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Niezapomniane dni wiedeńskie 
I 

Wiedeń, 14 września. 

Ubiegła niedziela była jednym z tych pię- 

ciu Katholikentagen — dni katolickich — któ 
re ściągnęły do Wiednia rzesze wiernych z 

całych Niemiec. Tiirkenbefreiungsteier odby- 
wał się dopiero we wtorek, 12 wrze 

zy, w dzień szarży husarji ze sto- 

        

»ń ods 

  

dzi 

ków Kahlenbergu. 

W niedzielę rano stanął pociąg na dwo?- 

cu wiedeńskim. Pociąg z Polski. i i 

tano go serdecznie po wiedeńsku muzy 

kiestra na peronie, złożona ze starszych pa- 

nów w tużurkach i melonikach, grała marsza. 

Nieznany mi marsz — naturalnie wiedeński, 

z dawnych dobrych 

   

   

  

  nie dzisiejszy, czasów. 

  

Pochód Tyroiczyków (Wildschna- 
uer) z ogromnym drewnianym 

kracyfiksem. 

Starsi panowie z Knappenschaftu innego grać 

by nie mogli: wyglądali bowiem tak, jakby 

pamiętali nietylko epokę Johanna Straussa, 
ule i Nestroya , — dobroduszni, przyjemni, 
przyjaźnie nastrojeni panowie. Co kilka ta- 

któw uderzał mocno będen i dźwięcznie 
trzaskały żele. Bęben i żele  powracały 
wciąż jednostajnym wstrząsem, i trwało 10 

dopóty, dopóki ostatni pasażer nie znalazł się 

w autobusie czy taksówce. Grali więc pano- 
wie może godzinę, nie” odejmując od ust in- 
strumentów, nie ustając w bębnieniu i dzwo- 
nieniu. Jakaż wytrzymałość w starych pa- 

rach z dawnych dobrych czasów! Jakaż po: 
dnieta w tym marszu powitalnym, który ogar- 
niał ezłowieka, prowadził, podsadzał do auta 

i podbijał zda się niezliczone chorągwie, po- 
i ce nad dworcem. A śród chorągwi 

trzy odmiany uderzają wzrok, przytłaczając 

wszystkie inne: ezerwono-biało-czerwona au- 

'strjaeka, biało czerwona polska i biało-żółta 
papieska. W te trzy barwy owinął się cały 
Wiedeń. Łopocą one na stumetrowym szczycię 

wieży św. Stefana; zdobią wszystkie gmachy 

państwowe, zwieszając się z ich dachów na 

kilkanaście metrów wdół — ogromne, ciężkie, 
nieruchome; wysterkają dekoracyjnie z okien 

i balkonów; furkocą z wiatrem na tramwa- 
jach i autobusach. Wiedeń w chorągwiach. 

   

    

   

  

Kościół na Kahlenbergu z kapli- 
cą Sobieskiego, przed którym 
kardynał Hlond celebrował mszę 
św. dn. 12 września. Kanclerz E. 
Dollfuss złożył wówczas wieniec 
laurowy w kaplicy królewskiej. 

1 jeszcze w owocach, które obciążają stoliki 
przekupniów na każdem skrzyżowaniu ulic: 
rozcięte ezerwone kawony, żółte melony, żół- 
te, czerwene i zielone winogrona, fioleto- 
we wielkie śliwki i różowo-żółte brzoskwi- 
nie. I jeszcze Wiedeń jest w słońcu, które 

świeci nieprzerwanie w dni świąteczne. Wie- 
den jest kołorowy, owocujący i  świetlisty. 

W dzień od słońca, w nocy od różnobarwnych 

neonów i reflektorów, oblewających światłem 

monumentalne gmachy i pomniki na maje- 

statycznych Ringach. I Wiedeń jest wypełnio- 

ny, napęczniały tłumanii. 

— Ale to tylko dziś, wczoraj, nioże 

szcze jutro — mówi z westchnieniem portjer 

hotelowy: pojutrze, za parę dni Wiedeń opa- 

stoszeje. Biedny Wiedeń, o — bardzo biedny... 
   

iem nie o. biedzie Wiednia i nia 

Przyjechałem to, aby 
viami, owocami i słońcem cie- 

    

   

po 

  

więtować. A przecie pod drzwiami 

żdego wiel- 

ągnięciem 

Nie moż- 

  

każdego kościoła, u podjazdu ka 

kiego hotelu zatrzymują mnie w. 

dłoni ludzie pr cy o jałmużnę. 

        

na ich nazwać żebrakami: są przyzwoicie u- 

brani, i nienatrętni, i niezawodzący. Tyle 

tylko, że nędzni na twarzach, że nie biorą 

   
udziała w powszechnej rado: 

ciągniętą ręką. Trzeba im da      

  

groszy: oni napewno nie kłamią nędzy. Ale 

nie zastanawiam się nad nimi dłużej. 

zastanawiam się również nad 

kolporterami pisma, które naz „Ge- 

rechtigkeit''. Sprawiedliwoś Praworząd- 

ść? Iustitia? — Z dwóch stron tytułu wid- 

ją wymowne godła: nalewo Hackenkreuz, 

naprawo waga. Pod Hackenkreuzem napis: 

Nieht so! Pod wagą: Sondern so! Czy to 

jest pismo ks. Starhemberga i Heimatschutzu, 
ących z hitleryzmem? Czy też którego z 

  

   niezl 

   
wa się 

    
  

  

   

  

licznych Jugendverbandów — owych związ- 
kow katolickiej młod: które wzdrygają 

To 

co 

się na myśl o Anschłussież Nie wiem. 

mnie nie . interesuje. Niech sobie vobią 
cheą. Noszą oto Śliczne błękitne koszule, ja- 

sne jak niebo. Są już na świecie czerwone 

koszule, czarne i brunatne. Niech będą je- 

szcze błękitne. Kolor ich  przyjemni 

tamtych. Może mniej prakty 

brunatne nie brudzą się tak szy 
žna je dłużej nosić. Niech jednak  wdzięczą 

się ci młodzi cułopey świeżością błękitu, niech 

  

y od 

  

rne i 

  

   
ybko — mo- 

   

  

przekonywują rodaków, że kolor nieba pięk- 

niejszy od brunatnego. Stańmy na rogu i 

przepuśćmy ich pochód. Idą twardo i moe- 
no, uśmiechnięci i entuzjastyczni. W: 

młodzi i — przebóg — w większości cz 

włosi. Czyż mogliby z nich być rasiše 

typ zupełnie inny od hitlerowskiego 

ich postawa, ruchy i uśmiech różnią się od 
berlińskich Uebermenschów. Publiczność wi- 
ta błękitną młodzież z miłością, woła heil! i 
powiewa chusteczkami. Ach, te wiedeńskie 
chusteczki powitalne, ten gest rozkołysanych 
w powietrzu dłoni! Ile w. nich dziecięcej pro- 
stoty, ile rozbrajającej życzliwości. Wszędzie 

Scy 

no- 
   

  

i? 

idealu; 

    

Ich z 

  

Vragment parku w Sehónbrunnie podezas mszy polowej, 
  

odprawionej dn. 16 
września przez legata papieskiego kardynała La Fontaine. 

chusteczki — białe chorągiewki pokoju. Wszę 
dzie falujące dłonie — spragnione uścisku i 

braterstwa. 
s e 

zjechało bardzo wielu. Może 

kilkanaście tysięcy. Dokoła słyszy się mowę 
polską. W każdym hotelu grupa Polakow. 

Polacy obchodzą swoje święto. I w jakiż spo- 
sób je obchodzą ? 

Polaków 

      

mzecz dziwna, że zbliżają się do siebie 

z ławością, że jaż z przekroczeniem granicy 

czują się na dalekiej obczyźnie, już w w: 

nie tworzą Polonję i kolonję polską. Prz, 

pinają znaczki, wyróżniające ich spośród in- 
nych, przyczepiają biało-czerwone wstążeczki. 
Robi się odrazu nastrój, odzywają się echa 

wygnańcze, powiększa się rodzina. 

    

  

  

— Jestem Jankowski z Radomska. 

— Z Radomska? (o za spotkanie! Ja 

też z Radomska. Lewandowski.. 
— Qzy nie krewny czasami rejenta? Bo 

ntem Lewandowskim niejedną sprawę 
mieliśmy. Zaeności człowiek... 

— Pan pozwoli, że się przedstawię. Ko- 
złowski. 

— Kowalski. A pan z jakieh stron, jeśli 
wolno wiedzieć ? 

— z wiocławka. 
-ae znam. Ale mam tam krewnych. 

Słyszał pan może o Świderskich? 

    

— (zy nie radca Świderski z urzędu 

skarbowego ? 

— Ten sam. 

— Nadzwyczaj sympatyczny człowiek. 

W ten sposób kilkunastu Polaków, któ- 
rych rocznica wiedeńska ściągnęła przypad- 

kiem do jednego hotelu, odszukało już przy 
śniadaniu wszystkich swych krewnych, pr 

jaciół i znajomych. «rzy obiedzie znają się 

Polacy tak, jakby sto beczek soli ze sobą zje- 

dli, a przy kolacji pokłócili się o projekt no- 

wej konstytucji. Ciekawy naród. Zawsze taki 
sam. Zawsze,jak się to mówi, z sercem na 
dłoni, skłonny do wypitki i do wybitki, 
prezentuje - się cum clamore ac strepitu, jak 

to już skiadnie pan Zagłoba ongi powiedział. 

Czy pamiętacie te karty „Czarodziejskiej gó- 
ry'', gdzie Tomasz Mann opisuje grono Pola- 

ków w sanatorjum w Davos? Tomasz Mann 

nie przesadził. : 
Więc jakże obchodzili 

rocznieę odsieczy wiedeńskiej 

Krótko można powiedzieć, że się modlili 
i bawili. Do połuania nabożeństwo w koście- 

le polskim z umoralniającem kazaniem na ie- 

mat przedmurza i Polonji semper fidelis. 
Po obiedzie zakupy, zakupy i zakupy.  Za- 

palniezki wiedeńskie, habigi, wyroby skórza- 
ne, krawaty, szale... Rewizja celna? Jakoś 
się przewinie. Rewizji osobistej nie robią 
przecież. A po wieczerzy... 

   

      

Polacy świetną 

    

Uroczystości kt czci Batorego 1 Sobieskiego na Wegrzet 
Odsłonięcie pomnika króla Jana III w Estergom 

BUDAPESZT PAT. — Delegacja polska 
udała się w piątek specjalnym pociągiem do 

Estergom. Towarzyszyli jej: węgierski mini- 
ster sprawiedliwości Lazar, poseł Rzeczypos- 
politej Łepkowski, wiceprzewodniczący Izby 
Deputowanych, prezes węgierskich kolei pań- 

stwowych, przedstawiciele węgierskiego mini- 
sterstwa spraw zagranicznych oraz kół polity 
cznych. Na dworcu w Estergom oczekiwali na 

delegację prymas Węgier kard. Seredyi, przed 
stawiciele władz i miasta. 

Burmistrz wygłosił serdeczne powitalne 
przemówienie, na które odpowiedział prymas 

Elond. - 
w Estergom, które zostało uwolnione od 

Turków dzięki zwycięstwu króla Sobieskiego 
pod Parkanami, odbyła się w obecności olbrzy 
mich mas ludności uroczystość odsłonięcia po 
mnika Sobieskiego. Po mszy świętej i odśpie 
waniu przez chór hymnów polskiego i wę- 
gierskiego, wygłosił przemówienie prezes Sto- 
warzyszenia Węgiesko - Polskiego dr. Bartel 
który podkreślił, że Sobieski nietylko uchro- 
nił świat chrześcijański przed nawałą turecką 
ale również zapoczątkował wyzwolenie Wę- 
gier. Pomnik wyraża wdzięczność Węgier dla 
Wielkiego Króla. 

Po przemówieniu dra Bartla opadła zasło- 
na pokrywająca pomnik, a chór odśpiewał hy- 

mny polski i węgierski. 
Węgierski minister sprawiedliwości Lazar 

w mowie swej zaznaczył, że na cokole pom- 

nika widoczne są obok siebie orzeł polski i 
krzyż węgierski, Droga, którą kroczyły naród 
polski i naród węgierski — powiedział mi- 
nister — była zawsze równoległa. Wielokrot- 
nie obydwa narody spotykały się w ciągu stu 
leci, nigdy jednak nie występowały przeciw 
ko sobie z wrogiemi zamiarami,. zawsze wy- 

ciągając ku sobie przyjazną dłoń i potwier- 

dzając wielką prawdę historyczną, że wzmoc 
nienie przyjaznego sąsiada jest równoznaczne 
z własną konsolidacją. Kiedy- król Sobieski 
zapoczątkował wyzwolenie Węgier, odwdzię- 
czył się tem samem za wielki dar, jaki przed 
400 laty Węgry uczyniły Polsce, w osobie 
króla Stefana Batorego, Historja wyzwolenia 
Estergom jest wielkiem i sławnem wydarze- 
niem, którego pamięć Węgry zachowają na- 
zawsze. 

BUDAPESZT PAT. — W czasie obiadu 
wydanego na cześć gości polskich, bawiących 

w Budapeszcie z racji uroczystości węgier- 
skich ku czci królów Jana Sobieskiego i Ste 
fana Batorego, wygłosił przemówienie mini- 
ster rolnictwa Kallay. 

Mówca podkreślił, że podobnie jak w prze 
szłości wspólne były losy obu narodów na po 
lu walk, tak i obecnie wspólny jest los wło 
ścian obu krajów: Mówi się dziś, że oba na- 
rody przebyły wielkie epoki historyczne, lecz 
ich drogi nie są już tak równoległe, ponieważ 
przestały istnieć wspólne zagadnienia. Nie 
jest to słuszne, gdyż najdonioślejszem zagad- 
nieniem wspólnem jest egzystencja pracowni- 
ków rolnych i dobrobyt narodu, a w tej 
dziedzinie losy są znów analogiczne. Mówca 
przytoczył słowa polskiej piosenki ludowej: 
„Polak, Węgier dwa bratanki'* i kończąc 
swą przemowę wzniósł toast na pomyślność 
narodu polskiego. 

W odpowiedzi na to przemówienie zabrał 
głos b. minister Janta - Połczyński, delegat 
rządu polskiego. 

Mówca zaznaczył, że Święto dzisiejsze 

jest raczej apelem żywych, niż wspomnieniem 
umarłych, albowiem wyczyny króla Stefana 
Batorego znajdują żywy oddźwięk w naro- 
dzie polskim. Król Stefan Batory odznaczał 
Się wielkiemi zaletami osobistemi, należał do 

narodu przyjacielskiego, który walczył o te 
same ideały, co i naród polski. Dzisiejsza 
rocznica poruszyła serca polskie i dlatego 

przybyliśmy złożyć hołd pamięci króla, które- 
go wydał naród węgierski. Możność wydawa- 

nia wielkich ludzi świadczy o żywotności ra 
roau. Znajdziecie nas zawsze gotowych, 

mówił minister Janta --Połczyński — do 

szczerej i przyjaznej współpracy i w tym 
duchu przynoszę wam  najserdeczniejsze zży- 

czenia z całej Polski. Wznoszę kielich na zdro 
wie JE. Regenta Horthyego i dzielnego na- 

rodu węgierskiego. 

Przemówienie ministra Janta - Połczyń- 
skiego przyjęte było owacyjnie. 

Po obiedzie odbył się raut, urządzony 

przez rząd węgierski na cześć polskich gości. 

P. Prezydent Mościcki 
WILNO. Po krótkim pobycie w puszczy 

rudnickiej P. Prezydent Mościcki opuszcza dziś 

o godz. 11-ej rano Olkieniki ; wraz z otoczeniem 

  

opuszcza dziś Olkieniki 
odjedzie do Warszawy. 

Podczas połowania P. Prezydent ubił dwa 

łosie. 

PART ESS 

Akcja Roosevelta napotyka trudności 
Znowu zniżka dolara na giełdzie londyńskiej 

LONDYN. PAT. Ostatnie wiadomości z 
Ameryki zdają się wskazywać na poważne 
trudności, na jakie natrafia w danej chwili 
prezydent Roosevelt. Trudności zastosowania 
się przemysłowców do nowego kodeksu pracy, 
wywołują strejki robotników, żądających natych 
miastowego wprowadzenia w życie nowego 
kodeksu. Strejk górników w Pensylwanj, w 
którym bierze udział około 40.000 ludzi, do- 
prowadził nawet wczoraj do poważnych za- 
burzeń, w czasie których” 15 osób zostało po- 
ranionych. 

Pozatem przemysł amerykański zaczyna 

odczuwać silny brak kapitałów obrotowych, 

których banki nie chcą im przyznawać, bojąc 

się ryzyka. Prezydent Roosevelt rozważa 0- 
becnie nową formę pomocy przemysłowi przez 
udzielenie mu pożyczek i kredytów ze strony 
rządu Stanów Zjednoczonych, W Londynie о- 
ceniają podobne rozszerzenie polityki kredy- 
towej rządu, jako inilację dolarową. W związ- 

ku z tem dolar obniżył się wczoraj bardzo 

znacznie na giełdzie londyūskiej, gdzie przy 
zamknięciu giełdy za funta płacono 4,62 dolary. 

   

aw 

  

— (o robimy, proszę państwa, z resztą 

wieczoru? 
— Idziemy na operetkę, proszę państwa, 

na operetkę! 
— Eee — krzywi się piękna panna Lo- 

la: — widziałam już wszystkie operetki w 

warszawie. 
— Ale nie widziała pani wiedeńskiej, pan- 

no Lolu. A właśnie w „Theater an der Wien'* 

grają Damę z parasolem. Cudowna rzecz. Ko- 

niecznie musi ją pani zobaczyć, koniecznie. 
Następuje drobna sprzeczka, bo ktoś inny 

wolałby pójść do „Varietć Ronacher**. Wkoń- & 

cu dochodzi do porozumienia. 
— Ale wszyscy, moi państwo. Jak razem 

to razem. 
A nazajutrz znowu nabożeństwo z 

niem na temat: „veni, wvidi, Deus vicit' 

Wieczorem? Idziemy do Feminy, koniecznie 
do Feminy! Jakto? Być w Wiedniu i nie zo 
baczyć najstawniejszego Nachtlokalu? Nie do 
darowania. Przecie nawet wywieszono na Fe- 

minie, pomiędzy 

dami, i słowiański, że są tam „ 

sze diwki z caleho Widnia''. 
Takim rzeczy obrotem sprawdzało się je- 

szcze jedno staropolskie przysłowie, żeśmy i 
do tańca i do różańca. 

Mimo to zdarzały się chwile 

na Lola miewała spleeny, cho 

czystości było nieustające, chociaż tyle jest 

w Wiedniu Sehenswiirdigkeiten, chociaż tych 

dni świątecznych było kilka zaledwie. 
— A meże poszłaby pani do Kapucynów ? 

— Do Kapucynów? A co tam ciekawego? 
+ 

  

  

   

  

    

  

wielu różnojęzycznemi szyl- 

jkrasnej-        

nudów. 

      tempa u 

  

Kościół istotnie nazewnątrz nieciekawy, 

prosty i skromny. I wejście do krypty nie- 
znaczne. Tyle, że napis na niem: Zur Kaiser- 
gruft. Ale w tych podziemiach spoczywa stu 
trzydziestu Habsburgów. Podziemia całkiem 

zajne, biało malowane, częściowo tylzo 

wyłożone kararyjskim marmurem. Zato przed 

niemi ogromny sznur ludzi, ciągnący się do 

połowy najbliższej przecznicy, oczekujący w 
skupieniu kołei: Są wśród nich cudzoziemcy. 

Francuzi, których dużo ze swym kardynałem 

zjechało; czescy sokoli, którzy cały oddział wy 

delegowali; wieśniacy węgierscy w lnianych 
spodniach, wypuszczonych do kostek na czar 

ne buty, i w fartuchach trójkątnych. Prze- 
ważają jednak Austrjacy, a między nimi Ty- 

rolezycy w białych pończochach, różnobarw- 
nych kurtach i w kapeluszach fantastycznie 

zdobnych w kwiaty i pióra. ю 
Kilka sarkofagów w oblężeniu: Leopold I, 

cesarz Świętego cesarstwa rzymskiego, współ- 
cześnik Jana III; książę Reichstadta — i 
krypta Franciszka Józefa. Drobny, szczupły, 

TELEGRAMY 
ZAKOŃCZENIE ZJAZDU LEKARZY 

SŁOWIAŃSKICH 

POZNAŃ PAT. — W piątek przed połud- 
niem po ostatnich posiedzeniach sekcyjnych 
zamknięty został zjazd lekarzy słowiańskich 
oraz zjazd lekarzy i przyrodników polskich. 
Następny zjazd uchwalono odbyć w roku 1935 
w Sofji. Po wyborze nowej stałej delegacji 
zjazdowej przemawiał prof. Marchlewski, któ 
ry zreasunował wyniki obrad zjazdu. Następ- 
nie uczezono pamięć zmarłego przed kilku 
dniami prof. dra Karwowskiego. 

CODOS I ROŚSI W WARSZAWIE 

WARSZAWA PAT. —Słynni lotnicy fran 
cuscy Codos i Rossi na samolocie „Le Brix'* 
wystartowali dziś rano ze Strasburga do Mo- 
skwy. Jednocześnie z lotniska strasburskiezo 
wystartował samolot „Briarritz** pilotowany 
przez lotnika Verneilla. 

W godzinach południowych samolot „Le 

Brix** przeleciał nad granieą polsko -_czes- 
kosłowacką, - zaś o godzinie 15 min. 16 lot- 
nicy Codos i Rossi wylądowali na lotnisku 
na Okęciu pod Warszawą. W dalszą drogę od 
lecą lotnicy jutro o godz. 9.30 rano. 

INTERWENCJA AMBASADORA FRANCJI 
W BERLINIE : 

PARYŻ PAT. — Pomimo dyskrecji kół 
oficjalnych potwierdza się wiadomość, że um 
basador Francji w Berlinie interwenjował 

wczoraj w imieniu rządu francuskiego u mi- 
istra spraw zagranicznych von Neuratha, w 

związku z wręczeniem oddziałowi szturmow- 
ców w Kehl sztandaru z napisem  „Stras- 
burg“*. Premjer Daladier i Paul - Boncour 

badają obecnie raport ambasadora Franeji 0- 

  

   

  

  

  

  

  

raz omawiają instrukcje, jakie zostaną mu 
przesłane. 

BUNT WIĘŹNIÓW 

JEROZOLIMA PAT. — W więzieniu w 
Bassra nad zatoką perską zbuntowani więź- 
niowie zaatakowalf straż więzienną, usiłując 
wydostać się poza obręb budynku więzienae- 
go. Oddziały policyjne uśmierzyły bunt, 8 
więźniów zostało zabitych, 20 rannych. 

LEHTINEN ZDYSKWALIFIKOWANY 

HELSINGFORS PAT. — Fiński związek 
lekkoatletyczny zdyskwalifikował na 3 miesią 
ce swego najlepszego dłagodystansówea Lehti 
nena za odmowę startu w spotkaniu z Angli- 
kami. Lehtinen uzależnić miał swój start we 
wspomnianych zawodach od wysokiego hono- 
rarjum. 

  

z dużą brodą braciszek w bronzowym habi- 

cie prowadzi. Do krypty Franciszka Józefa 
idzie się przez pustą kryptę. Stoi w niej tyl- 
ko na wzniesieniu popiersie Karola I, ostat- 

niego Habsburga na tronie. Wokół popiersia 

płoną światła. 
— Ta krypta — mówi braciszek głębokim, 

melodyjnym głosem, który nabrzmiewa rzew- 
nością — nie wiem, szczerą czy wyuczo- 

ną: — ta krypta przeznaczona jest dla ostat- 
go monarchy Austro-Węgier, zmarłego na 

dalekiej wyspie Maderze. Teraz wstąpimy do 
robowea cesarza Franza Josefa. Spoczywa 

on oto w tej wielkiej, środkowej trumnie. 

Zmarł roku 1916, po sześćdziesięciu ośmiu la- 
tach sławnego panowania, w osiemdziesiątym 

    

  

. szóstym roku swego żywota. Naprawo od nie- 

  

Pomnik w Schwechat pod Wied- 
niem, gdzie dn. 15 września 1683, 

po zwycięskiej bitwie, nastąpiło 
spotkanie Jana Mł z Leopoldem I. 

go spoczywa nieszczęśliwa cesarzowa Elżbieta, 
nalewo nieszczęsny arcyksiążę Rudolf... 

Melodyjny głos braciszka wznosi się góc- 
nemi tonami, odbija echem o sklepienie i za- 
łamuje się nagle, nadszarpnięty : 

— Za duszę cesarza Franciszka Józefa, 
za dusze jego małżonki i syna odmówmy 
krótką modlitwę. 

I oto — jeden, drugi, dziesiąty... oto 
wszyscy klękają. Tui tam ktoś niespodziewa- 
nie zapłakał. I jeszcze ktoś. Braciszek stoi z 
rękami złożonemi do modlitwy. Świece migo- 
cą. Zielenieją wieńce u stóp trzech sarkofa- 
gów. 

Więe ei Wiedeńczycy, ci Austrjacy dotąd 
pamiętają i kochają Franza Josefa? 

* * * 

'W samej rzeczy. W oknach magazynów 
wystawiono bez liku fotografij z Tiirkenhe- 
freiungsfeier. Kardynał Innitzer i Dollfuss, 

legat papieski i prymas polski, msza polowa 
w Schónbrunnie i Fackelzug na Ringach... 
Bez końca. A obok tych fotografij, tui tam, 
stare zdjęcia z Kaiserzeit. Schónbrunn i Franz 
Josef w białym mundurze, w kasku z pióro- 
puszem; karoca dworska wyjeżdżająca z 

Burgu; zmiana warty przed Burgiem; parada 
wojskową, i na tle Deutschmeisterów pochy- 
lona postać starego cesarza. Wiedeńczycy 

więc zachowują go w pamięci. Bo, rzeczywiś- 
cie, małoż mu Wiedeń zawdzięcza? Te gma- 

chy.opery, parlamentu, ratusza, Votivkirche, 

uniwersytetu, Burgteatru; te monumenty Ra- 
detzky*ego, Marji Teresy, księcia Sabaudzkie- 
go, arcyksięcia Karola — całe Ringi, których 

  

Iluminacja kościoła Św. Stefana 

w nocy z dn. 11 na 12 września 
1933 roku. 

wspaniałość nie ma równej w Europie, wszy- 

stko to dzieła 1 czasy Framciszka Józefa. On 

również nauczył wiedeńczyków sztuki urzą- 
dzania wielkich rewij i przegłądów, umiejęt- 
ności świętowania i obchodów. 

Tiirkenbefreiungsfeier nie wypadłby tak 

okazale, dostojnie i imponująco, gdyby nie 
tradycje z dawnych dokrych czasów. 

Wysz.



„CZY LEKARZY JEST ZA DUž0? 

Głos Poranny (247) porusza sprawę, któ- 
за już wielokrotnie była omawiana w prasie, 
lecz która stale ma cechę aktualności. Chodzi 
mianowicie o nadmiar lekarzy, który tak się 
zaznacza w większych miastach. Czy ten nad- 
miar świadczy o rzeczywistej nadprodukcji 

" lekarzy, czy też tylko o małej przedsiębiorczo 
ści i ruchliwości medyków, unikających pia 
wineji? 

Bliższe rozejrzenie się w stosunkach na- 
szych wyjaśnia skąd się bierze owa rzekoma 
nadprodukcja. Według ostatniego spisu lud- 

ności w roku 1931 okazuje się, że ludność 
wiejska stanowi u nas 73 proc. całego zalud- 
nienia państwa (23.453 tys. na 32.133 tys. w 
liczbach zaokrąglonych), ludność zaś miejska 
tylko 27 proc. (8.680 tys.). Tymczasem leka- 
rzy osiadłych po wsiach liczono u nas tylko 
89.6 proc. Dysproporcja przytoczonych liczb 
jest wręcz uderzająca. Na jednego lekarza 
na wsi przeciętnie przypada 20.996 mieszkań- 
ców, w miastach zaś — 903, a więc przeszło 
28 razy mniej. Nic zatem dziwnego, że wów- 

czas, gdy ludność wiejska, żyjąca w rozrzn- 

conych na dużej przestrzeni osiedlach, jest 

częstokroć pozbawiona wogóle pomocy lekar- 
skiej, to w miastach kwestja „nadprodukcji'*, 
nadmiernej podaży lekarzy jest wielce aktn- 
alną. 

Nie m 

   
żna się dziwić, że miasta posia- 

ilość lekarzy, bo przecież leka- 
zi starają się odbyć okres potrzebnej 

praktyki właśnie w większem mieście; leka- 
a rze zaś starsi dążą do osiedlenia się w mia- 

stach, aby mieć lepsze warunki bytu. 

Podział lekarzy podług województw jest 
wyjątkowo nierównomierny. 

Jak nierównomiernie rozmieszczeni są le- 
karze w Polsce, wskazują niżej przytoczone 
liczby. Na ogólną ich ilość 10.726 na 1 stycz- 
nia 1938 r. przypada na Warszawę 2.500, co 
stanowi 28.3 proc., na woj centralne (bez War 

| szawy — 414 (22.0 proc.), na wschodnie 
° — 1132 (10,5 proc.), na zachodnie — 1.b42 

(14.4 proc.) i na południowe — 3.138 (29.3 
proc.). Na 10.000 mieszkańców Warszawa Ji- 
czy 21.2 lekarzy przeciętnie, woj centralne — 

-" 1.8, wschodnie — 2, zachodnie — 3,4, połud: 

niowe — 3.7. ; 

To samo dotyczy i lekarzy dentystów. 
Na ogólną ich ilość 3,876 w całym kraju, na 

Warszawę przypada 1.490, co stanowi 14.1 
- proc. na woj centralne — 1.098 (32,5 proc.), 

na wschodnie 457 (13.6p roc.), na zachodnie 
— 186 (5,5 proc.) i na południowe — 145 

(4.8 proc.). Nie trzeba dodawać, że denty- 
stów, osiadłych na wsi jest jeszcze mniej ani- 
żeli lekarzy. Prawie połowa więc wszystkich 
dentystów przebywa w Warszawie, a prze- 
szło trzy czwarte na terenie stolicy i woj.! 
centralnych. Na wsi dentystę znaleźć można 
tylko wyjątkowo. 

I znowu nie można się dziwić, że dency- 
ści unikają wsi: bo przecież tam nie znajdą 
pacjentów... Ale tak czy owak, rozmieszezenie 
lekarzy na terenie państwa jest rażąco nie- 
równe. 

Wracając do lekarzy, osiadłych na wsi, 
na ogólną ich liczbę 1.117 w całym kraju, na 
woj. centralne przypada ich 426, co stanowi: 

88,2 proc., na wschodnie — 190 (17 proc.), na 
zachodnie — 217 (19.4 proc.) i na południo- 
we — 284 (24,4 proc.). Z ogólnej liczby 2,414 

" lekarzy praktykujących na terenie woj. cen- 

c tralnych (bez Warszawy) na wsi osiadło 17,6 
у proc., w woj. wschodnich — 16.7 proc., w za- 

> chodnich — 14.1 proc. i południowych — 
9.1 proc. Na jednego lekarza osiadłego na wsi, 

^ przypada w woj. centralnych 21 tys. ludności 
_  . wiejskiej, w woj. wschodnich — 25 tys., w za- 

chodnich 14 tys. i w południowych — 23 
tys. 

     

    

Wieś jest upośledzona! Na nią we wła- 
- — впуш interesie. muszą zwrócić swoją uwagę 

wszyscy lekarze, nie mający odpowiednich za- 
robków w mieście. Lector 

a 

Moda i hitlerowcy 
BERLIN PAT. — Czasopismo „Elegaute 

„Welt“ poświęcone modom, zamieściło na ostat 
niej stronie fotogratję, przedstawiającą mod- 
nie ubraną damę, w towarzystwie członsa 
sztafety ochronnej. Pismo to otrzymało ist 
od ministra propagandy dra Goebbelsa, zwra- 
cający uwagę, że „nietylko podobne zestawie- 
nie, ale wogóle reprodukowanie tego rodzaju 
ilustracyj w żurnalu mód, narusza. świętą po 
wagę i godność historyczną munduru hitle- 
rowskiego'*'. W zakończeniu list zaznacza, że 
minister zdecydowany jest w razie powtórze- 

* nia się podobnych wypadków zastosować od- 
: powiednie zarządzenia w stosunku do pism, 

którym brak w tym względzie odpowiedniego 
taktn. 

          

"RADIJO 
Radjo jest niezawodnie jednym z naj- 

wspanialszych wynalazków doby obecnej; je- 
go zastosowanie praktyczne jest jednym z 
najważniejszych - czynników / kształtowama 
współczesnej kultury, Ujarzmione tale ra- 

- djowe, nie uznające żadnych przeszkód i gra- 

nie, zmniejszyły świat materjalny i powięk- 
szyły świat ducha. Radjo rozpowszechniło 

- się na całym świecie w sposób wprost błyska- 
-wicziy i nadal robi zdumiewające: postępy, 
rozszerzając swe wpływy i stosując coraz 
doskonalsze wynalazki. Radjo w Europie 
zwycięsko wyszło nawet z kryzysu, który przy 
czynił się tylko do zwiększenia ilości radjosłu 

* chaczy: ludzie, szukający rozrywek w postaci 
teatru, koncertów i t.p., robiąc koniecznę o- 
szezędnosci, stawali się gorliwymi słuchacza- 

ami radja — najtańszego źródła godziwych 
rozrywek. х " 

Ilość radjosłuchaczy wciąż się zwiększa... 
wszędzie, tylko nie w. Polsce!... 

  

  

        

| W pierwszych latach działania niedosko- 
nałych i słabych wówczas radjostaeyj  pol- 
skich wskazywano na 300 tysięcy abonentów, 

‹ — dziś wymienia się wciąż ta sama liczba. 
Dlaczego tak jest? Dlaczego wspaniały i nie- 
zmiernie pożyteczny wynalazek nie jest u nas 
należycie wyzyskany? Dlaczego 0 polskiem 
radjo mówi się w Polsce tak, jak o polskim 
filmie: z przekąsem i złośliwą ironją? Dla- 

- czego posiadacze aparatów lampowych tak 
chętnie podkreślają, iż polskich audycyj pra- 
wie nie słnchają, bo wolą produkcje zagranicz 
net. BZ       

ZEZNANIA GRZESIŃSKY'EGO 

LONDYN PAT. — Na piątkowem posie- 
dzeniu międzynarodowej komisji prawników 

przeprowadzającej badanie w sprawie podpa- 

lenia Reichstagu pierwszy zeznawał były 50- 

cjal - demokratyczny prezydent policji ber- 

lińskiej Grzesińsky, który udowodnił, że wszel 

kie opowiadania Hitlera, Goeringa, Groebbel- 
sa i innych w okresie podpalenia Reichsta- 
gu.o grożącym jakoby przewrocie komunisty 
cznym były zmyślonemi bajkami. 

Mogę zapewnić, — mówił Grzesińsky — 
że gdyby istotnie przewrót komunistyczny był 
przygotowywany za czasów, gdy byłem prezy- 

dentem policji, to wiedziałbym o tem dwa dni 
wcześniej i przez zaaresztowanie wszystkich 
przywódców zawczasu z łatwością mógłbym 
t. zw. przewrót komunistyczny udaremnić. 

Na zapytanie, czy odwołanie przewrotu ko 
munistycznego, wyznaczonego — jak oznajmił 

Goering — na godzinę 4 nad ranem 28 lute- 

go, było możliwe po ujawnieniu podpalenia 
Reichstagu, a więc po 9-ej wiecz., czyli w 

przeciągu niespełna 7 godzin, Grzesińsky 0- 

świadczył, że uważa to za wykluczone, Co do 
1500 aresztowań wśród komunistów, dokona- 
nych przez Goeringa, w nocy z 27 na 28 lute- 

go, już po ujawnieniu faktu podpalenia 
Reichstagu i jakoby w związku z rzekomo 

przygotowywanym przewrotem  komunistycz- 
nym, Grzesińsky oświadczył, że przygotowa- 
nie 1500 nakazów policyjnych o aresztowaniu 
w żadnym wypadku nie mogłoby być wykona 

ne w nocy po podpaleniu Reichstagu. Lista 
aresztowanych musiał być zgóry zawczasu 

przygotowana. 

NIE BYŁO TAJEMNIC W DOMU 
LIEBKNECHTA 

Co się tyczy zbrodniczej działalności ko- 
munistycznej w obrębie t. zw. Domu Liebkne- 
chta, którą jakoby ujawnić miało Śledztwo 
policyjne, zarządzone przez Goeringa, a zwła- 
szcza co do rzekomych tajnych instalacyj, ka- 
takumb i labiryntów, o których opowiadał 
rząd niemiecki, Grzesińsky stwierdza, że wnę 
trze Domu Liebknechta było mu doskonale 
znane, albowiem w sierpniu 1931 roku, po za 

biciu 2 oficerów policji na placu Buelowa, 
Grzesińsky, jako prezydent policji, zarządził 
najskrupulatniejszą rewizję Domu Liebknech- 

ta, która trwała całe 2 tygodnie i nie znale- 
ziono nic takiego, coby uzasadniało oskarza- 
nie komunistów o przygotowywanie w ich sie 
dzibie tajnej zbrodniczej akcj. 

Policja berlińska była w posiadaniu do- 

kładnego planu gmachu Liebknechta i przy- 
legających do niego domów, z któtych- n1o- 
które zakupione zostały przez partję komuni- 
styczną i zapomocą przebicia murów połą- 
czone zwykłemi korytarzami z głównym gma- 
chem. żadnych katakumb ani labiryntów w 
Domu Liebknechta niema. Jest to zwykły 

` зОМ 

dom mieszkalny, posiadający normalne piwni- 

ce, jak każdy inny. Jedyne urządzenie godne 

podkreślenia, — to system sygnalizacyjny, 

dzięki któremu portjer w bramie wejściowej 
zapomocą naciśnięcia guzika zasygnalizować 
mógł odrazu wszystkim we wszystkich poko- 

jach i na wszystkich piętrach, w widoczny 

dla nich sposób, że policja, lub wogóle ktoś 
niepożądany wkracza do gmachu. Zresztą ten 
system sygnalizacyjny, naśladujący wiernie 

Dom Liebknechta, zaprowadzony został przez 

narodowych socjalistów w Brunatnym Domu, 
Wszystkie inne opowiadania o Domu Lieb- 
knechta — to bajki. 

Na zapytanie jednego z członków komisji 

co do alarmu ogniowego i śledztwa straży 
ogniowej w związku z pożarem Reichstagu, 
Grzesińsky wyjaśnił, że straż ogniową w Ber 
linie obowiązuje przepis stopniowania alai- 

mów, które w miarę rozmiarów pożaru są Wyż 
sze lub najwyższe, W razie pożaru gmachów 

publicznych większego znaczenia lub w razie 

zagrożenia życia ludzkiego obowiązuje alarm 
najwyższy, oznaczony dwunastką. Takiego a- 

larmu należało się spodziewać, gdy się palił 
Reichstag. Tymczasem alarmu najwyższego 

nie ogłoszono, co można tylko tem wytłuma- 
czyć, że mimo iż był on przepisowy, został 

przez władze wyższe udaremniony. 

OSKARŻANIE KOMUNISTÓW JEST 
NIEDORZECZNOŚCIĄ 

Po Grzesińsky' m zeznawali dwaj wybitni 
politycy niemieccy, mianowicie były redak- 

tor naczelny ..Vossische Ztg. * i poseł do 
Reichstagu z partji demokratycznej Bern- 

hardt oraz przywódca frakcji socjal - demo- 
kratycznej Reichstagu pos. Breitscheid. Ze-, 
znania obu polityków, które dały zarys sytua- 
cji politycznej w Niemczech, bezpośrednio 
przeu dojściem Hitlera do władzy, prawie po- 

krywały się co do tego, że partja komunisty- 
czna napewno nie mogła z pożaru wyciągnąć 

żadnych korzyści politycznych i że jedyną 
partją, dla której pożar Reichstagu wyobra- 
żał pewien atut polityczny, byli narodowi so- 

a którego powszechnie 

cjaliści, oraz że obwinianie komunistów o pod 
palenie Reichstagu jest poprostu niedorzeczne. 

Obaj politycy niemieccy stwierdzili, że jak- 
kolwiek partja komunistyczna dążyła w Niem 

czech do przewrotu społecznego i starała się 

przewrót taki przeprowadzić, drogą organizo- 

wania i rozagitowania mas, to jednak nigdy 

nie uciekała się do aktów indywidualnego te- 
roru lub podpalania gmachów publicznych. 

„TORGLER — NAJPORZĄDNIEJSZY 
CZLOWIEK“ 

Co się tyczy przywódcy frakcji komuni- 
stycznej Reichstagu posła Torglera, który jest 

jednym z oskarżonych przez obecny rząd nie- 

miecki, to zarówno Bernhardt, jak i Breit- 
scheid wystawili Torglerowi jak najlepsze 
świadectwo jako człowiekowi i  politykowi 
kulturalnemu, z którym przywódcy innych 

stronnictw, nie wyłączając prawicowych, byli 

w stałym kontakcie politycznym i osobistym 
szanowano. Posądza- 

nie Torglera, że podpalił on własnoręcznie 
Reichstag, jest — zdaniem świadków — rów- 

nie niedorzeczne, jak przypuszczenie, że komu 
niści mogli mieć jakiekolwiek korzyści z ta- 
kiego pożaru. 

VAN DER LUEBBE — PSYCHOPATA 

Posiedzenie piątkowe zakończono przesłu- 
chaniem przyjaciół holenderskich van der Lu- 

ebbego, którzy zgodnie zeznawali, że van der 

Luebbe w ciągu ostatnich dwóch lat nie był 
komunistą, lecz przeciwnie, ujawniał wyraźne 
sympatje narodowo - socjalistyczne. Obaj pod 
kreślili nienormalne cechy van der Linebbego, 

przedstawiając go jako psychopatę. Również 

list brata van der Luebbego i jego bratowej 
odczytany przed komisją, stwierdzał, że van 

der Luebbe wcale nie był komunistą. 
Pewną sensację stanowiło dziś przy rozpo 

częciu rannego posiedzenia zjawienie się na 

sali obrońcy z urzędu Torglera, wyznaczone- 

go przez Sąd Najwyższy w Lipsku, dra Sa- 
cka, przypominającego raczej typowego pru- 

skiego junkra, aniżeli przedstawiciela zawodu 
prawniczego. 

  

Przewiezienie zwłok Ś.p. kpt. Lewoniewskiego 
MOSKWA. PAT. Zwłoki Ś. p. kpt. Lewo- 

niewskiego, ofiary tragicznej katastroty lotni- 
czej ped Jagrinem, przewieziono wczoraj przed 

południem samolotem do Kazania, 
O godz. 1.30 wagon ze zwłokami lotnika 

przy dźwiękach  marsza żałobnego ruszył w 

drogę do Moskwy, Z Kazania do Moskwy 
trumnie towarzyszy prezes Centralnej komisji 
badania katastrof przy głównym urzędzie so- 
w'eckiego lotnictwa cywilnego, Jefremow. 

Delegat tegoż urzędu Kapłan, pozostał 
przy płk. Filipowiczu w Jagrinie i będzie mu 

  

Otwarcie pruskiej Rady Państwe 
Wielki dzień Gseringa 

BERLIN. PAT. W dniu 15 b. m. odbyło 
się urocyste otwarcie nowej Pruskiej Rady Pań- 
stwa, powołanej z nominacji przemjerą pruskie- 
go Goeringa. 

Przed otwarciem Goering został przyjęty 
przez Hitlera i złożył mu przysięgę na wierność, 

Uroczystość otwarcia odbyła się w auli u- 
niwersytetu berlińskiego, przy udziale przedsta- 
wicieli rządu Rzeszy i całego korpusu dypło- 
matycznego. 

Premjer Gooring wygłosił przemówien e, 
w którem oświadczył na wstępie, że rewolucji 
narodowej udało się zniweczyć całkowicie 
istniejący w Niemczech system parlamentaryz- 
mi i pacyfizmu. Uroczystość dzisiejsza ma być 
maniiestacją przed światem zasadniczej zmiany 
ustroju państwa niemieckiego. 

Mówca zaznaczył, że zadaniem Rady Pań- 
stwa jest utrzymywanie kontaktu pomiędzy 
kierownictwem państwa, ponoszącą odpowie- 
dzialność wyłączną za rządy, a narodem. 

W odpowiedzi na pewne głosy, mówiące 

0 istnieniu rozbieżności w łonie stronnictwa naro 
dowo - cocjalistycznego, premjer Goering pod- 
kreślił, że bezwzględnie poddaje się Hitierowi, 
wyjaśniając jednocześnie zebranym znaczenie 

przysięgi. jaką złożył bezpośrednio przed przy- 
byciem na otwarcie Rady Państwa. Zdanie to, 

mocno podkreślone przez mówcę, zwróciło 
specjałną uwagę słuchaczy. Nieobecność Hit- 

  

Dziś o Tpoczątek turnieju tenisowego 6 p 
Jakie wreszcie są ambicje jeszcze tak 

młodej, a więc przypuszczaćby należało, — 
pełnej energji nowej polskiej instytucji, któ- 
ra ma tak nieograniczone możliwości ? 

O tych ambicjach i planach na przy- 
szłość Polskiego Radja dowiadujemy się z ar- 
tykułu Wacława Sieroszewskiego, przewodni- 

czącego Komisji Literackiej. Opowiadając o 
swej podróży po kraju, — „gdzie płynie kra- 
wędzią wspaniały Dunaj, gdzie wiją się mo- 
dremi wstęgami Drawa i Sawa, gdzie szumi 
Maryca''. — mówi W. Sieroszewski o zna- 
miennej ofenzywie na Bałkany, którą prowa- 
dzi w eterze „Raszyński Olbrzym'*. 

„W Bułgarji... wprost już do mnie skie- 
rowano prośbę: 

— Moglibyście czasami i 

dzić po bułgarsku odczyt o interesujących 
Polskę i Bułgarję zagadnieniach. Robicie 
to przecież dla Grecji!.. 

— Tak, ale Grecja nie ma wcale stacji 
nadawczej, a wy macie. Łatwiej będzie prze- 
słać wam rękopis takiego odczytu do wasze- 
go użytku. 

— O, nie. My tu mamy w górach takie 

zakątki, że głos naszych słabych stacyj nie 

dochodzi, ale Raszyn słychać dobrze... Cóż 

kiedy muzyka nie wystarcza, potrzebne żywe 

słowo... "Zgodziłem się przedstawić tę sprawę 
naszemu dyrektorowi programowemu, p. Pu- 

łaskiemu i wyraziłem nadzieję, że zawiążemy 

bliższą łączność z radjem bułgarskiem jaż w 
bieżącym zimowym sezonie drogą  korespon- 

dencji.. W Jugosławji również słyszałem wie- 
łe pochwał dla naszego radja'*... 

To, co mówi znakomity pisarz o wpły- 
wach warszawskiej radjostacji, jest niezmier- 
nie ciekawe i bardzo charakterystyczne dla 

naszych stosunków. Mamy możność kultural- 

dla nas urzą- 

  

tera na uroczystości przemjer Goering przedsta- 
wił jako dowód wybitnego zauiania do niego ze 
strony kanclerza, który miał oświadczyć e: 
ringowi, że „ten wielki dzień powinien by: 
jego dniem*. я 

Po przemówieniu odbyło się zaprzysiężenie 

członków Pruskiej Rady Państwa, . wśród któ: 

rych znajduje się między innemi, obok członków 
rządu pruskiego, książę Wiłhelm August Pru- 
ski i feldmarszałek Mackensen, 

Na zakończenie Goering doniósł zebranym 

że Hitler przywróci państwu pruskiemu daw- 

ne jego godło w postaci czarnego orła, trzyma- 

jącego w szponach miecz i błyskawicę. Jak wia- 

domo miecz i błyskawice zostały skasowane w 

roku 1918, 

Zuchwały nepad na ambulans 
pocztowy 

BRZEŚĆ n/Bugiem. PAT. W pobliżu sta- 
cji kołejowej Bereza Kartuska trzej nieznani 0- 

sobnicy dokonałi napadu rabunkowego na ami- 
bulans pocztowy który jechał z Berezy Kartu* 
skiej do stacji kolejowej na pociąg Baranowi- 
cze — Brześć. Napastnicy zabili listonosza, zra- 

bowali dwa worki korespondencji i dwa tysią- 
ce złotych. Policja jest na tropie bandytów, 

nego oddziaływania na inne narody, — wy- 

chodzimy daleko poza granicę naszego pań- 
stwa, — już nadajemy odczyty w języku 
greckim dla Grekow, będziemy zdobywać co- 

raz więcej słuchaczy wśród Bułgarów i Ser- 

bów.. Można się cieszyć z tego stanu rzeczy, 
— można być dumnym... 

Ale... Takie dwie cyfry... Polska ma lud- 
ności 32,120.000, — radjoabonentów jest 300 

tys. Mając do zdobycia 31.820.000 polskich o- 

bywateli, szukamy Greków i Bułgarów! 
Takie to jest charakterystyczne dla na- 

szych stosunków: nie mając zawrotnych ka- 
pitałów, budujemy gmachy bankowe, zdumie- 
wające przepychem i brzydotą, — nie mając 
dostatecznej ilości chałap na szkoły wiejskie, 
wznosimy w niektórych miastach szkoły-pa- 
łace, przeznaczone dla brudnej i głodnej dzia- 
twy... 

Lekceważące olbrzymie tereny wschodnie, 

nie myśląc меме о kulturalnych potrzebach 
miljonowej ludności, — szukamy w eterze 
Greków!.. A gdy z naszego, upośledzonego 
przez radjowych wielmożów Wilna dołeci głos 
protestu i prośby, potentaci i władcy eteru 

zaczynają „udawać Greka'*... 

Jest to typowy przejaw biurokratyzmu, 

połączonego z ciągłą pogonią za taniemi efek- 

tami. Polskie Radjo, tak jeszcze młode, nie- 

słychanie prędko zaczęło zdradzać  starczą 
niemoc biurokratycznego urzędu, — pracowni 
cy zaś radjowi zbyt łatwo i chętnie stali się 
„dygmitarzami““. 

Na każdym kroku wytwarzają się sytua- 
cje karykaturalne i zabawne, świadczące © 
wkraezaniu Radja na niebezpieczne manowce 
biurokratycznego _ zmechanizowania pracy. 

Polskie Radjo stało się instytucją  roz- 

rywkową, przeznaczoną dla mieszkańców więk 

14. W imieniu p. ministra komunikacji 

  

  

towarzyszył w drodze powrotnej do Moskwy. 

Płk. Filipowicz czuje się dość dobrze i za- 
mierza opuścić. szpitał 200 września. Zwłoki kpt. 
Lewoniewskiego odejdą z Moskwy do War- 
szawy dzisiaj o godz. 23-ej, 

MOSKWA. PAT. Zwłoki kpt. Lewoniew- 
skiego przybyły dziś o godz. 1 pp. do Moskwy 
Na dworcu kazańsk'm obecni byli przedstawi- 
ciele komisarjatu ludowego spraw zagranicz- 

nych i sowieckich władz lotniczych, poselstwo 
polskie in corpore i attache wojskowi państw 

zaprzyjaźnionych. Wagon ze zwłokami zostanie 
przewieziony na dworzec białorusko - bałtycki, 
gdzie wieczorem przed odejściem pociągu po- 
špiesznego do Warszawy odbędzie się cere- 

monjał załobny, przy udziałe czerwonej armji. 

W sobotę 16 b. m. rano przybywają do 

Stoipców zwłoki ś. p. kapitana Lewoniew- 
skiego, który zg'nął podczas katastrofy  lotni- 
czej na terenie ZSRR. 

ч wyje- 
żdża dzisiaj z Wilna do Stołpców p, prezes Dy- 
rekcji O, K. P. inż. Kaz. Falkowski, który bę- 
dzie reprezentować p. ministra przy uroczystym 
akcie przejęcia od Sowietów na granicy pol- 

sko - sowieckiej zwłok tragicznie zmarłego 
lotnika połskiego. 

SILVA RERUK Proces o podpalenie Reichstagu... w Londynie Możliwość poro- 
zumienia 

Nowy głos litewskiego pisma w Kownie. 

Nowopowstałe w Kownie pismo litewskie 

„ABO'* w jednym z ostatnich numerów za- 

mieszcza artykuł, poświęcony stosunkom pol- 

sko - litewskim i możliwości ich unormowa- 
nia. „ABO'* wyraża przekonanie, że więk- 
szość mieszkańców Litwy, gdyby ich z zape- 
wnieniem dyskrecji zagadnięto w tej sprawie 
— wypowiedziałaby się za pojednaniem z Pol 

ską, jakkolwiek znaczna część zażądałaby 
zwrotu Wilna. 

Wilno jest jednak częścią składową tery- 
torjum Polski, która nie zamierza wyrzec się 
go. Nalhzie więc żądanie to jest niemożliwe 
do spełnienia. Być może z czasem Polska 
przystanie na podjęcie w tej sprawie pertrak 
tacyj, o ile naturalnie otrzyma od Litwy pew 
ną rekompensatę. 

Możliwe natomiast jest do wykonania po- 
jednanie z Polską, która pojednania tego pra 
gnie, a od której dałoby się dzięki temu coś- 
kolwiek uzyskać. Najważniejszym motywem, 
przemawiającym za obraniem tej drogi jest 
to, że lepszy zawsze jest pokój, niż wojna, a 
o Wilno prowadzić będzie można walkę rów- 
nież po nawiązaniu z Polską stosunków ofi- 
cjalnych. Tak czyni społeczeństwo, a nawet 
rząd niemiecki, który pomimo przyjaznych sto 
sunków z Litwa nie zaprzestaje walki o nie- s 
mieckość Kraju Kłajpedzkiego i 
do Rzeszy. 

Autor artykułu przytacza słowa prof. Her 
baczewskiego, który przed wyjazdem do Pol- 

ski wypowiedział się za pojednaniem; wyraża 

jąc nadzieję, na stopniowe rozstrzygnięcie za 
targu wileńskiego i odkreślając, że Litwa 
wrogo ustosunkowana do Polski nie może od 

niej wymagać oddania Wilna, Podkreślił on 
przytem wspólne niebezpieczeństwo, zagraża- 
jące niepodległości Polski i Litwy. W razie 
zwycięstwa Niemiec nad Polską, Litwę czeka 

los Prus Wschodnich. 
Okoliczność ta tłumaczy, zdaniem autora, 

dążenie do związku bałtyckiego i niemożność 
jego zawarcia, dopóki trwa zatarg polsko - 

titewski. Wspólność interesów łączy wszyst- 
kie państwa, które po wojnie odzyskały nie- 
podległość. Wobec tego zatargi między temi 
państwami mogą mieć charakter jedynie 

przejściowy. Niepodległość każdego z tych 

państw zależna jest od niepodległości innych, 
podczas gdy po upadku np. Rzeszy Niemiec- 
kiej, mogłyby się one spokojnie rozwijać. — 
Wspólne interesy Litwy i Polski mają po- 
twierdzenie w historji. Litwa i Polska mia- 
ły wspólne interesy nawet z Rosją i Węgra- 

mi, lecz z Niemcami Litwa nie posiadała ich 
nigdy. Najpomyślniejszy zaś rozwój zapewnia 
państwom ścisłe wykonanie przez nie ich za 

dań w biegu wypadków historycznych. 

AMNESTJA NA LITWIE 

„Lietuvos Żinios'* donosi: W związku z o- 
gólną amnestją z okazji święta państwowego 
dnia 8 września, skazanemu na dożywotnie 
więzienie b. emigrantowi politycznemu (8. - 

D.), Kedisowi zmniejszono karę do lat 7, zaś 
komuniście Kontowtowi do lat 14. 

———AGD—— 

Kto wygrzł? 
WARSZAWA PAT. — W 5-ej klasie 27 

Loterji Państwowej w 8 dniu ciągnienia wylo 
sowano następujące wygrane: 

20.000 zł. — 57547. 

po 5000 zł. — 1704 6110 23643 44820 

jego powrót 

  

Właśsiwemi środkami do pielęgnowania jamy ustnej są: 

PULSA eliksir, pasta I mydełko do zębów. 

Minister Pierre 
MOSKWA PAT. — Dzisiejsza prasa so- 

wiecka, witając gości francuskich, wyraża na 

dzieję, że wizyta ta, będąca dalszym ciągiem 
polityki, zainicjowanej przez francusko - so- 
wiecki pakt nieagresji i przez deklarację 
premjera Daladier, jest nowym dowodem u- 

macniania przyjaźni francusko-sowieckiej. 

MOSKWA PAT. — Francuski minister 
lotnictwa Pierre Cot oczekiwany jest w Mo- 

skwie dziś 15 bm. około godziny 16.30. Pod- 
czas pobytu w Kijowie i Charkowie gości 
francuskich podejmowały przedewszystkiem 
władze wojskowe, z któremi minister Cot 

szych miast. W programach zdecydowanie 
przeważa muzyka, produkowana w znacznym 
stopniu z płyt gramofonowych. Z powodu 
tych płyt Radjo posłyszało wiele przykrych 

słów, nie zawsze słusznych. Trzeba stwier- 

dzić, że wykonanie jest ponad pochwały: nie 
gramofonowego, ale chodzi przedewszystkiem 
o repertnar. Gramofon w Polsce już oddaw- 
na opuścił salony 1 na dobre rozpanoszył się 
w skromnych mieszczańskich pokojach; lub w 
izbach wiejskich. Płyty polskie w przeważa- 
jącej części uwzględniają właśnie gusty 

ćwierć-inteligencji i tylko płyty zagraniczne 
są bardziej poważne. W radjo słyszymy albo 
płyty dobre z muzyką i śpiewem obcym, ał- 
bo płyty polskie, przeważnie wykonywające 
tanga i foxtrotty, produkowane w kabare- 
tach. 

Radjo nietylko nie przyczynia się do pod- 
niesienia poziomu płyt, lecz przeciwnie popn- 
laryzuje rzeczy tandetne. Dziś każde dziec- 

ko umie napamięć sprośne i ordynarne „szla 
giery'* kabaretowe i żadne nie wie, że ist- 

nieją piękne piosenki ludowe czy żołnierskie, 
które zasługiwałyby na poznanie i rozpow- 
szechnienie. W ostatnim numerze „Fali Wi- 
lejskiej'* redakcja opowiada, jak podczas 
transmisji z nad jeziora Narocz, harcerze wi- 
leńscy chcieli popisać się piosenką na temat 
jeziora, na nutę „Marjanna, ach Marjanna'*... 
Oto owoc špiewaczej misji Radja! Wilno nie 
ma kabaretu, ale idjotyczne produkcje kaba- 

retów warszawskich i w Wilnie są dobrze 
znane, zawdzięczając działalności Olbrzyma 

raszyńskiego!.. 

Warszawa zabija indywidualność — po- 
szczególnych ziem polskich, — radjostacja 
warszawska zaśmieca eter produkcjami tan- 

  

84274 86808 110758 113606 132945,. 

Cot w Moskwie 
nawiązał ścisły kontakt. W oświadczeniu, u- 
dzielonem kijowskiemu korespondentowi „Iz- 
wiestij'', minister Cot zakomunikował swą за 

dość z powodu możności powitania czerwonej 
armji. Pozatem wyraził entuzjastyczną opinję 
o swoich wrażeniach kijowskich. 

MOSKWA PAT. — Francuski minister 
lotnictwa Pierre Cot wraz z towarzyszącemi 
mu osobami wylądował na lotnisku w Mosk- 
wie, witany przez przedstawicieli władz woj 
skowych i cywilnych, oraz członków amba- 
sady francuskiej. 

  

uhar „Słowa” 
wadzona w sposób biurokratyczny, wyrządza 
krzywdę kulturze polskiej i zmniejsza kultu- 
ralną rolę Radja. : 

Sama przez się centralizacja nie jest 
czemś złem, chodzi tylko o sposób pojmowa- 

nia. Qdyby chodziło o skoncentrowanie wy- 
siłków w Warszawie przy jednoczesnem wy- 
dobyciu wszystkich sił twórczych z prowineji, 
wszystko byłoby w porządku. Tak się dzieje 
np. w Angiji, gdzie londyńska radjostacja po- 
siada orkiestrę, złożoną ze 100 osób, a jedno- 
cześnie utrzymuje 5 orkiestr prowincjonal- 
nych. Gdyby Warszawa starała się o wynaj- 

dywanie sił twórczych na prowincji i rozta- 
czała nad niemi opiekę, — byłaby to centra- 
lizaceja dobra. Ale narzucanie całej Polsce 

produkcyj tylko warszawiaków, a raczej — 
ścisłego grona protegowanych, — jest rzeczą 
niezmiernie szkodliwą. ‹ 

„Fala Wileūska““ podaje statystykę od- 

czytów, wygłaszanych przed wileńskim mikro- 
fonem. Obliczyłem, że na każdą godzinę pra- 
cy Radja polskiego przypada niecałe dwie mi- 
nuty głosu wileńskiego!... A przecież dość 
spojrzeć na mapę Polski, żeby zrozumieć, 
czem jest dla Polski ziemia wileńska |... 

Wileńskie odczyty dałoby się podzielić 
na trzy grupy. Największą stanowią od- 

czyty niezbędne w celu utrzymania łącz- 
ności z radjosłuchaczami, ale nie mające więk- 
szego znaczenia w akcji krzewienia kultury: 

są to różne skrzynki i skrzyneczki, pogadan- 
ki radjotechniezne i t.p. Najmniejszą grupę 
stanowią odczyty, możnaby powiedzieć, repre- 
zentacyjne, czyli transmitowane na całą Pol- 

skę. Mają one wielkie znaczenie dla Wilna 

i autorów, jako wyraz twórczej myśli wi- 
leńskiej, ale nie mogą odegrać decydującej 

detnemi. Centralizacja programów, przepro- roli pod względem wpływu na tereny najbliż- 

W WiRZE STOLICY 
KOmMU WOLNO ŁOŻYĆ NA ODBUDOWĘ 

OLESKA 
Powlokło się za Sobieskim pod Wiedcń 

ponoć równo 24.000 szlachty, wojska było 
40.000, ale ktoby tam ciurów i prostaków za 
ludzi uważał. 

Jak się nazywali ci rycerze z pod Wied- 
nia? Zajmujące to pytanie postanowił rozwi- 

kłać specjalny komitet, który się niedawno 

zawiązał. Rezultaty już są: ustalono 1000 
nazwisk uczestników odsieczy. 

Komitet szpera następnie, czy są dziś 

ludzie o temże nazwisku. Naturalnie, że są. 

Na to posyła się im przekaz na P.K.O. z 
prośbą o wpłacenie jakiejś sumki na rzecz 
odbudowy Oleska — siedziby Sobieskich. -— 
„Pański przodek słażył wiernie królowi Jano- 
wi, podtrzymaj pan tradycję'* — głosi odez- 

wa Komitetu. Trudno odmówić, prapradz 
dek nie żałował życia, a tu żałować paru zło- 
tych. Odrestauruje się Olesko. 

Tylko, że z dokumentami jest u nas ha- 
łagan. W księgach wojewódzkich powinov 
być wymienione prezycyjnie wszystkie nazwi- 
ska, kto zginął, kto wrócił. Tymczasem ow» 
1000 nazwisk wygrzebano prawie wyłącznie 
z ksiąg województwa krakowskiego, inne by- 

ły prowadzone pod zdechłym Turkiem, nicze- 
go w nich dogrzebać się nie można. 

Rzetelne dane są zaś potrzebne, bo w 
późniejszych ezasach eo drugi szlachcie wołał, 

ek pod Wiedniem od ran pogań- 
h skonał, choć eo starsi ludzie dokładrie 

pamiętali, że w karezmie z przepicia pękł. Ko- 
mitet odbudowy Oleska nie chce byle komu 
swej prośby o wsparcie przesyłać. Tylko au- 
tentycznym Wiedeńczykom!! Bo jeśli brać z» 
punkt wyjścia obeeną zamożność, to pr: 
zy P.K.0. otrzymaliby sami Rabinowieze, 
Rappaporty, Cebulszwancy, Papierbuchy... to 

ci potomkowie wojska Sobieskiego! 
Cebulszwancy nie mają żadnych aspira- 

cyj, zato pytanie ezy poseł ukraiński do izby 
kanadyjskiej Lewiekiej nie nadeśle kilku do- 

larów na odbudowę Oleska. Bo parę lat temu, 
w czasie pacyfikacji Małopolski Wschodniej, 
poseł Lewiekij wniósł interpelację do parla- 
mentu, by Kanada się wypowiedziała w tvi 

sprawie. Wywodził wtedy poseł Lewiekij ob- 

szernie jaki to naród ei Ukraińcy, a że d!a 
ludzkości zasłużony, to każdy wie: cie 
król Iwan Sobieski ocalił chrześcijaństwo 

przewodząc ukraińekim hajdamakom! 
Izba kanadyjska  oklaskała Lewickiego, 

ale. żadnej rezolucji nie uchwaliła — trze- 

ba pilnować swego nosa. 
Może więc Rusini przyłożą się gremjał- 

nie do odbudowy Oleska — siedziby bat'ki 
Iwana Sobeszczuka. Karol. 

6000 dyplomowanych 
narzeczonych 

Charbin, stolica Mandżurji, przygotowuje 
się do jedynej w swoim rodzaju uroczystości: 

6000 par wstępuje równocześnie w związki 
małżeńskie. 

Rząd japoński postanowił przed pół ro- 
kiem założyć szereg wyższych szkół dla przy 
szłych narzeczonych, celem dokształcenia mło 
dych dziewcząt jako gospodyń. Na kursach 
tych, które były zorganizowane w każdem 

większem mieście, młode dziewczęta uczyły 

się sztuki racjonalnego prowadzenia gospodar 
stwa, pielęgnowania niemowląt, oraz obowiąz 
ków żony i matki w duchu japońskiej tra- 
dycji. Właściwym celem tych kursów było о- 

graniczenie w pewnej mierze coraz bardziej 
rozpowszechniających się u Japonek skłonnoś 
ci do europejskiego luksusu i amerykańskie- 
go snobizmu. 

Na kursy te uczęszczało 6000 dziewcząt w 
wieku od 16 do 20 lat, które po ukończeniu 
otrzymały państwowe zaświadczenia. Pań- 

stwo dba również o dalsze losy tych panien. 

W ostatnich miesiącach  tysiące- nieżonatych 
urzędników japońskich osiedliło się w pod pro 
tektoratem japońskim pozostającym kraju 

Mandżuko. Młodzi ci ludzie tęsknią za ognis- 
kiem aomowem, odpowiadającem zwyczajom i 
obyczajom ich kraju. Rząd japoński wezwał 
zatem dziewczęta, które ukończyły „szkoły 
małżeńskie'* i chcą wstąpić w związki mał- 
żeńskie z Japończykami, przebywającymi w 
Mandżuko, do zgłoszenia się u odpowiednich 
władz. Z nielicznemi wyjątkami zameldowa- 
ły się prawie wszystkie „dyplomowane narze 
czone'' i równocześnie prawie tyluż narzeczo 
nych z Mandżurji. Wybór nastąpił zapomocą 
wspólnej wymiany fotografij i zaślubiny 
6000 par są już faktem prawie dokonanym. 

W najbliższych tygodniach liczne okręty, 
przybrane barwnem kwieciem, przepłyną mo- 

rze Japońskie i - przywiozą na stały ląd mło- 
de dziewczęta, spragnione więzów małżeń - 
skich. Nastąpi wówczas w Charbinie najwięk 
sza na świecie uroczystość zaślubin 6000 mło 
dych par. 

  

  

    

   

   

      

     

  

  

sz, bo muszą poruszać tematy bardziej ogól- 
ne. Wreszcie trzecią grupę stanowią odczyty 
różne, wśród których mogą być odczyty wiel- 
kiej wartości ze względu na potrzeby lokalne. 
Czy tak jest, trudno wnioskować tylko na 

podstawie nazwisk prelegentów, najczęściej 
całkiem nieznanych. Zresztą, przypadkowość 
tych odczytów zmniejsza ich siłę. 

Wilno znajduje się w sytuacji doprawdy 
tragicznej. 'Warszawa karmi je pieprznemi 
potrawkami kabaretowemi, lub  eukierkami, 
przeznaczonemi na eksport do Grecji i Bui- 
garji, gdy nam brak świeżego, smacznego 
chleba razowego !... ы 

Warszawa zwycięsko zdobywa Bałkany, 
— my odczuwamy ofenzywę Mińska... War- 
szawa z troską myśli o Grekach, nie posiada- 
jących własnej radjostacji, — my ręce w roz- 
paczy załamujemy na myśl, że poza tak bli- 
skiemi granicami znajduje się około miljona 
Polaków i że radjo — ten cudowny wynala- 
zek — nie jest znany i nie może być spopa- 
laryzowany na naszej wsi!l.. 

Sprawa radja dla Wileńszczyzny jest 
sprawą olbrzymiej wagi. Możliwie szeroka 

autonomja wileńskiej radjostacji jest koniecz- 
nością. Wileńska radjostacja nie może sob%> 
pozwolić na dalsze kontynuowanie roli wesoł- 

ka, bawiącego znudzonych mieszczuchów, — 
powinna rozpocząć planową, twórczą pracę 

krzewienia kultury polskiej na ziemiach wscho 

dnich Rzeczypospolitej i przeciwdziałania 

szkodliwym wpływom sąsiadów. 
Tego wymaga interes państwa. Tego 

zresztą wymaga interes Radja, bo istnieje mo- 
żliwość zdobycia setek i tysięcy nowych ra- 
djoabonentów, — trzeba tylko wiedzieć, gdzie 

i jak należy ich szukać!... 
W. Charkiewicz. 
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7 renty ubezpieczenia od wypadków (Unfall- 

  

KOMUNIKAT 
Z dniem 1 września 1933 r. wchodzi w ży- 

cie polsko - niemiecka umowa o ubezpieczeniu 
społecznem. 

Umowa przewiduje, że obywatele polscy 
również w razie pobytu poza gran:cami Niemiec 
otrzymywać będą ubezpieczeniowe renty nie- 
muieckie, które dotąd nie były im wypłacane. 

Po wejściu w życie umowy podejmą więc 
niemieckie instytucje ubezpieczeniowe i to za 
czas od 1 października 1931 r. (w stosunku do 
optantów i pensjonistów  knapszaftowych od 

  

1 lipca 1931 r.) łatę spoczywających dotąd gonamszasa: 
ei naležnych Al raiėi i polskim, przeby- SOBOTA 
wajacym w Polsce, względnie poza Polską. _ Dziš 16 Wsęhód słuńce g 4,54 

Tylko część rent niemieckich, a mianowi- 
cie pewne renty należne zamieszkałym w Pol- B Koraeljusza złeskaciacz 533 
sce w dniu 1 stycznia 1931 r. rencistom ubezpie- e E 

Bzznia inwalidzkiego i UO p e Stgm. św. Fr. 
bezpieczenia pracowników umysłowyci o em = 
my kali = renty CE przed 1 KOMUNIKAT STACji METEGROLG- 

GICZNEJ USB W WILNIE. 
Z DN. 15 WRZEŚNIA 

Ciśnienie średnie: + 751. 
Temperatura średnia: + 9. 

Temperatura najwyższa: + 14. 
Temperatura najniższa: + 7. 

Opad: 10,6. 
- Wiatr: półn.-zach. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: zrana deszcz, wieczorem pogoda. 

PROGNOZA POGODY P.i.M.-a 

stycznia 1923 r. przejęte będą i wypłacane przez 
polskie instytucje ubezpieczeniowe. 7 

Osoby, które w miejsce należnych im rent 
niemieckich otrzymują z polskich instytucyj u- 
bezpieczeniowych zasiłki, rentowe, a więc są 
już obecnie w nich zarejestrowane, nie mają 
obecnie potrzeby zgłaszania swych pretensyj do 
rent. 

Natomiast wszystkie osoby, które z zasił- 
ków tych nie korzystają, a którym niemieckie 
mstytucje ubezpieczeniowe nie wypłacają przy- 
znanych im rent, winny w najbliższym terminie 
zgłosić swe pretensje so Žas as 
miemieckiego do właściwej dla danego działu u- 1 isieiszy: 
Leita toi polskiej instytucji ubez- na dzień dzisiejszy c= Е 
pieczeniowej przedkładając przytem posiadane Zachmurzenie zmienne, przeważnie duże, 
przez nie orzeczenia rentowe (Rentenbescheid). z przelotnemi opadami. Chłodno. Umiarkowa 

: O iłe chodzi o renty ubezpieczenia pracow- ne, chwilami porywiste wiatry północno - za- 
ników umysłowych (Angestelltenversicherung) chodnie i północne. 
właściwy jest Zakład Ubezpieczeń Pracowni- 
ków Umysłowych w Królewskiej. Hucie 

renty ubezpieczenia inwalidzkiego (Invali- 
denversicherung) — Zakład Ubezpieczenia na 
Wypadek Inwalidztwa w Królewskiej Hucie (w stał remont zewnętsz. 
stosunku do osób, zamieszkałych w  woje- Jana. 
wództwach poznańskiem i pomorskiem — Ubez- 
pieczałnia Krajowa w Poznaniu). у 

renty pensyjne ubezpieczenia górniczego 
(knappschaftliche  Pensionsversicherung) 
Spółka Bracka w Tarnowskich Górach, 

MIEJSKA. 
— Wieża Ś-to Jańska. — Ukońezony 

iy wieży przy kość, 

SKARBOWA 

— Podatek lokalowy. — Dziś mija ostatni 
termin płacenia bez kar podatku łokalowego 
za 3-ci kwartał. 

Od poniedziałku urzędy skarbowe dolicza- 
ją do należności odpowiednie procenty. 

KOLEJOWA 

— Powrót dyrektora Kolei. — W związ- 
z słabnięciem wieedyrektora inż. Mazu- 

NEC: rowskiego wrócił przed terminem z Warsza- 
W jednym z dwóch wymienionych ostat- y prezes kolei Falkowski. 

nio Zakładów ubezpieczenia od wypadków win- |" __ Bęzpieczeństwo na przejazdach. —Dzię 
ny również zgłosić w najbliższym terminie SWE Li surowym zarządzeniom władz kolejowych, 
pretensje pozostali członkowie rodziny po pra- zyyni yła się znakomicie liczba wypadków 
cowniku, który uległ śmiertelnemu wypadkowi ną p dach. W ub. miesiącu zanotowano 
przy pracy w Niemczech, o ile z powodu po- już tylko 6 drobnych wypadków na terenie 
bytu poza granicami Niemiec w chwili tegoż całej dyrekcji. 
wypadku nie uzyskali prawa do renty niemiec- — W Dyrekcji Kolejowej. W związku z 

kiej. wiadomościami o rzekomem ustąpieniu kilku 
Wszystkie wymienione powyżej polskie in- naczelników wydziałów w dyrekcji kolei w 

stytucje ubezpieczeniowe udzielać będą zain- Wiłnie, dowiadujemy sę ze źródeł oficjalnych 
teresowanym wszelkich informacyj Co do wy- że wersje te nie odpowiadają prawdzie. 
konania umowy. 

20- 
     

versicherung) — Zakład Ubezpieczenia od 
Wypadków w Królewskiej Hucie -(w stosunku 
do osób zamieszkałych w województwach poz- 
nańskiem i pomorskiem — Ubezpieczalnia Kra- ku 
jowa w Poznaniu). 

    

   

   

  

Zaznacza się nakoniec, że ze względu na SZKOLNA 
konieczność bliższego ustalenia pomiędzy — Shelley's Institute. — Dnia 16-go i 
dwoma  Rządami warunków zastosowania 18-go zapisy na kusa ANGIE L- 

poszczególnych postanowień umowy, podję- Sg r p; GO: ELEMENTARNY i Średni. 
cie na jej podstawie 'wypłaty rent nie nastąpi : RE ая sec 
= : o * —0 1ll-ej do 13-ej i od 17-ej do 18-ej. 
jeszcze w dniu 1 września 1933 e L ANGLTK udziela lekcyj prywatnych pewnej zwłoce. Osobne komunikaty prasowe > = A PP 
podadzą informacje co do uprawnień przy- Zygmuntowska 20 m. 3. : 
sługujących na podstawie powyższej umowy — Uczniowie b. gimnazjum im. J. Lelewe- 
osobom, którym niemieckie instytucje ubez- la proszą p. p. profesorów, ubsołwentów i 
pieczeniowe nie przyznały dotąd rent, ale które przyjaciół powyższego gimnazjum o przybycie 
podlegały w Niemczech ubezpieczeniu inwalidz- na uroczystość pożegnalną p. dyr. Stanisława 

k się od- 

   
    

  

     
  

    

  

kiemu, pensyjnemu ubezpieczeniu górniczemu Paszkie: z wychowankami, 

WROZEWESZCZYZE SZOREOROZZCZĘ CWREZRYSSECZA Un im. K. Zygm Augusta. 
ZEBRANIA I ODCZYTY. 

Z $ Ą D 0 w względu na zwołane na dziś (godz. 6 wiecz.) — 
a przez p. Wojewodę zebranie organizacyjne 

MU życzki Narodowej Zarząd Kiubu Społecznego 
przesunął termin rozpoczęcia „czarnej kawy“ 

lub ubezpieczeniu pracowników umysłowych. będzie w niedzielę dnia 17 bm. w sali gimna- 

— „Czarna kawa* Kiubu Społecznego. 7е 

WYBRYK ZDZICZAŁYCH Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego Po- 

Wieś Markucie w gminie gierwiackiej zna i odczytu posła Bohdana Podoskiego o pół 

  

   

ia była z niesforności i dzikich wybryków godziny. „Czarna kawa* Klubu Społecznego 
młodzieży. rozpocznie się zatem o godz. T-ej wiecz. (w 

х Tego jednak, co miało tam miejsce które- lokalu Sekretarjatu Wojewódzkiego BBWR 
8 dnia w listopadzie ub. r. nie notowały je- przy ul. św. Anny 2). ё 

sxeze ustne krvoniki tej mie rości. Nawiasem godzi się wspomnieć, iż zapo- 

  

W jednej z chat odbywa taneczna wiedź wygłoszenia odczytu 0 konstytucji 
zabawa. przez współtwórcę nowego projektu i bliskiego 

Grupa podehmielonych wyrostków obtań- bezpośredniego współpracownika prez. BBWR 
eowywała przy dźwiękach harmonji dorodne posła Walerego Sławka wywołała wielkie za- 

dziewoje, gdy raptem w izbie powstał rwe- jnteresowanie w sferach naszej inteligencji. 
tes. Poseł Podoski odczytem jutrzejszym  zainau- 

Te parobezak Miehał Czesnojć, niezadowo guruje sezon. działalności Klubu w zakresie 
łony z zabawy %siłował odciągnąć od niej mu życia towarzyskiego i intelektualnego. 

  

  

  

zykanta, a tem samem położyć kres dalszym RÓŻNE 
tańeom. : 

Spotkał się jednak ze stanowczą odprawa — Konfiskata. — Starostwo Grodzkie 
tych, którzy chcieli jeszeze tańczyć. skonfiskowało ulotkę wydaną przez działacza 

Powstała bójka i tutaj stała się rzecz naj żydowskiego Engelszterna, omaw ą stosun 
mniej oczekiwana. Kilku parobezaków pochwy ki w prasie żydowskiej. 
eiło Czesnojcia i postanowiło wymierzyć nu _ Spadek dolara. — Wobec ponownej zni 
wyjątkową karę. Nie pomogły krzyki i wo- żki kursu dolara czarna giełda zareagowała 

> w La Łe wstrzymaniem „się od tranzakcyj. Ro OW 
«ia wywleczono na podw 1 tam pałkami niu odpowiedniego nastroju, w połu nie nab] 
wymierzono mu aa, ios a W DEWLĄ Ob wano dolary po kursie niższym niż, oficjalny 
nażoną część ciała. Skutkiem tego nieszezęs- B, Polskiego. 
ny parobek przeleżał 20 dni w szpitala, p ы Коп:оше na raty. — Związki lokator- 
= A dokonać amputacji orzanów „p;ę otrzymały rzekomo zupełnie pewną wia- 

WG przed sądem okręgowym w Mil. Tomość o nowem zarządzeniu w sprawie SE E > E kų misji za niepłacenie komornego. 
BR LS aa 0d a x Chodzi o to, że sądy nie będą orzekały cks 

EE ÓRZ ZR RAY IS misji w stosunku do osób, które wykażą dobrą Dwóch z nich bronił adw. Sawiński, reszta ы 3 : * ала с : wolę w płaceniu komornego i złożą zobowią- broniła się bez adwokatów. © : B Glówne R w ieina lieso: T ėjo MB spłacenia zaległości w ratach. Е 
szepce wa dh I, ТО i Ulgi te stosowane być mają w celu ukró- 

ać fazę Tanis MS cenia bezdomności w sezonie zimowym. 

brata Pozlewieza uniewinnił. ik). — Uciekinier z Niemiec. Przed pe 
= wił w Wiłnie w drodze do Rygi b. przewodni- 

czący oddziału historycznego żydowskiego 
ŠA FILMOWEJ TAŚMIE instytutu naukowego A. Leszyński z Berlina. 

  

łania o pomoc nieszczęśliwej ofiary. Czesnoj- 
    

  

      

   

  

       

  

Został on usunięty z Niemiec. 

— „Weterani'* bezrobocia. — W kartote- 

6 GODZIN ŻYCIA* — „CASINO* kach odpowiednich urzędów do spraw bezro- 
» .. Žž bocia w Wilnie figuruje aż 1956 osób, które 

Efekty pseudo - naukowe są ulubionym ko- od 3 lat są stale bez pracy. 
nikiem filmowym. Taki „Frankensztein*, taka 

„Alraune* są próbkami z tego zakresu, ; 
„6 godzin życia”, potrąca też o „wynalazek I į 

tczonego*, który potrafi przedłużać życie nie- gon $ U 8 n eg0 ra 
tylko królików, ale i dyplomatów. Niestety z ь 
tylko na szešč godzin. 

| Warner Baxter przez owe sześć godzin Wczoraj o godz. 7.15 zrana zmarł w Ra- 
niewiele zdziałał. : dnia y rabin „cudotwórca” Izrael - Mejer 

Rozczarował widza, co do swego morder- Kai dė 'w świecie żydowskim pod pse- 
ty, którym okazał się jakiś typ nie mający nic oh С Chaim“. 

В }Чзрбіпеео z akcją. s" a zad S 

2 
k 

Ciekawa Miriam Jordan nie zdobyta uko- 
thanego, mimo že należało jej się to rzetelnie. 

John Boles wystąpił w małej epizodycznej 
soli, 

dzielę na zapalenie płuc i pomimo interwencji 

Roke zawezwanego z Wilna dr. Szabada 
zmarł wczoraj w wieku lat 95. 

: Blisko stuletni rabin wsławił się w Świecie 
Całość filmu, aczkolwiek  zainteresowuje, żydowskim swemi dziełami talmudycznemi, któ- 

to jednak razi pewną naiwnością. „Te rozeszły się po całym świecie sięgając za- 
W zapowiedziach najbardziej zaciekawia wrotnego nakładu: pół miljona egzemplarzy. 

„Don Kiehot* z Szalapinem. Tad. C. Stworzył on również w Radunia przed 50 laty 
: popularną na całym świecie szkołę  rabinacką, 

ZAPISUJMY SIĘ NA CZŁONKÓW TOWARZY- e Tad asa a Na „posyłają op 
STWA POPIERANIA BUDOwY PuBLICz. 4465 3 Rój > czając Ameryki. 

NYCH SZKÓŁ POWSZECHNYCH żydzi z całego świata czcili sędziwego ra- 
Zapisy przyjmuje Inspektor Szkolny i Kiero- bina jako świętego zjeżdżając się z najdal- 

wnicy wszystkich Szkół Powszechnych. * Tam szych zakątków świata po błogosławieństwo do 
też nabywać można cegiełki Towarzystwa po niego. 

5 gr. 10 gr., 20 gr. 50 gr.i 1 zł. Wielu nabożnych żydów urządzało piel- 

Ponadto jest 896 osób pozostających bez 
pracy w ciągu 2 lat. 

Rekord pobił niejaki Jan Wasiutkiewicz 
z ul. Kurhany pozostający rzekomo bez pra- 

.ey w przeciągu 6-ciu lat. 

— Pomyślcie o biednych ślepych. — W dn. 
17 września odbędzie się kwesta na rzecz za- 
kładów Towarzystwa Kuratorjum nad Ociem 
niałymi w Wilnie, w których to zakładach 0- 
ciemniali otrzymują wychowanie, naukę i u- 
ezą się rzemiosła praktycznego. Zarząd Kura- 
torjam ma nadzieję, że nikt nie odmówi dat- 
ku na cel tak zbożny. Za wszelką najmniejszą 
ofiarę składa serdeczne Bóg zapłać. 

— Podziękowanie, Zarząd Lecznicy Litew- 
skiego Stowarzyszenia Pomocy Sanitarnej, 
niniejszem wyraża serdeczne podziękowanie 
wszystkim tym, którzy wzięli udział w akcie po- 
święcenia Lecznicy w dniu 10 b. m., a w szcze- 
gólności: jego Exscelencji ks. Arcybiskupowi 
Romualdowi Jałbrzykowskiemu oraz duchowień 
stwu, Rektorowi U. $. B. W. Staniewiczowi 
iinnym profesorom, przedstawicielom władz, 
prasy, Świata lekarskiego. Ku upamiętnieniu 
otwarcia Lecznicy, Zarząd Zakładu składa 
na rzecz. Komitetu Ratowania Bazyliki zł. 100, 

TEATR 1 MUZYKA 
— Teatr Letni w ogrodzie Bernardyńskim. 

   

  

gra dziś (sobota 16 b. m. o godz. 8,30 wiecz.), Z 
w dalszym ciągu przewyborną i obfitującą w 
nadwyraz komiczne sytuacje, amerykańska ko- 
medję „Mąż z loterji'* — w doskonałej przerób- 
ce oraz świetnej interpretacji Mieczysława 
Węgrzyna, z udziałem: M. Grelichowskiej, H. 
Rychłowskiej, M. Szpakiewiczowej, J. Jasiń- 
skiej - Detkowskiej, M. Pawłowskiej, M. Wę- 
grzyna, J. Kersena, WŁ Pawłowskiego i St. 
Skol'mowskiego- 
— Popołudniówka niedzielna w Bernardynce 

W niedzielę dnia 17 b. m, o godz. 4-tej dana 
będzie na przedstawienie popołudniowe arcyza- 
bawna  krotochwila amerykańska „Mąż z to- 
terji* — po cenach zniżonych. Będzie to os- 
tatnia popołudniówka w sezonie letnim. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia — 
— Ostatnie przedstawienia „Gejszy*. Zespół 

naszej operetki, jak zwykle tak i tym razem w 
melodyjnej operetce „Gejsza* Jonesa, jest na 
wysokości zadania. Rolę tytułową z wielkiem 
powodzeniem śpiewa Olga Olgina, artystka ope- 
ry warszawskiej. Dła ścisłości zaznaczamy, że 
są to ostatnie przedstawienia obecnego zespo- 
łu operetki, sezon bowiem zakończony zostanie 
w dniu 19 b. m. Dziś po raz 4-ty „Gejsza”. 
Początek o godz. 8-ej wiecz. 

— Niedzielna popołudniówka w „Lutni*, — 
Niedzielne przedstawienie popołudniowe wypeł- 
ni egzotyczna operetka Jonesa „Gejsza”. Po- 
czątek o godz. 4-tej popoł, 

— Otwarcie sezonu 1933-34 r, w „Lutni”*, — > 
W dniu 7-go października nastąpi inauguracja 
sezonu zimowego w Teatrze Muzycznym „,.,Lut- 
nia". Sezon zostanie otwarty _ nieśmiertelnem 
dziełem Offenbacha „Piękna Helena". 

— Występy Opery Warszawskiej w „„Lutni”. 
Pod batutą Walerjana Bierdziajewa zespół opery 
warszawskiej z najbardziej utalentowanymi i 
głośnymi solistami na czele, zjeżdża na krótką 
gościnę do Teatru „Lutnia”. Między nazwiska- 

KRONIKA Usiłowanie zabójstwa na ul. Kolejowej 
Ciężko ranną kobietę znalezions na chodniku 

WILNO. Wczoraj o godz. 5 nad ranem 

przy ul, Kołejowej znaleziono leżącą na chodni- 

ku w kałuży krwi jakąś młodą kobietę, jak się 
potem okazało Werenikę Neronowiczównę — 

(Stefańska 12), byłą służącą. 
Została ona ranna nożem w bok przez 

przygodnego znajomego, którego poznała wie- 

Samobójczy strzał na dworcu kolejowym 
Uczeń gimnazjum Kluczowej targnąt się na życie 

WILNO. Wczoraj o godz. 1 pp. na dwor- 
cu kołejowym w restauracji 1 kłasy postrzelił 
się ciężko w okolicę serca uczeń 8 klasy gimna- 
zjum Kłuczowej 19-letni Jerzy Bohdanowicz 

zam eszkały przy rodzinie ul. Ludwisarska 4 — 
6. Do dającego jeszcze znaki życia młodociane- 
go samobójcy wezwano Pogotowie Ratunkowe, 

pański, lvo, Pierwsze przedstawienie dnia 21 
b. m. Wystawioną zostanie „Halka”. 

— Teatr „Ogniska'* KPW. — Dowiaduje- 
my się, że wdniu 19 września rb. zespół tea- 
tralny Ogniska KPW - Wilno wyrusza na do 
Toczny objazd linji ze sztuką ludową „Pola- 
cy w Ameryce'', wodewil w 5 odsłonach ze 
špiewami i tańcami Cyryla Danilewskiego.— 
  

Jensza ma objechać 18 stacyj, przyczem zwie 

  

    

  

dzi: 19 bm.— Łapy, 20 bm. — Grajewo, 22 
bm. — Wołko 3 bm. — Hajnówkę, .24 
bm. — Biało 5 bm. — Czeremchę, 26 
bm. — Pińsk bm. — Łuniniec, 29 bm.— 
Stopłce, 30 bm. — Nowojelnię, 1 październi- 
ka — Lidę, 2 paźdz. — Mołodeczno, 3 paźdz. 
— Wilejkę, 5 paźdz. — Głębokie, 6 paźdz. — 

7 paźdz. — Dukszty, 8 paźdz. — 

  

    więciany, 9 paźdz. — Nowowilejkę. a Е 
   Celem objazdu į bezinteresowne udzie- 

lenie godziwej rozrywki dla masy rozsianej 
kolejarzy na całej sieci Dyrekcji Wileńskiej, 

y osobie p. dyrektora Kolei inż. K. 
Falkowskiego ten w n samorzutny popie- 
ra, udzielając wszelkiej pomocy. 

Wspomniana sztuka pierwsze swe Światło 
ujrzy w Wilnie dnia 16 i 17 września rb. o 
godzinie 20-ej w lokalu Ogniska KPW - Wil. 
no przy ul. Kolejowej nr. 19. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

CASINO — 6 godzin życia. 

HELIOS — Uśmiech szczęścia. 

PAN — Król eyganów. 

ROXY — Romeo i Julcia. 

LUX — Syn Indyj. 

WYPADKI I KRADZIEŻE, 
— Koń pod autobusem. — Wezoraj na ul. 
ckiewieza z winy powożącego wpadł pod 

autobus koń dorożkarza Dunowskiego (Pio- 
nierska 15). Autobus zdołał ominąć przeszko 
dę, tak, że dyszel wybił tylko reflektor. 

— Zatrzymanie fałszywego kwestarza. — 
Pseudomisjonarz anglikański, o którym pisa- 
liśmy wczoraj. stał zatrzymany przez poli- 
cję. Jest to niejaki Jakób Smuklewicz z War 
szawy. 

  

      
  

  

  

     

  

   

Zapadła się jezdnia. — Wczoraj rano 
mi artystek i artystów, czytamy następujące: —na ul. Benedyktyńskiej koło domu nr. 12 za- 
Lipowska, Hupertowa, Karwowska, Walewska, padła się jezdnia na przestrzeni 1 mtr. 
Gołębiowski, Mossakowski, 

  

Akcja na rzecz Pożyczki Narodowej 
WARSZAWA PAT. — Komisarz gene- 

ralny pożyczki narodowej minister Starzyń- 
ski przyjmował dnia 15 bm. w dalszym cią- 
gu delegacje, zgłaszające udział w subskryg- 
cji pożyczki narodowej: 

1) przedstawicieli Unji Związków Spół- 
dzielczych w Polsce, którzy złożyli deklarację 
o pełnem poparciu subskrypcji przez 750 
zrzeszonych spółdzielni i zaofiarowali usłu- 
gi spółdzielczości kredytowej; 

2) b. ministra Antoniego Olszewskiego, 
który w imieniu Unji Polskiego Przemysłu 
Górniczo - Hutniczego przedłożył deklarację, 

uchwaloną jednomyślnie na posiedzeniu Unji 
w Katowicach. Rezolucja ta zawiera postano- 
wienie wzięcia jak najwyższego udziału w 
subskrypcji pożyczki narodowej, ustalając ja- 
ko podstawę określenia rozmiarów subskryp- 
cji dla swych członków przynajmniej te kwo- 
ty, które wynikają z instrukcji, uchwalonej 
na posiedzeniu Rady Centralnego Związku 
Przemysłu rolskiego w Warszawie 12 wrześ- 
nia rb. 

3) zeprezentanta Związku Przemysłu Mły- 
narskiego ; - 

4) płk. Florka, komendanta Korpusu Ka- 
detów we Lwowie; + 

5) uczniowie klasy 5-ej gimnazjum pań- 
stwowego im. księcia Józefa Poniatowskiego 
postanowili wziąć udział w subskrypcji poży- 
czki w miarę możności; 

6) komitet pracowników umysłowych po- 
wiatu szczuczyńskiego koło Lidy nadesłał pi- 
smo, przyrzekające solidarny udział w poży- 
czce;. я 

7) Blok Polskich Korporacyj Akademic- 
kich w nadesłanem piśmie oświadcza, że posta 
nowił przyczynić się wszystkiemi środkami do 
jak najszerszego spopularyzowania pożyczki. 

8) kuratora Fundacji Skarbkowskiej na- 
desłał list, w którym osobiście i imieniem 
funkcjonarjuszy Fundacji  Skarbkowskiej 
zgłasza akces do subskrypcji poż narod. 

bina „cudetwórcy” 
grzymki do Radunia całemi miesiącami nieraz 
wędrując, poto, aby tylko dostać pochwałę z 
ust „Chofec Chaima", Na dworze rabina peł- 
no zawsze było chorych i ułomnych, którzy wie- 
rząc w świętą moc rabina cudotwórcy przy- 
jeżdżałi do Radunia aby ich uzdrowił. 

Pogrzeb b. p. rabina Kahana odbędzie się 
w Radun'u jutro w niedzielę o godz, 12 w po- 
łudnie, 

W Wiłnte wiadomość 0 śmierci rabina „cu- 
dotwórcy* wywarła na żydach przygnębiają- 
ce wrażenie, 

Zwołano natychmiast posiedzenie żałobne 

rabinów. Dziś wieczorem po ukończeniu sza- 
basu wyjeżdżają do Radunia wszyscy rabini 
wilenscy ortodoksi i zwolennicy zmarłego. 

W pogrzebie wezmą udział rabini z całej 
Poiski. Gmina żydowska w Wilnie wysyła na 
pogrzeb specjalną delegację. Dziś wieczorem w 
związku ze zgonem  „Choiec - Chaima* od- 
będzie się w Gm'nie żydowskiej posiedzenie ża- 
łobne. (k). 

Michałowski, Ju- в Ej 
nelli - Trembicki, Wejsicz, Brodnicki, Szcze-damską, dziecinną, drobne rzeczy, wartości nika K. G. składa zł. 2. 

— Okradzione mieszkanie. —  Garderobę 

WARSZAWA PAT. — W. dn. 14 bm. w 
sali konferencyjnej Związku Polskich Hut 
Żelaznych w Warszawie odbyło się walne zgro 
madzenie pracowników Związku Polskich Hnt 
Żelaznych oraz Związku Eksportowego Pol- 
skich Hut Żelaznych, na którem zebrani jed- 

„nomyślnie uchwalili swój udział w pożyczce 

narodowej w wysokości conajmniej 75 — 100 
Proc. poborów miesięcznych. 

W dn. 14 bm. na zebraniu pracowników 
Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Warszawie 
uchwalona została przez aklamację rezolucja, 
w której urzędnicy i funkcjonarjusze niżsi 

tego urzędu uchwalili przystąpić do subskryp- 
cji pożyczki narodowej, określając udział w 
subskrypcji od 75 — 100 proce. miesięcznych 
poborów. 

Z inicjatywy Stowarzyszenia „Rodzina U- 
rzędnicza'* odbyło się w piątek zebranie u- 
rzędników i funkcjonarjuszów  prezydjum 
Rady Ministrów w sprawie subskrypcji poży- 
czki. Zebrani uchwalili wziąć gremjalnie n- 
dział w subskrypcji pożyczki, przyjmując, że 

urzędnicy zadeklarują na ten cel od 75 do 
100 proc. całomiesięcznych poborów. Niżsi 
funkcjonarjusze prezydjum R. M. postanowili 
przeznaczyć na ten cel 75 proc. swoich pobo- 
rów. 

WARSZAWA PAT. — W dniu 15 bm. 
komisarz generalny pożyczki narodowej mi- 

nister Starzyński złożył rano sprawozdanie z 
dotychczasowej działalności ministrowi skar- 
bu prof. Zawadzkiemu, a następnie prezeso- 
wi Rady. Ministrów Jędrzejewiczowi. 

A 
ZEBRANIE W URZĘDZIE WOJE- 

WÓDZKIM 
W dniu 15 bm. w Urzędzie Wojewódzkim 

wileńskim odbyła się konferencja szefów 
„władz niezespolonych, przedstawicieli sądow- 
nietwa i prokuratury, naczelników instytu- 
cyj państwowych w sprawie subskrypcji po- 
życzki narodowej. Przewodniczył p. wojewoda 
Jaszezołt. Przebieg konferencji dał możność 
stwierdzenia, iż w świecie urzędniczym spra- 
wa pożyczki i jej doniosłości znalazła całko- 
wite zrozumienie i że ogół urzędników. bez 
wyjątku zgłasza bez zastrzeżeń swój akces do 
subskrypeji. 

P.0.W. PODPISUJE POŻYCZKĘ 
— Na ostatniem zebraniu zarząd Związku 
POW uchwalił wziąć udział w Pożyczce Na- 
rodowej, podpisując 300 zł. 

POŻYCZKA NARODOWA A ORGANI- 
ZACJE DRZEWNE 

W Wileńskim Związku Przemysłowców i 
Kupców Drzewnych wre gorączkowa praca 

nad akcją propagandy i subskrypcji pożyczki 

narodowej. 
W związku z tem odbyło się kiłka zebrań 

na których omawiano plan akcji w kierunku 
rozpowsžechnienia pożyczki wśród wszystkich 
drzewiarzy, rozrzuconych mna całym terenie 

czterech województw północno - wschodnich, 
objętych działałnością Związku Wileńskiego. 

Dążeniem Związku jest, aby pożyczka: dotarła 
do najdalszych zakątków i do każdego pracu- 
jącego w drzewnictwie, niezależnie od jego u- 

świadomienia i sytuacji materjalnej. 
Organizacja rozesłała do członków odezwę, 

espół z 22 osób pod kierownietwem ob. A. cz 

  

  

Wszystkim, którzy wzię i vdział w od- 
dan'u ostatniej posłsgi Matce naszej 

s Te. : 

ELŻBIECIE OBOLEŃSKIEJ 
czorem będąc na zabawie. 

Osobnik ów chciał ją zwabić do siebie, a 
gdy mu się to nie udało wywarł swą zemstę za- tą drcgą składamy serdecine „Bóg 
dając dziewczynie ciężki cios nożem. zapłać” Córki i Zięć 
Ranną w stanie poważnym przewieziono 

do szpitała św. Jakoba, 

nowogtódzka 
— Przyjęcie u Pana Wojewody. W dniu 

15 b. m. pan wojewoda Stefan Świderski 
przyjął:  Delegację Okręgowego Związku 
Strzeleckiego w osobach pp. Osińskiego i kpt. 
Dobrowolskiego, p. inż Wiśniowskiego w spra 
wie Związku Właścicieli Autobusów, p. Dy- 
rektora Pańskiego, p. posła Juljusza Małynicza 
i p. Red. Władysława Abramowicza. 

— Zebrani Komitetu Pożyczkowego pow. 
Nowogródzkiego, (W dniu 14 b. m. w sali 
Teatru Miejskiego w Nowogródku odbyło się 
inauguracyjne zebranie obywatelskiego Komi- 
tetu Pożyczkowego pow. Nowogródzkiego. — 
Do licznie zebranych przemówił p. starosta 
Wadas, w krótkich słowach „ujmując najważ- 
niejsze zadania odnoszące się do pożyczki Na- 
rodowej. Powołano prezydjum, do którego po- 
za starotą Wadasem, jako pzewodniczącym we- 
szli pp. Kordjak, Małynicz, Moliński, Iwioniec- 
ki, Nowicki, ks. Dalecki. Jastrzębski, Sokołow, 
Malbin, Kleniewski. 

Następnie radca Jastrzębski wygłosił obszer- 
ny referat o pożyczce i zakończył gorącym ape- 
lem do zebranych, by uważali za swój obowią- 
zek obywatelski poświęcić jak najwięcej cza- 
su na propagowanie wśród najszerszych mas 
konieczności subskrybowania pożyczki narodo- 
wej 

które przewiozło desperata do szpitala św. ja- 
kóba. Jest mała nadzieja utrzymania go przy 
życiu. Bohdanowicz pozostawił Esty do rodzi- 
ny i policji w których niepodając bezpośred- 
nich przyczyn swego kroku powiadamia, że 
odbiera sobie życie, 

ponad 500 zł. skradziono z niezamkniętezo 
mieszkania Antonowiczowej Jadwigi przy ul. 
Zawalnej nr 61. 

— Zatrzymanie złodzieja. — Policja wy- 
kryła sprawcę kradzieży garderoby męskiej, 

stołowych i innych drobnych rzeczy, 
i 420 zł, dokonaną w jednem z miesz 

kań przy ulicy Tokarskiej nr. 3 m. 6. Spraw 
ży jest znanym zawodowym złodzie 

. (Stanisław Kociełowiez). Zatrzymano go 
lecz skradzionych rzeczy nie odnaleziono. 

— WYBUCH BENZYNY. —- Czyszcząc 
dorożkę benzyną €zesław Zaro, zam. przy vl. 
Połockiej 30 skutkiem własnej nieostrożności 
spowodował zapalenie się benzyny i oparzył 
sobie twarz dotkliwie. Musiano wezwać pogo 
tuwie ratunkowe, które go przewiozło do szpi 
tala św. Józefa. Życiu jego nie grozi niebez- 
pieczeństwo. 

— WYBUCH GRANATU. — Pasąc byd- 
ło na górze Szyszkińskiej Jan Tajc, zam, 
przy ul. Wiłkomierskiej 38 liczący lat 13, „ma 
lazł granat, a kiedy zaczął nim manipulować 
— nastąpił wybuch granatu. Rannego w pier 
si i w nogi pastucha pogotowie ratunkowe 
przewiozło do mieszkania w stanie niezagraża 
jącym życiu. 

WILNO — TROKI 
— Qbchód strzelecki. Z okazji 25-lecia Zw. organizacje i osoby: 

strzeleckiego komitet obchodu w Rzeszy  u- Koło  Baranowickiego Stowarzyszenia - 
rządza w dniu 17 b. m. zawody strzeleckie i rzędników Skarbowych, Koło Lidzkiego Zw. 
sportowe, Wieczorem odbędzie się przedsta- Pracowników Umysłowych Admin'stracji Woj- 
wienie i zabawa. skowej Rzeczypospolitej Polskiej. Dr. Slanina 

— OKRADZENIE ZAWIADOWCY STA- ze Zdzięcioła. Dominik Siemaszko z 
CJI. — W nocy z 13 na 14 okradziono za- Wicz i inni. 
wiadowcę stacji kolejowej w Bezdanach Ale- Na zebraniu Powiatowego -Komitetu Po- 
ksandra Kozłowskiego. Złodzieje dostali się życzki Narodowej w Nowogródku uchwalona 
przez okno po wybiciu szyby. Kozłowski po- została rezolucja treści następującej: 
niósł straty na 1500 zł. Skradziono mu roz- REZOLUCJA 
maite przedmioty. 

а ŚWIĘCIANY Licznie zebrani w dniu 14 września 1933 
5 b > Kit 2 r. w sali Teatru Miejskiego w Nowogródku 
POŻAR. — We wsi Janoniszki, gminy łyn przedstawiciele wszystkich warstw społeczeń- 

tupskiej spaliło się gospodarstwo: Franciszka stwa Nowogródzkiego i całego pow.atu jed- Bałtrusewicza. Pożar naraził go na straty w ; S . S > nogłośnie stwierdzamy, że rozpisanie Poży- 
z owca zł. Przyczyny pożaru czki Narodowej uważamy za najwłaściwsze i 

najsprawiedliwsze rozwiązanie sprawy aktu- 
alnych potrzeb Państwa. 

Uznajemy, że tylko natychmiastowa, soli- 
darna, powszechna i gorąca współpraca z Rzą- 
dem w Jego wielkiej akcji ratowania Kraju 
dać może i da niezawodne potrzebne Pań- 
stwu siły do pokonania chwilowych  trudno- 
šci i ugruntowania stanu gospodarczego i do- 
brobytu. 

Dlatego też postanawiamy przyjąć w akcji 
propagandy i subskrypcji Pożyczki — Матодо- 
wej jaknajsiłniejszy udział, 

W tem przekonaniu zwracamy się do 
wszystkich mieszkańców powiatu Nowogródz 
kiego z wezwaniem aby nikogo nie zabrakło 
w tej dia wspólnego dobra Pracy z Rządem. 

Niech każdy w miarę sił i zarobków zaku- 
pi Pożyczkę Narodową. 

— Akademja w 250-letnia rocznicę odsie- 
czy Wiedeńskiej, We wtorek dnia 12 b. m. w 
godzinach wieczornych sała Teatru Miejskiego 
w Nowogródku zapełniła się po brzegi publicz- 
nością. W pierwszych rzędach zasiedli pp. 
przedstawiciele władz z p. wojewodą Świder- 
skim na czele. Scena pomysłowo  udekoro- 
wana.. Po odegraniu przez .orkiestrę policyjną 
hymnu narodowego prof. Lukas wygłosił zna- 
komicie opracowany przeszło godzinę trwający 
odczyt o Janie III Sobieskim. Prelegent poświęcił 
wiele miejsca na odmałowanie tła politycznego 
i stosunków wewnętrznych i międzynarodowych 
Na tem tle wyrastała sylwetka wielkiego króła 
z wielką plastyką i ogromną mocą sugestji. 

   

    

  

Po odczytaniu przez sekretarza p. Pigu 
łowskiego rezolucji zebrani uchwaliil ją jedno- 
głośnie, dając wyraz swej solidarności gorą- 
cemi i długotrwającemi oklaskami. 

— Pożyczka Narodowa na terenie woje- 
wództwa Nowogródzkiego, Do Komitetu Woje- 
wódzkiego Pożyczki Narodowej, zorganizo- 
wanego przez p. wojewodę Stefana  Świder- 
skiego w dalszym ciągu napływają deklaracje 
o przystąpienie do prac . Komitetu. W dniu 
wczorajszym zgłosili swój akces następujące 

Barano- 

ofiary 
K. S. dla rodziny zredukowanego urzęd- 

podpisaną przez Prezesa B. Parnesa i Dyrek- 
tora E. Kroszkina oraz przez członków Pre- 
zydjum, w której Związek oświadcza, że od 
powodzenia pożyczki zależy przyszłość gospo- 

darcza naszego państwa, a dła każdego z pra- 
cujących w drzewnictwie oznacza ona, zabezpie 

czenie własnej egzystencji i możność spokoj- 

nej pracy w swoim zawodzie. Pomimo ciężkie- 
go położenia przemysłu i handlu drzewnego, u- 

ginającego się pod ciężarem długotrwałego kry- 

zysu, obowiązkiem każdego drzewiarza jest 
przyjść w tak odpowiedzialnej chwili z pomo- 
cą państwu, subskrybując jaknajwiększą sumę, 
nawet ponad swoje siły. 

Obecnie akcję wśród drzewiarzy rozpoczę- 

ła również Rada Naczelna Związków Drzew- 
nych, która zaprosiła Prezesa Organizacji Wi- 
leńskiej do Warszawy, celem  skoordynowania 
prac. Ё 
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— Skarbowcy wobec pożyczki. Powiato- 
„we Koło Stowarzyszenia Urzędników Skarbo- 
wych w Wilejce postanowiło przystąpić do 
subskrypcji pożyczki narodowej w wysokości 
75 proc. poborów miesięcznych i wystosowało 
odezwę w tej sprawie do wszystkich pracowni- 
ków umysłowych powiatu wilejskiego. 

> + * * 

— Rzemieślnicy biorą udział w pożyczce, — 
W dniu 14 b. m. odbyło się w Izbie Rzemie- 
ślniczej w Wilnie zebranie przedstawicieli 
wszystkich Cechów w sprawie subskrypcji 6 
proc. pożyczki wewnętrznej. 

Po zagajeniu Dyrektora Izby p. Kazimie- 
rza Młynarczyka wywiązała się bardzo oży- 
wiona dyskusja. 

Mówcy między innemi zaznaczyli, że rze- 
miosło, które zawsze wiernie stawało w obronie 
Ojczyzny, i tym razem gdy tego wymaga do- 
bro Państwa, nie zawaha się od spełnienia 
swego moralnego obowiązku. 

Wśród podniosłego nastroju zapadła jed- 
nomyślna uchwała, by każdy rzemieślnik w 
miarę możności wziął udział w subskrypcji po- 
życzki. W celu zaś jaknajszerszego zrealizowa- 
nia tych zamierzeń, zebranie powołało Woje- 
wódzkie Komitety Rzemieślnicze, jeden przy 
Związku Cechów Rzemieślników Chrześcijan 
i drugi przy Centralnym Związku Rzemieślni- 
ków Żydów na Wileńszczyźnie. 

* * * 

Zarząd Stowarzyszenia Urzędników Pań- 
stwowych, Koło w Wilnie, na posiedzeniu w 
dniu 15 września uchwalił zwrócić się z go- 
rącym apelem do swych członków, ażeby 
wzięli gremjalnie czynny udział w subskryp- 
cji wewnętrznej pożyczki narodowej, zgodnie 
z uchwałą, powziętą przez Wojewódzki Komi- 
tet Pracowników Umysłowych Pożyczki Na- 
rodowej w Wilnie w dniu 13 września rb. 

* 

+ » 

    

  

  

  

vysila 2 diakt 
i jest do nabycie 

we Wszysikich kolęgaralach 

* 

Zarząd Koła Związku Inżynierów Kolejo- 
wych na posiedzeniu w dnin 15 września rb. 
jednomyślnie uchwalił rezolucję treści nastę- 
pującej: 

W zrozumieniu trudności, w jakich, z ra- 
cji kryzysu gospodarczego, znajduje się pań- 
stwo i w poczuciu głęboko pojętego moralne- 
go obowiązku współpracy z rządem nad utrzy 

maniem równowagi budżetowej, zarząd zalecił 
swym członkom przystąpić gremjalnie do 
subskrypcji pożyczki narodowej w wysokości 
miesięcznych poborów. 

* 

  Cena zł. 3.80  



  

grodźięh/ka | rtoljiėcka nierūjierka 
anie Wojewódzkiego Kormi- 

tetu Pożyczki Narodowej. Staraniem p. woje- 
wody białostockiego organizuje się Wojewódz- 
ki Komitet Popierania Pożyczki Narodowej. 
Pierwsze posiedzenie organizacyjne tego ko- 

mitetu odbędzie się w Gmachu urzędu woje- 
wódzkiego w Białymstoku w sobotę dnia 16 
b. m. o godz, 11-tej. 

— Zwiększenie zatrudnienia bezrobotnych. 
W tych dniach liczba bezrobotnych zatrudnio- 
nych przez Powiatowy Zarząd: Drogowy z 
tytułu Funduszów Pracy zostanie zwiększona 
jeszcze o kiłkanaście osób. 

Łączna liczba pracujących 
przeszło 200 robotników. 

— Program Obchodu Odsieczy Wiednia. — 
Dzień 17 b. m. społeczeństwo  grodzien- 

skie uczci obchodem 250-lecia Odsieczy Wie- 
deńskiej. 

wynosi już 

Program obchodu, ustalony przez miejsco- ś 
wy Powiatowy Komitet 
stępująco: 

W godz. od 9 — do 1l-tej w świątyniach 
wszystkich wyznań odbędą się uroczyste na- 
bożeństwa. 

Po nabożeństwie o godz, 12-tej defilada 
O godz. 13-tej przemówienia z trybun na- 

przeciw kościoła garnizonowego. 
Ё па zakończenie uroczystości o godz. 14 

odbędzie się odsłonięcie tablicy pamiątkowej. 
Nadmienić należy, że uroczystość która 

wszędzie rozbrzmiewa głośnem echem u nas 
w Grodnie — sądząc z programu nie zapowia- 
da się zbyt okazale. 
dtdwi.tądgt-shrdluetaoi shrlu etaoind shrdlu et 

— Prace drogowe. Powiatowy Zarząd 
Drogowy „rozpoczął już prowadzenie prac przy 
usypywaniu i wybrukowywaniu dojazdów do 
mostu wojskowego na Rumlówce. 

— Upiększenie ul. Zamkowej. W związku 
z mającymi się odbyć uroczystościami Stefana 
Batorego, magistrat przystąpił do uregulowania 
i upiększenia ulicy Zamkowej, która prowadzi 
do Starego Zamku. 

Magistrat rozesłał zarządzenie do wszyst- 
kich właścicieli nieruchomości ulicy Zamkowej 
odremontowania przynajmniej frontów ich do- 
mów. 

Jednocześnie magistrat polecił wszystkim 
właścicielom sklepów i warsztatów rzemieślni- 
czych ulicy Zamkowej odświeżyć i poprawić 

szyldy, * 
Ostateczny termin dokonania tych napraw 

30 września b. r. 
— Nadpisy bojkotowe. W dniu onegdaj- 

szym na chodnikach głównych ulic miasta 
umieszczone były nadpisy wzywające ludność 
do boikotu towarów niemieckich. 

Nadpisy o treści „nie kupujcie towarów hi- 
tlerowskich“ widniały w językach polskim i 
żydowskim, a” wypisane zostały przez Komitet 
Bojkotowy w Grodnie. 

— Okradziona. Košciewiczownie Serafinie 
(Bonifraterska 9) skradziono plusz į 20 zł. go- 

przedstawia się na- 

+ówką z walzki. 5 
Jak podaje poszkodowana kradžiežy do- 

konał Jan Miałasza zam. przy ul. Orzeszkowej 

<) 

  

— Podziękowanie. Powiatowa Federacja 

Związków Obrońców Ojczyzny w. Baranowi- 

czach, w dniu 15 sierpnia r. b. została 0b- 

darzona przez społeczeństwo sztandarem. 

Ten widoczny dowód, szlachetnego uznania 

, przez społeczeństwo znaczenia naszej organi- 

zacji, wywołał żywy oddźwięk wdzięczności 

w sercach sfederowanej braci żołnierskiej 

Będąc wyrazicielem wszystkich członków 

federantów, Zarząd Powiatowy Federacji w 

Baranowiczach, składa tą drogą wszystkim о- 

bywatelom, którzy swemi ofiarami i współu- 

działem złożyli świadectwo dobrej woli i mo- 

ralnego poparcia dla naszej pracy, swoje go- 

rące, serdeczne, podziękowania, przedewszyst- 

kiem Komitetowi Obywatelskiemu Fundacji 

Sztandaru w osobach: pp. Inspektorowej Sta- 

wowej, Marji Podczaskiej, Beatryczy Rzepec- 

kiej, a w szczególności pani Starościnie To- 

mirze Neugebauerowej i panu Naczelnikowi 

Sakowi, za ich wielką pracę, ofiarowaną dla 

sprawy ufundowania sztandaru. 

Dziękujemy pp. Generałowi Krok - Pasz- 

kowskiemu, płk. Sokół - Szahinowi i por. Ziem- 

bie, za okazaną nam pomoc w uświetnieniu uro- 

czystości poświęcenia sztandaru. 

Stowarzyszeniu Rzemieślników Chrześciian 

w Baranowiczach, na ręce Prezesa, pana ja- 

rockiego, za ofiarowane kunsztowne drzewce 

do sztandaru oraz pp. Zabiełłowej, Kapskiej, 
i Jaskorzyńskiej, za gorliwy i skrzętny udział 
w przyrządzeniu wspólnego -ebiadu — skła- 
damy żołnierskie: „Bóg zapłać". 

Prezes Zarządu G. Budrewicz, por. rez. 
Sekretarz E. Kapski. 

EE 
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— Zjazd działaczy spółdzielni rolniczych. 

Dnia 23 września odbędzie się w Stołpceach 

powiatowy zjazd działaczy spółdzielczych. 
Przedmiotem obrad zjazdu staną się spra 

wy ważne, związane z życiem spółdzielni ro|- 

niczych powiatu stołpeckiego. Zjazd odbędzie 

się w sali „Reduty''. Obrady rozpoczną się 

zrana o godz. 9-ej. 
Z powodu ważnych spraw, które na zjeź 

dzie się poru ma załatwić, u- 

prasza się o zy udział działa- 
czy spółdzielczych z powiatu. s 

  

   

  

   

— Pożar z podpalenia. — U prawoslaw- 

  

   

nego proboszcza z parafji Nowy  Świerżet 
Werychy Stefana wybuchł pożar, stodoty, 

mimo energicznej akcj ratowniczej    
   ńskiej straży pożarnej doszczętnie spło 

nęła wraz z całorocznym zbiorem.— Pastwą 
płomieni stały się także narzędzia rolnicze, 

znajdujące się w stodole. 

Ogólne straty sięgają sumy 3380 zł. Sto- 

doła ubezpieczona była tylko na 1200 zł. 

Przybyła na miejsce policja wkrótce usia- 
liła że pożar powstał od zewnątrz. 

Nasuwa się podejrzenie, że pożar został u- 

myślnie podłożony, aszcza, że powstał od 

strony pól. 
Przyczyny podpalenia dotychczas nie są 

znane. Dochodzenie prowadzi w dalszym cią- 

gu policja. 

        

— Akcja na rzecz pożyczki narodowej. W 

piątek dnia 14 b. m. w sali konferencyjnej sta= 

rostwa słonimskiego odbyło się pod przewod- 

nictwem starosty p. Koślacza zebranie przed- 
stawicieli organizacyj społecznych i pracow- 
ników z terenu miasta i powiatu. 

Przybyło około 300 osób. Po przemowie 
przewodniczącego zebrania starosty, zebrani 
uchwalili jednomyślnie subskrybować pożyczkę 
narodową. Postanowiono wyłonić komitet po- 
wiatowy i wydział wykonawczy ze starostą p. 
Koślaczem na czele, oraz komitet miejski i sek- 
cje z burmstrzem Kaz, Michalskim na czele. 

W ciągu tygodnia powstaną komitety gmin- 

ne. Postanowiono nie organizować specjalnego, 

komitetu powiatowego pracowników, lecz przy 

komitecie obywatelskim stworzyć sekcję praco- 

wniczą. Norma subskrypcji dla pracowników 

według dzisiejszych uchwał będzie 75 proc. mie- 

sięcznych poborów, zaś od VI st. sł. wzwyż 

miesięcza pensja. 

—- Duień prasy i książki katolickiej w 

Sionimie, W dniu 10 b.m. Zarząd Parafjalny 

Akcji Katolickiej stosując się do zlecenia Ar- 

cypasterza wileńskiego, zorganizował dzień 

prasy i kaioliekiej. 
Po odprawieniu nabożeństwa i  okoliez- 

nościowem przemówieniu, dziekana Św:r- 

kowskiego, zostałe zwołane zebranie na emen- 

tarzu kościelnym które zagaił ks. dziekan 

Świrkowski i udzielił głosu p. Baryniowi, któ 

ry w obszernem przemówieniu przedstawił 

złej lektury i zachęcał do popie- 

rania książek i czasopism katolickich. 

Zebranie zakończone zostało hymnem „My 

chcemy Boga'*. 

Następnie odbyła się wystawa książki i 

czasopism katolickich, którą zwiedziła około 

1000 osób (od sumy do nieszporów). 

TYYYYYYYYYYYYYYTYTYYTYYYYTYVYYYYYYYYYTYTCYYSY 

Do akt nr. Km. 467—474 -1933 r. 

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Dereczynie 

zamieszkały w Dereczynie Michał Bojarski, 

na zasadzie art. 602 KPC obwieszeza, że w 

dniu 20 września 1933 r. od godz. 14-ej odbę 

dzie się lieytacja publiczna ruchomości, nale- 

żących do Hirsza Bekensztejng w jego loka- 

lu w m. Dereczynie, plac Rynkowy, składają- 

cych się z urządzenia restauracyjnego, wód- 

ki, umeblowania i pianina, oszacowanych na 

łączną sumę zł. 1508, gr —, która rezpocz- 

nie się od połowy ceny oszacowania. 

Ruchomości oglądać można w dniu licyta- 

cji w miejseu sprzedaży, w czasie wyżej po 

danym. 

Dnia 25-VIII. 1933 r. 
Komornik (—) M. Bojarski. 

| LECZNICA 
| LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA 

  

  

        

   

    

  

  

POMOCY SANITARNEJ 
przy ul. Miekiewieza Nr. 38-a tel. 17-77 
(dawniej Wileńska 28) wznowiła przyję- 
cia chorych ambulatoryjnych przez leka- 

rzy specjalistów w godzinach w dzień od 
9—2i WIECZOREM 5—7. oraz obłoż- 

nie chorych o każdej porze dnia i nocy. 

  

   

  

   
    

  

  

1) 

INNA KOBIETA 
Mrs. Royce siedziała, w cienin starych 

drzew pięknego swego parku, z robótką w rę- 

ku, gdy odgłos zbliżającego się auta uprzedził 

ja o powrocie męża z miasta. » 
Wstał więc szybko i pośpieszyła poprzez 

skąpane w złocie wrześniowego słońca aleje 

do hallu, na spotkanie męża. Zdążyła jeszcze 

wydać rozkaz służącemu, by podano gorącą 

herbatę. 

W aucie, które stanęło chwilę później 

przed drzwiami, ujrzała dwóch panów: 

— Mam dla ciebie miłą niespodziankę. 

matko! — zawołał serdecznie Jerzy Royce. 

Twarz Mrs. Royce rozjaśniła się, na wi- 

dok towarzyszącego mężowi mężczyzny. 

— Ted! — zawołała, — 0, mój kochany, 

jestem szezęśliwa, że cię widzę! 
Wysoki mężezyzna w uniformie khaki z 

małemi czerwonemi odznakami na ramionach 

i na czapce, wyskoczył z samochodu i uści- 

skał serdecznie siostrę. 
— Obawiam się, że jesteś zaskoczona mo- 

jem przybyciem, — rzekł, — powinienem był 
zatelefonować, albo wysłać depeszę, ale do- 

wiedziałem się dopiero pół godziny przed 
spotkaniem Jerzego, że mogę wyjechać na 

krótką chwilę. Całe szczęście, że Jerzy nie wy 

jechał wcześniej. 

Mr. Royce roześmiał się. nie stosowne... — przerwała i, nie kończąc nad poręczem, ujął łagodnie dłoń siostry. śmiechał. Zazwyczaj jednak wyraz powagi i który zajmował całkowicie jego umysł w 0- 

ч RORORERTEC WOZETĘ OW BPE SGPCEWYCT PORZE WOROEROEREOPER ATE pP S T VV i K k ki i a Sw 

Wydawca Stanisław Mackiewicz, 

— Złapałeś mnie w ostatniej chwili. Daj 
nam coś pokrzepiającego, matko. Spójrz, jaki 
on zmęczony; wygląda, jakgdyby nie spał od 
miesiąca! 

— To nie jest zbyt dalekie od prawdy, — 

zauważył major (Camberton, podczas gdy 

szwagier odjeżdżał wolno do garażu. 
Mrs. Royce wzięła go pod rękę i weszli 

do domu. : 
— Jestem niemal zaniepokojona twoim 

nagłym przyjazdem, Ted. Mam  nadzie- 

ję... — umilkła i stanęła nagle, patrząc ba- 
dawezo na wysokiego mężczyznę stojącego 
obok. — Mam nadzieję, że nie przyjechałeś tu 

poto, by powiedzieć, że odjeżdżasz ? 
Major Camberton potrząsnął głową. 
— Nie mam pojęcia, kiedy będę musiał 

wyjechać, to najgorsze! Rozkaz może przyjść 

lada chwila. Kufer mój jest gotów od czterech 

tygodni. 
Mrs. moyce stłumiła westchnienie. 
— Tak, czy zechcesz zabrać ze sobą żonę? 
W głosie majora brzmiała ledwie odezu- 

walna nuta wahania: 

— 0, sam nie wiem. Nie przypuszczam, 
żeby miała ochotę opuścić ciebie, jest jej tu- 
taj o wiele lepiej, niż w mieście. 

— Naturalnie, ale to nie byłoby  zupeł- 

  

— Komitet Pożyczki Narodowej. Zebrani 
w dniu 14 września w gmachu magistratu m. 
Nieświeża urzędnicy państwowi, samorządowi 
i prywatni powiatu nieświeskiego, po wysłucha- 
niu odezwy powiatowego komitetu pracowni- 

ków państwowych, samorządowych i prywat- 

nych pożyczki narodowej, w zrozumieniu waż 

ności takiego aktu państwowego jak pożycz- 
ka narodowa, uchwalili zadeklarować  sub- 

skrypcję pożyczki w wysokości 75 proc. po- 

borów miesięcznych do VI stopnia służbowego 

oraz 100 proc. poborów, poczynając od tego 

stopnia służbowego wzwyż. | 
Ponadto w tymże dniu na zebraniu człon- 

ków Związku Pracowników Samorządowych, 

powiatu Nieświeskiego jednogłośnie uchwało- 

no z funduszów związkowych nabycie poży- 

czki narodowej na kwotę 500 zł. 
——DO— 

Raśle wileńskie 
SOBOTA 16 WRZEŚNIA 

. 7.00 Pobudki wojskowe z Oleska; czas; 

muzyka: dziennik poranny; muzyka; chwil- 

ka gospod. dom.; 9.00 Transm. z Oleska uro- 

czystości w 250 roezn. „odsieczy wiedeńskiej ; 

7 Czas; 12.05 Muzyka; 12.20 Przegl. pra 

kom. met.; 12.35 Muzyka; 12.55 Dzien- 

połudn.; 14.50 Progr. dzienny; 14.55 Ży- 

kie piosenki rewjowe; 15.25 Giełda roln. 

5 Słynni tenorzy; 15.50 Wiad. strzeles- 

; 16.00 Aud. dla chorych; 16.30 Utwory 

Griega; 17.00 Odczyt aktualny ; 17,15 Muzyka 

lekka; 18.15 „Jan Kasprowicz a Taras Szew 

czenko“* — odczyt; 18.35 Recital skr: 

19.10 O pożyczce narodowej — pogad.; 19.20 

Tyg. litewski; 19.35 Progr. na niedzielę; — 

19.40 Kwadr. liter.; 20.00 Godzina życzeń 

21.05 Dziennik wie 245D=P. 

roln. kraj. i zagt 0 Kor 

ski; 22.00 Mnzyka taneczna ; 

towy, kom. meteorologiczny, 

na. 

  

               

   

  

   

    

   

  

    

   

  

   

  

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 

I LNIARSKA W: WILNIE. 

Z DN. 15 WRZEŚNIA 

Qeny za towar Średniej handlowej 

parytet Wilno. 

CENY TRANZAKCYJNE: 

Żyto I standart 684 g-1 
Żyto II standart 657- g-1 

jakości, — 

  

Mąka pszenna 0000 A. Luks. 38,1 

Mąka żytnia razowa 17,50 

Kasza owsiana , 49. 

Siemię Iniane 90 proe. 29.97 

OBENY ORJENTACYJNE: 

- Żyto TI standart 684 g-1 15.50 
—16.40 

Pszenica zbierana 710-736 g-1 21. 

—22. 

Jęczmień na, kaszę zbierany 15. 
—15.50 

Owies standartowy 454 g-1 15.00 

Mąka pszenna 0000 A Luks. 38,125 
—40.50 

Mąka żytnia-do 55 proe. 26.59 

za —27. 
Mąka żytnia do 65 proc. 22. 

Mąka żytnia sitkowa 18. 

Mąka żytnia razowa szatrowana 18.25 
—19.00 

Otręby żytnie 8. 
—8.50 

Otręby pszenne cienkie 8,80 
7.50 

Otręby jęczmienne 

ryczana 1-1 palona 38 

czana 1-2 palona 35.      

    

Kasza g 
Kasza g 

  

Kasza gryczana 1-1 biała 35. 

Kasza perłowa pęcak nr. 2 „26. 

Kasza perłowa nr. 3 32. 

"Słoma 4.50 

Siano 5.50 

Obrót ogólny w tonnach: 300. 

  

          

„GŁOS SĄDOWNICTWA :'' К 

Treść: Ku zbliżeniu prawnictwa słowiańskie- 

go. Jan Mioduszewski — W przeddzień Zja 

du Prawników Państw Słowiańskich. 1-szy 

Zjazd Prawników Państ Słowiańskich w Bra 

tisławie. Paweł Masłov — Apelacja w spra 

wach, w których wartość przedmiotu sporu 

nie prze za 100 zł. podług KPC. Tadeusz 

5 — Oglaszanie wyroków w pro 

sie cywilnym. Jerzy Śliwowski — Nowe p 

dy w sądownictwie karnem. Roman Sakowic 

— Kodeks Karny ZSSR. Zygmunt Sitmek 

— Podział Państwa na województwa. Stani- 

sław Tustanowski — Sędziowie a nowe usta- 

wy. Adam Wozdecki — Aktualne uwagi w 

   

  

   

    
     

       

    

® sprawach emerytalnych. 

  

dodała: — Bo widzisz, Olive jest przekona- 

na, że jesteś tak niezbędny w Ministerstwie 

Wojny, że nie może być mowy o wysłaniu 
ciebie na front. Dlatego, tylko dlatego zgo- 

dziła się zamieszkać tutaj. 
Stali przed drzwiami, prowadzącemi do 

ogrodu, Mrs. Royce dodała innym tonem: 

— Może wolałbyś pójść na górę? Mam 

tam zawsze przygotowany pokój dla ciebie. 

Podziękował jej uśmiechem. 

— Wolę odpocząć pod drzewami. 

Po chwili rzucił pytanie z tą samą, co 

poprzeanio, nutką wahania: 

— Gdzie jest Olive? 

  

— Jest zaproszona na herbatę do Cau- 

stons'ów, poszła tam z maleńkim. Cze- 

kam jej wkrótce, ale mogę posłać do niej z 

wiadomością o twym przyjeździe.. 
— Nie, nie trzeba jej przerywać zabawy. 

Niech ma jaknajwięcej rozrywek. Czy Olive 

dobrze się czuje, Madge? 

— Jest o wiele silniejsza. Mam wrażenie, 

że jej trochę przybyło na wadze. A twój 
chłopak jest cudowny, Tedzie, takie śliczne, 

kochane bobo! Wszyscy się nim zachwycają! 

Małe, drogie stworzonko... Jak miło jest mieć 

ciebie tutaj, chociażby na kilka godzin. Ży- 
cie jest takie smutne, takie zmienione teraz.. 

— dodała z westchnieniem. 
Major położył się na jednym z leżaków, 

"rozstawionych na trawniku; wyciągnął się wy 
goanie i zdjął czapkę. Przymknął na chwilę 
oczy, ale zaraz otworzył je i, przeginając się, 

  

TURBINA 50.000 ОТУО!Ю. l „WSTRIECZNYJ” 
olbrzymie, masowe arcydzieło — rewelacja $QW ECKIEJ prcd. 1933-34 oczekiwane z i d. gorączkowem zaizteresowsniem 

. UWAGA! Film jest od początku do kotca mėwiony I špiewzny po rosyįsku. — {\'пы:г' kinie „HELIOS“ 

TMO 
Dla młodzieży dozwolone. 

myśleć? Jak ma spędzić czas? 
Człowiek któremu zostało 

Nowy ciekawy problem! 
JORDAM i JOHNBOLES. — Nad program: Dodatek rysunkowy Flejszera oraz Pata. 

O palmę pierwszeństwa w grze 

Dziśl Rewelacyjna atrakcja filmowa! Co ma czynić? O czem wpieiw 

»6 GODZIR ŻYCIA 
walczą; WARNER BAXTER, MIRIAM 

  

66 

  

э 

Arcydzieło odznaczone złotym medalem. — 
w ramionach FREDRICA MARCHA (Mr. Jakyl i Dr. Heyde) w najpiękn. filmie miłosnym, jaki kie- 

dykolwiek wywrodukowano U $ A š E € ER 8 z € Ž E $ € a A. 
Nad program: Najnowsze atrakcje. Seanse o g. 4, 6, 8 i 10.20 w niedz. od 2-81 

Czarując a królowa ekraców RÓRMA SHEARER 

  

„PAN“   KROL CYGAKOW * 
JOSE КО ЕСЛ 

Ostatnie dni! Cudowny przebój Śpie wro dźwiękowy 

rol. gł. rozkoszna, urocza ROSITA Mi RENO orzz 
najpiękniejszy amant filmowy bożyszcze kobiet 

iKigo]q isQuedko Ai9q9 ioląsueBA2 osueuo! zulodq 
Nad program: dodatki dźwiękowe. 3 

  

Pan 

  

Wk 

Žo czne p 0 CAŁ UNĘ K ok 
arcydzieło 4 PRZED » sztuki 

"ad USTRE Fodsra 

  Dźwiękowe kino 

„ROXY” 
MIEKIEWICZA 22, 

tel. 15-28 

Baada wes>łków Zuła Pegorzelska, Adolf Dymsza, Konrad Tom, Fertner i in. w bezsprzecznie najlepszej 

polskiej komedji p. t „ROĄŃBO * ULE šAĄ** (Biuro pėštedė, małieśitw) 
Salwy śmiechu Przepiękne melodje Oryginsina treść, — Nad program: Tygodnik Fexa i N . : ) z 

studentów niemieckich. — Seanse o godz, 4, 6, 8 140,20. Ceny sias r mz 

  Dziś. Najlepszy film „pod słeńcem* 

LUX 
3% ` W roli gi RAMON NOVARRO - 

SYN 
  

  

Ssiełda warszawska 
Ź DN. 15 WRZEŚNIA 

DEWIZY I WALUTY 

Belgja 124.75 — 125.18 — 124.44. 

Holandjs { 359.85.         

    

  
  

  

Londyn 28.30 — — 28.15. 

Nowy York 6.09 — 6.13 — 6.05. 

N.-York kabel 6.10 — 6.14 — 6.06. 

Paryż 35.00 — 35.09 — 34.91. 

Szwajcarja 173,18 — 173,61 -- 172,75. 

  

5   Włochy 47,12 — 47,35 — 46.89. 
Berlin w obr. pryw. 213,45. 
Tendencja przeważnie słabsza. 

PAPIERY PROCENTOWE 
„ka inwest. 104.50, m 

syjna 51,50 — 52,00. 
6 proc. dolarowa 60.75, 
4 proc. premjowa dolarowa 48.25 — 48,50 

Stabilizacyjna 51,75 — 52,38 (drobne)— 
54.50 (setki). 

8 proe. obl. kom. BGK 93. 

7 proc. L. Z. T. K. Przem. Polskiego — 

38.75 
4.5 proce. ziemskie 44.50 — 44.75. 
8 proce. warszawskie 43,75 — 44.00. 

AKCJE 
Bank Polski 81.00. 
Lilpop 11.10 — 11:00. 
Mendencja słabsza. 
Dolar w obr. pryw. 6.08 — 6.10. 
Rubel 4.72. 
POŻYCZKI POLSKIE W N. 7ORKU 
Dolarowa 59.50. 
Dillonowska 71.50. 
Stabilizacyjna 74.375. 

Warszawska 45. 
Śląska 47.25. ъ 

      

    

  

  

Łodzianin TAPICER-DEKORATOR 
WŁĄDYSŁĄW SZCZEPAŃSKI otworzył wy 
trórnię mebli miękich w Wilnie ul. Nie- 

miecka 2 sklep frantowy gdzie poleca wła- 

suego wyrobu najmodniejsze otomauy, tap- 

czany, łóżke, fotele klubowe i kozetki orsz 
przyjmuje zamówienia w zakresie tapicer- 
stws, a także przerabiam wszelkie miękie 
meble i wykonywam gustowne dekoracje. — 
Wykonanie solidne i pusktualn. Obsługa 

łachowa.   
  

92 
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI 

4 Urząd Skarbowy w Wilnie podaje do 
wiądonmiości publicznej, że na podstawie Rozp. 
Rady Mi r. z dnia 25 VI. 1932 r. o postęp. 
gzek. Władz Skarbowych (Dz. U. R. P. Nv. 

iż w dniu 5 października 
rodz. 10-ej przy ul. Kwaszelnej Nr. 

y I-szym terminie oraz w dniu 12 paź- 

nika 1933 r. o godz. 10-ej w drugim ter 

minie odbędzie się sprzedaż z licytacji 
książek w języku żydowskim, należących do 
Kleckina Borysa. 

    

    
   
   

   

  

(— HE. FICHER 
Kierownik Urzędu. 

Głowa do góry, siostrzyczko! 
— 0, ja jestem opanowana, — pośpieszy- 

ła zapewnić go, — i miewam bardzo wesołk 

listy od moich obu chłopaków. Staram się 

zachować w sobie Geto najwięcej pogod, 

Co wieczór mamy mały koneert. Elsie Kensi 

śpiewa tak ślicznie! Jak wi 

są tutaj i stary Mr. Massington, malarz — 

czy pamiętasz go? Pearl Brockden przyje- 

chała tu wezoraj na kilka dni. Mam nadzieję. 

że te osoby nie będą ciebie nudziły? 

— Ależ to doskonale. Ale musisz mi 
że nie będę zbyt towarzy ki, bo 

wstałem dziś.o świcie. Obawiam się, że będę 
"drzemał przy obiedzie; niczego tak nie prag- 

nę, jak snu. ` = 

— Mój biedaku, — uśmiechnęła się Mrs 
Royce, — Dlaczego nie pójdziesz się położyć 

zaraz ? 
Potrząsnął głową. 
— Czuję się tutaj doskonale, a powietrze 

jest tak aromatyczne! : 

Lokaj przyniósł tacę z herbatą i po 
krótkiej pogawędce, Mrs. Royce opuściła bra- 

ta. Czuła bowiem, że największą uprzejmo- 
ścią było dać mu chwilę wytchnienia, po wy- 

czerpującej pracy. 
Edward Camberton palił papierosa, po 

grążony w niezbyt wesołych myślach. 
Możnaby nazwać majora pięknym męż- 

czyzną, był tylko nieco zbyt szezupły w sto- 
sunku do swego wzrostu. Było coś szezegó!- 
nie pociągającego w jego twarzy, gdy się u- 

  

   obie z matką 

  

     

  

Drukarnia „Siowa“ Wilno Zamkowa 2. 

        

Wkrótce 
no 

  
odj 

1121-VI. 

Obwieszczenie o licytacji 
4 Urząd Skarbowy w Wilnie podaje do 

wiadomości publicznej, że na podstawie Rozp. 

Rady Ministr. z dnia 25 VI. 1932 r. o postęp. 
egzek. Władz Skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 

62 poz. 580), iż w dniu *3 października 
1933 r. o godz. 10 przy ul. Kijowskiej Nr. 3: 

w Wilnie odbędzie się sprzedaż z licytacji 

n-w przedmiotów, należących do Frydmano- 
wej Pauliny, zam. przy ul. Kijowskiej Nr. 33. 

      

   

1) Blachy_szmele 6.000 kg. 
2 Kotłów starych 5 sztuk 

3) Blachy szmele 640 Fe. 

4) Starych szmat 4.800 kg. 
5) Starych garnków 2.000 | 

6) Kości 4.000 

W razie niedojścia licytacji do skutku w 

I-szym terminie, termin Il-giej licytacji wy- 
znacza się na dzień 10 października 1933 r. 
o godz. 10-ej. 

(— H. FICHER 
Kierownik Urzędu. 

*TYYVTYTYTYTYYYTYYTYYTYTYYWYYTYPTYYYYTYYYTYYTYE 

  

  

SPIEW ET  DORAAABADŁŻADAĆ 146). 

= ooo Kupko 

Lekarze RA. 
zę R BAŁA, NaENO 

Dr. Janina DO SPRZEDANIA 
Scłteńska 33 s m. 1 PIOTROWICZ - 

JURCZENKOWA -,.,, akacaci > 
Ordynator szpit. Lokaie 

Sawicz 
Choroby skórne, zwan" 

weneryczne, kobiece 2 POKOJE osobno lub 
WILEŃSKA 34. razem — gaz, łazienka 

Od 5 — 7 wieez. Mostowa 3-A — m. 15. 

  

  

  
         

    
    

  

|PRZ 
brzozowe, S6śiowe 

oraz 

poleca 

Dia P. P. Urzędników n 

swrowości miał w oczach. Robił wrażenie czło- 

wieka, pełnego mocy i siły woli. 

Przed ślubem spędził kilka lat w Indjach, 

obecnie zaś pracował w Ministerstwie Wojny, 
gdzie w krótkim czasie wyrobił sobie opinję 
godną pozazdroszczenia. Od czasu wypowie- 

dzenia wojny, Major Camberton pracował po 

dwadzieścia godzin na dobę, nieomal. Nad- 

miar pracy odrywał go od rodziny, to też na- 

mówił żonę, by przyjęła zaprosiny siostry i 

zamieszkała na czas nieokreślony razem z syn 

kiem w ślicznym pałacu w Surrey. 

Mrs. Camberton nie protestowała  prze- 

ciw temu projektowi, jakkolwiek parę mie- 

sięcy wcześniej myśl rozstania z mężem wy- 

wołałaby w niej silny i stanowczy sprzeciw. 

W rzeczywistości, jakiś cień padł na słonecz- 

ne dotąd życie młodego małżeństwa. Właśnie 

o tem niyślał w tej chwili major, leżąc z zam- 

kniętemi oczyma pod drzewami parku. 

Mimo zmęczenia i pomimo uspakajają- 

cej atmosfery otoczenia, major nie mógł za- 

Sn. Analizując swe uczucia, przyszedł do 

przekonania, że był obecnie zbyt zdenerwo- 

wany, niespokojny i, do pewnego stopnia 

wzruszony, aby moce ukoić swe myśli we 

śnie. 
Rzeczywiście nadeszła dla niego chwila 

decydująca. Jakże wiele miał rozstrzygnąć 
dzień dzisiejszy! Miał przed sobą trudną i 

wyboistą drogę. dybyż mógł postępować 
naprzód, nie pogłębiając przepaści pomiędzy 

sobą i żoną! A jednak, aby wykenać plan, 

  

   

  

   

  

0 żany „Absolwent* 

EWO GPAŁOWE, 

górnośląski 
SKŁAD DRZEWA 

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

Dostarcza również dlą urzędów i instytucyj. 

= CZEMP“ arcydzieło 833 
Cały świat zachwyca się grą fenomenalnego 

7 letniego dziecka JACKIE COOPER 
i genjalnego WALACE BEERY. A 

  

Nauczycielka 
umeblowane słoneczne Wychowawczyai 
z balkonem dła kultu poszukuje posady — 
ralnej csoby, Dąbrow- chętnie wyjedzie na 
stiego 12 m. 3. Wieś. Zarzeczna 16 m. 
  

  

— — 24 о@ 3 & 6 

ТЕЕЕ osoba 
— — — —— —— inteligentna 
Przyjmę dzieci samotna poszukuje miej 

do kompletu prywzi- sca gospodyni. Gospo- 
nego.— Wiek 7—8 lat, darstwo wiejskie i do. 
program drugiego od: mowe zma doskonale — 

działu. Wilno, Witoldowa 55 
Mickiewicza 48 m. 6. m. 8 (od ;godz. 8 do 16 

Zgłoszenia do 12 rano rano i od 7—8 wiecz.) 
i od 3—5 po poł. 

-- -- POSZUEUJĘ 
NAUCZYCIELKA  'a: cjkolwiek pracy -- 
dyplomowana poszu- znam się częściowe na 
kuje lekcyj francuskie gospodarce wiejskiej, 

go i polskiego. U. Że-. Znam dobrze kuchnię 
ligowskiego 1 m. 18. 7, Mogę samodzielnie 

1 zająć się demem u sz 
_____ —— motnych, albo chorych. 

POPIERAJCIE (poważne Gwiadoct ne, poważne Świadect- 

L.0.P.P 

  

wo i refer. Uł. Beksz 
ta d. 11 m. 5. 

SE iakiiaias Ochmistrzyni 

POSZUKUJE 
zawodowa szuka pracy. 
Wyrabia  masio na 
sprzedaż. Zna się ne 
kuchni. Uczciwa, gez- 

  

cowita. Nieświeska #6 
m. 8, e 

Absolwent L 
lustytotu Nauk Handl+ P O S ZUKUJĘ 
Gospodarczych w Wil- pracy do wszystkiege 
nie posznknje jskiej- mam Świadectwa, — 

kolwiek pracy łaskawe Miejscowość  obojętuz 

zgłoszenia Wilno przez Nowogródzka 55—3. |] ; 
    Santokę agencja Pnn. -- = 
Zajmę się 

— — — — — — domem lub gospodar- 
stwem w majątks. Mam 
świadectwa z Warszawy 
Oferty przyjmaje „Sło- 
wo* dla M I 
IGBIRECEŃ 

    

   
   

  

    
   
   

       

  

przyjmę na mieszkanie 
z csłodziennem atrzy- 
miuiem 75 zł mies. — 
Opiera dobrą — Piac 
Metropolitaiuy 3 m. £. 

RODZINA 
zredukowanego  urzę- 
dnika, pozostająca w 
ostatecznej nędzy, pro- 
8 © pomoc. Peleca 
T-wo Św. Wineentege.. 
Ofiary przyjmuje Sła-. 
wo dla K. G. | 

a raty. 

   

statnich czasach, musiał się zdecydować na 

yko. Niestety, Olive wpadła w 

błędne koło fałszywych domysłów, (eo. była 

zresztą rzeczą wytłumaezalną), 
był interpretowa- 

Tem więcej za- 

danie jego stawało się utrudnione i. delikat- 
ne. 

   

  

poważne rj 

naturalną i 

a obeenie każdy jego czy 

ny przez nią niekorz, 

  

sie. 

  

„Będę miał ciężki orzech do zgryzienia z 
Olive dziś wieczór, — mruknął do siebie & 
westchnieniem, — kochane, małe serduszko, 

to jest za ciężka próba dla niej!'**. 

Otworzył nagle oczy, czując, że ktoś się 

do niego zbliża. Była to kobieta, wychylająca 

się z pomiędzy drzew. Obok niej dreptał czsx 

ny pudel, przystrojony w jaskrawo-burszty- 

nową kokardę koło ucha. 

   

Ujrzawszy majora Cambartona, kobieta 

uśmiechnęła się i skinęła przyjaźnie ręką 

Major podniósł się i podszedł ku niej. 

— Miał pan wyjechać! — zawołała. 
Nie czekałam pana prawie, chociąż we wezę- 

j kartce zapowiadał pan swą wizytę. 
Kiedy pan przyjechał? 

  

— Coś koło pół godziny temu. 

— Ależ to cudownie, że pan tu jest. Pau 

wygląda... — Mrs. Brockden urwała, przygłą- 

dając mu się uważnie. — Dlaczego nie wež- 

mie pan urłopu panie majorze? 

(D. ©. N.) 

Redaktor w.-z. Witołd Tatarzyński.     

« 

2 uczenice (ów) J 

4


