gwał- 

tem. Zawiodłam się na tobie! 
Wyjęła z biurka e przeliczyła i 

oddała służącej. ' 
Betsy ukłoniła się zimno. 

-— Dowidzenia. pani. 

— Dowidzenia, — odpowiedziała nie od- 
wracając się do niej Mrs. Smith. 

Za chwilę usłyszała szybkie kroki służą- 

cej i zatrzaskujące się drzwi wejściowe. 

— Już wyszła? — zdziwiła się pani, — 
więc już miała wszystko spakowane? Ależ ja 
zapomniałam odebrać od niej klucz! — przy- 
pomniała sobie nagle. 

Pośpieszyła do drzwi i zawołała Betsy, 
przechylając się przez poręcz schodów — ale 
nikt jej nie odpowiedział. W pokoju służącej 

nie było już jej rzeczy. Na szczęście w kuchni 

na stole leżał klucz. 

  

OGŁOSZENIE 

WIECZOROWE KURSY KOLEJOWO - ME- 

CHANICZNE o poziomie szkół średnich  uru- 

chamia Towarzystwo Kursów Technicznych w 

Wilnie. Szczegóły w kancelarji kursów 

Wiłno, Holendernia 12 (gmach Państwowej 

Szkoły Technicznej) w godzinach 17.30 — 19. 

Drzewka Gwócowe 
i krzewy 

dostarcza swoim członkom 

за gotówkę i« kredyt 

Chrześcijański 
Bank Spółdzielczy 

na Antokolu — Wilno — DAMKOW) 1В 
Zamówienia prosimy skierowywać 

niezwłocznie, czas nagli. 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

na ułożenie elektrycznych kabli ziemnych 
Elektrowni miejskiej w Wilnie. 

Zarząd Miasta Wilna ogłasza publiczny 
przetarg ofertowy na dzień 26 września ib. 

na ułożenie pod ulicami miasta Wilna około 

8000 mb. elektrycznych kabli ziemnych. 

Oferty wraz z załącznikami należ, 

w biurze Klektrowni Miejskiej w Wilnie do 

godziny 12-ej — dnia 26 września. rb. 

Warunki przetargów e, instrukcja technicz- 

na, plany i wzór umowy są do obejrzenia w 

godzinach urzędowych w biurze Elektrowni 

Miejskiej w „Wilnie. 

ZARZĄD M 

      

MIASTA WILNA. 

W tej chwili rozległ się gwałtowny dzwo- 

nek. 
Mrs. $mith poszła otworzyć drzwi. 

chwilę stała nieruchoma, nieprzytomna 

szczęścia: za progiem stała w czarnem pal- 

teczku z białym futrzanym kołnierzykiem dó- 

koła szyi Marjorie. 

Dziewczynka nie była ani zaskoczona, ani 

zdziwiona. Drgnęła i powiedziała pierwsza : 

— Dzień dobry cioci, czy moja mamusia 

jest w domu? — w głosie jej drżała pow- 

strzymywana radość. 

— Wchodź, wchodź prędko, — gorączko- 

wała się szczęśliwa ciotka, — mamusi niema 

w domu... ale zaraz ją zobaczysz, — dodała 

szybko, widząc smutek, który zsępił twarzycz 

kę małej. 

Po nakarmieniu i wykąpaniu małej, ciot- 

ka chciała położyć ją do łóżka, aie Marjorie 

„Przez 
ze 

  

„sprzeciwiła się kategorycznie: 

— Musimy iść do mamy, — powtarzała 

w kółko, — kiedy pójdziemy do mamy? 
Mrs. Smith zostawiła ją w sypialni, a 

sama zatelefonowała do sędziego Ransom. 

— Panie sędzio, — mówiła z 
i radością w głosie, — mała wróciła... ' 

dziś rano, koło 10-tej zadzwoniono gwałtow- 

nie do drzwi.. otworzyłam i... Możemy przyjść 

zaraz? Natychmiast! Morjorie będzie mogła 
zobaczyć się z matką. O, jaki pan dobry, pa- 

nie sędzio! 
Mrs. Smith zdawało się, że samochód wle 

cze się bez końca, a jednak wkońcn dojechały 

celu. 

Mrs. Daisy Pearson czekała juž w gabi- 

necie sędziego. Na jej widok, zwykle opano- 

ZELDOWICZOWA 

  

p DOKTOR 

некагае — уе оМа 
przejazdem będzie w 
Wilnie dnia 15 wrzes- 
mis, inlormscje Wilno, 
Wileńska 33 - Doktór 

PIOTROWICZ - Jaunszewiczówna cd 4 
JURCZENKOWA do 6 zt 

Ordynator szpit. - 
Sawicz 

Choroby skórne, 
weneryczne, kobiece 

WILEŃSKA 34. 

  

Dr. Janina 
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DOKTOR 

  

    

са 12 — 21 od 4—6 DO SPRZEDANIA 
ul. Mickiewicza 24 — cena 2000 złotych. — 

tel. 277. 8 

  

LECZNICA 
LITEWSKIEGO STOW. POM. SANITARK. 

przy ul. MICKIEWICZA 33a, tel 1777 

(dawniej ul Wileńska 28) 
wznowiła przyjęcia chorych pizez lekarzy 

specjalistów w godzinach w dzień 9 — 2 1 

WIECZOREM 5 — 7. 

  

wana i spokojna Marjorie zatrzęsła się gwai- 

townie podskoczyła ku niej i wdrapując się 

na kolana matki, objęła mocno za szyję. 

Sędzia dał znak Mrs. Smith i na chwilę 

do sąsiedniego pokoju. 

„ Smith zdala krótką, lecz treściwą 

relację ze wszystkiego, co zaszło dnia tego. 

Mimochodem wspomniała o nagłem odejściu 

Betsy Stone. Wiadomość ta zainteresowała 

sędziego. 

— Widocznie musiała być w spisku z ca- 

łą szajką i nikt inny, tylko ona przytwier- 

dziła drabinkę do okna i była wspólniczką 

tych łotrów, którzy wykradli małą. Odrazu 

wydała mi się podejrzaną. Jasnem jest, że о4 

niej mieli wiadomość o wy 
Pearson, owego tragicznego dnia. 

ją złapać koniecznie! 
że jej nowi ehlebodawes 

jadą z nią do Liverpoolu dziś po południu. 
_ -— Z pewnością kłamała. Założyłbym się, 

że niełatwo będzie ją odnaleźć. 
Sędzia wydał kilka krótkich rozkazów 

przez telefon, dotyczących poszukiwań nieja- 

kiej Betsy Stone. 

Oboje powrócili do gabinetu sędziego. 
Matka i eórka przywitały się już i Ma- 

xjorie zaczęła opowiadać dzieje ostatnich dni. 

Przyszedł, wezwany przez sędziego | John 

Brown. 

— Ta pani znalazła mnie w Greenwich 

parku i ciągle szukała mamusi, — mówiła 

mała, — była bardzo dobra. Nie wiem dla- 

czego miała pierwszego dnia jasne włosy, & 

potem nagle czarne. Pierwiej była ładniejsza! 

— Marjorie miała zdolności spostrzegawcze i, 

    

ściu z domu Mrs. 
Trzebaby 

  

               

= Drukarnia „Słowa” Wilno Zamkowa 2. 

k kaipo 

ZAZUOT I   

Bilumowicz z dwu i 
Choroby skórne, wene- jami do wynajęcia. Wi 

  

с mi, słoneczne i z bal- 
копет. Dobroczynny -- 
2-a u dozorcy. 
leńska 25 — 9. 
  

72 POKOJE 
umebłowane słoneczne 
z balkonem dia kultų 

  

  

  

O ralnej osoby. Dąbrow-  rRzEMEENSZAWWAREKAK 
skiego 12M 8 Pre ZĘ ZZ 

2 SKLEPY Engiish | 
trzema poxo- Groups and single 

-- | N. GAWROŃSKA 
  

  

    

brzozowe, SOSROWE 
oraz 

poleca 

  

podniecona ostatniemi wydarzeniami i odna- 

lezieniem matki, mówiła chętnie o wszystkiem, 

co dostrzegła. Szczegółowo opowiedziała wi- 

zytę u „pana George'a, który znowu krzyczał 

tak samo, jak wtedy na tatusia, teraz na tę 

dobrą panią, a potem palił papiery na ko- 

miuku““ 

— Potem, — mówiła dalej, — pani po- 

szła a Minną i ze mną do taksówki, pojecha- 

łyśmy do małego dok gdzie było dużo po- 

tam spałyśmy i jadłyśmy obiad, któ- 

ry Minna p: „yniosła. Ja bałam się i pla- 

kałam, ale pani powiedziała, że już znalazła 

mamusię, że mamusia nazywa się Daisy — a 

ja wiedziałam, że mamusia tak się nazywa, 

— że jutro rano wrócę do mamusi. Więc nie 

mogłam spać z radości... — tu znów zaczęła 

tulić się do matki i pokazywać jej swoją 

lalkę. 
I cóż było dalej maleńka? — pytał ła- 

godnie sędzia Ransom. 

— Dziś rano, pani mnie obudziła i 

  

    

  

po 

szłyśmy wszystkie trzy do kolejki podziem- 

nej, potem jechałyśmy koleją, a potem auten: 

i przyjechałyśmy do domu cioci. Ta pani 

zadzwoniła bardzo mocno, pocałowała mnie | 

prędko uciekła po schodach. 

— Poproszę panie do sąsiedniego pokoju, 

— rzekł sędzia, — mam nadzieję, że teraz 

pani Pearson zechce nam dopomóc i 

stko, co wie? 

— Naturalnie! Teraz nie mnie nie krępu- 

je! — odpowiedziała szezęśliwa matka, za: 

pominając o wiszącem wciąż nad nią oskar- 

żeniu. 

— Panie sędzio, — rzekł Brown po ich 

  

  

powie 

WS 

  

DRZEWO O©PAROWE, 

węgiel górnosiąski 
SKŁAD DRZEWA 

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

Dostarcza również dią urzędów i 

Di: P. P, Urzędników na raty. 

   

L.0.P.P 

PorzyKują 
PRACY 

4—6, Świętorzecka. 0 
  

Przyjmę dzieci 
do kompletu prywai- 
nego.— Wiek 7—B lat, 
program drugiego od: 

działu. 
Mickiewicza 48 m. 6,  TYYTYFYYYWYPYYYEW 

Zgłoszenia do 12 rano — — — — — — — 

i od 3—5 po poł. Nauczycieli 

were Wychowawczysź 
poszukuje posady -— 

chętnie jedzie sa 
wieś, Wielka 46- 

POSZUKUJE 
"ak eikolwiek pracy —- 
znam się 'częściowe na 

gospodarce wiejskiej, 
znam dobrze kuchnię 

z zaoce samodzielnie 

  

  

motnych, aibe chóryck. 
Wymagania skrom - 
ne, poważne Świadect- 

Ё wo i refer. Ul.” Baksz 
ta d. П м. 5. 

GĘKUCHARKA i oiszowe, 
ka racowita — 

OSZUKUZĘ 
a. — meże być 
do wszystkiego. Pesia- 
da świadectwa. —Nzaj- 
chętniej zgadza się na 

azd. Adres: Tatar- 
16 m. 

    

Othmnistrzyni 
zawodowa szuka pracy. 
Wyrsbia  mazio ue 
sprzedaż. Zna się na 
ku hui. Uczciwa, pra- 
cowita. Nieświeske = 

instytucyj. 

  

ciu — teraz udział Millera 

dziony, jakie to sz 

towali! 
— Właśnie chciałbym posłyszeć od panz, 

jak się to odbyło? 

-- Ajent mój, który śledził go od kilka 

dni zatelefonował do mnie z Banku  Angiel- 
skiego, zawiadamiając o tem, że Milier podjąż 
przed chwilą znaczną sumę i wychodzi 2 

banku. Czekałem dosyć długo dalszych infoe- 
macyj. Do domu nie wrócił na luneh. Byłere 

w stachu, że wypuściłem ptaszka. Dopiero ke- 
ło ósmej wieczorem, zadzwonił znów itelefas 

i posłyszałem upragniony głos agenta: 

„Jesteśmy w Splendid Pałace** na obie- 

dzie. Ptaszek zauważył, że go śldezę, i przez 

kilka godzin kołował samochodem po Lendy- 

nie, ale wkońcu wziąłem się na triek: w dre- 

dze przesiadłem do innego auta i nowy n= 

mer, jadącego za nim samochodu uspokoił 16 
Wysiadł, aby wrzucić parę listów do skrzyu- 
ki na rogu Piccadilly Cireus i stamtąd pe 
szedł pieszo do „Splendid Palac'n* 

się kilka razy, ale ja bardzo uważałen.i 

dało mi się. } 
— Bez iwudu udało się nam złapać ptasz 

jest dowie- 

  

zęście, 

  

żeśmy 50 Zzaaresz- 

ar” 

ka, Właśnie lokaj jego przyniósł mu bilet na. 

następny ranek k do Liverpoolu, a stamtąd de 

Ameryki. Miał przy sobie paszport na imię 

„jyszarda Stevensona z Barelay, 

dzieścia tysięcy funtów 

— Będę musiał rozmówić się dzisiaj, — 

powiedział sędzia, dzwoniąc. 

Poproście Mrs. Daisy Pearson, — dodat 
do chłopca, który stanął we drzwiach. 

(D. EN 

ZA ZA 

z. Witold Tatarzynsis 

oraz dwa- 

  

sterlingów. 

  

Redaktor w.- 

* zająć się domem u sa- ( 

«. Oglądał | 

  

 


