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BUDUJMY 
Ciekawe i słuszne uwagi inż. J. Zgiec- 
skiego (Nr. 193 z dnia 18-VII r.b.), któ 

ry wskazywał na konieczność budowy 

kolei Woropajewo — Lida zostały dziś 
uzupełnione rozważaniami inż. O. Ne- 

larda, znacznie 1025 jel 
   

zającego projekt 
inž.-J. Zgierskiego. Kontretne dane, za- 

warte w tym artykule, 
zwrócą uwagę telników. 

  

   

Decydującym czynnikiem w życiu 
dów są: inteligencja i wola. 

Narody o silnym intelekcie, lecz o słabej 

woli i odwrotnie o słabym intelekcie, lecz 
silnej woli muszą upaść. Tylko łączność tych 

dwóch czynników stanowi potęgę narodu. 
W walce o byt brak jednego z tych czyn- 

ników, wywołuje dysharmonję i destrukcję, 

a przeto upadek. 
Dlatego niusimy wykrze 

simum woli, żeby nie ogląda, 

szablony zorganizować taką akcję nietylko 

pomocy bezrobotnym, ale mówmy . otwarcie 

— akcję pomocy samym sobie, gdyż kryzys 
gospodarczy, który przeżywamy, zatacza со- 

e kręgi. 

    

    

    

siebie mak- 

ię na utarte 

    

   
   

    

     

    

We 

  

knął ludzi  uant 

zupełnie ych, dotyka naszych zna 
jomych, jutro może porwać w swe potworne 
objęcia nas samych. 

A więc ratując innych, tem samem ratu- 
jemy samych siebie. 

W tym celu musimy zorganizować pontac 

dla bezrobotnych, łeez również zorganizować 
tę pomoce w taki sposób, żeby ona była na 
wydatniejszą i objęła jaknajwiększą ilość 
ludzi. 

Ale to trzeba osiągnąć, dając  bezrobot- 
nym nie zapomogi — jałmużnę, lecz zapew- 
niając im pracę opłacaną. 

A możemy to zrobić w ten sposób: 
Mamy zatwierdzone dwa projekty dwóch 

linij kolejowych. Jedna — to linja na mało 
komunikacyjnie rozwiniętych Kresów Wsenod 
nich: Kamień Koszyrski, Drohiczyn, Błudeń, 

(Kartuz Bereza), Wołkowysk z odnogami Ły- 

skowo - Białowież, Łyskowo—Słonim, Nowo- 

gródek i dalej na półnoe do Drui. Linja ta. 
wraz z odnogami liczy zgórą 300 km. długo- 

ści. Druga linja to niedawno zatwierdzona ti: 
nja: Kraków — Miechów. ‚ 

Nie trzeba nikomu udowadniać, że kole- 
je są jednym z głównych czynników pomocni- 
czych w rozwoju przemysłu i handłu. Ale 
niezależnie tej roli, jaką odgrywają te linje 
kolejowe — jest tu jeszcze i kwestja strato- 
giezna. / 

Nie będę zastanawiał się nad tą kwestją 

i przejdę do kwestji, którą tu mojem zada- 

niem jest poruszyć. To*jest dać pracę bezro- 

botnym i równocześnie za te zapomogi, któ- 
re obecnie wydajemy bezrobotnym — wybu- 
dować wyżej wskazanie linje kolejowe, co ре- 
zwoli na zatrudnienie kilkudziesięciu tysięcy 
bezrobotnych. 

Wskazana ilość bezrobotnych może być 

zatrudniona już teraz przy budowie kolei, bu- 
dynków kolejowych, mostów, podkładów, słu- 
pów telegraficznych, przy obróbce materja- 
łów drzewnych na tartakach i t.p. 

Zdając sobie sprawę, że przy organizowa 
niu tych robót zajdą bardzo poważne trudno- 
ści — uważam je jednak żupełnie możliwemi 
do rozwiązania. 

1) Gdzie znaleźć pomieszczenie dla ulo- 
kowania 30.000 ludzi (narazie będę mówił tyl- 
ko o linji kolejowej na kresach, jako terenie 

trudniejszym do opanowania ?). 
2) W jaki sposób przekarmić taką rze- 

szę ludzi? 
3) Jak zapewnić tylu bezrobotnym stan 

zdrowotny ? 
4) Tleby to wszystko razem kosztowały 

"takie roboty, w ciągu 1, 3, 6, 12 miesięcy? 
Postaram się odpowiedzieć na każdy 

punkt. 
Co do rozlokowania 30.000 bezrobotnyci: 

to oczywiście ten problem jest najważniejszy. 
Zwłaszcza, tu na kresach, ale przynajmniej 

dla mnie to zadanie nie przedstawia zbyt wiel 
"kieh trudności, gdyż z powodu zastoju ma- 

i wagonów towarowych 
nieczynnych, odstawionych do rezerwy. Z tej 
liczby Min. Komunikacji może wydzielić pe- 
wien procent wagonów dla rozlokowania bez- 
robotnych w miejscach, gdzie będą się prowa- 
dzić roboty przy budowie nowej kolei. Zwła- 
szeza, że z tych odstawionych do rezerwy wa- 
gonów 7 — 10 proe., tak ezy inaczej muszą 
iść do głównej naprawy, a nawet będąwyco- 
fane, jako szmele. 

Takie wagony, a jest ich dość poważny ad- 
setek, mogą być oddane do użytku nowobu- 
dującym się kolejom, a w pierwszym rzędzie 
dla ulokowania bezrobotnych. 

Licząc, że w wagonie po ustawieniu źe- 
laznego piecyka może zmieścić się 20 ludzi — 
dla rozmieszezenia 30.000 bezrobotnych  bę- 
dziemy potrzebowali 1500 wagonów. 

W ten sposób będziemy mieli pomieszcze 
nie dla 30.000 ludzi, którzy będą rozmieszcze- 
ni w punktach styczności nowoprojektowanej 
kolei z egzystującemi już linjami, 

Pozostaje problem, jak taką rzeszę ludzi 
nakarmić? Ale i to, mojem zdaniem, nie 
przedstawia wielkich trudności. Czasowo, za- 

nim bezrobotni sami pobudują kuchnie polo- 
we, można wypożyczyć kuchnie polowe u 
władz wojskowych (po 2 kuchnie na jeden 

pociąg — skład, w którym zamieszkują bezro- 
botni. Powtarzam czasowo, gdyż po kilkuna- 
stu dniach, po ustawieniu składów towaro- 
wych z bezrobotnymi na miejscu dokonywa- 
nia robót — sami bezrobotni pod kierowni- 
ctwem instruktorów budowlanych, wybudu- 
ją sami takie kuchnie polowe. W ten sposób 
sprawa wyżywienia bezrobotnych, zatrudnio- 

nych przy budowie kolei byłaby rozstrzygnię- 

ta. 
          

     

  

  

FRENUMERATA miesięczna z odniesienien: 

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

W sprzedaży detal. cena jednego numeru 20 gr. 

niezawodnie 
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do domu, iub 2 

cja 
     

KOLEJE!.. 
Punkt 3-ci. Sprawa stanu zdrowotnego. 

Otóż zanim będą wybudowane i uruchomio- 
ne ambulatorja i tale, które są konieczne 
na tak długiej linji kolejov i 
stałych robót na linji kolej j 
pociąg — skład liczący po 50 « 
winien być przydzielony j 
wagony 

        

  

    
       

  

   

    

sanitarne. Te 

od kolei. W swoim 

epidemji duru i cz 
dej stacji węzłowej, Dyre 
ła po kilka t 

W ten 

   

  

   

y moża wy- 

ie w 1920 1. 

   
sposób mamy rozwiązaną 
'ą, aprowizacyjną i 

Pozostaje sprawa opłat; bezrobotnych. Po- 
dług moich obliczeń, utrzymanie każdego bez- 
robotnego kosztowałoby po 76 gr. Do tego na- 
leży dodać 10 gr. na opał i światło, 6 z 
mieszkanie i i półgrosza na utrzyma 
ambulansów. Co razem robi 94 i 
Resztująca suma byłaby przekazane ” 
dzinie, lub wydana mu na ręce, wychodząs z 
założenia, że bezrobotni otrzymują po 3 zł. 
dziennie, które to zapomogi jak dotąd bezro- 
botni otrzymują właściwie za nieróbstwo. 

Przy projektowanym natomiast systemie 
w ciągu 1 — 2 lat mielibyśmy wybudowane 
dwie linje kolejowe o kilkus kilometrowej 
długości. Ma się rozumieć, że zatrudnienie 
30.000 bezrobotnych, to nie jest jeszcze roz- 
wiązanie całkowitego problemu walki z bez- 
robociem — to tylko 6 — 7część bezrobotnych, 
ale mamy przecież jeszcze tyle robót: budowa 

10s, regulacja rzek, meljoracja, budowa szkór 
i tp. 

Zastanawiałem się tylko nad rożwiąza- 
niem kwestji zatrudnienia bezrobotnych w 
dziedzinie budowy kolejnictwa, która nie jest 
mi obcą. 

Sądzę, że znajdą się ludzie, którzy będą 
mogli w ten, lub inny sposób zatrudnić bez- 
robotnych przy robotach wyżej wskazanych 
t.j. przy budowie szos, meljoracji, regulacji 
rzek, budowie szkół i t.p. 

Inżynier Oktawjusz Nelard. 
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Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
HARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Wiodziniierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

RORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
*LECK — Sklep „Jednošė“. 

<1DA — uł. 5uwalska 13 — S. Mateski. 

ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch”. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia jażyinskicyo 

NOWOGRÓDEK — Kiosk Si. Michalskiego. 

N.ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Rucii” 
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W 260-lq rocznice odsieczy Wiednia 
Wspaniała uroczystość polska na Kohienbergu 

WIEDEŃ PAT. — Wiedeń obchodził 
° м dniu 12 września uroczyście 250-lecie 
odsieczy Wiednia. Całe miasto było ude 
korowane chorągwiami. 

Na mocy rozporządzenia rządowego 
dzień 12 września uznano za święto pań 
stwowe. Dzienniki zamieściły artykuły na 
temat wypaaauw historycznych przez 

je 250 laty. 
W ramach ogółno - austrjackiego ob- 

chodu odbyła się również na Kahlenber- 
gu uroczystosć polska, w której wzięło 
udział blisko 20.000 osób. 

Kościół św. józeła i przyległe budyn 
ki ozdobione były ilagami narodowemi 

austrjackiemi. Na uroczy- 
stość przybyli: prezydent republiki Mik- 
las, legat papieski La Fontaine, kanclerz 
Doliuss, członkowie rządu, kardynałowie, 
i imni dostojnicy kościelni, członkowie 
korpusu dyplomatycznego, _ generalicja, 
oficerowie itd. Ze strony Polski wzięli u- 
dział przedstawiciele rządu polskiego: de 
legat rządu dr. Juljusz Twardowski, de- 
legat p. ministra spraw wojskowych 
gen. Wieniawa - Długoszowski, delegat 
p. ministra spraw zagranicznych Karol 
Romer. Obecni byli pozatem arcybiskupi 
i biskupi polscy, bawiący w Wiedniu, 
członkowie poselstwa Rzeczypospolitej, 
i konsulatu, przedstawiciele zrzeszeń pol 
skich w Wiedniu, tudzież liczni goście, 
przybyli z Polski. 

Na placu, na lewo od kościoła, gdzie 
odprawiona miała być msza polowa, u- 
tworzyła szpaler kompanja honorowa puł 
ku wiedeńskich Deutschmeistrów. 

W chwili przybycia prezydenta Mik- 
lasa i kancierza Dolinssa orkiestra ode- 
grała hymn austrjacki, a w chwili poja- 
wienia się polskiej delegacji wojskowej 
— hymn polski. — Przed rozpoczęciem 
mszy kancierz Dolfuss imieniem rządu au 
strjackiego złożył olbrzymi wieniec lau- 
rowy w kaplicy króla Jana III. Mszę św. 
celebrował kardynał - prymas Polski 
Hiond. 

Po mszy sw. legat papieski La Fontai 
ne udzielił zebranym błogosławieństwa 
apostolskiego. 

Po nabożeństwie uroczyste kazanie w 
języku polskim i niemieckim wygłosił 
biskup chełmiński Okoniewski, sławiąc 
króla Jana III, jako nieustraszonego, a za 
razem pokornego rycerza chrześcijańskie- 
go, który uratował Wiedeń i Europę od 
zagłady. 

Pod koniec uroczystości zebrani za- 
intonowali „Boże, coś Polskę". 

Po tym obchodzie rozpoczęła się na 
placu Bohaterów austrjacka uroczystość 
odsieczy Wieania, w asyście wojska. — 
Uroczystą chwilą był wjazd legata papie- 
skiego, który zjawił się w wielkiej asyś- 
cie duchowieństwa i zasiadł na tronie, 
ustawionym obok ołtarza. Naprzeciw nie 
go zasiedli kardynałowie: Hlond, Seredyi 
i Verdier. Obok tronu legata papieskie- 
go zasiadł prezydent republiki Miklas, na 
przeciw niego — kanclerz Dolfuss, człon 
kowie rządu i korpusu dyplomatyczne- 
go. Wśród korpusu dyplomatycznego za- 
jęła również miejsca liczna delegacja tu- 
recka. " 

RR S lo STT 

Katastrofa samolotu polskiego pod miaciom Czebokcar 
Kpt. Lewoniewski zmarł. Płk. Filipowicz ocalał skacząc ze spadochronem 

MOSKWA PAT. — O totnikach Fi- 
lipowiczu i Lewoniewskim od chwili 
ich przelotu nad Moskwą, t. j. od wczo- 
raj godz. 19, brak jakichkolwiek wiado- 
mości. Pomimo zarządzenia głównego u- 
rzędu sowieckiej awjacji cywilnej, żadne 
z lotnisk na trasie Moskwa — Krasno- 
jarsk, nie meldowało dotychczas o prze- 
locie samolotów. 
MOSKWA PAT. — Według wiadomo 

ści, otrzymanych przez komisarjat spraw 
zagranicznych w Moskwie samolot pol- 
ski uległ katastrofie w pobližų miasta 
Czeboksary, położonego na zachód od 
Kazania. 

Lotnik prowadzący samolot (przypu- 
szczalnie Lewoniewski), jest ciężko ran- 
ny. Drugi lotnik (prawdopodobnie Filipo 
wicz) wyskoczył ze spadochronem i о- 
calał. Katastrofa nastąpiła we wtorek ra 
no. Sowieckie władze lotnicze wydały za- 
rządzenia ratunkowe. Z Moskwy wylatu- 
je na miejsce katastrofy samolot. Bliż- 
sze szczegóły i powód katastrofy nie są 
jeszcze wyjaśnione. 

WARSZAWA PAT. — Według wia- 
domości, otrzymanych przez poselstwo, 
sowieckie w Warszawie, katastrofa samo 
lotu polskiego nastąpiła dzisiaj o godz. 8 
rano. Kpt. Lewoniewski jest ranny. Płk. 
Filipowicz, który wyskoczył z samolotu 
przy użyciu spadochronu, ocalał. Natych 
miast po katastrofie władze sowieckie 
wysłały na miejsce wypadku pogotowie 
lekarskie i techniczne. Dziś o godz. 16 
według czasu moskiewskiego, na miejsce 
katastrofy udał się specjalnym samolotem 
sekretarz poselstwa polskiego w Mosk- 
wie p. Stanisław Zabiełło. 

MOSKWA PAT. — Według wiado- 
mości, otrzymanej w Moskwie, w godzi- 
nach popołudniowych kpt. Lewoniewski, 
pilot samolotu PZL-19, zmarł na skutek 

e odniesionych w katastrofie pod 
miej: ością Czeboksary. 

MOSKWA PAT. — Dyr. Filipowicz zo- 
stał przewieziony z miejsca katastrofy do naj 

bliższego szpitala w mieście Jagrin. Jutro o 
godz. 4 rano sowiecka komisja wraz z sekre- 

tarzem poselstwa polskiego udaje się samolo- 
tem na miejsce katastrofy. 

MOSKWA PAT. — Według otrzymanych 
ostatnio wiadomości, w momencie katastrofy 
samolotem pilotował kpt. Lewoniewski, który 

— jak wiadomo — zmarł wskutek odniesio- 

nych ran. Dyr. Filipowicz doznał przy skosa 

na spadochronie ogólnego wstrząsu. Prof. dr. 

Wołkow, który zbadał go na miejscu kata- 
strofy, orzekł, że w ciągu 5 dni całkowicie 
powróci do zdrowia, 

Zastępcę polskiego attache wojskowego od 
wiedził szef wydziału lotniczego Rewolucyjnej 
Rady Wojennej p. Smagin i złożył mu kon- 
dolencje z powodu tragicznego zgonu ś.p. kpt. 

Lewoniewskiego w imieniu naczelnego dowó- 
dztwa czerwonej armji. 

Z polecenia dowódcy sowieckiej awjacji 
wojskowej dwa samoloty ratunkowe — jeden 
z Samary, drugi z Moskwy odleciały na miej 
sce katastrofy. Niezależnie od tego we środę 
rano wylatuje z Moskwy trzeci samolot, któ- 
rym poleci między innymi sekretarz posel- 
stwa polskiego w Moskwie p. Zabiełło, który 
dziś nie zdążył wystartować ze względów te- 
chnicznych. Pozatem celem ustalenia przyczyn 
katastrofy udają się na jej miejsce dwoma sa- 
molotami panowie Jefremow z centralnej ko 
misji badania katastrof oraz p. Kapłan, zast. 
szefa awjacji cywilnej Gonczarowa. 

Przyczyną katastrofy, według dotychczaso 
wych danych, był defekt w motorze. Wyda- 
Tzyła się ona wczoraj około północy, w odleg 
łości 12 km. od Gawronowa, w republice czn- 
waskiej. Miescowa ludność zauważyła rozbi- 
ty samolot dziś około godziny 7 rano. 

PAN PREZYDENT MOŚCICKI 
na polowaniu w lasach olkienickich 

WILNO. — W piątek lub sobotę przybywa do Olkienik w celu wzięcia u- 
działu w polowaniu Pan Prezydent Mościcki w otoczeniu ministrów, korpusu dyp- 
lomatycznego i świty. 

Ćwiczenia międzydywizyjne w Małopolsce 
WARSZAWA PAT. — We wtorek rano 

wyjechali z Warszawy do Lwowa wyżsi woj- 
skowi i attaches wojskowi państw obcych, 
akredytowani w Warszawie, którzy zaprosze- 
ni zostali do wzięcia udziału w kilkudnio- 
wych čwiczeniach międzydywizyjnych, jakie 
odbędą się w rejonie Stanisławowa. Gościom 
zagranicznym towarzyszy szef sztabu główne- 
go gen. Gąsiorowski i płk. Furgalski. 

Z oficerów zagranicznych przybyli międźj 
innymi: gen. Hartmanis, zast. szefa sztabu 

Lot eskadry min. Cota do Rosji 
PARYŻ PAT. — Lot eskadry ministra 

lotnictwa Cota rozpoczął się w dn. 12 bm. 

Pierwszy o godz. 10.40 wyleciał z lotniska 
Villaeoublay samolot 3-motorowy, prowadzo- 
ny przez pilota Stakera. Samolot, pilotowany 

przez Durmona, wyleciał z Le Bourget o go- 
dzinie 11. Samolot, na którym leciał minister 

Cot i gen. Barres opuścił Le Bourget o 15.30. 
Samolot ten pilotują Doret ii Burelle. Mini- 

ster Cot odwiedzić ma wieczorem pułk saino- 
lotów w Strasburgu. Wymienione trzy apara 

ty spotkają się we Lwowie, gdzie odnowią za 
pasy benzyny. : 

Że Lwowa samoloty polecą już razem na 
Kijów, Charków, do Moskwy. Lotniey Codos 
i Rossi na swym aparacie „Joseph Le Brix'* 
przylecą do Moskwy bez zatrzymania się po 
drodze. Pozatem do Moskwy leci również kpt. 
Wernheil, który pierwszy zdołał przelecieć z 

Francji do Nowej Kaledonji. Kpt. Wernheil 
leci osobno na małym aparacie 3-motorowym 

PARYŻ PAT. -— Zainterpelowany o cel 
podróży do Moskwy ministra lotnietwa Cota, 
szef gabinetu płk. Janneaud oświadczył, że 
podróż ta nie ma żadnych celów politycznych 
i ma jedynie za zadanie nawiązanie bliższych 
stosunków lotniczych ze Związkiem Soc. Rep. 
Rad. Linje lotnicze na wschód łączą dotych- 
czas Francję z Polską i Rumunją. Byto to 
nienormalne, Francja bowiem posiada stosua- 
ki dypłomatyczne, łączące ją z Sowietami, o- 
raz interesy handlowe, których wzmocaienie 
jest pożyteczne dla obu państw. Ponadto rzą 
sowiecki utworzył w Paryżu przy amb: 
sowieckiej stanowisko attache lotnicze. 
Zkolei Francja wydeleguje do Moskwy r 

  

     

  

o „zademonstrowanie sferom sowieckim w 
ków Francji w dziedzinie lotnictwa, dlitezo 
też wybrano trzy wielkie aparaty, stanowiące 
ostatni wyraz techniki. 

generalnego łotewskiego, francuski. generał 
d'Arbonneau, dalej attache wojsk. Niemiec, 
Estonji, Węgier, Bułgarji, Rumunji, Ameryki 
Północnej, Japonji, Włoch, Austrji, Turcji, at 
tache sowiecki i in. 
W godzinach południowych goście odjechali 

na teren manewrów. 
OO 

DELEGACJA LIGI SŁOWIAŃSKICH 
KOLEJARZY W GDYNI 

GDYNIA PAT. — W poniedziałek rano 
przybyła do Gdyni delegacja Ligi Słowian - 
skich Kolejarzy w liczbie 48 osób. -— Goście 
zwiedzili w godzinach przedpołudniowyc 
port gdyński, poczem po południu udali się 

  

   
  

na Hel. Wieczorem wyjeżdżają do Poznania, , 
a następnie do Katowie. 

TRAGICZNY WYPADEK NA STATKU 
„KOŚCIUSZKO 

GDYNIA PAT. — We wtorek wydarzył 
się tu tragiezny wypadek. Mianowicie 
statku „Kościuszko'* wypadł za burtę statku 
trzeci oficer statku Mieczysław Porębski.. — 

Mszę św. celebrował w asystencji ii- 
cznego duchowieństwa kard. lmnitzer. — 
Po kazaniu kardynała Innitzera wygłosił 
przemówienie prezydent Miklas, a następ 
nie kanclerz Dolfuss; u stóp pomnika 
księcia Eugenjusza złożono następnie 
wieniec laurowy ze wstęgami o barwach 
austrjackich. 

Uroczystość państwowa  zakończyła* 
się defiladą wojska. 

„RZĄD ZWIĄZKOWY — SŁAWNEMU 
KRÓLOWI POLSKIEMU* : 

WIEDEŃ PAT. — Na szariie wieńca, 
złożonego dziś przez kanclerza Doliussa 
w kaplicy króla Sobieskiego na Kahien- 
bergu, znajduje się napis: „Rząd Związ- 
kowy — Sławnemu Królowi Polskiemu'* 
Drugi wieniec, złożony przez pułkownika 
Deutschmeistrów, nosi napis: „Dzielnym 
bojownikom polskim i ich Wielkiemu 
Krółowt"'. 

W czasie uroczystości austrjackiej od 
bytej na placu Bohaterów prezydent re- 
publiki austrjackiej podkreślił w swem 
podniosiem przemówieniu zasługi króla 
Sobieskiego w dziele oswobodzenia Wie- 
dnia. Otrzymawszy od kościoła i cesa- 
rza — mówił prezydent — naczelną ko- 
mendę nad całą armją sprzymierzonych, 
król jan Sobieski poprowadził tę armię 
do wielkiej zwycięskiej bitwy decydują- 
cej. 

©bchód wiedeński we Lwowie 
LWÓW PAT. — Miasto Lwów, związane 

licznemi węzłami z królem Janem III Sobic- 
skim, święciło 12 bm. uroczystość 250-lecia 
odsieczy Wiednia. 

Miasto udekorowane było chorągwiami 
o barwach państwowych. Rano odbyły się na- 
bożeństwa, w świątyniach wszystkich wyznań. 
O godzinie 12 w katedrze została odprawiona 
pontyfikalna msza św. 

W południe przy pomniku Jana Sobieskie 
go na wałach Hetmańskich zgromadziły się 
delegacje związków i stowarzyszeń ze sztan- 
darami i orkiestrami, młodzież szkolna i tłu- 
my publiczności. Obok pomnika stanęło na 
koniach 4 jeźdzców, przybranych w: historycz 
ne zbroje husarskie z czasów Sobieskiego. 

Przybyli przedstawiciele władz cywilnych 
i wojskowych z wojewodą lwowskim Belina- 
Prażmowskim, członkowie prezydjum miasta 
itd. 

O godzinie 13 odbyło się otwarcie wysta- 
wy zabytków z czasów króla Jana III w t. 

zw. „kamienicy Królewskiej'* przy rynku,    

PSS IRKTNE NST | 

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

  

DRUJA — Kowkin. 
Księgarnia Społóz. Naucz. 

— uł. Wiłeńska 15 f. Gurwicz 

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

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch* - 
SŁONIM — Księgarnia Į. Ryppa ul. Mickiewicza 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. : 
ST. SWIECIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja * 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apie uv. 
WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Rach”. 

   

dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. | 
БЕОБО a OSO O DOE AF MÓWIONO 

TELEGRAMY 
NOWY GABINET W HISZPANJI 

MADRYT PAT. — Premjer Lerronx  u- 
tworzył nowy gabinet w następującym skła- 
dzie:   sprawy wewnętrzne — Barrios, sprawy 
zagraniczne — Albornos, finanse — Lara, 
sprawy wojskowe — Rocha, ošwiata — Lai- 
nes, sprawiedliwość — Asensi, przemysł i 
handel — Paratcha, komunikacje — Sante- 
lo, praca — Samper. 

INSTRUKCJE GOERINGA DLA INTEN- 
DENTÓW TEATRALNYCH 

BERLIN PAT. — W dniu 12 bm. premjer 
pruski Goering przemówił do zwołanych p 
siebie intendentów teatralnych z całej Rzeszy 
dając im wskazówki, jakiemi bezwzględnie kie 
rować się mają w doborze sztuk teatralnych. 
Goering zwrócił się przytem ze speejałnym a- 
pelem do intendentów teatrów na pograniczu 
wschodniem i zachodnicin, wzywające da peł- 
nego uświadomienia sobie obowiązków, ciąż. 
cych na nich, jako pozostających na naj 
dziej wysuniętych placówkach kultury nieicie 
ekiej. 

HINDENBURG NA MANEWRACH 
REICHSWEHRY 

KRÓLEWIEC PAT. — Dor 
men: Przybył tam w dniu d 
dzinach popołudniowych prezy 
burg celem wzięcia udziału w 
Reichswehry garnizonu pruskiego. 

GRECKO - TURECKI PAKT PRZYJAŹNI 

ANKARA PAT — Dziś 
grecko - turecki pakt q 
się strony gwarantują sobie wzajemnie bez- 
pieczeństwo wspólnej granicy. Pakt przewi- 
duje również, że Grecja upoważniona jest do 
reprezentowania Turcji na konferencjach mię 
dzynarodowych i vice versa. Układ zawarty 
został na 10 ląt. 

  

  

   
   

    

   

podpisany został 
jaźni. Układające 

   

  

SAMOLOT KOMUNIKACYJNY RÓZTRZA- 
SKAŁ SIĘ O MUR 

WIEDEŃ PAT. — Dzienniki wiedeńskie donoszą z Lublany: Dziś o godz. 6 rano wy- darzyła się w pobliżu Lublany straszna kata- strofa na linji lotniczej Lublana — Susak, o- 
twartej przed 14 dni. W pobliżu Lublany spadł samolot komunikacyjny 26 podróżnywmi pilotem i mechanikiem. Samolot uderzył a mur zakładu obłąkanych w okolicach Lublany 
1 roztrzaskał się na dwie części. Wszystkie - 8 osób zostały zabite. : 
POWODZIE W POŁUDNIOWEJ FRANCJI 

PARYŻ PAT. — Gwałtowne deszcze,. któ- 
1e nawiedziły południową Francję, spowodo- 
wały groźne powodzie w okolicach Narbonne, 
Miasto otoczone jest wezbranemi wodami. — 
Komunikacja z miejscowością Carcassonne zo 
stała przerwana z powodu zalania dróg. Po- 
wódź dotknęła prawie cały departament Aude. 

  

    

wieczorem zaś — uroczyste przedstawienie. "+ W wezbranych wodach utonęło 5 osób. Oko- 
Główne uroczystości odbędą się w dn. 15 

i 16 bm. w miejscu urodzenia króla Sobies- 
kiego w Olesku i Podborcach. 

lice miejscowości Lezignan - Corbieres, 
z doskonałych win, zupełnie są zalane 
Zbiory całkowicie zniszczone. 

znane 
wod. 

„Kościuszke”” zdobędzie pierwszą nagrodę 
POLSKI BALON PRZELECIAŁ 1307 KLM. — 

NOWY YORK. PAT. Polski bałon „Kościu- 
szko* przełeciał 822 mil (1307 kłm.), a balon 

amerykański „Goodyear 10* — 500 mil. — 
(804,9 klm.). Załoga polska prawdopodobnie 
zdobędzie pierwszą nagrodę. Oficjalne wyniki 
zawodów o puhar Gordon - Benetta znane bę- 
dą dopiero w końcu tygodnia. Komisja lotni- 
cza Orzeknie o wyniku zawodów po zbadaniu 

  

Por. Burzyński (z lewej) i kpt. Hynek w gon 
doli balonu „Kościuszko. 

barografów i ścisłem określeniu odłegłości. Jak 
na Się zdaje załoga połska pobiła również rekord 

trwania lotu Który poprzednio wynosił 49 g. 
Dotychczas jednak nie wiadomo dokładnie ile 

Nieszczęśliwy uderzył się głową o krawędź ka Czasu łotnicy połscy przebywali B powietrzu. 
miennego brzegu, wpadł do morza i utonął. . Burzyński odleciał 

    

Kte wygrał? 
WARSZAWA. PAT. W 5-tym dniu  cią- 

gnienia V klasy 27 Polskiej Państwowej Lo- 
terji Klasowej główniejsze wygrane padły na 
numery: й : 

50.000 zł. wygrał numer 86.373, 
15.000 zł. — 61.839. 142,526, 
10.000 zł. — 5.779 ® 132,055. 

samołotem na poszukiwania bałonu „Kościusz- 
ko* — który wylądował jak wiadomo— w dzie- 
wiczych lasach Kanady. Poszukiwania te jed- 
nak nie dały wyników i łotnik nocą wrócił do 
Quabec. Lotnicy połscy zamierzają skorzy- 
stać z usług trapperów i przewodników. Bałon 

po odnalezieniu go będzie przetransportowany 
do Quabec. , 

W ok w 

Prasa amerykańska zapełniona jest opisa- 

mi odnalezienia lotników polskich kpt. Hynka 
i por.: Burżyńskiego, którzy wylądowali w od- 
ległości 140 klm. ой miejscowości Lemieux 
stanu Quabec, w Kanadzie już w poniedziałek o 
godzinie 10.48 przed południem według  cza- . 
su kanad lyjskiego, po spędzeniu w powietrzu 
49 godzin 30 min. i przebyciu ponad 
mil. 

Balon wylądował na drzewie wśród dzie- 
wiczej puszczy kanadyjskiej. Lądowanie od- 
było się gładko. Powłoka balonu nie została 
uszkodzona, Lotnicy nasi zabrawszy z gondoli 
prowiant zsunęli się po drzewie i udali się 

przez puszczę w poszukiwanie osad ludzkich. 
Prowiantu niestety miełi bardzo niewiele — Ę 
wszystkiego 12 pomarańcz, a jak się okazało 
du osad ludzkich jest bardzo daleko, 

Wędrówka puszczę trwała peł- 
nych 5 dni i pełnych 5 nocy. Pod koniec łotni- 
cy nasi byli już zupełnie wyczerpani z głodu 
Wprawdzie napotykali ciągle zwierzynę, ale 
nie mając przy sobie żadnej broni palnej, nie 
mogli jej ubić,  całem więc ich pożywieniem 
były pomarańcze. Podczas i poprzez 
puszczę kanadyjską nigdzie nie napotkali czło- 
wieka, którego mogliby się spytać o drogę. Na 
domiar kompas, którym się posługiwali, w 
wytyczeniu kierunku dawał wskazówki ba- 
łamutne. Prawdopodobnie uległ on odchy- 
leniom, spowodowanym złożami rudy żelaznej 
i miedzianej w którą obfitują tamtejsze oko- 

lice. у + 
Lotnikom naszym dawał się we znaki nie- 

tyłko głód, ale i dotkliwe zimno. Byli bowiem - 
lekko ubrani. Co noc rozpalali ognisko i przy 
niem spali. Piątego dnia natrafili wreszcie lot- 
nicy na przecinający puszczę tor kolejowy. — 
łdąc wzdłuż szyn doszłi do wioski Lemieux, 
gdzie otrzymali pierwszy gorący posiłek, Z 
miejscowości tej przewieziono ich samocho- 
dem do Riviere a Pierre. 

* * «m 

Kpt. Hynek i por. Burzyński należą do 
najwybitniejszych polskich lotników  balono- 
wych. W roku zeszłym, stając w Bazylei do za- 
wodów o puhar Benneta pomimo, iż balon ich 
był znacznie mniejszy od przepisowej normy, 
zajęli 6 miejsce W lutym 1933 r. por. Bu- 
rzyński podjął z Jabłonny Legjonowej lot do 
stratostery. Wzniósł się na 10.000 mtr., poczem 
wylądował pod Piotrkowem z odmrożonemi 
rękami i nogami. Kilka miesięcy spędzić mu- 
siał w szpitału — poczem wraz ze swym nie- 
odłączny towarzyszem kpt. Hynkiem zaczął 
się przygotowywać do zawodów  amerykań- 
skich o puhar Benneta. :



SILVA RERUM 
ZJAZD LEKARZY I PRZYRODNIKÓW 

W POZNANIU 

Poznań ma atrakcję nielada: odbywaj; 

się tam dwa wielkie zjazdy: IV Zjazd leka- 
rzy słowiańskich i XIV zjazd lekarzy i przy 
rodników polskich. Jednocześnie została о- 
iwarta wielka wystawa — „Przyroda — Zdro 

wie — Opieka Społeczna '*... 

Na uroczystości przybył p. 

Rzeczypospolitej, prof. I. Mościcki. 
Prezydent 

209) zamieszcza sze 
tykułów z oka 

nański, b. marsza- 

„ „Witajcie, bracia 

Dziennik Poznański ( 

reg b. ciekawych i ce 

zji zjazdów. Prof. J. * 
łek Senatu, w artykule q 
słowianie' * mówi m. in.: 

Witajcie, Bracia Słowianie, na naszej pol- 

skiej ziemi! Chciałbym przedewszystkiem pod- 
ireślić, że poczucie wspólnoty słowiańskiej nie 
jest nam obce. W przeciągu wielu wieków 
przeżywaliśmy wspólne  niebezpieczeństwo, 
broniąc się przed naporem germanizmu i 
walcząc o utrzymanie swej słowiańskiej odręb 

ności. W tych walkach hartowaliśmy się. 
„Kochajmy się i nie dajmy się'* — jak po- 
wiedział na warszawskim zjeździe czcigodny 

prof. Gluziūski. 

    

    

    

  

„ Zjazd obecny jest pokojową manifestacją 

łączności słowiańskiej nauki, a rzeczowym re- 
zultatem wspólnych obrad byłoby utworzenie 
słowiańskich towarzystw naukowych, różnych 

specjalności, np. okulistów słowiańskich, neu- 
rologów, lub chirurgów i t.p. Ulatwiloby to 

znakomicie porozumienie się ze sobą słowiań- 
skich naukowców, a organa tych towarzystw 

jednoczyłyby i wykazywały dorobek słowiań- 
skiej nauki, po dziś tak rozproszony. 

— Kochajmy się, trzymajmy się, a nie 

dajmy się! i 

Dr. Adam 

   
Wrzosek, prof. Uniw. 

już samym tytułem swego artykułu budzi w 
rę'w jasną przysz „Z przygnębieni: 
narodowego ku wielkim wzlotom kułtury ро!- 
skiej'*. Zarysowując tam dzieje zjazdów 16- 

karzy i przyrodników, autor mówi m. in.: 

Nie potrzeba chyba rozwodzić się nad tem, 

jak wielkie znaczenie mają wszelkie związzi 
kulturalne narodów słowiańskich. Cieszyć się 
przeto możemy, że już drugi zjazd Związku 

Lekarzy Słowiańskich odbywa się w Polsce, 
która coraz bardziej zaczyna zajmować należ 

ne jej stanowisko w Słowiańszczyźnie. 
Rozpoczynający się zjazd lekarzy i przy 

roaników polskich wraz ze Zjazdem Związzu 
Lekarzy Słowiańskich, zapowiada się bardzo 
dobrze pod każdym względem, a przedewszyst 

kiem naukowym. Przyczyni się on nietyłko 
do ożywienia ruchu naukowego na polu nauk 
przyrodniczych i medycznych w Polsce i 
krajach pobratymczych, lecz i do wzajemne- 

go zbliżenia się lekarzy i przyrodników róż- 

nych narodów słowiańskich. 

Oprócz posiedzeń plenarnych będą się od- 
bywały zebrania naukowe w 35 sekcjach, obej 

mujących wszystkie dziedziny nauk przyrod- 
niczych i medycznych, zarówno teoretycz- 

nych jak i stosowanych. Program zjazdu za- 
wiera mnóstwo najróżniejszych referatów. 

Także zapowiada się bardzo liczny udział 
przyrodniczek i lekarek polskich, tudzież sło- 
referaty. 
wiańskich, bo około 200 ma wygłosić 

    

swe 

Dr. Adam Paszewski, kierownik pracow- 
ni botanicznej U. P. w art. „Sejm polski 

nauki śe |< zarysowuje projektowany prze- 
bieg prac zjazdów, na których w 35 s 
hędzie w zenych 2000 referatów. 

Dr. W. B. przypomina, jak Niemcy wv- 
straszyli się lekarzy słowiańskich, gdy w +. 
1898 był projektowany zjazd tych lekarzy, 

również w Poznaniu. 

Z początkiem lipca „Posener  Zeitunę'* 

powstaje do ataku. Na wieść bowiem o tem, 
że do Poznania wybierają się uczeni z Pragi 
czeskiej, pisze organ Niemców tutejszych: 

„Jeżeli czysto naukowy charakter zjazdu, 

oświadczeniem niedwuznacznem nie zostanie 
stwierdzony, moglibyśmy wobec tak agitator- 
skiego wystąpienia doznać pokusy, żeby po 

stowiańsku czujące dusze, śpieszące na wspól- 
ne spotkanie, mężów i żony ich, zawrócono 

do domu bez powitania'* 

Za pierwszą jaskčiką „Posener Zeitung ' 
posła druga i trzecia w innych pismach nie- 
niieckich. Pisze więc „Koelner Zeitung'': 

„Panowie lekarze z Galicji i Czech, naj- 

lepiej zrobią, jeżeli spokojnie pozostaną w do- 
mu“. 

Ostrzej jeszcze wystąpiły 

Nachtrichten““. 

Wobec burzy rozpętanej w szeregu pisza 
niemieckich, dyskretnie inspirowanej i kie- 
rowanej przez władze, organizatorowie Zjazdu 
ziiuszeni byli do wydamia w dniu 3% lipca ko- 

inunikatu, podkreślającezo naukowy charak- 

  

    
   
   

      

„Hamburge: 

  

XIV Zį 
SŁUWU 

azd Lekarzyi Przyrodników wPoznaniu 
Inauguracja obrad w obecności Prezydenta Rzeczypospolitej 

We wtorsk przed południem odbyło się w 

Poznaniu uroczyste otwarcie 14-go zjazdu 1e- 
karzy i przyrodników polskich, uświetnione 
obecnością Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. 

O godz. 10-ej przybyli do Uniwersytetu przed 
stawiciele rządu z p. ministrem opieki społecz 

nej Hubickim na czele, 

W chwilę potem nadszedł od strony Zam- 

ku Pan Prezydent Rzeczypospolitej w otocze 

niu członków Domu Cywilnego i Wojskowe- 

go oraz p. wojewody poznańskiego Raczyń- 
skiego. U wejścia do uniwersytetu powitali 

Pana Prezydenta członkowie komitetu organi- 

zacyjnego zjazdu i wprowadzili go do auli, 

gdzie na cześć Głowy Państwa zerwała się 
burza oklasków i okrzyków. Pan Prezydent 

zajął miejsce na przygotowanym dlań fotelu 
— оройа! zasiedli minister Hubicki, gen. Ronp 

pert, wojewoda Raczyński, z drugiej zaś stro 

ny ks. wiceminister Żongołłowicz, reprezen - 
tant Akademji Umiejętności Świętosławski, 
przedstawiciel ministerstwa sprawiedliwości 
Sankowski. Dalej zasiedli przedstawicisie 

władz miejscowych, świata naukowego, uni- 
wersytetu z rektorem Rungem na czele, ucze- 

stnicy zjazdu z jednym z najstarszych leka- 

rzy polskich prof. Gludzińskim na czele, ks. 
biskup Dymek, goście z krajów słowiańskich, 

Zjazd otworzył dłuższem przemówieniem prze 
wodniczący komitetu zjazdowego prof. Kat- 
wowski, przypominając na wstępie historję pa 

miętnego zjazdu polskich lekarzy i przyrod- 
ników przed pół wiekiem, pierwszego i ostat 

niego przed odrodzeniem Polski. Poczem po- 

witał Najdostojniejszego Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej, który jako pierwszy chemik 

w Polsce, pierwszy też zapisał się na listę u- 

czestników zjazdu i przyjął nad nim protek- 
torat (huczne oklaski). 

"Mówca zaznaczył, że _ poraz pierwszy 
zjazd lekarzy i przyrodników polskich łączy 

się z bratniemi narodami słowiańskiemi. —W 
dalszym ciągu mówca stwierdził, że 1800 re- 
ieratów ze wszystkich działów medycyny i 

przyrody, które będą wygłoszone, stanowią 
prawdziwy triumf pracy naukowej w odrodzo 

nej Polsce i całej Słowiańszczyźnie. Wkońcu 
skreślił historję rozwoju polskiej nauki lekar 

skiej po odzyskaniu niepodległości. — (Celem 

dania całokształtu obrazu w tych dziedzinach 
komitet urządza równocześnie wystawę lekar- 
ską, której otwarcia dokonał dziś Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej, 

Mówca zaprosił do prezydjum zjazdu p. 
prof. Marchlewskiego z Krakowa, jako preze 

sa, oraz prof. Januszkiewicza z Wilna jako 
zastępcę prezesa, Wreszcie na sekretarzy dr. 
Stefańskiego i dra Ziembickiego. 

Dr. prof. Marchlewski, obejmując przewod 

nictwo, omówił znaczenie zjazdu dla nauki pol 
skiej i zakończył okrzykiem na cześć pierw- 

szego obywatela Prezydenta Rzeczypospolitej 

który to okrzyk zebraui trzykrotnie powtó- 
rzyli. 

Następnie powołał przewodniczący w 

skład prezydjum honorowego przedstawicieli 

uniwersytetów: krakowskiego, , lwowskiego, 
warszawskiego i wileńskiego oraz przedsta- 

wicieli Jugosławji, Czechosłowacji, Bułgarji i 
Francji. 

Zkolei minister Hubicki złożył życzenia po 
myślnych obrad zjazdu, zaś gen. Rouppert, 
imieniem p. ministra spraw wojskowych i 

Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsud- 

skiego, powitał zjazd, życząc mu, aby zwoła- 

ny na zachodnim bastjonie Rzeczypospolitej, 
poza bezpośredniemi wynikami naukowemi, 
pośrednio przyczynił się do podniesienia du- 

cha i wzmocnienia siły obronnej narodu. 

Zkolei przemawiali przedstawiciel ministta 
sprawiedliwości dr. Jankowski, prezydent m. 
Poznania Ratajski, rektor Uniw. Poznańskie- 
go Runge, prof. dr. Świętosławski, imieniera 
Akademji Umiejętności i wszystkich  towa- 
rzystw naukowych. 

Imieniem gości słowiańskich przemawiali 
dr. Irasek z Pragi i Morosevic z Jugosławji. 

Jako ostatni przemawiał przedstawiciel leka- 

Tzy sowieckich prof. Abrikosow, który podzię 
kował za zaproszenie lekarzy Związku Sowiec 

kiego i oświadczył, że przywozi pozdrowie- 
nia od szerokich kół lekarzy rosyjskich. Za- 

kończył, podkreślając, że do Foznania przy- 

byli w delegacji 4 sowieccy lekarze, ażeby 

dać dowód przyjaźni i sympatji dla narodu 
polskiego i w ten sposób przyczynić sie do 

zbliżenia między narodami polskim i rosyj- 

skim. 
Prezes delegacji zjazdowej Szafer z Kra- 

kowa przedłożył sprawozdanie delegacji z tej 

czynności. Na tem inaugurację zjazdu zakoń- 

czono. : 
Prezes komitetu organizacyjnego prof. 

Karwowski wręczył Panu Prezydeniowi Moś- 
cickiemu księgę pamiątkową Pozuania i ho- 

norową odznakę uczestnika zjazdu, poczem 
Pan Prezydent, żegnany okrzykami „Niech 

żyje!'* opuścił aulę i udał się na Zamek. 

Wystawa Lekarsko-Przyrodnicza 
POZNAŃ PAT. — We wtorek w południe 

otwarta tu została wystawa iekarsko - przy: 

rodnicza, zorganizowana w zwiazka z odbywa 

jącym się w Poznaniu 4-ym zjazdem lekarzy 
słowiańskich, Na uroczystość otwarcia pizy- 

był p. Prezydent Rzeczypospolitej w otocze- 
niu domu cywilnego i wojskowego, minister 
Hubicki, wojewoda Raczyński, przedstawicie- 

le organizacyj i związków społecznych, g0s- 

podarczych, finansowych itd. 
Przemówienie organizacyjne wygłosił pre- 

zes komitetu organizacyjnego wystawy pre- 

zydent Ratajski, poczem imieniem komitetu 

wystawowego z ramienia Związku Lekarzy 
przemawiał dr. Matuszewski. Po tych przemó 
wieniach p. Prezydent Rzeczypospolitej udał 

się do głównego wejścia na teren wystawy i 
przeciął wstęgę, poczem, odprowadzany przez 

członków komitetu i lekarzy, zwiedził szcze- 

gółowo wszystkie działy. 
Po przecięciu wstęgi p. Prezydent Rzeczy 

pospolitej udał się do oddziału czeskosłowac- 

kiego wystawy, gdzie powitał p. Prezydenta 
delegat rządu czeskosłowackiego dr. Zybrzid 
i konsul czeskosłowacki dr. Doleżal, który po 

przemówieniu wręczył p. Prezydentowi piękną 

wazę z kryształu. Następnie p. Prezydent 

zwiedził między innemi wystawę Ministerstwa 
Spraw Wojskowych i Min. Opieki Społecz- 

    

  

nej, dalej dział nausowy, przemysłowy, wy- 

stawę rzemiosł, instytucyj opieki społecznej, 

LOPP i wystawę harcerstwa. 

Po zwiedzeniu Wystawy p. Prezydent od- 
jechał, żegnany przez przedstawicieli komite 

tu wystawy, do ratusza. Wzdłuż całej drogi 

ustawiły się szpalery młodzieży szkolnej oraz 

publiczność, która na cześć p. Prezydenta 
wznosiła gromkie okrzyki. Samochód p. Prezy 

denta młodzież zarzuciła kwiatami, 

O godz. 14 w Złotej sali ratusza odbyło się 

śniadanie, wydane przez prezydenta miasta z 
okazji otwarcia zjazdu lekarskiego i wystawy 

przyrodniczo - lekarskiej. Prócz p. Prezyden- 

ta z otoczeniem i członkami rządu, w śnia- 
daniu wzięli udział delegaci zjazdu lekarzy 
słowiańskich, przedstawiciele władz miejsco- 

wych, duchowieństwa z ks. biskupem Dyr 

kiem, konsulowie francuski, czeskosłowacki, 

jugosłowiański. 

W czasie śniadania wzniósł toast na cześć 
p. Prezydenta Rzeczypospolitej prezydent Ra 
tajski, kończąc okrzykiem na cześć p. Prezy- 
denta Rzeczypospolitej. Okrzyk zebrani pow- 

tórzyli trzykrotnie, a orkiestra odegrała hymn 
narodowy. 

Po śniadaniu p. Prezydent Rzeczypospo- 
litej odjechał do Zamku. 

  

  

POMNIK ŻWIBKI i WIGURY w CIERLICKU 

  

2 
tai 

W Cierlicku, obok kościołka na Kościeleu, w 

miejseu tragicznej katastrofy ś.p. kpt. Żwir- 

ki i inż. Wigury stanie pomnik polskich bo 
haterów przestworzy — dzieło wspólne rzeź 

biarza polskiego prof. Jana Raszki z Krako 

wa j rzeźbiarza czeskiego z Ołomuńca Jalju 

sza Pelikana. Pomnik ten wysokości 10 me 

о 

   

      

trów, wykonany będzie z granitu, poszczegó 
ne zaś fragmenty częściowo w diorycie, a czę 

ściowo w bronzie. Na 7-metrowym sokole 
stanie rzeźba z diorytu, przedstawia, 

stać lotnika, wysokości 10 metrów. Nad jej 

wykonaniem pracuje Juljusz Pelikan. Na zdję 

ciu szezytowa część projektowanego pomnika. 

    

  

  

JESTESMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAÓ 

BAWELIIĘ — KUPUJMY SAMODZIAŁO- 

WE WYROBY Z WŁASNEGO LNU 

> 

WIELKA WYGRANA 
50.00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych na Nr. 86373 padła wczoraj 

w najszczęśliwszej i największej 

„WER E E kolekturze „LICHTLO$ 

L ia U ERRA 
WIELKA 44 AD. MICKIEWIiCZA 10 

Polecamy nadal nasze szczęśliwe losy, 

  

Angielka na czele powstańców walczy w Marokka 
Prasa francuska donosi, że na czele od- 

działu powstańców  berberskich w Marokn, 
stoi kobieta. Jest to 36-letnia Angielka pan- 

na Helena Parsons, córka znanego kupca, któ 
ry miał kilka magazynów w Maroku. W roku 

1920 miss Helen udała się na wycieczkę do 
południowego Maroka i została porwana 

przez bandę Berberów, którym przewodził 

przystojny szeik Ul Scounti, słynny z odwagi 

i okrucieństwa. Młody szeik zakochał się w 
jasnowłosej miss, która również nie oparła 

się wdziękom czarnookiego Berbera. Wyrzekła 
się dla niego fortuny, zmieniła religję, przy* 

jęła islam, zgodziła się nawet dzielić los z 
kilku innemi żonami szeika. Od tego czasu 

wiodła egzystencję typowej koczowniczki, wę- 

drując z karawaną męża wgłąb pustyni, to 

znów obozując w niedostępnych jarach Wy- 

sokiego Atlasu, Brała nawet udział w guerilli, 
organizowanej przez szeika. Fama głosi, że i 

powczas powstania z roku 1925-g0 Helena 

Parsons odegrała główną rolę w hiszp. Riffie. 

Tydzień temu, po bitwie, stoczonej przez 

Legję cudzoziemską, z oddziałem rebeljantów, 

kilku Berberów przybyło do francuskiego obo- 

zu, proponując rozejm. Chcieli rozmawiać z 

samym jenerałem Huret. Podpisano nawet ja 

kąś umowę, ale tejże nocy Berberzy napadli 

na obóz francuski, Okazało się, że emisarju- 
sze działali na własną rękę, zaś kobieta-dowod 
ca jest zwolennikiem walki do ostatecznego 
zwycięstwa. 

Fanatyczna Angielka, uzbrojona w kara- 

bin, poprowadziła w bój dzikich bojowników, 

tec obrad. „Dziennik Poznański ' z dnia 6 
lipca, pisząc o Zjeździe, starał się wysunąć 

na plan pierwszy jego znaczenie ekonomiczne 
dla zarobkującej ludności miasta, kończąc 

swoją korespondencję zdaniem, że zapewne 
„„.Władze tak potężnego państwa — nie bo- 

ją się polskich, czy słowiańskich mężów nau- 
ki““, 

Władze pruskie jednakże rozumiały do- 

skonale znaczenie ogólno-polskie i słowiań- 

skie Zjazdu poznańskiego, który właśnie przez 
swój wysoki poziom naukowy świadczył 0 zy- 

  

wotności kultury polskiej i słowiańskiej. — 
Komitet otrzymał pismo urzędowe z biura 

prezesa rejencji, że „ze względów ogólno-poli- 
cyjnych udział obcokrajowców w Zjeździe nie 
jest dozwolony''. Zakaz ten został przez Ber- 
lin zatwierdzony mimo wysłanego w tej spra- 

wie memorjału do ministra. 

Zjazd wówczas został odwołany... 

    

Dziś w jakże innych warunkach doeno- 
dzi wr ie do skutku, aby Świadezyć o 
sile 1 żywotności twórczej "myśli polskiej. 

Lector. 

zapewniając ich, że raczej zginie razem z ni- 

mi, niżeli miałaby poddać się nieprzyjacielowi. 
Podczas bitwy mąż jej, Ul Scounti, został ran 

ny. Wśród powstańców zapanował popłoch, 
ale Helena Parsons oświadczyła im, że jeżeli- 

by miała nawet zostać sama jedna z trojgiem 

dzieci, z których najmłodsze liczy lat dzie- 
więć, to gotowa jest bronić się do upadłego. 

Zawstydzeni Berberzy przysięgli energicznej 

„rumiji'*, że wytrwają do końca. 

Wywiadowcy francuscy dobrze znają He- 

lenę Parsons. Nieraz mieli sposobność prze- 
"konać się o jej wpływie na powstańców. Po- 

dziwiają jej odwagę i niezwykły spryt. AL- 

gielska amazonka wygląda dzisiaj, jak tygo- 

wa Berberka — opalona, chuda, bosonoga, 

nosi zawój na głowie i wolną suknię, prze- 
pasaną rzemykiem. Na pierwszy rzut oka, 

niktby się nie domyślił, że jest Europejka. 
Pewnego razu w obecności emisarjuszów fran 

cuskich, którzy przybyli do namiotu jej męża, 

wygłosiła coś w rodzaju speechu na temat cy- 

wilizacji europejskiej, 

— Mojem najszczerszem pragnieniem jest 
oddać życie za wolność ludu, który nauczył 
mnie żyć!.. i 

Francuzi z właściwą im bezstronnością, 
przyznają, że „szczerość osobliwej wojownicz 
ki jest rozbrajająca, a jej energja i ofiarność 

budzą dla niej sympatję i szacunek“ 

  

Francuscy adwokaci niemieckich komunistów 
PARYŻ. PAT. Wczorajszy meeting sta- 
cyjny przeciwko aresztowaniu przez w- 
ców w Niemczech komunistów, oskarżonych 0 

podpalenie Reichstagu, zgromadził nieprzeliczo 

ne tłumy, Które zaległy bułwary Wagram. — 

Wiec odbył się w sałi Wagram przy udziale 
przedstawicieli wszystkich sier społeczeństwa 

francuskiego, W sali zawieszone były transpa- 
renty z różnymi napisami przeciw hitlerow- 

(ŽD 

Po kiłku przemówieniach wstępnych dłuż- 
szą mowę wygłosił znany adwokat francuski 
Moro - Giafferi, udowodniając, że uwięzięni 
komuniści są niewinni, natomiast winę pod- 
palen'a Reichstagu ponosi bezwarunkowo pru- 

ski prezydent ministrów Gooring, któremu spa- 
lenie Reichstagu posłużyć miało za pretekst do 
prześladowania opozycji. 

Następny mówca, głośny adwokat Torres, 

udowadniał, że całe śledztwo, jak również za- 

powiedziany w Lipsku proces jest  parodją 
sprawiedliwości. 

Przemawiała wreszcie siostra jednego 
aresztowanych bułgarów p. Dmitrowa w go- 

rących słowach dziękując adwokatom paryskim 
za obronę jej więzionego przez hitlerowców 
brata. Wiec przeciągnął się do późna w nocy. 
Po wiecu tłum usiłował przedostć się przed 

gmach anibasady niemieckiej, nie dopuściła jed- 

nak do tego policja. 
CB ER AB CZ GO GB GOD BTO GH CB GE CH Cio GB CD CD TR 3 To SB ZE 4B GB 1:2 CD GR TD EB 

CHRZEŚCIJAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY 
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*"MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA: 

POLSKI 

JESTEŚMY SŁABI 

Pierwszy raz zjechało tylu dobrych za- 

granicznych graczy, przekonali nas oni nania- 

calnie, jak daleko jesteśmy za Europą. Do 
półfinałów doubla weszła” jedna para polska 

— Tłoczyński — Stolarow i przegrała gład- 
ko, w singlowych półfinałach znalazł się rów- 
nież tylko Tłoczyński, finały rozegrali eudzo- 

ziemcy między sobą!! Z ehwilą gdy sędziowa- 
nie było u , bez nawalania — zwycię- 
stwa gości przychodziły gładko. Jeden Tło- 

czyński był dla nich groźny. 

JĘDRZEJEWSKA PRZEGRYWA KILO 

Gruba Jadzia je eały dzień, sukienki pę- 
kają na niej, ale zato tryska siłą i poprostu 
ponosi ją temperament. I tak folguje sobie. 

ale coby to było, gdyby była mężczyzną. 
Jest taki żydek Kantiff, co słynie z 

wierania głupich zakładów. Potrafił się zakła- 
dać, że Kożeluch wygra seta 6: :2, albo że Heb- 

da da 8 doublautów. Wszelkie inne cyfry są 
jego przegraną, no i oczywiście płacił stale 
zakłady. 

Metaxa na wiosnę był słabym grajkie:a. 

Obił go przecie nasz Tarłowski! jakaś 8 — 9 
rakieta polska. To też, gdy w pierwszej run- 
dzie Hebda wychodził pewny siebie na pl 

a za nim wielkie chłopezysko w krótkich 
kolan — Inianych! — majtasach, nikt 
wątpił, że sprawa będzie krótka. 

A tu Kantiff odzywa się bezmyślnie: - 
trzymam, że Metaxa wygra. 

Zrobione, ucieszyła się gruba Jadzia z 

okazji łatwego zarobku, zakład o 2 złote. 
— Trzymam. 

— I kilo a i czekoladek na do- 
datek. 

— Fajnie! 2 zł i 

Wszyscy winszowali 

przyłapała frajera i zamawiali się na czeko- 

ładę. Tymczasem Metaxa roznosił Hebdę 

riołowy, szybki, o doskonałej siatce Meta- 
a lunął Hebdę 7 6:1; 6:0; Markotna Ja- 

dzia, że nie będzie czekolady, nie nie dała 
Kantiffowi: —to moja ostatnia szansa, rzekła, 
nie płacę. 

  

  

      

   

   

      

   

  

  

      

kilo wedlówek. 
Jędrzejowskiej, 

    

     

STARA ŻYŁA. 

Matejka ma 40 parę lat! Zaczął grać w 

tenisa mając 28 lat, a więe w wieku, w któ- 
rym wielu właśnie przestaje. Od 10 lat jest 
mistrzem Austrji ku wściekłości wszystkich 

młodych, którzy w żaden sposób nie moga 
z, starego piernika. 

Ale Matejka rusza się jak chłopiec, 
niezmordowany, nie daruje żadnej piłki, v 

w nieskończoność długie — na samą linję — 
drajwy. Zacięty, djabelski starzec! 

Metaxa był w kapitalnej formie. Rozło- 

żył Malecka gładko, w półfinale rzucił się "a 
Matejkę jak lew. Obaj grają lewą ręka! 

No i wygrał Metaxa pierwszego seta 
6:4 — „młodość góruje nad starością * — mó 
wiono. Drugi set był szałenie zażarty, Mate j- 
ka wyłaził ze skóry i— ostatecznie wyłuskał 
seta 6:4. Trzeci i czwarty set były formai- 

nością Metaxa nie mógł zipnąć, nie miał si- 
ły, ezuł że nie staremu nie zrobi, przegrał 6:1, 

6:0; drugi młody Austrjak, uroczy blondyn 

  

   

    

  

Baworowsky pocieszał potem Metaxę: — do 
następnego razu! Uśmiechali się do siebie 
20-letni chłopcy, kiedyś wreszcie muszą zgnę 
bić tę starą piłę. 

MISHU 

Kto nie pamięta złośliwego Rumuna, co 

walił piłką w publiczność, urządzał sceny, na 

korcie. Dzięki niemu przecie wygraliśniy 
mecz o puhar Davisa. 

Mishu jest teraz na stałe w Warszawie, 
jako attachć poselstwa rumuńskiego, nie opu- 
ścił ani jednego dnia 'turnieju. 

Bardzo sympatyczny starszy pan. Sędzio- 

, mówi już nieźle — choć šmiesz 
nie po polsku. Najwięcej go cieszyły sukcesy 

jki. Bo to jego rówieśnik, przeds 
starej klasy, gadali sobie o różnych turni 
przedwojennych, wspominali nazwiska dz 
nieznane. Gdy Matejka gromił Metaxę, Miliu 

klaskał w loży i promieniał, jakby to on 
sam zwyciężał. 

POKRAKA JEDNAK NAJLEPSZĄ. 

Chudy jak patyk, kanciasty, obrzydliwie 
zbudowany i okropnie brzydki Hughes był 

stanowezo najlepszym graczem turnieju. Prze 
grał do Hechta, bo miał pecha, bo mecz ro 
łożono na dwie raty, więc Hecht пала 

znów świeży. Ale Hughes pokazał najc 

zą, najciekawszą grę. = 
Nieprawdopodobne ezopy, loby i 

W doublu królował. Ratował piłki zdam 
się murowane, brał dzikie drajwy bite z 
kroków, wyłapywał fantastyczne smecze. Ba 
vorowsky jest przeciętny, ale z Hughesem wy 
grał doubla, maestrja Anglika przeważyła. K. 

  

  

   

  

      

  

  

   
  

    

  

   

   

    

„łKażdy musi pamiętać, że zdrowie finansów publicznych jest warunkiem realności budżetu domowego każdego obywatela'' (Minister Skarbu prof. Władysław Zawadzki). 

Przezorny ojciec rodziny podpisuje Pożyczkę Narodową, wiedząc, że w ten sposób zabezpiecza realność swego budżetu domowego. 

Armja czerwona 
  

B. premjer franeuski Herriot jeździ obecnie 

po Rosji. Herriot chwali porządki sowieckie i 
nieraz pozwala sobie na entuzjastyczną ocenę. 
Dali mu jeść w pewnej kuchni robotniczej. 
Herriot napisał w księdze, że obiad smakował 

mu bardzo. „Obiad ten — dodał — godny jest 

najwytworniejszej restauracji w Lyonie, któ- 
ry — zn wiadomo — słynie z obżartuchów i 

у j był niesmaczny żart. 

   

  

w obiąd coś więcej, niż zwyczajnie karmi się 

robotników w Rosji. Czyżby Herriot nie był 
inteligentnym? W tej chwili podobno ginie z 

głodu na Ukrainie miljony ludzi. Podobno, a- 
ie zato wręcz napewno wiemy, co się tam dzie 

z opowiadań chłopów, którzy u- 
anicę do Polski. Rosja w tej 

obec tonie w nędzy i biedzie. Herriot wy- 

kazał brak smaku i dlatego nie powinien 
mówić o smakoszach. 

Prasa europejska dużo pisze o zbliżeniu 
francusko - sowieckiem. „Też** z innemi pań- 
stwami Rosja bolszewieka usiłuje być w jak 

najlepszej komitywie i cieszy się z posunięć 
swej: dyplomacji. 

Tymczasem 

„Kreuzzeitung““, „Vos: 

Europa'* alarmuje wciąż, 

    

   

  

prasa „wspólnego wroga**: 

he Zeitung'', „Ost - 

że „wspólny nieprzy 
       

inteligent domyślić s 

„ się może, że W szw! francuskiemu dano s 

jaciel“* się zbroi, zbroi, zbroi, jak to mówią, 
ua potęgę. Militaryzm przedwojennego im]e- 
rjum rosyjskiego był niezgrabną zabawką wa 
bec zdobyczy na tem polu Rosji Sowieckiej. 

Autor wyczerpującego studjum o armjach 
angielskiej i amerykańskiej, zamieścił obi 
nic w „Vossische Zeitung'* ciekawe rewelacj 

o stanie armji sowieckiej. — Nie wolno — pi- 

sze — patrzeć na armję czerwoną jako na 

adkobierczynię przedwojennej armji car- 

), którą pobili Japończycy w roku 1905 1 
która utonęła w rewolucji roku 1917. Armja 
czerwona została gruntownie przebudowana. 
Bolszewicy nie żałują pieniędzy na środki te- 
chniezne. Doświadczenia ostatnich zmagań bo- 

jowych wyzyskane są kompletnie. Wprawdzie 
okres służby armji carskiej wynosił 4 do 5 
lat, obecnie zaś tylko dwa lata, temniemniej, 

— sądzi autor — sposób wyszkolenia wojsko- 

wego stoi na znacznie wy: poziomie. 

Prócz armji regalatnej istnieją jeszcze t. zw. 

„wojska terytorjalne'', w których okres 
by waha się od 8 do 11 miesięcy. O: ile armja 
regularna zostanie pchnięta naprzykład na 

Polskę, Rumunję, itd., to wówczas wojska te- 

rytorjalne stanowić będą zapasy rezerw. 
Armja terytorjalna wewnętrzną swą struk- 

turą upodabnia się nieco do sy 

tego w Szwajcarji.. 
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emu pr 

  

Istnieją specjalne kadry 

  

  

propagandowe, które wdrażają w każdego 0- 
bywatela Republiki Komunistycznej poczucie 

obowiązku walki za idee międzynarodowej re- 

wolucji. Od najmłodszych lat przyzwyczajani 
są do karabinu maszynowego zarówno chłop- 

cy, jak dziewczęta. Istnieją specjalne kursy 

wojskowe dla kobiet. 

Kobiety przy karabinie maszynowym. 

Przewodniczący „Towarzystwa polityki wo 

jennej“* w Niemczech, gen. lejtn. von Ko- 

chenhausen, znawca spraw sowieckich, zamieś- 
cił w czasopiśmie „Ost - Kuropa'* swe. wyna- 

rzenia na temat armji czerwonej. Twierdzi 
przedewszystkiem, iż najbardziej podniósł się   

  poziom umysłowy żołnierzy sowieckich. Żoł- 
nierz czerwony nie odpowiada już lakonicznie 

i bezmyślnie: „słuszajuś'', albo: „Nie mogu 

znat'* , lecz odpowiada z sensem i usiłuje 

rozumieć istotę swego obowiązku. Daleko bar 

dziej celowy jest też rozkład zajęć w wojsku. 

Rosja sowiecka może w tej chwili wystawić 

Rysunek mińskiej „Źwiazdy'. 
` 

armję, liczącą 7 miljonów ludzi. 
Generał zastanawia się dalej nad rozwo- 

jem półwojskowych organizacyj, oraz ротое- 

niczych, w rodzaju „Ossoawiachim'*. Rozbudo 
jest imponująca. 

Propaganda w tym kierunku ogromna i pro- 

wa lotnietwa sowieckiego 

wadzona niezmiernie starannie. Śmiało może- 

my twierdzić, że Rosja sowiecka przygotowa- 
na jest w zupełności do wojny chemicznej 1 

lotniczej. Sowiety wyzwalają się stopniowo z 

pod kierownietwa obeych inżynierów w budo- 

wie nowych aeroplanów.. Obeenie budują się 

tam własne modele. Od roku 1928 powstało 
w Rosji 17 nowych fabryk lotniczych, a ogól- 

na ich liczba wynosi 45 przedsiębiorstw. W 
tej chwili Sowiety rozporządzają około 2500 

zdolnych do boju aparatów lotniczych. 
Rosja Europejska podzielona jest na trzy 

strefy obronne. Fabryki wojskowe umieszezo- 
ne są wszystkie w trzeciej strefie, najbardziej 
odległej od granicy i przytem otoczonej syste 

mem obrony przeciwlotniczej, aby aeroplany 

nieprzyjacielskie nie mogły zagrażać bomba- 

mi produkcji wojennej. 

    

Prócz armji regularnej i wojsk terytorjal 

nych posiada Rosja Sowiecka tysiące strzele- 
sportowo - wojskowych  organizacyj 

młodzieży. Dalej na sposób wojskowy wyszko- 

lone policyjne oddziały GPU, CZON („czasti 
osobowo naznaczenja'*), WOCHR (wojska o- 

chrony kolei). Armja sowiecka posiada jedno- 
cześnie wybitnie polityczny charakter. Woro- 

szyłow oświadczył, że 30 proc. wyższych do- 
wódców należy do partji komunistycznej i ta- 
koż 55 proc. wśród żołnierzy. 

Nowy tom wojennego rocznika Ligi Naro- 

dów wykazuje, że budżet wojenny Sowietów, 

w porównaniu z r. 1927 wzrósł dwukrotnie. 

W istocie musi być jeszeze większy. W roku 
! ` 

  

  
ckich i 

    

bieżącym t. zn. 33-im wynosi ofiejalnie 1 mi- 

ljard 600 miljonów rubli. Znaczna ilość fab- 

ryk pracuje wyłącznie dla wojska, a nieomal 

wszystkie pomyślane są w sposób, aby. ich 
produkcja służyła w czasie wojny dla potrzeb 

frontu. 

Autor zastanawia się nad możliwością, że 

to, to osiągnęła armja czerwona w dziedzinie 

techniki i wyszkolenia bojowego, nadać mo- 
że nowej wojnie zupełnie odmienny charakter. 
Jedynie słabą stroną sowieckiej armji jest, 

zdaje się, samo dowództwo. Kierownictwo 

wojskowe spoczywa w rękach jeszcze niedosta 

tecznie wyszkolonych oficerów, przytem kor- 
pus sztabowy wykazuje wielką niejednolitość. 
Częściowo pracują w sowieckich sztabach daw 

ni oficerowie armji carskiej, częściowo doszko 
leni młodzi oficerowie. Dowództwo jest słabą 

stroną armji. System nadawania bardziej od- 

powiedzialnych stanowisk młodym oficerom 

w wieku lat 30, podczas, ostatnich manewrów, 

nie dał zbyt dobrycu rezultatów. 

   

Mimo to wszakże, generał lejtenant von 

Kochenhausen woła: „Baczność, panowie ofi- 

cerowie państw burżuazyjnej Europy — ar- 

mja czerwona jest groźnym przeciwnikiem ** 
W Rosji jest nędza i głód, obiady robotni- 

ków istotnie nie są smaczne, ale armja jest 

dobrze utrzymana i świetnie wyszkolona. 
až.



jalitarny udział Ziem 
Żyro społeczeństwa 
Pe raz pierwszy w okresie kryzysu Rząd 

odwałuje stę de społeczeństwa rozpisuj 
życzkę wewnętrzną w wysokości 120 miljonów 
złotyeh. Państwa silne ekonomicznie, np. Fran 
cja częsta i z dobrym skutkiem uciekają się 
do tej formy kredytu wewnętrznego, w Pol- 
sce jednak nie była ona dotąd zbyt popularną, 
gdyż społeszeństwo nasze, sparzywszy się bo- 
teśnie na różnych gorących operacjach okr: 
iniłaeyjnego, z przesadną już ostrożnością 
dmnehałe na zimne i dyktowane realnemi 
wskazaniami. meżliwości okresu stabilizacji 
wałuty i stosunków politycznych. 

Na rynku polskim większem zaufaniem 
yi waluty, upatrując we 

funeie sterlingu, a zwła 
które 

oprą się wszelkim podmuchom zmiennych kon- 
jnnktur gespodarczych. Chętniej też lokowa 
w obcyeń papierach, niż w polskich, nadmiar 
zotówki, a w abeych walutach skwapliwiej za- 
wierane tramzakcje, niż w złotym polskim. 

Przełamanie każdej psychozy wymaga 
služszego ezasu, stosowania delikatnych środ- 
ków i legitymowania się osiągniętemi już re- 
zultatami itków. 

Jeśli więc w chwili obecnej po latach 
przerwy, Rząd zdecydował się na wypuszcze- 
nie nowej ps й ewnętrznej, to nie dlate- 
so, aby mniemał, że organizm społeczny zasi- 
łany jest w większej mierze niż dawniej od- 
żywezemi sokami. W okresie światowego prze- 

nia gospodarczego, zdolność płatnicza spo 
teczeńtwa jest niewątpliwie słabszą. Rząd u- 
znał widocznie, że dokonała się już w społe- 
czeństwie pożądana zmiana, że dojrzało już 

  

    

    

   

       

    

  

      

  

  

  

  

     

    

      

    

  

w niem zrozumienie i sprawiedli ocena 
własnych potenejalnych sił. i możliwości, a w 
miarę krzepni i konsolidowania się sto- 

  

sunków politycznych i gospodarczych umoc- 

  

nila sie i ufność zarówno we własne siły, jak 
i w eełowość i trafność posunięć czynników 
kierowiiczych. 

Właśnie kryzys ekonomiczny, który og:u- 
        <2D nął całę kulę ziems 

śpieszenia procesu doj 
połskiem wiary we wła: 
przezerności polityki s 

Załamanie się funta ang 
dwoma taty i nieukończony j 
słewaluacji dolara w chwili obecne, 
w sposóh dotkliwy, a więc najbezpośredniej 
przemawiający do zrozumienia, że i tym ob- 
«ym bogom nie można ufać z zamknietemi 0- 
szami, be sprawiają niekiedy bolesne zawody, 
z drugiej zaś strony spokojna i niewypływa- 
jąca z żadnego apriorystycznego założenia 
oeena sytuaeji skarbowej, ekonomicznej, a w 
konsekwencji i społecznej w kraju, zwłaszcz. 
w porozumieniu z tem, co się dzieje gd 
dziej, doprowadza do wniosku, że istnieją 
pełnie objektywne podstawy do -ustosnnko 
uia się pezytywnego i z całem  zaufan 
do tej formy kredytu, jaką jest pożyczka 
wewnętrzna. 

W tem ujęciu pożyczka wewnętrzna, po- 
życzka narodowa, staje się wyrazem zauła- 
nia патей: — de samego siebie, do swoich 
sił, zdolności, energji, samodzielności i od- 
powiedzialności. Jest to weksel z wystawienia 
rządowege, a przez naród eały żyrowany. 

Niewątpliwie, w chwili gdy operacja ta 
dochodzi da skutku, społeczeństwo nie pławi 
się w dobrobycie, nie szuka skutecznego ui- 
ścia dla nadmiaru nagromadzonej gotówk 
Przesilenie gospodarcze, ze wszystkiemi swe- 
mi bezpośredniemi i pośredniemi skutkami, 
dotkliwie daje się odczuwać szerokiemu ogó- 
towi. Minęły czasy wiązania końca z końcem 
w fantazyjną kokardę pełnego dostatku: dziś 
kańec te ledwo się stykają i to niezawsze. 

A jednak.., kto tylko może, a żyje, nie 
jak ów konik polny z bajki, tylko dniem dzi- 
siejszym, a jak owa mrówka  zapobiegliwa 
myślą © jutrze, ten odkłada. Jeśli dawniej z 
łatwością odkładał setki i tysiące, to dziś w 
krwawym trudzie, nieraz za cenę najdotkliw- 
szych: wyrzeczeń, skrzętnie odkłada groszaki, 
*infe złotówki na czarną godzinę nieznanexzo 
jutra, lub bezsilnej starości. 

Obecnie owe złotówki, zwłaszcza te, któ- 

ą, przyczynił się do pr 
społeczeństwie 

zaufanie do 
   

    

    

iego przed 
ze process 

j pouczyły 

  

  

   

        

   

            

> 
lub w glinianej śwince — skarbonee, powinny 
ujrzeć światło dnia i szerokim strumieniem 
popłynąć do kas, na pokrycie subskrypcji po- 
żygzki wewnętrznej. 

Nietylko w imię szczytnych haseł patrjo- 
„ tyzma i obowiązku obywatelskiego — także 

w imię dobrze zrozumianego, własnego inte- 
tes. 

| .©ceniając stan stosunków gospodarczych 
i socjalnych w Polsce, czujny i nadmiernie 
ostrożny kapitał zagraniczny, mimo niesprzy- 
jającej konjunktury międzynarodowej, w о- 
statnieh czasach nie cofa się przed udziele- 
niem pożyczek właśnie Polsce. 

$ami sobie nie okażemy mniej zaufania, 
miż go nam okazują obcy. Znamy naszą war- 
tość i wiemy, na co nas stać, W pełni zaw- 
sze odpowiedzialni za nasze zobowiązania 
przed obeymi, nie mniej odpowiedzialnymi 
jesteśmy wobee samych siebie. Ufamy sobie. 

Dogodne warunki nowej pożyczki, wyso- 
kość oprocentowania, kurs em 
nie jej obli, jom wartości 
farnych, zas żenie, że pr: 
tytubz wyroków sądow, 
ty zajęciu — czynią z niej pewną i korzyst- 
ną łokate pieniądza z trudem  zaoszezędzo- 
nego. 
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   pupi- papierów 
y egzekucjach z 

nie będą podlega- 

   

    

  

   

  

Na tym wekslu wewnętrznym nie zabrał 
mie żyta żadnego obywatela. 

DZKIEGO PRACOWNICZEGO KOMITETU 
POŻYCZKI NARODOWEJ 

Dziś o godz. 19 odbędzie się w sali konte- 

reneyjnej Izby Przemysłowo - Handlowej 
przy al. Miekiewieza 32 zebranie organizacyj 
ue Wojewódzkiego Pracowniczego Komitetu 

Pożyezki Narodowej, zwołane z upoważnienia 

Naczelnego Pracowniczego Komitetu Pożyczki 

Narodowej w Warszawie przez posła Stanisła 

wa Dohosza. : 
Na zebranie powyższe zaproszeni są człon 

towie prezydjów kilkudziesięciu organi: 
i zrzeszeń zawodowych pracowników umysło 
wych i wolnych zawodów. 

W wypadku, gdyby którejkolwiek z orga- 
uizseyj nie zostało doręczone zaproszenie, mi 
mo te proszona jest o delegowanie swych 
przedstawieieli na powyższe zebranie. 

        

| — kolejarze zakupują pożyczkę. Odybyło 
się posiedzenie naczelników wydziałów  dy- 

rekcji kolejowej *na którem postanowiono za- 
kupić obligacje pożyczki wewnętrznej. 

Każdy urzędnik nabędzie obligacje +w wy- 
sokości odpowiadającej jego miesięcznej pensji 

  

Wyszła z druku i jest do nabycia 
we wszystkich księgarniach 

Wyprawa Wileńska 
° г. 1919 

we wspomnieniach cywila 

przez ZYGMUNTA NAGRODZKIEGO 
Cena zł. 1. 

k 

s 

    

  

   

ze tkwią bezpłodnie w tradycyjnej pończosze, 

? r 

Rada Naczelna Organizac 

wystosowała do wszystkich prezes 

ków Ziemian w kraju, następującą odezwę: 

  

SZANOWNY PANIE PREZESIE! 

Rząd rozpisał pożyczkę wewnętrzną w wy- 

sokości 120 miljonów złotych na cele budżeto 

we, zwracając się do społeczeństwa polskic- 

go w sposób szczery i jasny, by w drodze 

oddało do dyspozycji Państwa 

swe środki pieniężne. 
Pożyczka narodowa, jak wynika z enun- 

cjacji Rządu i Komitetu pożyczki, ma speł- 

nić doniosłą rolę, równoważąc budżet pań- 
stwowy. Rząd nie wszedł ne nakłada- 

nia nowych podatków, operacyj kredytowych 

ezy dewaluacyj, lecz odwołał się do poczucia 

obywatelskiego narodu. Wśród ciężkich zma 

gań z trudnościami gospodarczemi, które dzi 

  

drogę 

siaj prowadzić muszą największe potęgi 
ia w dziedzinie swych spraw finansowye 

obrał drogę, która przewyższa wszystkie me 
tody swą jasnością, rzetelności i 
treścią ideową. 

   

   

  

  

  

Dlatego pożyczka ta obudzić winna we ! 

wszystkich warstwach narodu  jaknajż) 
oddźwięk 

Rozumiemy doskonale jak trudną jest 

sytuacja rolnietwa r ziemiaństwa, jak palą- 

cym problemem jest jego płynność gotówko- 
wa. Niemniej wszyscy ziemianie w miarę 

+ 

Wszyscy rolnicy 

    

  

Senator Józef Wielowieyski, znany 
działacz społeczny i organizator, wice- 

prezes urzędujący Rady Naczelnej Or- 

ganizacyj Ziemiańskich w Warszawie, 

oraz członek Komitetu Pożyczki Naro- 

dowej w rozmowie z przedstawicielem 
Agencji „Iskra'* wyraził się w sposób 

następujący © widokach powodzenia 

subskrypcji w sferach rolniczych: 

— Rozpisana Pożyczka Narodowa odbie- 

ga — mojem zdaniem — od dotychczasowych 
wzorów pożyczek wewnętrznych i przew 
za je swą jasną treścią ideową. Wśród e 

kieh zmagań z trudnościami gospodarczemi 

jest pokojowym werbunkiem ochotniczym sze- 

rokich mas społeczeństwa polskiego. Jest w 

zwaniem do czynnego udziału w walee, j 

dzisiaj świat cały i największe potęgi gospo 
darcze prowadzić muszą w dziedzinie swych 
praw finansowych. Jest najuczeiwszym i naj 
prostszym środkiem przez zwrócenie się do 

poczucia państwowego k dobrze zrozumianego 

własnego interesu obywatelskiego. Nie p: 
sztuczne operacje czy inflacje kredytowe, 

  

    
   

  

   

    

przez dewaluację, a więc przymusową daninę, 
obywateli, lecz przez wezwanie społeczeństwa 

  

— podkreślić trzeba — korzystnego, zaciąg- 
nięcia oszczędności obywatełi w służbę pań- 

stwową. 
   
    

   

Rząd postanowił rozpisać Požy: 

le budżetu. Rozpisał ją w wysok 

ljonów zł, eo dla takiego kraju, jak Pol 

nie powinno przedstawiać trudności poky; 

    

   

  

   

  

ą lidarność z celami poży! 

i 120 mi- s 

sł 

stwa w Pożytzte Narodowej 
swych sił i możności winni zgłosić swą so- 
lidarnošė z celami pożyczki. Rozumiemy, że 
kryzys nie da ziemiaństwu możności wzięcia 

takiego udziału w pożyczce, na jakiby w пог- 

malnych warunkach niezawodnie liczyć moż- 
Nie mogąc zdobyć się na wysokie sub- 

rypcje, musi ziemiaństwo przez powszech- 
ność zar.amfestować swój solidarny  współu- 
dział w walee o równowagę budżetu państwo 
wego, a zatem i jego finansów. 

Nikogo nie może braknąć ze zrzeszonych 

ziemian i nikt z nich nie powinien wstydzić 

się partycypować w pożyczce narodowej, choć- 

by mógł tylko w najskromniejszych rozmia- 

rach. Ziemiaństwo musi złożyć jeszcze jeden 

na. 

      

wód, 

  

można liczyć na nie nawet w naj 

ėj jego sytuacji. 

Prosimy Pana Prezesa, by zechciał zako- 

munikować w kim członkom Swego Związ 
ku Ziemian nasze stanowisko w tej ogólno- 

j sprawie, oraz by na swym terenie 

ej popularyzował ideę pożyczki 
Również prosimy o zapewnienie 

iejszego udziału ziemiaństwa w Ko 

xi narodowej, które będą two- 

rzone w powiatach, co jest również służbą idci 

    

krytycz. 

   

    

    
   

    

   
Ż wysokiem poważaniem 

Rada Naczelna Organ. Ziemiańskich 

Prezes Zdzisław Lubomirski 
wiceprezes urzęd. Wielowieyski. 

winni wziąć udział w pożyczce 
narodowej 

gdyż wynosi zaledwie około 4 zł. na głowę 
  

  

    

ludnoše: 
Tak szczere i uczciwe stawłanie spraw 

finansowych "państwa p rząd, musi, zda- 

niem mojem, obudzić jak najszerszy oddź 
pomimo przysłowiowej naszej biedy. 

— Jak pan senator ocenia widoki powo- 
dzenia Pożyczki Narodowej specjalnie wśród 
sfer rolniczych? 

j wszyscy rozumieją specjalnie 

trudną sytuację rolnictwa. Należy przytem 

wziąć pod uwagę nie sytuację majątkową, — 

lecz zdolności kasowe, które w rolnictwie są 
w tej chwili najbardziej palącym problemem. 
Spodziewam się jednak, że szeroki ogół rolui- 

w, w miarę sił i możności, zgłosi swą so- 

  

  

    

  

  

   
       niem, nie powinien wstydzić się partycypo- 

wać w Pożyezce Narodowej, choćby mógł tyl 
Т. zromnych rozmiarach. Rozumiem bo- 

wyzys nie da możności rolnietwu 
ego udziału w pożyczee, na jakiby 

w normalnych warunkach niezawodnie liczyć 

    

  

* można. Nie mogąc jednak zdobyć się na wy- 
sokie subskrypeje, musi rolnictwo przez pow- 
szechność wyrównać wśród siebie wynikłe z 

ryzysu możliwości. Nikogo nie powinno brak 
nąć i ehoćby wdowim groszem każdy z zie- 

mian winien zamanifestować swój współudział 

i w ostatecznej, a jestem pewien, 

walce o równowagę budżetu pań 
zatem i. jego finansów. Tego od 

rolnictwa — zdaniem mojem-— nawet w-naj- 
ięższej jego svtnaeji oczekiwać można. 

  

    

  

   
   

  

- Zebranie Komitetu Pożyczki Narodowej 
i w Nowogródku 

NOWOGRÓDEK PAT. — W dniu 12 bm. 
pod przewodnictwem wojewody Świderskiego 
odbyło się zebranie obywatelskie ziemi nowo- 
gródzkiej w sprawie pożyczki narodowej. W 
posiedzeniu wzięło udział około 200 osób ze 
sfer gospodarczych, przemysłowych, rolni- 
czych, pracowników umysłowych z całego wo 
jewództwa. Wśród zebranych obecni byli JE. 

ks. biskup Bukraba i książę Albrecht Radzi- 
wiłł. 

Przewodniczący końitetu wyraził podzię- 
kowanie wszystkim obecnym, jak również 
wszystkim tym, którzy w licznych listach, te- 
legramach, telefonach wyrazili gotowość wzię- 
cia udziału w pracach wojewódzkiego komiie- 
tu — za ich obywatelskie stanowisko. 

Następnie dokonano organizacji komiteta 
wojewódzkiego, wybierając na przewodniczą- 
cego p. woj. Świderskiego, zaś na zastępeów 

r 

    

  
    

   

  

wodniezącego p. sen. K. Rdultowskiego 

kapitana rezerwy Ludwika Majchera, 
sekretarza naczelnika Celestyna Galasi za. 

Po przedstawieniu: przęz przewodniezącego 
zadań pożyczki narodow olbrzymiego jej 
znaczenia na tle ogólnej acji gos 
naczelnik wydziału Izby arbowej No 
wygłosił szczegółowy referat na ten temat. 

Zebranie przyjęło projekt odezwy komite- 
tu do obywatelstwa Ziemi Nowogródzkiej, od 
czytany przez naczelnika Galasiewicza, upo- 
ważniając przewodniczącego do umieszczenia 
na niej podpisów uczestników zebrania. Ode- 
zwa opiewa. 

Do obywateli Ziemi Nowogródzkiej! 
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej rozpisał 

wewnętrzną pożyczkę narodową. Celem tej po 
życzki jest zamanifestowanie wobec całego 
świata solidarności wszystkich obywateli Rze- 
czypospolitej i wykazanie, że potrafimy włas 
nemi siłami tak jak dotychczas utrzymać na 
należytym poziomie walutę polską, że potra- 
fimy utrzymać siłną armję dla obrony na- 
szych granic, że podołamy wzmożonym wydat 
kom na rozbudowę floty narodowej, portu pol 
skiego i lotnictwa, wreszcie, że jesteśmy zde 
cydowani bez obcych na niedogodnych wariun- 
kach ofiarowywanych nam kapitałów, utrzy- 
mać w równowadze gospodarkę państwową. 

    

  

      

     

    

  

        

  

    

     

URZĘDNICY WILEŃSKIEJ OKRĘGOWEJ 
IZBY KONTROLI PAŃSTWOWEJ SUB- 
SKRYBUJĄ POŻYCZKĘ NARODOWA. 

W gmachu Okręgowej Izby Kontroli Pań- 
stwowej w Wilnie odbyło się zebranie ogółu 
pracowników Izby w sprawie pożyczki naro- 

dowej. Szef Izby Kontroli p. wiceprezes Mi- 

kulski zwrócił się do pracowników lzby ze 

słowami zachęty, ażeby w miarę swych sił po 

parli akcję rządu Rzeczypospolitej. : 

W rezultacie uchwalono jednomyślnie na- 

stępującą deklarację: ; RZE 

Rozumiejąc znaczenie i doniosłość równo 

wagi budżetowej w gospodarce państwowej, 
jako podstawowego warunku utrzymania m0- 
carstwowego stanowiska Rzeczypospolitej Pol 
skiej, oraz zdając sobie sprawę z wysiłków, 
czynionych przez rząd polski, aby tę podwali- 
nę bytu państwowego utrzymać, my, urzędni- 
cy Okręgowej Izby Kontroli Państwowej w 
Wilnie, zebrani w dniu 11 września 1933 rc- 
ku, odczuwając głęboko obecne pożrzeky pań 
stwa, postanawiamy jednogłośnie, jako wyraz 
gotowości służenia każdej chwili drogiej nama 
wszystkim Ojczyźnie, zadeklarować miesięcz- 
ne uposażenie na subskrypcję pożyczki naro- 
dowej, głęboko wierząc, że pozwoli ona prze- 
zwyciężyć trudności budżetowe i przyczyni 
się do wzmocnienia naszego młodego organiz- 
mu państwowego. 

  

  

  

Dotychczasowy nasz dorobek gospodarczy dzię 
ki harmonijnej w ostatnich latach i wytrwa- 
łej pracy wszystkich czynników, jest olbrzy- 
mi. Dziś dla własnego dobra musimy wszyscy 
solidarnie pójść szlakami, wskazanemi- nam 
przez nasz rząd. Musimy mieć to przeświad- 
czenie, że ogólna świadomość celowości poży- 
czki narodowej, świadomość wspólnych na - 
szych interesów w powodzeniu tej akcji, świa 
domość, że im większa będzie nasza solidar- 
ność — tem prędzej pokonamy trudności świa 
towej konjunktury — otóż, że świadomość ta 
doprowadzi nas do zwycięstwa na froncie go 
spodarczym. Obywatelski komitet pożyczki na 
rodowej Ziemi Nowogródzkiej, zgodnie z u- 
chwałą, powziętą na plenarnem posiedzeniu 
komitetu w dniu 12 bm. wzywa wszystkich о- 
bywateli Ziemi Nowogródzkiej do wzięcia ży- 
wego udziału w akcji pożyczki narodowej. 

Kto czuje się obywatelem państwa, kto ro " 
zumie swe prawa i obowiązki, wobec państ- 
wa, kto rozumie, że dobro całego państwa 
jest również dobrem jednostki, ten musi w 
miarę swych możliwości podpisać pożyczkę na 
rodową. 

Obywatelski Komitet Pożyczki Narodo- 
wej Ziemi Nowogródzkiej: 

Przewodniczący komitetu: Stefań 
Świderski, wojewoda; Wiceprezesi: 
Konstanty Rdułtowski, Ludwik Maj- 
cher. Sekretarz Celestyn Galasiewicz. 

Podpisy członków komitetu. 

1 (AŻ 

  

. Nikt, mojem zda || 

ft 

Qkr. Zjazd delegatów 
Dnia 10 września 1933 r. w Wilnie przy 

ul. Uniwersyteckiej nr. 1 w ramach ścisie 

organizacyjnych, odbył się zjazd delegatów 

okręgu wileńskiego Zw. Podoficerów Rez. W 

zjeździe wzięli udział prezesi, komendanci i 
delegaci Kół Związku z terenu woj. wileńskie 
go. Poza członkami okręgu wileńskiego w zjeź 
dzie przyjęli udział przedstawiciele okręgu 
pomorskiego Zw. Podoficerów  Rez., w o0so- 

bach: prezesa okr. Pomorze kol. Kaczmarka 
i komendanta okr. kol. Sznejdera. 

Zjazd otworzył prezes okręgu kol. K. Prze 

galiński, powołując na przewodniczącego zjaz- 
du kol. M. Gniadkowskiego, Po ukonstytuowa 

niu się prezydjum zjazdu, kol. J. Kamiński 

—wiceprezes okręgu, złożył sprawozdanie z 

działalności za okres ubiegłej kadencji zarzą- 

du okręgu. Sprawozdanie kol. Kamińskiego, 
uzupełnione wyczerpującem przemówieniem, 
zostało przyjęte przez zjazd bez dyskusji, je- 

dnogłośnie. Ustępujacemu zarządowi okręgn, 

na wniosek komisji rewizyjnej zostało udzie- 

lone absolutorjum, poeczem przystąpiono do 

wyborów nowych władz okręgu. 
Do zarządu okręgu, na wniosek komisji- 

Matki wybrani zostali: M. Gmiadkowski, — 

   

  

  

  

   

  

    

  

  

Zw. Pedoficerów Rez. 
prezes, J. Kamiński — I wiceprezes, 

doska — II wieep: 
retarz, Z. Kalistowski — skarbnik, i jako 

członkowie zarządu: S. Łada, B. Piekur, M. 
Danilecki, i Al. Pancerzyński. Komisja rewi 
zyjna: Al. Wąsowicz — przewodniczący, i 
członkowie kol. kol.: Kurek, Mularonek, Pia- 

necki i Kluczyński. 
Po wyborach zjazd omówił szereg wnios- 

ków, dotyczących przyszłej pracy OZPR па 
terenie woj. wileńskiego, oraz przyjął zapro- 
szenie kolegów z Pomorza na zjazd okręgu po 

morskiego Zw. Podoficerów Rez., który odbę- 
dzie się w Toruniu, w dzień obchodu 700-ej 

rocznicy istnienia m. Torunia. Po szeregu dal 
ch przemówień zjazd został przez przewod- 

niczącego rozwiązany. 
Zjazd wykazał zwartość Związku, zrozumie 

nie idei łą: ści podoficerów rezerwy, wy- 
Świetlił szereg n ych kwestyj i dał na- 
stawienie na pi łość. Rezultaty pracy na 

terenie okręgu, jak stwierdziło sprawozdanie, 

wykazały duży postęp i spodziewać się nale- 

ży, że zjazd obecny przyczyni się znacznie 
do wzmożenia wyników tej pracy na terenie 
woj. wileńskiego. 3 
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Poświęcenie sztandaru Koła Młodzieży Wiej- 
skiej z Wiktoryszek 

Z Mickun piszą: 

W ubiegłą niedzielę odbyło się tu uroczy- 
ste poświęcenie nowo ufundowanego sztanda- 

ru Koła Młodzieży Wiejskiej z Wiktoryszek. 

Po nabożeństwie w kościele mickuńskim pro- 

boszcz miejscowy dokonał na placu przed koś 
ciołem aktu poświęcenia pięknie wykonanego 
sztandaru, którego rodzicami chrzestnymi 

li p. premierowa Prystorowa i p. starost 

    

wileńsko - trocki Tramecourt. Do młodzieży 
przemówił w podniosłych słowach instruktor 

Kół Modzieży Wiejskiej p. Świackiewicz. Po 
południu tegó dnia delegacje szeregu okolicz- 

nych Kół Związku Młodzieży Wiejskiej z 

sztandarami udały się pochodem do Borek, by 
złożyć p. Prystorowej serdeczne podziękowa- 

e za troskliwą opiekę nad młodzieża wiej-    

  

Wschód stafńice g. 4,16 

Zachód słońca g. 5,47 

Podw.Krzyże 
manos aa $ 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 

W całym kraju jeszcze pogoda słoneczna i 
ciepło, o słabych wiatrach południowo - wscho- 

dnich. Rankiem lekkie mgły. 
  

MIEJSKA. 
— Rada Miejska. Pierwsze powakacyjne 

posiedzenie Rady Miejskiej ma się odbyć w 

dniu 28-b. m. Termin ten nie jest jednak osta-. 
teczny i może ulec odroczeniu. 

= uliczne. Ulica Zawalna na od- 
cnku od Wielkiej do Małej Pohulanki jest 

obecnie  przebrukowywaną. : ; 

Na ul. Wileńskiej rozpoczęły się wczoraj 

roboty wodociągowe. 

— Nowe jeźdnie W najbliższych dniach 

zostanie zdecydowane ostatecznie czy w ro- 

ku bieżącym będą prowadzone roboty nad 

układaniem gładkich jezdni na ul. Św. Jań- 
skiej, Wielkiej i Ostrobramskiej. 

Roboty te były- projektowane na wrze- 
sień lecz ze względów finansowych uległy о4- 

roczeniu. « : 

— Rozebranie pomostu na Wilji. Onegdaj 
w obawie przed wezbraną Wilją rozebrano 

pomost łączący lewy brzeg Wińlji z Elektrownią 

Miejską a wzniesiony w związku z przepro- 
wadzanemi pracami  regulacyjnemi. koryta 

rzecznego. (j). 

— Rozsadniki zarazy. — Nad towarami 

rozłożonemi w straganach 
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kupują- 
zególnie owoce sp 

j na miejsew przez więks 

  

cych. 4 
Ponadto rynek przesiąknięty jest wyziewa 

mi gnijących ryb i mięsa. 

й SKARBOWA 

— W jakim języku winne być prowadzone 

księgi handlowe. |lzba Skarbowa  poinformo- 

wała podległe urzędy w sprawie prowadzenia 

ksiąg handlowych w przedsiębiorstwach  han- 

dlowych i przemysłowych 
jak się okazuje księgi te mogą być pro- 

na rynku drzew-- 
ię całemi chmurami owady, któ. 

również w języku niepolskim. Nato- wadzone 
miast księgi handłowe prowadzone według 
zasad ustanowionych rozporządzeniem  Mini- 
sterstwa Skarbu oraz uproszczone księgi han- 
dłowe winny być prowadzone wyłącznie w 
języku państwowym. : 

Na prowadzenie tych ksiąg w innym 
języku zainteresowane firmy winne otrzymać 
zezwolenie, które w wyjątkowych wypadkach 
udziela Izba Skarbowa. 

— Opłaty na Fundusz Pracy. Rzemieśnicy 
za pośrednictwem swych korporacyj, zwrócili 
się do władz skarbowych o zwolnienie war- 
sztatów od opłat na rzecz Funduszu Pracy. 

SZKOLNA 
— Mężatki w szkolnictwie. — Organiza- 

cje nauczycielskie otrzymały ze strony władz 

szkolnych zapewnienie, że redukcje mężatek 
w szkolnietwie w roku bieżącym nie będą 
przeprowadzane. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zebranie Koła BBWR dzielnicy Anto- 

kol. — Dziś o godz. 19 w lokalu sekretarjatu 
wojewódzkiego BBWR przy ul. Św. Anny 2 
— 4, odbędzie się ogólne zebranie  człon- 
ków Koła BBWR dzielnicy Antokol. Na: po- 
rządku dziennym obrad między innemi wybo 

ry władz Koła. ! 
Wejście za okazaniem legitymacji człon- 

kowskiej. 

— Najbliższa „Czarna Kawa'* Klubu Spo- 
łecznego. — W sobotę dnia 16 bm. o godz. 
18.30 w sali sekretarjatu wojewódzkiego BB 
WR przy ul. Św. Anny 2 — 4, odbędzie się 
pierwsza w bieżącym sezonie „czarna kawa'* 
Klubu Społecznego, w czasie której sekretarz 

generalny Klubu Parlamentarnego BBWR po 

seł Bohdan Podoski, wygłost ciekawy odczyt 
na temat nowego projektu konstytucji, opra- 

cowanego przez prezydjum BBWR, pod kie- 
rownictwem prezesa Sławka. 

` — Odczyt szwajcarskiego pisarza w 
Związku Literatów. Jak donosilišmy, jutro w 
czwartek o godz. 8.30 wiecz, na herbatce w Zw. 
Literatów mówić będzie dr. Hans Zbinden na 
temat „Czarna godzina demokracji”. . Prelegent 
wielki przyjaciel Połski, autor licznych od- 
czytów i artykułów w Szwajcarji o polskiej 
sztuce ludowej, przyjechał dziś rano poraz dru- 
gi do Wilna, celem kompletowania działu etno- 
grafji polskiej dla Muzeum w Bernie szwajcar- 
skim. Odczyt będzie miał treść następującą: 
Demokracja. jako zagadnienie kultury, idea ró- 

problem duchowego zróżniczkowania i ochrony 
sił twórczych, nowe drogi twychowania demo- 
kratycznego, zadanie sztuki w demokracji, na- 
ród a ludzkość. 

Wstęp jak na Środy Literackie, 

— Pierwsze powakacyjne zebranie człon- 
kiń ZPOK. — Dnia 14 września rb. o godz. 
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Przemysł i kupiectwo zgłasza akces do Pożyczki Narodowej 
WARSZAWA. PAT. W sali konferencyjnej 

M-stwa Skarbu odbyło się we wtorek ie 
przedstawicieli przemysłu i kupiectwa, zwoła- 
ne przez p. ministra przemysłu i handlu dr. 
Zarzyckiego, w sprawie pożyczki narodowej. 
W zebraniu wzięło udział 150 najwybitniej- 
szych przedstawicieli życia gospodarczego oraz 
wielu wyższych urzędników Min. Przemysłu 
i Handlu i Min, Skarbu, Przemawiali p. min. 
Zarzycki, kom'sarz generalny pożyczki Sta 
rzyński, prezes Centralnego Związku Przemy: 
słu Polskiego p. Strasburger, który oświadczył 
że zjazd przedstawicieli przemysłu  pol- 
skiego, który odbył się dziś przed południem 
nietylko wyraził gotowość współpracy z rzą: 
dem, o ile chodzi o sprawę propagandy poży- 
czki narodowej, lecz wyraził pragnienie wzię- 
cia udziału w organizowaniu subskrypcji. 

Prezes Zarządu Cent Związku Prze- 
mysłu Polskiego Wierzbicki oświadczył, na- 
stępnie m. in., że ustalone zostały normy u- 
działu w subskrypcji przedsiębiorstw  przemy- 
słowych; za podstawę tych norm przyjęto za- 
równo  dochodowość przedsiębiorstw, jak 

ich obrót. Prezes Wierzbicki złożył na ręce mi- 
niestra Zarzyckiego odezwę i instrukcję, w ja- 
ki sposób i w jakiej wysokości przemysł ma 
pożyczkę subskrybować. 

Dałej składali deklaracje prezes Związku 
Izb Przemysłowo - Handlowych b. minister 
Klarner i prezes Henryk Brun v" imieniu Sto- 
warzyszenia Kupców Polskich, również zapo- 
wiadając jak najczynniejsze povarcie akcji 
subskrypcyjnej. Podobne oświadczenie złożył 
w imieniu Centrali Kupców p. Gepner, poczem 

w imieniu Federacji Zrzeszeń Przedstawicie 

li Handlowych zabrał głos p. Friede, stwier- 
dzając, że członkowie zawodu agenturowo - 
komisowego, mający rozgałęzione stosunki w 
szerokich sferach gospodarczych kraju i zagra- 
nicy, dołożą najintensywniejszych starań aby 
skłonić do subskrybowania pożyczki zarówno 

swych odbiorców, jak i dostawców i sami też 
przyczynią się do jej powodzenia. Mówca 
przytoczył m. in, takt, że na ręce zrzeszenia 
pewien cudzoziemiec zadekiarował zakupienie 
obligacyj pożyczki narodowej na 25 tysięcy zł. 

Komitet Obywatelski pożyczki narodowej 0- 
trzymał od rabina Lewina treść odezwy Związ- 
ku Rabinów R. P. w sprawie pożyczki narodo- 
wej, która to odezwa wzywa wszystkich Ży- 
dów — powołując się na ich głęboko zakorze- 
nione przywiązanie do Połski oraz na wielkie 
zasługi obecnego rządu dla ulženia doli prze- 
śladowanych żydów — do poparcia pożyczki. 
Komitet otrzymał wiadomość 0 ukonstytuowa- 
niu się Akademickiego Komitetu Pożyczki Na- 

rodowej. 
Podobne: bardzo liczne wiadomośćci o po 

siedzeniach odezwach i uchwałach w sprawie 
poparcia pożyczki narodowej napływają nieus- 
tannie zarówno ze stolicy, jak i ze wszystkich 
zakątków Polski, 

ж + * 

"WARSZAWA. PAT. W dniu 12 b. m. na 
odbytem w lokalu Giełdy Mięsnej posiedzeniu 
komitetu zbiórkina pożyczkę narodową przy 
tej Giełdzie uchwalono jednomyślnie przystą- 
pić do subskrypcji pożyczki narodowej w wy- 
sokości 200 tysięcy zł. Pracownicy Giełdy Mię- 
snej ze swej strony przeznaczyli na ten cel 
12.000 zł. 

Zarząd Główny Związku Inwalidów Wo- 
jennych Rzeczypospolitej uchwalił zakupić ob- 
ligację pożyczki narodowej na złotych 5.000, 
zaś członkowie prezydjum — na zł. 2.500. 

W dniu 12 b. m. Komisarz generalny 
pożyczki narodowej przyjął delegację Centra- 
li Stow. Właścicieli Nieruchomości Miejskich w 
Połsce, która złożyła deklarację, wyrażając 
gotowość dołożenia wszelkich starań do powo- 
dzienia akcji pożyczki narodowej, 

W dniu 12 b. m. Państwowy Bank Rolny 

zadeklarował komisarzowi generalnemu  pożycz- 
ki narodowej udział w subskrypcji w wyso- 
kości jednego miljona złotych. 

Na posiedzeniu przedstawicieli związków 
zawodowych pracowników miasta st. Warsza 
wy uznano jednomyślnie konieczność udzia- 
łu wszystkich * pracowników h w 
akcji poparcia pożyczki narodowej. Wysokość 
udziału (ów uzaležniono od ich po- 

„działu na urzędników i oficjalistów miejskich 
i od stopnia ich uposażenia. 

W Królewskiej Hucie do akcji subskryp- 
cyjnej przystąpił tamtejszy Żydowski Bez- 
partyjny Blok Gospodarczy. + 

We Lwowie pracownicy koncernu naito- 
wego Oraz A. T. Browarów Lwow- 
skich zadekłarowali udział w pożyczce w wy- 
sokości 75 proc. — 100 proc. poborów mie- 
sięcznych. \ › 

- Zarząd Główny Związku Pracowników 
KP uchwalił zwrócić się do miejscowych i 

prowincjonalnych kół Związku z zaleceniem 
nietylko wzięcia udziała w subskrypcji po- 
życzki narodowej, ale także propagowania 
jej wśród szerokich sier pracowników kole- 
jowych. Ъ 

  

Bólereumatyczne 
w stawach i mięśniach, 
neuralgję i bóle głowy z 
powodzeniem uśmierzają 
i usuwają tabletki Togal. 
Togal wstrzymuje nagro- 
madzanie się kwasu mo- 
czowego, zwalczając w 
ten sposób w zarodku te 
niedomagania. Togal nie 
wywiera ubocznego szko- 
dliwego działania. Do na- 

wszystkich aptekach. Nr. Reg. 1364. 

    

    

  

7 wieczorem w lokalu Związku (Jagiellońska 

nr.-3 - 5 m. 3) odbędzie się zebranie sprawo 

zdawcze z okresu wakacyjnego, połączone z 
herbatką towarzyską. 

Zarząd ZPOK uprzejmie prosi członkinie 

o jak najliczniejsze przybycie. 

  

RÓŻNE 
— Komisja konkursowa Ill Targów. Wy- 

znaczone na wczoraj posiedzenie komisji kon- 
kursowej 3 Targów zostało odroczone na 
kilka dni z powodów formalnych. 

Rada giełdy zbeżowej. — W dniu 11 

września odbyło się posiedzenie Rady Giełdo- 
wej Wileńskiej Giełdy Zbożowo - Towarowej 
i Lniarskiej, na ktėrem przyjęto.m. in na- 
stępujące uchwały: 

1) Od dnia 18 września rb. ilość dni ze- 
brań giełdowych ulega powiększeniu, miano- 

wicie zebrania te będą się odbywały codzięn- 
nie, prócz niedziel, świąt i sobót. 

2) Zostali wybrani rzeczoznawcy zbożowi 
dla Intendeniury (rejonu składnicy Wilno) 

w liczbie 6: prof. Józef Szystowski, radco- 
wie Aleksander Korczyński, Eljasz Himelfarb, 

      

Ksawery  Turczynowiez, Abram Brojdo i 
Lejzor Gilerowicz. 

3) Ustalono standarty prowizoryczne na 

  

żyto i owies jak następuje: żyto — I stan- 
dart — 684 g-1, drugi standart — 657 21, 
owies — jeden tylko standart — 454 g-1. 

— Koncesje aptekarskie, Do dnia 15 b. m. 
potrwa kontrola koncesji na prowadzenie 
aptek. Zakłady prowadzone nieformalnie 
zostaną zamknięte. 

— Liczba adwokatów. Na terenie apelacji 
pracuje obecnie 295 adwokatów. 

— Wycieczka rzemieślnicza do Sowietów. 
Termin wyjazdu wycieczki rzemieślniczej do 

Sowietów uległ odroczeniu, a to względa 

na potrzebę odpowiedniego skolekcjonowania 
próbek wyrobów, jakie mają być okazane im 

porterom sowieckim. 

— Okręgowy Ośrodek Wychowania Fizy- 
cznego w Wilnie podaje do ogólnej wiadomo- 
Ści zainteresowanych, że w dniu 16 września 
1933 roku o godzinie  14-tej na Stadjonie 
Sportowym (Pióromont 32), odhedzie się pró- 
ba o Państw. Odznakę Sportową. 

Zgłoszenia przyjmuje Okr, Ośrodek W. F. 
mil. Ludwisarska 4 — II piętro od godziny 8 
do 12-tej i od 16-do 18-tej do dnia 15. IX. 
1933 roku. 

  

TEATR I MUZYKA 

— Dzisiejsza premjera w ogrodzie Ber- 
nardyńskim. Dziś, we środę 13 b.m. o godz. 
8 m. 30 premjera miłej krotochwili amerykań 
skiej w 3-ch aktach p.t. „Mąż z loterji' * — R. 
Johnsona Jounga, w przeróbce Mieczysława 
Węgrzyna. Tą Świetną komedją, pełną humo- 
ru i rozmachu e amerykańskiego, w któ- 
rej udział biorą p.p.: H. Rychłowska, która po 
długiej przerwie ukaże się w doskonałej roli, 
M. Grelichowska, M. Szpakiewiczowa, J. Jasiń 
ska, M. Pawłowska, M. Węgrz J. Kersen, 
W. Pawłowski i St. Skolimowski — Dyrekcja 
Teatrów zakończy sezon letni. 

— Występy Olgi Olginy. Wielkie powo- 
dzenie towarzyszy ostanio wspaniale wysta- 
wionej operetee Jonesa „Gejsza'**. Piękna ta 
operetka ukaże się dziś z udziałem znakomi- 
tej Śpiewaczki artystki opery warszawskiej 
Olgi Olginy, w otoczeniu: Halmirskiej, Mol- 
skiei. Dembowskiego, Detkowskiego, Szezawiń 
skiego i K. Wyrwicz Wichrowskiego. Efekto- 
wne tańce i ewolucje wykona zespół baleto- 
wy pod kierunkiem W. Morawskiego. Nowe 
efektowne dekoracje i kostjumy pomysłu art. 
mal. J. Hawryłkiewicza. Początek o godz. 8 
wieczorem. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

CASINO — 6 godzin życia. 

HELIOS — Uśmiech szczęścia. 

PAN — Król cyganów. z 

ROXY — Romeo i Julcia. 

LUX — Syn Indyj. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Znaczne kradzieże mieszkaniowe. - 
Rabinowiczowi Mojżeszowi (Wingry 9) ше - 
znani złodzieje skradli przez okno sporo gar- 
deroby męskiej, damskiej i dziecięcej, łącz- 

nej wartości 700 zł. 
W podobny sposóh złodzieje wynieśli z 

mieszkania Jeremkiewiezowej Weroniki (Bia- 

łostocka 5) ubranie i bieliznę, łącznej warto 
ści 380 zł. 

— „Szopenfeldziarze** u szewca. Ze 

sklepu firmy „Białomiejski* (Zamkowa 7) 
skradziono obuwie męskie wartości 57 zł. O- 

bu sprawców kradzieży, zawodowych złodziei, 
Uścinowicza Romualda i Czajkowskiego Sta- 
nisława ze skradzionem obuwiem aresztowa- 

no.. 
— Nagły zgon. Zmarła nagle na skutek 

choroby serca 55 letnia  Emilja Wiłkowska 
(Lidzki zaułek 11). 

  

   

   

  

    

   

  

  

    

— Usiłowała powiesić się. Wskutek niepo- 
rozumień rodzinnych usiłowała powiesić  się 
Bejla Bin (Szklana 7), łat 40. 

Przewieziono ją do szpitala żydowskiego. 

DZISNA 

— SKRADLI DUBELTÓWKĘ. — Z wo- 
zu, pozostawionego przy jeziorze Białe w go- 
bliżu wsi Czeczele, gminy głębockiej skradzio- 
no dubeltówkę kal. 12 nr. 44553 wraz z 10 
nabojami, należącą do Jana Rudomino z maj. 
Michnowszczyzna gm. porpliskiej. 

Ofiary 
— Podziękowanie. Zarząd Ochronki Dzien 

nej przy VII Konferencji Pań Miłosierdzia 
św. Wineentego a Paulo w Wilnie, niniejszem 
składa serdeczne „Bóg zaptač““ p. Jurewiczo- 
wi W. właścicielowi sklepu jubilerskiego na 
ul. Miekiewicza Nr. 4, za zaofiarowanie zega- 
ra ściennego firmy „Beker'* na rzecz Ochron- 
ki Dziennej przy ul. Połockiej Nr. 3. 

  

Tragiczne wesele 
5 osób uległo zatruciu denaturatem 

WILNO. W czasie wesela we wsi Cejki- 

nowo gm. twereckiej pow. Mołodeczański, ule- 
gio zatrucia denaturatem 5 osób. Trzy osoby 
zdołano uratować, zaś Olga Kwaszelnikowa lat 

37 i Kazimierz Sinij zmarli przed przybyciem 

pomocy. ` 

Również z Wilejki donoszą, že 53 letni 

Fistowicz Łukasz ze wsi Fialki gm. wiażyńskiej 

upił się  denaturatem na chrzcinach swego 
krewniaka i w drodze do domu zmarł . 

 



  

# SĄDÓW 
KAZIRODCZA RODZINA 

Mieszkaniec powiatu wileńsko - trockiego 
65-letni Piotr Prokop pochował swą żonę. Ta 
umierając pozostawiła mu 19-łetnią córkę Mar- 

jannę. 
Prokop żył życiem spokojnego rolnika i 

nigdy może nie wszedłby w kolizję z kodeksem 
karnym. Niestety ulegając instynktom — па- 
wiązał stosunek miłosny z rodzoną córką. 

Narazie nikt o tem nie wiedział. 
Później coś niecoś o podejrzanym stosun- 

ku między ojcem a córką zaczęli przebąkiwać 
sąsiedzi i wreszcie, gdy w chacie Prokopów 
znałazło się dwoje małych dzieci, całą sprawą 
zainteresowały się władze policyjne, 

Wobec tego, iż wszczęte dochodzenie po- 
twierdziło w zupełności pierwotne  podejrze- 
nie co. do stosunku łączącego Prokopa z jego 
córką Marjanną, wczoraj stanęli on: oboje 

przed Sądem Okręgowym. 
Rozprawa odbywała się przy drzwiach zam- 

kniętych, bronił zaś oskarżonych adwokat Kre- 

  

stjanow. { 
W wyniku rozpatrzenia całokształtu spra- 

wy sąd skazał wyrodnialego starca na 2 
lata więzienia. Marjannę Prokopowiczównę, 
sąd uwzględniając jej młody wiek i to, że 
do pewnego stopnia nie była świadoma swych 
czynów skazał na 1 rok więzienia, zawieszając 
wykonanie kary na lat 3. 

18-letnia DZIECIOBOJCZYNI 

- Pewnej burzliwej nocy nad brzegiem . je- 

ziora trockiego pojawiła s'ę kobieta, która wy- 

dobyła z pod chustki zawiniątko i cisnęła je 

w wodę. 
Piusk wody zaznaczył, 

ciężkiego poszło na dno. 
Bezpośrednio potem kobieca postać szyb- 

ko się oddaliła. Z 

Od tej chwili upłynęło parę dni. Dyżurny 
na posterunku policyjnym w Trokach przeglą- 

dając ranną pocztę zauważył, między innemi li- 

stami — anonim. 
Nieznany autor donosił w nim policji, że 

mieszkanka zaścianku Okuciany niejaka Janina 
Monkiewiczówna była w ciąży, ostatnio zaś 
porodziła dziecko i gdzieś go się pozbyła. 

W zaścianku powyższym tegoż jeszcze 
dnia wszczęto dochodzenie, które niezadługo 

doprowadziło do sensacyjnego odkrycia. 
Zatrzymana i przyprowadzona na posteru- 

nek dziewczyną zaczęła płakać, a następnie 

zeznała, że istotnie miała nieślubne dziecko, 
jednak bezpośrednio po urodzeniu schowała 

go do worka i utopiła w jeziorze. Poród miał 

miejsce późnym wiečzorem na polu w trakcie 

kopania kartofli. 
-— Gdy wszczęto poszukiwania na jeziorze, 

znaleziono tam zgodnie ze wskazówkami Mon- 

kiewiczówny trupa noworodka, lecz znacznie 

już uszkodzonego przez ryby. 

Wczoraj 18-letnta dzieciobójczyni 

przed Sądem . Okręgowym w Wilnie. 

Pytana czy przyznaje się do winy, Mon- 
kiewiczowa odrzekła, że to nie ona, lecz jej 

gospodyni niejaka  Słomińska dziecko utopiła 
Dziecko zaś miała na skutek rzekomego 

stosunku z 20-letnim synem Słomińskiej. Były 

to jednak tylko wykręty przed grożącą karą i 
w rezultacie sąd po rozpatrzeniu całokształtu 

sprawy skazał oskarżoną na 2 lata więzienia, 

zawieszając wykonanie kary na okres pię- 
cioletni. 

że coś widocznie 

  

KA FILMOWEJ TAGE 

„MELUKA — KWIAT MARAKESZU'' 
į „CASINO“' taż. 

  

Widzieliśmy filmy tureckie, estońskie, i 
inne próbki egzotyczne. Teraz do kompletu 
dochodzi film arabski. 

Ładne plenery, niezrozumiały i źle nagra- 

ny bełkot, poprawne zdjęcia i naiwna gra, 
nieco nudnawa treść — oto cechy tego sma- 
kołyku marokańskiego. 

Swego rodzaju sensacją jest główny boha- 
ter, ponoć autentyczny brat Abd-el-Krima. 

Fabuła osnuta jest na podanin arabskiem 

o pięknej Meluce i dzielnym powstańcn ber- 
beryjskim. : 

Ze względów  folklorystycznych byłby 
film ten o wiele ciekawszy, gdyby nie dłuż 
ny zdjęć. Południowe słońce  rozleniwiło wi- 

dać operatora, który sennie ruszał aparatem. 
W zapowiedziach czytamy szereg obiecu- 

jących nowości, a więc „Don Kiehota'* z 3za- 
lapinem, „Jej królewską mość'* z Liljaną Har 
yey i_ „in. Tad. G 

DZIAŁKI BUDO. WLANE 
w najłedniejszym punkcie Antokola 

przy ml. Tatrzańskiej róg Senatorskiej 

sprzedaje 

za gotówkę lub na raty 

tbrześcijański Bonk Spółdzielczy 
na Antokolu, Wilno, ZAMKOWA 18, (el. 1881 
ziemia własna (nie czynszowa) całość uadsje 

się dla zorganizowania Spółdzielni 
budowfano-mieszkaniowej. 

    

  

  

  

    
  

stanęła * 

   

IGLASTE, LIŚCIAST 
RÓŻE, BZY I BYLINY. 

— Posiedzenie organizacyjne Powiatowe- 

go Komitetu Pożyczki Narodowej. — Pan 
starosta Drożański zwołuje na godz. 18-tą 

dnia 15 bm. w sali obrad Rady Miejskiej. or 

ganizacyjne posiedzenie Powiatowego Komi 

tetu Pożyczki Narodowej. 

— W związku z otwarciem subskrypcji 
wewnętrznej pożyczki narodowej, urzędnicy 
Starostwa, Wydziału Powiatowego i Komu- 
nalnej Kasy Oszezędnośći pow. grodzieńsk 
go na odbytem wspólnem posiedzeniu uchwa- 
ili przystąpić do subskrypcji pożyczki. 

Wysokość obligacyj została ustalona w spo 
sób następujący: urzędn do 4-go st. sł. 
nabywają obligacje w wysokości” 1 mies. po- 

borów, zaś od 7-go st. sł. wł. 75 procent po- 
poborów. 

Należy dodać, że pracownicy wyżej wymie 
nionych urzędów pierwsi w Grodnie przystą- 

pili do subskrypcji pożyczki. 

— Przed sezonem teatralnym. — Jak się 
dowiadujemy, dyr. teatru miejskiego p. О- 
trębski zdołał już zaangażować nowy zespół 
artystyczny, który przybył do Grodna. 

Na kierownika artystycznego i reżysera 
zaangażowany został « p. Roman Tański, b. 
dyr. teatru w Sosnowcu, pozatem: p. p. Heic- 
na Tańska, Zula Grzymalska, art. teatru Ma 
łego w Poznaniu, Stefan Szosland — ar 
atru miejskiego we Lwowie, Józef Sawi 
art. teatru miejskiego w By „ Marja 

awska — art. teatru m 

    

    

  

      

    

     

    

    

  

    

    

goszczy, Zofja Górecka — ar k 
go w Płocku, Roman Grudziński — —art. te- 

art. tea- 

  

atrów krakowskich, Tomaszewski 
ego w Łodzi, Wieluūski z żoną —- 

tru m seo w Łodzi, Aleksander 
czyński ostatnio art. teatru warszawskiego 

„Reduta. 
Na dekoratora zaangażowany został p. Bro 

nisław Rysiewski, — b. art. malarz i deko- 
rator teatru Rejnhardta w Berlinie. 

Na administratora i sekretarza zaangażo- 

wana zestała p. Zofja Ru 

          

  

   
  

      

    

    

Inauguracyjne przedstawienie odbędzie 
20 bm. odegraniem sztuki Rapackiego (s) 
p.t. „Sobieski pod Wiedniem'*. 

— Zakończenie budowy mostu. — W 
iższych dniach Powiatowy Zarząd Drogowy 

y prace nad budową drugiej połoww 
zę Mereczankę na granicy po! 

            

SZA a połow a mostu ze strony litew- 
AE wstudówańa została jeszcze w roku ub. 

— Mieszkańcy Indury starają się o pozo- 

stawienie samorządu miejskiego. — W tych 
dniach delegacja mieszkańców Indury złożyła 

w tut. Starostwie memorjał, w którym poru- 
sza sprawę projektu skasowania samorządu 

miejskiego Indury. 
Autorzy tego memorjału wskazują, że znie 

sienie samorządu miejskiego odczuje całe n 

steczko dotkliwie, gdyż gmina wie 
cząc się p dówózystkieih o dobrobyt wsi, za 
niedba interesy miasta. 

— Kto jednak zabierze to zboże. — W 
tych dniach były dzierżawca majątku Lachno- 
wo p. Wajn, złożył zameldowanie, że obecny 
dzierżawca tego majątku p. Rylman przywła 
szczył u niego 14 furmanek zboża, ogólnej po- 
jemności 14 tysięcy kilo. 

Na skutek polecenia prokuratora furman- 
ki ze zbożem zatrzymane zostały w pobliża 
Grodna, gdzie zboże miało być sprzedane. 

O tem zbożu jednak dowiedział się urząd 
skarbowy, który nałożył sekwestr za zaległe 
podatki Rylmana. | 

Do ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy, 
zboże ulokowano w składach młynu Łapkusa 
i Skibelskiego. 

— Pożar. W nocy na 9 b. m. przed półno- 

cą we wsi Litwinki gm. łoszańskiej w zabudo- 
waniach Żydzianowskiego Konstantego wy- 

buchł pożar, który przerzucił się na sąsiednie 

zabudowania. Pastwą płomieni padło 3u do- 
my mieszkalne, 4 chlewy, koń, 5 krów, 6 sztuk 

nierogacizny, i około 1500 kig zboża. 
Straty sięgają 7 tys. zł. Przyczyny pożaru 

narazie nie ustalono. 
— Bestjalski wyczyn  zwyrodnialców. — 

W ubiegłą niedzielę około godz. 20-tej miesz- 
kańcy m. Skidla Mozolewski Jan lat 25, Szen 
Paweł lat 24, Siewruk Maksym l. 26, Dzylen- 
kowski Paweł i Szylenkowski Grzegorz, za- 
trzymali idącą przez podwórze 13-letnią mie- 
szkankę tegoż miasteczka Marję  Kłukowiec, 
wciągnęli ją do pobliskich zabudowań, gdzie 

    

  

  

SZKÓŁKI PODZAMECKIE 
Franciszka hr. ZAMOYSKIEGO 
poczta Maciejowice, woj. Lubelskie 

polecają na sezen jesienny PO CENACH ZNACZNIE ZNIŻONYCH 

. DRZEWKA I KRZEWY OWOCOWE, ZDOBNE, 

Cennik na żądanie bezpłatnie! 

- morządowych w Wołożynie, Nieświeżu, 
ie cach, 

    

      
    
    

    

       

— Przyjęcia u p. Wojewody. W dniu 12 
b. m. pan wojewoda Stefan Świderski przyjął: 
Dełegację kolejarzy ze Stołpców w osobach pp. 
Morupińskiego i Cygielskiego, którzy prosili p.. 
wojewodę o łaskawe wzięcie udziału w uro- 
czystoścach poświęcenia sztandaru PKW na 
dzięń 17 b. m. 

Pan wojewoda Stefan Świderski w dniu 12 
b. m. «w „mieszkaniu prywatnem podejmował 
obiadem przybyłego na uroczystość poświę- 
cenia szkoły Nazaretanek J. E. ks. Biskupa 
Bukrabę, ks. prałata Karola Lubiańca, księcia 
Radziwiłła z Nieświeża oraz bawiących w 
Nowogródku Starostów Ziemi Nowogródzkiej. 

—-Posiedzenie Wydziału Wojewódzkiego 
w Nowogródku. Dnia 9 września r. b. obra- 
dował pod przewodnictwem p. wojewody 
Stefana Świderskiego Wydzał Wojewódzki w 
Nowogródku. 

Porządek obrad obejmował: sprawy po- 
<datkowe, pożyczkowe, budżetowe,  uposa- 
żeniowe, odwółania i zażalenia podatkowe i 
inne. 

Wydział Wojewódzki zatwierdził: uchwa- 
ły i statuty podatkowe powiatowych  związ- 
ków samorządowych w Baranowiczach i Stołp- 
cach na rok 1934-35. uchwały wszystkich po- 
wiatowych związków samorządowych z wyjąt- 
kiem nieświeskiego, . w sprawie zaciągnięcia z 
Funduszu Pracy pożyczek na zatrudnienie bez- 
robotnych uchwały powiatowych związków sa- 

Stołp- 
Nowogródku, w sprawie konwersacji 

pożyczek, ostatecznie ustalone budżety po- 
wiatowych mwiązków samorządowych na rok 
1933-. 34, oraz budżety dodatkowe, sporządzo- 
ne w związku ze składkami należnemi od sa- 
morządów, w myśl ustawy 0 Fundusz Pracy, 
statut organizacyjny  Międżykomunalnego 
szpitala w Baranowiczach ze zmianami  prze- 
ważnie natury redakcyjnej, Stawki podatko- 
we zatwierdzonych uchwał zostały  utrzy- 
mane na poziomie roku bieżącego. 

Wydział Wojewódzki odmówił, z powodu 
* przeszkód prawnych udzielenia zezwolenia Ko- 

munalnej Kasie Oszczędności w Lidzie na 
udziełanie pożyczki gminie Iwije. 

Poza wymienionemi sprawami  rozstrzyg- 
nięto odwołania i zażalenia podatkowe, odwo- 
łana od wymiaru kar dyscyplinarnych nało- 
żonych na sołtysów, odwołania w sprawie wy- 
boru wójtów, zatwierdzono uchwały w spra- 
wie wysokości uposażeń dla członków zarzą- 
du m. Baranowicz, i dodatki samorządawe 
dla gmin powiatu lidzkiego. 

— W dniu 9 b. m. w maj. Strzała gm. 
zdzięciolskiej we młynie należącym do Mac- 
kiewicza Wacława zatrudniony tam młynarz 
został schwytany przez wał transmisyjny i 
doznał ogólnego . potłuczenia. 

Odwieziony do szpitala 
Nowogródku zmarł. 

Sejmikowegó w 

— Święto Młodej Wsi odroczone. — Dnia 
11 bm. odbyło się pod przewodnictwem dok- 
torowej Wadasowej posiedzenie Obywatelskie 
go Komitetu Święta Młodej Wsi. W posiedze 
niu wzięli udział: p. p. Galasiewiez, Osiński, 
Moliński, Dobrowolski, * Sieczko, Wołyńczuk, 
Majchrzycki i in. 

Po przeprowadzonej dyskusji postanowio- 
no: 

1) odroczyć święto Młodej Wsi do lata na 
stępnego roku; 

2) do przeprowadzenia tej akeji wybrano 
tymezasowy komitet, złożony z p. wicewoje- 

wody Godlewskiego jako przewodniczącego 

Woj. Zw. Str. Po: p. Osińskiego,    

  

    Strzelea p. Majch kiego, pre 
Młodzieży Ludow. 

— Kradzież. — W dn. 
ku P. P. w Worończ, 
chut. Rowiny gm. 

zameldował, że w piery zych | dniach września 

rb. została mu skradziona sprężynówka мат 
tości 50 zł., o której kradzież podejrzewa Kar 

pacza Jetżez0 i Cieślika Jana. 

— Pożar. — W dn. 11 bm. w m-ku Ń 
jelni przy ulicy Mickiewicza nr 8 z niens 
nej przyczyny zapalił się dom drewniany 1 
zamieszkały, należący do Sajczyka Pawła, — 

zam. w Kozłowszczyźnie pow. słonimskiego. 

Dach i sufit spalił się, Ściany zaś, okna i 

drzwi uratowano. W domu nie było żadnych 

5 bm. do posternu- 

ił się mieszkan ее    
    

    

Nowo- 

    

   

  

  

kolejno dokonali gwałtu. rzeczy. Dom był asekurowany w PZUW w 
Zwyrodniałych młodzieńców zatrzymano. Słonimie. Wartość domu wynosi 2500 zł. 

17) trudno było dowieść. Ale mąż mój' potrafił 

ii spolna tajemnica 
ROZDZIAŁ XXIII 

HISTORJA DAISY PEARSON 

— Teraz mogę v ko powiedzieć, — 
zaczęła Mrs. Pearson. —— Kończyłam -medyc) - 

nę, kiedy na którymś z balów przedstawiono 
mi adwokata Pearsona. Był on otoczony ogól 
nym zachwytem, nieledwie uwielbieniem pav, 
pochwałami przyjaciół i znajomych. Nieraz 
później zastanawiałam się nad tajemnicą ogól 

nej sympatji otoczających dla tego człowie- 
ka.. Może jego piękność i wdzięk w obej- 
ściu działały tak na ludzi? Muszę przyznać 
się, że odrazu uległam temu czarowi. — Był 
to człowiek o dużej inteligencji i zdolno- 
ściach, których jednak nie umiał wykorzystać 

dzięki chorobliwemu prawie lenistwu. 

W ciągu kilku miesięey zostałam otoczo- 

na jego względami, pełnemi uwielbienia i mi- 

łości, jego słowami i ciągłą myślą, że było to, 
jak gęsta sieć pajęcza, która nie dała mi w- 

dzieć jasno... 

— ei jednak bardzo prędko, po 
ślubie... o wadach jego nie będę mówiła, bo 
to do.sprawy nie należy, mimo wszystko nie 

  

one były powodem do rozwodu: wciąż jeszcze 
kochałam go, kiedy Marjorie miała rok. Ale 
on był bardzo pewny mej miłości... zbyt pew- 
ny. Pewnego wieczoru wtajemniczył mnie, 
jakie jest jego główne źródło dochodu i zażą- 
dał pomocy w tej „pracy, — Usta jej wy- 
krzywiły się nawpół boleśnie, a nawpół po- 
gardliwie, — miałam  kokietować pewnego 
wyższego oficera z ministerstwa wojny, które- 
„mu podobałam się i wyciągać od niego infor- 
macje... 

— Tego nie mogłam znieść i tegoż. wie- 
czoru wyjechałam z domu do siostry, zabie- 
rając, naturalnie, Marjorie. Zagroziłam mu 
przytem, że zdradzę jego tajemnicę, ale on 
się roześmiał tylko, mówiąc: „A jakież masz 

"owody? Chcesz skandalu — proszę, ale pa- 

miętaj, że wtedy ja będę mógł łatwo dowieść, 

że jesteś warjatką, ty nie nie zyskasz, a có- 

rećzkę stracisz!'* Od pierwszej chwili pi 
ścia na świat, Marjorie była dla mnie najw. 
szem dobrem Świata. Postanowiłam więc mil- 

czeć i nikt, prócz siostry nie znał prawdy! 
— Sprawę rozwodową prowadziłam, о- 

pierając się na zarzutach zdrady, której nie- 

   

* liczyłam, że gdy ja zacznę zarabiać, 

z właściwą sobie umiejętnością przedstawić 
sprawę, sprowadzić świadków, zagmatwać 
wszystko, że wkońcu córeczkę przyznano je- 
mu. Był to dla mnie cios. Poszłam do niego, 
grożąc mu znów, tym razem odpowiedział mi 
wybuchem wyznań miłosnych i tęsknot. Utra 
ciwszy mnie, zrozumiał, — jak twierdził, — 
że jestem jego prawdziwą i jedyną miłością. 
Ale nie nie mogło zachwiać mej decyzji. Wte- 
dy powiedział: „Oddam ci małą, kiedy bę- 

dziesz mogła sama ją utrzymać, bo skoro uie 
chcesz wziąć ode mnie ani pensa na jej utrzy 

manie, to zginiecie obie!'*. 
— Zrozumiałam, że to jest wybieg; ale 

będzie 
musiał oddać mi córeczkę. Zabrałam się do 
pracy i właśnie teraz dostałam dobrą posadę. 

Ale, jak jnż panu sędziemu wiadomo, Mr. 
Miller — przyjaciel i pomocnik mego męża, 
przyniósł odmowną odpowiedź na pisemną mo- 
ją prośbę o zwrócenie dziecka. Wtedy wstałam 
chora i chciałam wezwać policję, by przy 

mnie, niespodzianie zrobiła rewizję w jego 
mieszkaniu, ale wpierw chciałam powtórzyć 

groźbę. I wtedy, jak już opowiadałam, zna- 
lazłam tłum ludzi przed jego miaszkaniem. 

— Więc pani nie wie, kto go zabił? 
— Kiedy wróciłam do domu, znalaztam 

list od męża. Błagał, abym wróciła do niego, 

   

  

Kino 

LU 
Dziś premiera! Rewelacyjna atrakcja filmowa! Co ma s © O czem wpierw myslec? J.k ma 

spędzić czas? Człowiek któremu zostało 

Nad program: 

„© GODZIN ZYCIĄ““ 
Nowy ciekawy problem! O palmę pierwszeństwa w grze walczą: Warner Baxter, MIRJAM JORDAM i JOHN BOLES. — т х : Dodatki Fata, Foxa i inne. 
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Czarująca 
królowa ekranów 

Fredrica Marcha 

Uśmiech 

Arcydzieło odznaczone ZŁOTYM MEDALEM. 

Norma SHEARER iuo 
(Mr. Jakyl i Dr. Heyde) w najpiękn. fil- 
mie miłosnym, jaki kiedyk. wywrodukowane 

Szczešcia 
Nad program: Najnowsze atrakcje, Seanse o g. 4, 6, 8 i 10. 20 w niedz. od 2-ej 

  

Kino 

Pan 
Dziś! Cudowny przebój śpiewno-dźwiękowy 

(14219 WAS К10Ц7 ierąsue342 

RÓL CYGANÓW 
W rol. gł. rozkoszna, urocza ROSITA M 3RENO oraz najpiękniejszy amant filmowy bożyszcze kobiet 

JOSE ĄOJICA 
asueuoi aufodf] 

Nad program: dodatki dźwiękowe. 

  

Dźwięsowe kino 

„ROXY” 
MICKIEWICZA 22, 

tel. 15-28 

polskiej komedji p. t 

  

— Nabożeństwo w rocznicę Śmierci ś. p. 
Żwirki i Wigury. W dniu 11 września jako w 
rocznicę śmierci ś. p. kap. Żwirki i inż. Wigury 
odbyło się w kościele parafjalnym nabożeństwo 
żałobne, które odprawił ks. dziekan Bory- 

siuk. 
Po mszy świętej wygłosił płomienne kaza- 

nie ks. Borysiuk, który nawoływał do ofiarności 
na rzecz lotniska oraz do wytężonej pracy na 
tym polu, pomnąc, że przyszłość nasza zależna 
jest od lotnictwa. 

Na nabożeństwie obecni byli naczelnicy u- 
czędów na czele z panem starostą ]. Neuge- 
bauerem. 

— Kursa pszczełarzy. W dniach 18 
września w sali ogniska kolejowego 
się kursa dla pszczelarzy. 

Wykłady będą się rozpoczynały o godz. 9 
rano. 

— Echa katastrofy podczas raidu samolo- 
tów. W dniu 12 września pilot Zygmunt 
Martyniak i obserwator Zygmunt Kinel wyje- 
chali pociągiem pośpiesznym do Warszawy, 
skąd wyjadą do Lublina. Samolot ich został 
w dniu 11 września odesłany do Lublina, 

W dniu 13 września wyjadą dwaj pozosta- 
Y, a mianowicie Jan Sołtykowski i Marcin Ku- 
bczak. 

Jakkolwiek  Kubiczak czuje się nieźle, to 
jednak jedzie on do Krakowa pod opieką sani- 
tarjusza. 

Samolot ich w. dniu 
kowa. Е 

W dniu 11 wrzešnia załadowano na stacji 

Stołpce samolot, który wylądował w Rosji. 

— Nagły zgon, W dniu 7 września o godz. 
15 przy ul. Narutowicza nagle zachorował umy- 

słowo chory Michał Warawa 'lat 62 miesz- 

kaniec wsi Wielkie - Zuchowicze pow. Stołpce. 
Odwieziony dó szpitala międzykomunainego 

zmarł w dniu 8 b. m. z 

Według orzeczenia lekarzy przyczyną Śmier- 

ci był udar mózgowy. 

ZĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

średka od odcizków 

Prow. A. PAKA. 

. Raćje wiieńskie 
Środa, dnia 13 września 1933 r. 

7.00- Czas Gimnastyka, Muzyka, Dziennik 
poranny, Muzyka. Chwilka gospodrcza. 

11.57— Czas 12.05— Muzyka 12.25— 
Pzegłąd prasy 12.35— Muzyka 12.55— Dzien- 
nik popołudniowy. 14. 50—Program dzenny. 
1455— Wesołe posenki. 15.25—Giełda rolnicza 

16.00—Koncert symioniczny. Słowo wstępne 
prof. Józeiowicz.17.00—Odczyt aktualny.17.15- 
Chór górali pienińskich. 17.45— „W śląskich N 
górach -odczyt wygł. dr. K. Simm. 18.05 — 

Defilada motocyklistńów przed mikrofonem 
18.35— Rozmitošci. 18,50— Przegląd litewski 
19.05— Program na czwartek. 19.10— Kwadr 

literacki 19.30— Uroczysta akademja 21.00— 
Koncert muzyki polskiej.  22.25—Wiadomošci 
sportowe 22.35—Kom. meteorologiczny. 22.40 
Muzyka taneczna 

19 i 20 
odbędą 

11 odesłano do Kra- 

  

   
    

pisał, że w inię miłości dla mnie, p 
zerwać z paczką szpiegowską, że te 
mu oni Śmierci 

   

  

2, ale że on się tego nie boi. — 

Niech pan sędzia przeczyta. 

Wyjęła z kieszeni list i 

dziemu. 

— Ohowałam go jako dowód, — dodała. 

; pani znała jego wspólników ? 

ie mogę nikogo wskazać, bo nie wiem. 

— A Milier? 

— Miller był jego złym duchem. Nawet 
Marjorie bała się go, a ja czułam w nim zaw 
sze wroga. Podejrzewałam, że to on wciągnął 

mego nięża do tej szajki, ale nie mam żadnych 
dowodów, prócz. przeczucia! 

-—— Postanowiłem zwolnić panią, — powie- 
dział nagle sędzia Ransom, patrząc w bok, 

— ale bez prawa wydalania się poza miasto. 

— 0, panie sędzio, jaki pan dobry! 
Sędzia wstał, spotkał jej fiołkowe oczy i 

   

nie mógł się od nich oderwać, Ukłonił 

głęboko i zadzwonił.: 
— Pani jest wolna, — powiedział do po- 

licjanta, — proszę wprowadzić Millera. 
Z uczuciem dziwnego ciepła koło serca, 

Daisy Pearson weszła do sąsiedniego pokoju. 

ROZDZIAŁ XXIV 

NIEDOPALONY PAPIEREK. 

Wprowadzono Millera; szedł za policjan- 

podała go sę- 

Banda wesołków Zula Pogorzelska, Adolf Dymsza, Konrad Tom, Fertner i iu. w bezsprzecznie najlepszej 

„ROŃEO I JULZIACC (iur pinis. nażdce) 

Giełda warszawska 
Z DNIA 12 WRZEŚNIA 

DEWIZY I WALUTY 

Belgja 124.73 — 125.04 — 12442. 
Gdańsk 173,43 — 173,86 — 1 
Holendja 360.76 — 367, ,66 — 
Londyn 28,82 : : 
Nowy Tori 
Nowy York k 

  

     
   

    

   

  

   Э' A — "(› 44. 
Stokholm 148,90 — 149.65 — 148, 
Szwajcarja 172,88 — 173,31 — 172 
Włochy 47,19 — 47,42 — 46.96. 
Berlin w obr. pryw. 213,25, 
Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE 

Pożyczka bud. 38.50. 
Inwestycyjna 104.75 —104.50. 
5 proe. konwers. 53. 
5 proce. kolejowa 47, 
4 proc. premjowa dolar 
Stabilizacy 5 

drobne 5: 5 
10. proc. kolejowa 102. 
8 proc. obl. komun. BGK 93. 
7 proe. L. Z. 38,75. 
4.5 ziemskie 
5 proce. wa 
8 proc. war 

    

  

  

  

  

   

  

wskie 44.75 — 44.88. 

AKCJE 
Bank Polski 82. 
Kijewski 16. 
Lilpop 11.10. 
'Tendencja niejednolita. 
Dolar w obr. pryw. 6.34 w płaceniu. 
Rubel 4.71 — 4.72. 
POŻYCZKI POLSKIE W s. YORKU 
Dolarowa 59.25. 
Stabilizacyjna 72. 
Warszawska 45.50. 

L O pj K A ИТОНИНТАНИ ЕННЕ 

LECZNICA 
LITEWSKIEGO STOW. POM. SANITARN. 

przy ul. MICKIEWICZA 33-a, tel. 17-77 

(dawniej ni. Wileńska 28), + 
wznowiła przyjęcia chorych pizez lekarzy 
specjalistów w godzinach w dzień 9 —2 1 

Wake 2 — 7. 

  

  

  

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilejce 
Aleksander Bohdankiewiez, urzędujący w Wi 
lejce przy ul. Dąb-Biernackiego Nr. 14 na za- 
sadzie art. 602 K.P.C. ogłasza, że w dniu 16 
września 1933 roku o godz. 10 rano w mająt- 
ku Polany gminy Wiszniewskiej odbędzie 
publiczna licytacja ruchomości, sk 
się z perlaka automatycznego 1 na łoży- 
skach kalkowych firmy Lechja w Lublinie, 
treszezotki Nr. 3 oryginalnej Schultego, brycz 
ki parokonnej resorowej, uprzęży parokonuej 
— chomąta Krakowskie — całkowity komplet, 
wirówki firmy Unjon 150 litr., roweru firmy 

    

      
    

      

Triumph z latarniami i licznikiem; zega 
złotego > »szonkowego z 3 kopertami Nr. 
SS garka damskiego z 5 brylancikami 

288700 o trzech kopertach, narzędzi ko- 
wajdkick — wintelatora, kowadła, młotu du- 
żego, 2-ch śrubsztaków, snajdezy z kamienia- 
mi i bor maszyny, oszacowanych na ogólną 
sumę 2090 złotych. 

Ruchomości powyższe można ożlądz 
dniu licytacji w miejsen sprzedaży w 
w yżej oznaczonym. 

Komornik A. Bohdątikiewiez 

   
   

    

tem bardzo blady i ponury. 

— (zy wie pan, jakie oskarżenie 

ua panu? — zapytał sędzia śledczy. 

— Nie wiem i żądam,-aby mi pan to 

wyjaśnił! — odpowiedział hardo. 

ciąży 

— Przedewszystkiem mamy dowody, że 

pan brał udział w porwaniu czteroletniego 
dziecka Mrs. Daisy Pearson. 

Miller roześmiał się z przymusem: 

— Ja porwałem dziecko, ależ to dosko- 

uały kawał! 

Sędzia podał mu anonim. 
— Ito to pisał? 
Miller przeczytał treść, usiłując opano- 

wać chaos swych uczuć. 

— Czy ja jestem sędzią śledczym, żebym 

miał wiedzieć? — mruknął ironicznie. 

— A jednak pan musi wiedzieć najlepiej, 

bo przed wysłaniem list 1 koperta były w 

pana rękach. Mamy tu odbitki... 

Miller milezał, właściwie był już przeko- 

nany od chwili uwięzienia, że nie mu nie 
pomoże, nie go nie uratuje. Długoletnia in- 
tryga, z której zręcznego uwązania był taki 
dumny, pękła nagle i rozsypała się. Był te- 

raz bezbronny.. 
— Pozatem mamy jeszcze inne poszlaki, 

wskazujące na to, że pan popełniał cięższe 

jeszcze zbrodnie... 
Miller czuł, że nerwy kurczą się w mm 

  

  

   

Salwy śmiechu. Przepiękne melodje Oryginalna treść, — Nad program: Tygodnik Foxa i Nszczenie książek przez 
studentów niemieckich. — Seanse o godz. 4, 6, 8 i 10,20. Ceny popularne. 

Przyjmę dzieci 
do kompietu prywat- 
nego.— Wiek 7—8 lat, 
program drugiego od- 

+ działu. 
Mickiewicza 48 m. 6. 

Zgłoszenia do 22 raze 
i od 3—5 po poł. 

MAAAMASADAA MA LA Las 

KuPuo 
1 5PRZEDAŽ 
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PLACE budowlane 
w centrum miasta do 

    70. sprzedania. Dow. — —————— 
Wilno, — Benedykt EDS 
ska 2 m. 1 lub Mickie EE A Rožiė 

  

2 uczenice (ów) 
przyjmę na mieszkanie 
Z całodziennem nutrzy- 
maniem 75 zł mies. — 
Opieka dobra — Plac 
Metropolitalny 3 m. B. 

RODZINA 
zredukowanęge  urzę- 
dnika, pozostająca w 

__ ostatecznej nędzy, pro- 
si 0 pomoce. Polees 
T-wo Św. Wi "ineeniego— 

  

MIESZKANI E 
5 - pokojowe, Świeżo 

odremontowane, — Z0 
wszelkiemi wygodami 7 
owocowym ozrodem -- 
UL Kalwar, a 

  

    

      
   

      

    

  

ar). 
je na mieis 

towa o 5a. Ofiary przyjmaje Sio. 

5 _ мо @а K. G. 

DO WYNAGĘBRO O" EC > 
MIESZKANIE 

5 - pokojowe, ciepłe,- — 
suche, słoneczne, z wy- 

     

PocZakuis 
PRACY godami. Ul. Piaskowa,, 

Nr. 1. (Obok S.S. Na  *FYTYYYWYYYYYWYGYEC 
zaretanek). Nauczycielka 

— — — — — — Wychowawczyni 
2 .POKO.JE poszukuje pesady — 

umeblowane słoneczne chętnie wyjedzie na 
z balkonem dla kultn -vieś. Wielka 48. 
zalnej osoby: "Dądrow= 20 Z 
skiego 12 m. 3. 0 POSZUKUJĘ 

DOść DUŻY 
POKÓJ 

z meblami lub bez — 
DO WYNAJĘCIA 

Zawalna © 

'ak'ejkolwiek pracy —- 
znam się częściowe za 
gospodaree wiejskiej, 
znam dobrze kuchnię 

ы — mogę  samedzielnie 
a. zająć = z u 83- 

a r S MOD, ai choryek. 
* DWA POKOJE Wymagania skrom — 

duże, słoneczne, Ze nę poważne Świadect- 
wszystkiemi > Wygoda -wo i refer. UL Bsksz 
mi, kuchnia i taras — ta d. П m. 5. 
niedrogo do wynajęcia. — — — — — — — 
Antokol przed košeio- Ochmistrzyni 
łem św. Piotra i Paw- zawodowa szaka pracy. 

  

  

  

   

ła. Przejazd nr. 14. Wyrabia  masio me 
— — — — — — —  вргхеба?. Zna się na 

POKÓJ knchoi, Uczciwa, prz- 
z uiekrępującem wej- cowita. Nieświeske 16 

ściem i wszelkiemi m. 8, © 

newoczesnemi усэ- — zy 
dami do wynajęcia. -- S ŁU ž АСА 
Wileńska 32 m. 5. do wszystkiego pasza- 

6 ———- — kuje pracy — posiada 
PEZSREM MTU dobre Świadectwa Wi- 

"Lekcie leńska 37 m. ŻŁ 

SETERZANTE: WBORZCZŻ 
REKCJE < еа ema 

gry na fortepianie о- mz 
d:iiela pro! Konserwa- Zguby 
toijum. — Warnnki b. 
skromue 8 — 10 rano 
1 2-4. Male sa 
4—6, Ś mvętorzecka. 

  

ZAGINĘŁA 
( suka « bokserka  nie- 

— miecka, bronzewa. U- 
ANETT PARĘ: prasza się 0 doprowa- 

POPIEZ ASS 6 Ip nie za nagrodą pod 
adresem por. Tyszkis- 

= 8. p. p wiez — Prien 8 
ne. -25 

  

  

       

w bolesnem oczekiwaniu na cios. 

Sędzia podał mu drugi list, 

w skrytce biurka. 

— To również pan pisał... 
Nie skończył, bo twarz Millera wykrzy- 

wił skurez takiego nieludzkiego przestracha, 

że sędzia zamilkł. 

— Opowiem panu, jak to było, żeby prze- 

konać pana, że wiemy zbyt dużo, aby kłaza- 

stwo i zaprzeczanie mogło coś dopomóc. Te 

pan dokonał włamania do biurka mecenasa 
Pearsona, w poszukiwaniu tego właśnie swe- 

go listu i jeszcze jednego ważnege papieru. 

Ale pan się nie domyślał, że jest w biurka 
skrytka. Pan inspektor John Brown, był © 
wiele od pana domyślniejszy! Sądząc, że pa- 

ni Pearson jest poinformowana i, że ma tez 

list, postanowił pan szantażować ją, grając 

na tych samych uczuciach, które dotąd nie 

zawodziły w walee jej męża o dziecko. — W;- 

kradł więc pan z pomocą służącej Betsy Sto- 
ne, która powiesiła drabinkę, nie chcąc nara- 

żać się wpuszczająe was przez drzwi i włas- 
nej pana żony Mety Miller, córeezkę pazż 
Pearson. Zaraz następnego dnia przysłał paz 

pierwszy anonim, który uniemożliwił jej na- 
wet obronę gdy została aresztowana, dzieki 
zeznaniom waszej wspólniezki — służącej. - 

Pana żona Meta Miller.. 

(UA) 

znaleziong 
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łowa” Wilno Zamkowa 2. Wydawca Stanisław Mackiewicz. 
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Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński. į


