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Śwastyka w opałach. 
W pierwszem starciu z nowym par- 

rząd Papena 

odniósł taktyczne zwycięstwo. Taki 

jest ostateczny rezultat dramatyczne- 

lamentem niemieckim 

go posiedzenia poniedziałkowego. 

Rząd 

niesłychaną większością głosów: 

voium nieufności 

513 

przeciwko 32. Wszystkie partje z wy- 

jatkiem niemiecko-narodowych (Hur 

wypowiedziały się przeciw- 

otrzymał 

genberg) 

ko Papenowi. Zadziwiająca jedno- 

myślność trwała jednak krótko. 

Przekonawszy się, że kartka do gło- 
  

sowania nie jest dziś skutecznem na- 

dla osiągnięcia 

większość partyj Reichstagu uchyliła 

rzędziem wygranej, 

  

się od przyjęcia walki na innym tere- 

nie. Socjaldemokraci į centrum po- 

špieszyli z deklaracją uznającą pra- 

  

womocność rozwiązania Reichstagu, 

którą przed paru godzinami przy 

milczącem ich poparciu kwestjono- 

wał przewodniczący Goering. 

Decydującym powodem tej rejte- 

  

rady było oczywiście, oświadczenie 

rządu. że do dalszych posiedzeń par- 

łamentu niedopuści. Ani soejal-demo 

kraci ani centrum otwartej walki z 

rządem nie przyjęli, 

jego obaleniem. © 

zadowoliwszy 

  

     sie „moralnem“ a 

piacu pozostali hitlerowcy i komuni- 

  

ści dwa najzaciekłej zwalczaj 

się skrzydła Reichstagu. Goering mu- 

zapowie- 

  

siał „ustąpić przed silą“, 

dziawszy rządowi rewanż przy wybo- 

rach za 2 miesiące. 

Można powątpiewać w skutecz 

ność tej groźby. Charakter i dynar 

mika ruchu hitlerowskiego nic nie 

ma w 

parlamentaryzmem, w który go wbrew 

jego wewnętrznym nastrojom zaplą- 

Szefowie ru- 

gruncie rzeczy wspólnego z 

tano i unieruchomiono. 

chu ulegli sugestji nagłego i zdawa- 

łoby się niepowstrzymanego wzrostu 

liczby zwolenników i wyobrazili so- 

bie, że tą drogą zdobędą absolutną 

większość w parłamencie a więc i 

władzę. W wyborach 31 lipca zbra- 

kło im jednak 85 mandatów pominio 

podwojenia ich liczby. Nastąpił mo- 

meni wykazania przed glosującą 

masą jaką polityczną wartość repre- 

zentuje imponująca liczba zdobytych 

230 mandatów, jaki wpływ może ona 

wywrzeć na bieg rzeczy w państwie. 

Zaczęły się przykre zawody i roz- 

czarowania. Papen w imieniu ilin- 

denburga zaofiarował Hiflerowi och- 

łapy w postaci współudziału w swo- 

im rządzie, ograniczonego zresztą do 

paru tek. „Piękny Adolf" dumnie 

odrzucił ofertę i zażądał pełnej wła- 

dzy. lecz spotkał się z kategoryczną 

odmową. ostentacyjnie udzieloną 

przez Hindenburga. Musiało to de- 

prymująco oddziałać na masy naro- 

dowych socjalistów, oczekujących 2 

napięciem, jak ich szef, wspiaając się 
szybko po drabinie zwycięstw wybor- 

czych. stanie na jej szczycie i zapanuje 

nad Rzeszą. 'Gwałtowne wystąpienie 

Hitlera przeciwko wyrokom bytora- 

skim było również wystrzałem w po- 

wietrze. którego nikt się nie uląkł. 

Wreszcie lekceważące potraktowanie 

przez Hindenburga propozycji utwo- 

rzenia nowego rządu, opartego na 

kleconej z trudem koalicji hitlerow- 

sko-centrowej, ponownie podkreśliło 

słabość hitleryzmu, jako siły politycz- 
nej. 

Wyborca bronzowych koszul onie- 
miał. 

Więc owych kilkanaście miljonów 

głosów oddanych na listy nagi“, 

pułki szturmowe. całą po- 
tężna organizacja partyjno-militarna 
nie jest dostatecznem narzędziem 

w fękąch szefa i jego sztabowców, 
aby zmusić rząd do liczenia się z jej 

wolą, z jej siłą rozpędową, niosącą 
hasła gruntownej przebudowy spo- 

lecznego į politycznego systemu pań- 

stwa? 

  

owe 

    

Mit ruchu narodowo-socjalistycz- 

nego stracił w ostatnich tygodniach 

jaskrawą. 
   

swą 

barwę. 

pociągającą masy, 

Strumień, rwący naporem 

splywi 

  

ych doń zewsząd wód roz- 

łał się w wielką lecz bezwładną kału- 

żę. Pogróżka Goeringa: „za dwa mie- 

  

ice policzymy się* robi wrażenie 

bezsilnego gestu. Można uważać za 

  

wyłączone, aby w następnych wybo- 

rach hitlerowcy osiągnęli dalsze suk- 
   

Przy obecnych nastrojach nie- 

micekich wejście ich na drogę targo- 

wania komisjach 

ccsy. 

się z rządem w 

Reichstagu o interpretację przepisów 
konstytucji — tej samej, której oba- 

lenie za ceł swój ogłaszali—odstręczy 

Hackenkreuzu wielką część ak- 

bojowo usposobionych 

  

  

od 

tywnych i 

elementów. 

  

  

Odkąd Sehleicher zyskał — obok 

Reischwehry: oparcie dla rządu w 

Stahłhelmie, gwiazda bojowa naro- 

dowo - socjalistycznych _ oddziałów 

szturmowych zbladła. Do czegóż mają 

się ie pułki gotować? Przecież nie 

do obrony parłameniu, w którym 230 

się konsty- 

zwalczania 

  

wybrańców zajmuje 

Do 

Ależ rząd 

ich 

tucyjną 
  

łamigłówką? 

komunistów? sam z nimi 

poradzi bez pomocy prywatnych 
  

armij. 

Obrana przez Hitlera metoda 

zdobycia władzy przez parlament 

     pokazała się zawódną, W następnych 

niechybnie 

będzie bardziej czynnie wpływał na 

ich przebieg. Elementy działania, nie- 

zmiernie ważne psychologicznie są 

już w jego rękach. Hileryzm popadł 

w pozycję obronną, 2 której do 

współudziału w rządzie dojść można 

tylko przez kompromis czyli pójście 

do Canossy. Do wywGłania ruchawki 

masowej, zdaje się, nie jest jaż zdol- 

ny, a próby sojuszu z centrum przy- 

pominają chwiłe w naszym Sejmie, 

kiedy socjaliści łączyłi się z ende- 

kami, byłe przeciwstawić się czynni- 

kowi "pozaparlamentarnemu. 

Byłoby politycznym błędem cie- 

szyć się z upadku hitleryzmu. Ruch 

ien przez dyletańtyzm swoich przy- 

wódców, przez mętność ideologiczną 

i sprzeczności, które w sobie kryje, 

jest dla nas mniej groźny, niż obóz 

ręprezentowany przez Papena i Schle- 

ichera. Opanowanie Rzeszy przez 

ten obóz byłoby równoznaczne z po- 

stawieniem na baczność rozbitych i 

pokłóconych ze sobą Niemców przed 

sztandarem cesarskim, byłoby ponow 

nem wprzęgnięciem nawykłego do 

twardego wędzidła narodu do rydwa- 

nu nacjonalistycznego imperjalizmu, 

zwróconego frontem na wschód. 

7  odrestaurowanym „Kaiser- 

reich'em nie ma Polska żadnych wido 

ków na porozumienie, poza progra- 

mem „Mitteleuropy* w wydaniu z r. 

1917, czyli poza samobójstwem. A 

więc Hitler jest dla nas lepszy? — 

zapyta czytelnik. Nie, jako pozytyw- 

ny program polityki niemieckiej, nie 

jest on bynajmniej lepszy. Ambo 

meliores. Ale hitleryzm nie dokona 

tego okiełznania narodu niemieckiego 

i zwrócenia go w jednym kierunku, 

które jest szczególnie niebezpieczne 

dla nas. Hitler walczący o władzę 

nad Niemcami — to dłuższy okres 

wewnętrznej wałki politycznej i soe- 

jalnej, w której wyładować się mogą 

ekspansywne i awanturnicze nastroje 

dzisiejszych Niemiec. Po burzy zaś 
atmosfera się oczyszcza a zmęczeni 

szamotaniem się wewnętrznem  za- 

chodni sąsiedzi mogą stać się bardziej 

skłonni do rozsądnej dyskusji, 

Testis. 
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7 polieja wkroczyła do gmachu 

Po rozwiązaniu Reichstagu. 
K 

  

nflikt pemiędzy rządem a parlamentem 
zaostrza się. 

BERLIN, 13.9. (Pat). — Aktualno 
ścią dnia dzisiejszego było posiedzenie 
stałej komisji Reichstagu i przebieg 
konfliktu pomiędzy rządem Rzeszy a 
parłamentem. Komisja stała ochrony 
praw parlamentu, zwołana przez pos 
ła socjał—demokratycznego Loebego, 
zebrała się przed południem. Jako 
przedstawiciel rządu Rzeszy zabrał 
głos na samym wstępie dyrektor mini 
sterjalny Gottheiner, który: przedsta 
wił stanowisko rządu w sprawie prawo 
mocności rozwiązania parlamentu i 
nieważności uchwał. przyjętych przez 
Reichstag. Gotheiner odczytał list, ja 

Szkodliwy krok 
BERLIN, 138, 9. (Pat). — Frakcja 

centrowa uchwaliła rezolucję. w któ 
rej nazywa rozwiązanie Reichstagu 
krokiem szkodliwym dla interesów 
społeczeństwa i gospodarki. Zdaniem 
farkcji rząd mógł i powinien był nie 
dopuścić do zaostrzenia wewnętrzno— 
politycznych stosunków. Frakcja cen 
trowa ze swej strony wszełkiemi spo 
sobami starała się doprowadzić do 
współpracy na grucie rzeczowym mię 
dzy rządem a parlamentem. Wszelkie 

  

  

     
    

  

    

    

     

ki nadesłał przewodniczący Goering 
na ręce kanclerza von Papena zawia 
damiając o wyrażeniu przez  parla 
ment obecnemu rządowi Rzeszy vo 

tum nieufnošci i uchyleniu dekretu 
gospodarczo—finnasowego . prezyden- 
ta Rzeszy. 

Z listu tego, jak i z oświadczeń, 
złożonych wczoraj, wynika —  zda- 
niem przedstawiciela rządu Rzeszy, 
że przewodniczący Reichstagu nie uz 
naje rozwiązania parlamentu, a zwoła 
nie posiedzenia komisji głównej pozo 
staje znowu z tem w sprzeczności. 

Rząd Rzeszy gotów jest prowadzić 

— Jawna rewolta. 
jednak podejmowane w tym kierunku 
starania były przez rząd paraliżowane 

Frakcja niemiecko-narodowa ogło 
siła komunikat określający taktykę na 
rodowo—socjalistycznego Reichstagu 
Goeringa jako jawną rewoltę przeciw 
głowie państwa.  Niemiecko—narodo 
wi, oświadcza komunikat. będą nadal 
walezyłi pod hasłem wzmocnienia au 
torytetu prezydenta Hindenburga prze 
ciwko parlamentowi oraz wszechwła 
dzy stronnictw. 

Rozwiązanie Reichstagu jest nieważne. 
Uchwała komisji ochrony praw parlamentu. 

BERLIN. 13.7X. (Pat.) Stała ko- 
misja ochrony praw parłamentu przy 

jęła wniosek przedstawicieli centrum, 
stwierdzający: 1) że rozwiązanie Re- 

ichstugu sprzeczne jest z art 28 kon 
stytucji, ponieważ obawa, Vyrażona 
w dekrecie rozwiązującym c6 do te- 
go, że Rciehstag mógły zarządzić u- 
chylenie: pewnych rozporządzeń nad- 
zwyczajnych, nie jest przewidziana 
w konstytucji jako dostateczna pod- 
sławowo de rozwiązania parlamentu. 

2) Rozwiązanie sprzeczne jest z 
postanowieniami art. 48 konstytucji, 
ponieważ narusza prawa parlamentu 
do występowania z żądaniem uchyie 

  

  

    

    

nia dekretu zaś w razie powtórzenia 
się takiego rozwiązania doprowadzi- 
łoby to do pozkawienia parlamentu 
przysługujących mu uprawnień. 

Wniosek ten, wraz z wnioskiem 
narodowych. socjalistów, domagają- 
cym się uznania wczorajszego głoso 
wania w Reiehstagu za zgodne z kon 
stytucją, — przyjęto wszystkiemi gło 
sami przeciwko niemiecko-narodo- 
wych. Podobną większością głosów 
przyjęto również wniosek  narado- 
wych soejalistów, wzywający do nie 
zwłocznego ogłoszenia terminu no- 
wych wyborów do Reichstagu. 

” Poufna konferencja. 
BERLIN, 13, 9. (Pat). — W godzi 

nach wieczornych odbyła się wczoraj 
w gmachu Reichstagu poufna konfe- 
rencja przywódców frakeji parlamen 
tarnej. Przewodnictwo w obradach 

objął prezydent Reichstagu Goering. 
Na dziś zwołana została komisja och 
rony praw parlamentu oraz komisja 
spraw zagranicznych. 

Rewizja w gmachu Reichste gu 
BERLIN, 13, 9, (Pat). — Ubiesiej gp“ 

Reichstagu 
Brzepre wadzająe szczegółówą rewizję w 10- 
kału kłubowym partji komunistyezhej oraz 
w piwnicach. Władze polieyjne otrzymały 

poufne informacje, że wewnątrz gmachu 

znajduje wię maszyna piekielna. Jak zazna 

eza kamunikat prezydjam policji, rewizja 
nie potwierdziła tych podejrzeń. Przeciwko 
wejściu polieji do gmachu Reichstagu oraz 
przeciwko dokonaniu rewizji dyrektor gma 
chu parlamentu złożył ostry protest. Komen 
dant oddziału policyjnego protest ten zigno 
rował, kontynuując poszukiwania. 

Narady hitlerowców. 
BERLIN, 13, 9, (Pat). — W ponie 

działek późnym. wieczorem odbywały 
się w hotelu Kaiserhof poufne narady 
przywódców narodowych socjalistów 
z udziałem Hitlera, które przeciągnę 
ły się do północy. W naradach tych 
wizęli między inny mi udział Goering 
i Goebbels. Hitler, według doniesień 

prasy, zaaprobował postępowanie Go 
eringa w Reichstagu, wyrażając życze 

nie, aby narodowo-socjalistyczne rzą 
dy krajowe wystąpiły jak najszybciej 
ze skargą do Trybunału Stanu przeci 
wko rozwiązaniu Reichstagu. W ko 
łach prorządowych wyrażają przeko 
nanie, że Trybunał Stanu nie uzna się 
kompetentnym do rozstrzygnięcia spo 
ru między parlamentem a rządem Rze 
Szy. 

     л 

Dziś Gorgułow zostanie stracony. 
PARYŻ. 13.IX. (Pat.) Wobeeć od- 

rzućenia przez prezydenta Lebrun 
R o ułaskawienie mordercy pre 

zydenta Doumera Gorgułowa wyrok 
Śmierci zostanie wykonany w dniu 
14 b. m. o wschodzie słońca. 

Nadzwyczajna sesja L. N. będzie 
PARYŻ, (Pat). — „Szefem 

delegacji francuskiej na sesję Ligi Na 
rodów oraz na konferencję rozbroje 
niową będzie minister wojny. Prem 
jer nie weźmie udziału w tych konfe 
rencjach. Pomimo to wyjedzie on do 
Genewy, aby odbyć szereg rozmów 
prywatnych z głównymi delegatami 
imnych mocarstw, poczem powróci do 
Francji, aby wygłosić zapowiedziane 
już od dłuższego czasu ekspose w spra 
wie połityki wewnętrznej. 

"Według tutejszych informacyj nie 

Puhar narodów 
RYGA, 13, 9, (Pat). — -W' ostatnim dniu 

konkursów hippieznych rozegrano konkur» 

6 puhar narodów. Zdobyła go poraz pierw- 
szy w roku ubiegłym ekipa polska. W) myśl 
tęgułaminu puhar przechodzi na własność 
w.razie zdobycia 0. przez jedną ekipę dwa 
„Fazy z rzędu. 

Dzisie y konkurs b. trudny miał 14 
przeszkód wysokości do 1 m. 5%, szerokości 
do 2 mir. przyczem jeźdźcy musieli przejść 

  

odroczona? 
zdaje się możliwem, aby po zwyczaj 
nej sesji Ligi Narodów zwołana zosta 
ła bezzwłocznie nadzwyczajna sesja W 
celu rozpatrzenia kwestji Mandżurji. 
Komisja Lyttona, która dopiero opuś 
ciła Chiny, nie przybędzie tak wcześ 
nie do Europy, a prace przygotowaw 
cze wymagają dłuższego okresu czasu. 
Prawdopodobnie więc nadzwyczajna 
sesja Ligi Narodów odroczona będzie 
do listopada, a może nawet na później 
sze miesiące. 

w ręku Polaków. 
parecurs dwa razy. Stanęły eztery ekipy: 
estońskh, łotewska. niemiecka i polska, każ 
da po czterech jeźdźców. 

Ekipę polską stanowili: rtm. Szośland na 
Donessie, kpt. Sałęga na Marokko, por. Roj 
rewiez na The Hopp i por. Rueiński na Re 
xanie. 

Zwyciężyli Połacy zajmująe pierwsze 
miejsce (36 punktów karnych) i pukar na 
rodów na własność. 

rokowania — oświadczył  Gottheiner 
z komisją stałą Reichstagu zgodnie z 
art. 35 konstytucji. Rząd przystąpi do 
tego rodzaju rokowań dopiero wtedy, 
gdy prezydent Reichsłagu wycofa 
wspomniany list. 

Po złożeniu tej deklaracji dyr. Got 
theiner opuścił salę obrad. 

  

   

  

Zkelei przewodniczący Reichstagu 
Goering oświadczył. że uznając prawo 
mocność jiązania _ pariamentu, 
trwa nadal na stanowisku. że przepro 
wadzone rokowania są również waż 
ne, Wówczas socjał= demokraci zgło 
sili wniosek natychmiastowego zapro 
szenia na posiedzenie komisji kancle 
rza v. Papena i ministra spraw wew 
nętrznych Gayla. Po ożywonej dysku 
sji, w której przedstawicie! niemiecko 
narodowych solidaryzował się ze sta 
nowiskiem rządu 1 atakował postępo 
wanie prezydenta Reichstagu. wniosek 
przyjęto. 

Goering zgłosił dalej protest przeci 
wko dokonywaniu przez policję w no 
cy rewizji w gmachu Reichstagu. Ko 
misja przyjęia rezolucję, stwierdzają 
cą nietykalność parlamepių i domaga 
jacą się niezwlocznego ukarania win 
nych. 

  

   

  

  

  

    

Po wznowieniu posiedze które 
przerwano do gódziny: 1 pó poł. na 
deszło do komisji pismto. w: którem 
rząd Rzeszy stwierdził, że podtrzymu 
je swe stanowisko, wyrażone przez dr. 
Gottheinera į že żaden z ministrów się 
nie zjawi na posiedzeniu komisji do 
póty. dopóki przew! odniczący Goering 
nie cofnie swojego listu. Komisja prze 
ciwko głosom niemiecko—narodowych 
przyjęła rezolucję, „stwie rdzaji że 
odmowa rządu co do zjawięnia się w 
komisji jest sprzeczna z konstytucją. 

  

Wbrew głosom mniemiecko—narodo 
wych i hitlerowców postanowiono 
zwrócić się w tej sprawie do prezyde n 
ta Hindenburga. 

Delegacją polska na sesję 
Rady Ligi Narodów i Zgro- 

madzenie Ligi Narodów. 

Delegacja polska na sesję rady Li 
gi Narodów. 
się w dniu 26 września rb. sesję Zgro 
madzenia Ligi Narodów złożona bę 
dzie prawdopodobnie z pp.: przewod 
niezący p. minister spraw zagranicz 
nych August Zaleski i delegaci: poseł 
polski w Bernie minister Jan Modze 
lewski, dyrektor gabinetu ministra 
spraw zagranicznych. min. . Marjan 
Szumlakowski, radca ambasady pol 
skiej w Paryżu min. Anatol Muhlstein 
naczelnik wydziału ustrojów między 
narodowych w ministerstwie spraw 
zagranicznych, p. Edward Raczyński, 
charge d'affaires Polski przy Lidze 
Narodów, radca Tadeusz Gwiazdow 
ski, oraz senatorka Hanna Hubicka, 
jako delegowana specjalnie do spraw 
społecznych, któremi zajmą się orga 
ny. Ligi Narodów na najbliższej sesji. 
(Iskra). 

Biskupi polscy członkami 
Kongregacji Wschodniej. 

Jak donosi, „KAP* z Rzymu Ojciec 
Święty dekretem Sekretarjatu Stanu 
ż 29 sierpnia rb. mianował Prymasa 
Kirkės członkiem Kongregacji dła 
spraw Kościoła Wschodniego, oraz 
księży biskupów . Przeździeckiego i 
Szelążka — konsulórami tejże kon 
gregacji. 

Woldemaras w Kownie. 

RYGA, 13. 9. (Pat). — Z Kowna 
donoszą, że przybył tam prof. Wolde 

maras, który jeszcze w b. miesiącu 
stanie przed sądem w sprawie niewy 
liczenia się z otrzymanych ongiś 50 
tys. marek duńskich. Proces budzi po 
wszechne zainteresowanie. 

Zmiany personalne w Sądo- 
wnictwie wileńskiem. 

Na mocy dekretu Prezydenta Rze 
czypospolitej, zmieniającego prawo o 
ustroju sądów powsz. przeniesieni zo 
stali w stan spoczynku w Wilnie: wi 
ceprezes Sądu Okręg. p. Teodor Piet 
kiewicz, oraz sędzia: Sądu Apelac. p. 
Mieczysław Eydrygiewicz. 

Kto wygrał ? 
WARSZAWA, 13. 9. (Pat). — Wi 5 dnia 
klasy 25 Loterji Państwowej ważniejsze 

wee padły na numery następujące: 
15 tysięcy zł. — 33,488, 133,047, 144.956. 

5 tysięcy zł. — 43.929, 157,229. — 3 tysięce 
zł. — 8.919, 68,143, 161.001. 104.171. 105. 
123.174. 

   

oraz na rozpoczynającą - 

Lakoniczny dziennik 
„ekonom sty. 

się na 
scherłałej konjunktury Tym razem głos zab 

Dużo recept pisało ożywienie 

   
tor Instytutu b ia konjun 

. prof. Lip 
} miarodajnym 

jekt sztucznego ožywienia konjunkt 
Polsce ohdzi z założenia, że zbli 
somorzutna popra konjunkiury К 
chodząc z Ameryki i zamorskich kr 

Niemcy i 
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Trzeba 
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inwestycyj 
    

       

ę można pr: 
działalnoś 
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roboty 
      

    

tylko. ra 
ku Pols 

                 1,700 mij. zł Oczywiście statut 
ego musiałby być zmieniony 

m kruszcowego pokrycia procen 
ąpić systemem. kontyngentowym. 

juk lo jest np w Fanku Angielskim. 
7 otrzymanych w ten sposób 500—690 

milj. zł. Bank Polski zatrzymałby sobie 290 
nrAj szenia kredytow piu pry- 

ospod ь а 300—400 

by 1 1\…] “m spacjal 
nnowej pożyczki na cełe in- 
owych. 

zł o 1,500 — 

paka Pol    
   

    

   

  

w.ęk 

        

   
     

    

    

światowe rynki zbo- 

rząd tytułem specjat- 
    
otrzymałby 

ne zbiory w Kanadzie wyniosły aż 
buszli.. Pomimo to kanadyj 

й spokojne о ulokowanie 
bóż, bo przecież Kana- 

ała od Anglji preferencje. które po- 
zwołą jej wywieźć nietylko dużo, ale i ta- 
nio. 

Inaczej jest ze zbożem rosyjskiem. 
Szereg państw będzie musiał importować 

zbóże rosyjskie choćby swego miał zadużo. 
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A to dlatego, že Rosja na spłatę długów 
prawie nie innego nie može oliarowač jak 
tylko zboże. 

radoksal sytuacja, 

  

Stąd ta q    

  

Senator mer] i King oblicza niedo- 
bór budżetu ame eryk/iskie go na koniec bie- 
żącego roku podatkowego na 2 miljardy do 
larów. 

  

* ® ® 

Zjednoczone Ameryki Półnuocnej 
na sumę 750 mój. 
na sumę 400 miłj. 

Stany 
emitują bony skarbowe 

dołarów oraz cerlifikaty 

  

   

    

ów pójdzie na spłatę daw 
j skarbowych. Reszta zosta- 

nie zużyła na sfinansowanie robót publicz 
nych. kredyty dła prywatnego budownictwa 
mieszkaniowego jakoteż na dalsze pożyczki 
dia słynnej Recontsruetion Finance Corpora 
liort. 

   

  

* 

W Niemczech na 1 września r. b. za. 
rejestrowano 5,225.000 bezrobotnych. 

"a % 

Czechosłowacja 'ma 466,948 zarejestrowa- 

nych bezrobotnych. . Na: 1000 pracujących 
przypada 138.8 pozbawionych pracy. 

koss 

Strajk w Borysowie trwa już dziesięć 
dni. Dopiero w poniedziałek rozpoczęto roz 
PY. pomiędzy przedsiębiorcami a roboini 
am. 

Wielkie firmy nie śpieszą się z zawar 
ciem umowy z robotnikami, bo na składach 
mają duże zapasy, które obechie wyprze- 
dają po zwyżkujących  naskutek strajku 
cenach. 

Szczególnie ceny na gazolinę i benzynę 
poszły w górę. 

Fatalna jest sytuacja małych i średnich 
przemysłowców,, których obecny strajk może 
całkowicie zrujnowąć. 

* * 

W wyniku naftowej konferencji amerykań 
skie, angielskie i holenderskie trusty udžie 

liły Rumuni pożyczki w wysokości 50 milj. 
fr. szwajc. z możliwością udzielenia jeszcze 
dalszych 20 milj. fr. szwajc. 

Pożyczka jest zagwarantowana cłami eks 
portowemi nafty rumuńskiej, 

3 4 

  

Wi Polsce została powołana specjalna ko 
misja, złożona z przedstawicieli eksportują 
cych iperyj która do dnia 24 bm ma „opra 
cować wnioski co do utworzenia organizacji 
eksportowej i i przedłożyć je Ministerstwu Prze 
mysłu i Handlu. 

W tymże terminie mają bvć gikóńczene 
pertraktacje Syndykatu Przemysłu Naftowe 
go z małemi i średniemi rafinerjami. 

* * * 

Ciężka sytuacja wytworzyła się w przemy 
śle bawełnianym Polski. 

Obowiązujący od 1 sierpnia rb. zakaz im 
portu przędzy bawełnianej wykorzysłują 
różni spekulanci, przetrzymując u siebie za 
pasy. 

Oczywiście to powoduje podrożenie su 
rowca. Ponieważ zaś cen towarów bawełnia 
nych więcej podnieść nie można — podroże 
nie surowca grozi zamknięciem warsztatów. 

Czang. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
PIENIĘŻNA. 

DEWIZŻY: Londyn, 31.05 — 30,90. Nowy 
York kabeł 8,925 — 8,905. Paryż 34,96 —- 
34.87. Szwajcarja 172,35 — 178. Berlin 211,90 
Tendeneja niejednolita. 
„„AKGJE: Bank Polski 84 — 82 i pół. — 

Ostrowiec serja „B* 28 i pół. Starachowice 
8.75. Tendenėja słabśża 

ZBOŻOWA 
WHARSZAWĄA, 13, 9. Na dzisjejszem zeb- 

ramiu giełdy zbożowo—towarowej w Warsza 
wie notowano za 100 klg. parytet wagon 

Włhrszawa, w handłu hurtowym. w ładdn 
kach wagonowych: żyto 16,75 — 17, pszebi 
ca jednolita 28.50 — 29, pszenica zbierana 
28 -— 28,50, owies jednolity browarny 18 — 
19, groch polny jadalny 27 — 30. siemie inia 
ne bazis 31 — 33. 

  

 



Po tragicznym zgonie por. 

Podajemy fotografję śp. por. Żwirki i 
śp. Wiigury przed aparatem RWD 6, w któ- 

  
rym odnieśli swe zwycięstwa i 
zginęli śmiercią lotników. 

w którym 

Komitet uczczenia pamięci Źwirki 
w Wiinie. 

Na odbytem we wtorek zebraniu 
przedstawicieli wszystkich sfer społe 
czeństwa wileńskiego powstał pod 
przewodnictwem p. wojewody Becz 
kowicza komitet obywatelski trwałe 
go uczczenia pamięci Żwirki i Wi- 
gury. 

Zebranie zagaił prezes LOPP wice 
wojewoda Jankowski, przypominając 
podniosłe. radosne chwile pobytu łot 
ników w Wilnie „ich prostotę i ogrom 
ną skromność, którą zaskarbili sobie 
sympatję powszechną. Niestety—mó- 
wił — ci ludzie, na których Rzeczpo- 
spolita cała liczyła, nie żyją, przeszli 
do historji. W całej Polsce, we czwar 
tek, w dniu pogrzebu. odbędą się uro 
czystości żałobne. Szczególnie tu w 
Wilnie, skąd pochodził Żwirko, ide- 
ały lotników bohaterskich winny zna 
leźć jak najsilniejszy oddźwięk, przez 
zespoloną akcję w kierunku utrwale 
nia ich pamięci czynem realnym, t. j. 
zebraniem funduszów jużto na mię 
dzynarodowe zawody r. 1934, jużto 
na inne cele związane z pracami po- 
ległych lotników. 

Na przewodniczącego zebrania za- 
proszono p. wojewodę Beczkowicza, 
który też stanął na czele obszerniej- 

Przewiezienie zwłok 
CIESZYN, 13. 9. (Pat). — We wto 

rek o godzinie 8,30 wyprowadzono 
zwłoki ś. p. por. Żwirki i inż. Wigury 
z kostnicy szpitalnej. W uroczystości 
pogrzebowej wzięły udział delegacje 
Związku Rezerwistów i Powstańców 
ze sztandarami, wszystkie szkoły, — 
straż pożarna, delegacje łudności pol 
skiej z czeskiego Śląska i t. d. 

Kondukt udał się do kościoła pa 
rafjalnego, gdzie o godz. 9,30 odbyło 
się uroczyste nabożeństwo żałobne z 
udziałem całego duchowieństwa kato 
lickiego z Cieszyna. 

O godzinie 10,15 wyruszył kon 
dukt do dworca kolejowego. Liezba 
uczestników uroczystego odprowadze 
nia zwłok bohaterów na dworzec 
wzrosła do kilku tysięcy. Na dworcu 
oczekiwały dwa wozy, które zostały 
doczepione do pociągu osobowego. — 
Przed wozami ustawiła się kompanja 
honorowa 4 p. strzelców, wszystkie 

, ki i inż. Wigury. W. 

szego komitetu, złożonego z ogółu 
tak licznie zebranych reprezentantów 
Wileńszczyzny. Wybrano komitet wy 
konawczy, w następującym składzie: 
Prewodniczący prezes LOPP wice 
wojewoda Jankowski, wiceprezesi 
prezydent miasta Maleszewski i ko- 
mendant miasta ppłk. Błocki, skarb- 
nik dyr. Macułewicz, sekretarz dyr. 
Romer. 

W wyniku obrad obydwu komite 
tów, obszerniejszego i wykonawczego, 
postanowiono wysłać delegację na 
pogrzeb do Warszawy. е 

W dniu pogrzebu, we czwartek, 
15 b. m. odbędzie się w Ostrej Bra- 
mie nabożeństwo żałobne, za. duszę 
$. р. por. Żwirki i inż. Wigury. W tym 
samym dniu Radjo wileńs zorgani 
zuje przed mikrofonem w. swem stu 
dio żałobną akademję. 

W sobotę 17 b. m. o godz. 19 odbę 
dzie się uroczysta powszechna akade 
mja żałobna w wielkiej sali miejskiej. 

Komitet wykonawczy postanowił 
zająć się na następnych posiedze 
niach realizacją wniosków red. B. W. 
Święcickiego uczczenia Ś. p. Żwirki 
przez nazwanie jego imieniem jednej 
z ulie Wilna i lotniska na Porubanku. 

Ś. p. Źwirki i Wigury. 
związki ze sztandarami, towarzystwo 
śpiewackie w Cieszynie i t. d. Przy 
dźwiękach hymnu żałobnego wynieśli 
oficerowie na ramionach obie trumny. 
przykryte sztandarami narodowemi 
Zkolei wicewojewoda dr. Saloni złożył 
w imieniu województwa śląskiego wiel 
ki wieniec z szarfami w kolorach naro 
dowych z napisem „Bohaterom lotni 
kom — Wojewoda Śląski*. Następ 
nie wicewojewoda wygłosił krótkie 
pożegnalne przemówienie, poczem po 
ciąg ruszył w kierunku Bielska. 

Szczątki samolotu odwieziono sa 
molotem do Krakowa. 

      

  

KATOWICE, 13, 9, (Pat). — We 
wtorek po południu liczne tłumy, zeb 
rane na stacji, żezaały pociąg, w któ 
rym znajdowały się zwłoki por. Żwir 

następnym wago 
nie widoczna była żona Ś. p. por. Żwir 
ki oraz siostra inż. Wigury. 

к ов авн 

Žwirki i inž. Wigury. 
Kondolencja P. Prezydenta 

Rzplitej. 
WARSZAWA, 13, 9. (Pat). — Szef 

Kancelarji Cywilnej Prezydenta Rze- 
czypospolitej przesłał na ręce szefa 
departamentu lotnictwa Ministerstwa 
Spraw Wojskowych płk. Rayskiego de 
peszę treści następującej: 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej po 
lecił mi przesłać na ręce Pana Pułkow 
nika wyrazy głębokiego żalu z powo 
du straty, jaką poniosło lotnictwo pol 
skie przez śmierć niezapomnianego lot 
nika bohatera Ś. p. por. Żwirki oraz 
wybitnego i zasłużonego konstruktora 
Ś. p. inż. Stanisława Wigury 

Kondolencja Marszałka 
Piłsudskiego. 

WARSZAWA, 13. 9. (Pat). — Pan 
Marszałek Józef Piłsudski wystosował 
do pani Agnieszki Żwirkowej, wdowy 
po Ś. p. por. Żwirce telegram treści 
następującej: 

Przesyłam Pani słowa głębokiego 
współczucia z powodu śmierci ś. p. 
Jej męża  Ś. p. por. pilot Żwirko chlu 
bnie zapisał się na kartach polskiego 
lotnictwa. Trwała pamięć jaka po nim 
zostaje. niech pani i synowi umniejszy 
ból w tak ciężkiej chwili. 

Kondoiencja ministra spraw 
wojskowych Czechosłowacji. 

WARSZAWA, 13. 9. (Pat). — Pan 
Marszałek Józef Piłsudski, minister 
spraw wojskowych, otrzymał następu 
jącą depeszę od dr. Viskovsky'ego, mi 
nistra obrony narodowej Czechosłowa 
cji: 

  

Ekscelecjo! W imieniu armji cze 
skosłowackiej proszę Pana i Wojsko 
Polskie o przyjęcie wyrazów głębokiej 
sympatji z powodu śmierci tragicznej 
porucznika — pilota Żwirki. Śmierć 
tego bohatera, który ostatnio zdobył 
dla Polski wawrzyny w challenge mię 
dzynarodowem samolotów  turystycz 
nych, jest dla nas tem więcej tragicz 
na, że zginął on przy okazji złożenia 
nam wizyty w locie do Czechosłowacji 
gdzie entuzjastyczne przyjęcie było 
dla niego przygotowane. Minister ob 
rony narodowej (—) dr. Viskovsky. 

W odpowiedzi Pan Marszałek prze 
słał następującą depeszę do Pragi: 

Bardzo dziękuję Panu Ministrowi 
za serdeczne wyrazy współczucia. któ 
re otrzymałem od Pana i Armji Cze 
skosłowackiej z powodu tragicznej 
śmierci por. Żwirki. Jednocześnie pro 
szę o przyjęcie mego serdecznego po 
dziękowania dla tych dowódców i od 
działów armji czeskosłowackiej, które 
oddały honory naszym dzielnym lotni 
kom i okazały tak wiele żołnierskiej 
życzliwości wobec tego tragicznego wy 
padku. Marszałek Polski (—) Józef 
Piłsudski, minister spraw wojskowych 

Delegacje na pogrzeb 

por. Żwirki i inż. Wigury. 
Magistrat m. Wilna ma wysłać na 

pogrzeb tragicznie zmarłego znakomi 
tego lotnika por. Fr. Żwirki i inż. Wi 

  

gury delegację. która weźmie udział , 

  

w uorczystościach pogrzebowych w 
Warszawie. Również dziś wyjeżdża 
do Warszawy delegacja Wileńskiego 
LOPP i Aeroklubu z p. vice wojew. 
Jankowskim na czele. (z; 

Ofiara ku czci Ś. p. Żwirki 
i Wiqury. 

SOSNOWIEC, 13. 9. (Pat). — W, związku 
z tragiczną śmiereią Ś. p. por. Źwirki i inż, 
Wigury pracowniey fizyczni i umysłowi kon 
cernu Modrzejowskie Zakłady Gėrniezo—- 
Hatnicze złożyli do dyspozycji LOPP. 1209 
zł. eelem upamiętnienia ofiary z życia lotni 
pok i zabezpieczenia ro/zin po nich pozosta 
ych. 

Plac im. por. Żwirki. 
SOSNOWIEC, 13. 9, (Pat), — Magistrat 

Dąbrowy Górniczej postano Nowo -urzą- 
dzony plac wraz ze skwerem 4azwać imie 
niem por. Żwirki. 
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Postawmy pomnik 
zwycięzkim lotnikem. 

Jeszcze tak niedawno wraz z całą 
Polską cieszyliśmy się z odniesionego 
przez naszych lotników zwycięstwa. 
Jeszcze tak niedawno duma rozpie 
rała nas, wilnian, że Żwirko jest na- 
szym ziomkiem, jest synem Wilna. 
Gromkie ,„Niech żyją** wstrząsało mu 
rami miasta, kiedy zwycięzcy w po- 
wodzi kwiatów przejeżdżali wśród 
murów jego. Straszna wieść o ich 
tragicznym zgonie do głębi wstrząs 
nęła nami. Wiłno okryło się ciężką 
żałobą. 

Hołd, jaki składaliśmy im w dniu 
8 b. m. nie powinien być jednak chwi 
lowy. Pamięć o nich nie powinna 
szybko pójść w zapomnienie, bo zwy 
cięstwo ich przyniosło nam sławę, a 
zwycięzców podniosło do godności 
bohaterów narodowych. 

Pokażmy Światu, że umiemy sza- 
nować zasługi, a jako dowód te 
niech stanie tu w Wilnie. w mieśc 
rodzinnem Ś. p. Żwirki chociaż skrom 
ny jego i przyjaciela pomnik. 

Najskromniejszy dobrowoiny na 
ten. cel datek, to jedna z cegiełek 
wyrazu naszych dla nich uczuć. 

Myśl postawienia w Wilnie pom- 
nika ś. p. Żwirki i Wigury inicjują 
szereg. orkiestry 1 p. p. Leg. składa- 
jąc na ten cel w naszej redakcji swoje 
skromne datki. Za tym pięknym 
przykładem wszyscy podążyć musi 
my. 

          

* * * 

Lista ofiarodawcow 1 p. p. Leg. 

Sierżant Rutka Aleksander 2 zł., sierżant 
Žmujski Witold 5 zł., Sierż. Urbanowicz An 
toni 1 zł., sierż. Czajkowski Aleksander 1 zł., 
sierż. Rosiak Franciszek 1 zł. sierż. Herma 
nowicz Ferdynand 1 zł. sierż. Dunin Michał 

Starzyk Stanisław 1 zł., plut. 
Dwojak Stanisław 2 zł., plut. Bialik Walenty 
t zł. 20 gr., plut. Czapski Marjan i zł., plut. 
Danilewski Sergjusz 1 zł., Pilewicz Piotr 1 zł., 
kapr. Zuchmantowicz Aleksander 50 gr., kapr. 
Szerel Rufim 50 gr. wych. Wysocki Mieczy 
slaw 1 zl., wych. Maniecki Michał i zł., wych. 
Gaszewski Teofil 1 zł., wych. Kotter Bolesław 
50 gr., wych. Dzikiewicz Stanisław 50 gr., 
leg. Taraszkiewicz Longin 80 gr. leg. Bierniu 
kiewicz Lęon 50 gr., wych. Olszewski Alek 
sander 80 gr. wych. Jażewicz Czesław 50 gs. 
wych. Konopko Stanisław 50 gr., wych. Sie 
maszko Antni 80 gr., wych. Czosnowski Teo 
dor 50 gr., wych. Maksymiuk Mikołaj 50 gr., 
wych. Szeiwałło Stanisław 50 gr. wych. Wa 

rywoda Zbigniew 50 gr., wych. Palenko An 
toni 50 gr., leg. Palenko Marjan 50 gr.. wych. 
Mikołajunas Stanisław 50 gr., wych. Urniaż 
Zdzisław 50 gr.. wych. Zapaśnik Edward 
60 gr.. wych. Wodowski Stanisław 50 gr., 
wych. Zienkiewicz Kazimierz 60 gr., wych 

Rynkiewicz Antoni 50 gr., leg. Janowicz Mie 
czysław 50 gr.. leg. Suriłło Antoni 30 gr., leg 

Boratyński Paweł 50 gr.. wych. Gajdul Józef 
40 gr. wych. abliński Stanisław 80 4r. 
wych. Wojtal Józef 50 gr., wych Naruszewicz 
Romuald 50 gr.. wych. Zbroja Roman 80 gr. 
Razem 38 zł 10 gr. Słownie trzydzieści osiem 
złotych 10 gr. 

TRKET RRKT NP RIPTERTOS 

Z Białorusi Sowieckiej. 
Epidemja tyfusu płamistego 

w Mińszczyźnie. 
Z pogranicza donoszą, iż w okręgu koj- 

danowskim. zaslawskim i ostroszyckim Sza- 
leje epidemia tyfusu plamistego. Setki wło 
ścian, kchiet i dzieci zapadło na tę niebez 
pieczną chorobę. Kilnanaście osób zmarło. 

Wnbeę tego, że okręg zasławski i kojda- 
newski granicy z powiatem wołożyńskim, na 
tym odcinku nie są przepuszczani przez gra 

nice uciekinierzy z Rosji Sowieckiej w oba 
wie zaniesienia groźnej epidemji. 

W. okręgach nawiedzionych przez epidem 
ję tyfusu pracuje kiłka kolumn przeciwtyfu 
nowski graniczy z powiatem wołożyńskim na 
nitarne władze wojskowe sowieckie, które 
Gchraniają od epidemji żołnierzy sowieckiej 
straży granicznej. 

W. okręgach nawiedzionych przez epidem 

        

   
  

równo łudności granicznej jak również : 
żałnierzy straży granicznej. (2). 

Strażnik sowiecki zastrzelił swego 
komisarza. 

W ub. schotę podczas niespodziewanej 
lustraeji strażnice sowieckich przez specjalną 
komisję z Pełocka, jaden z żołnierzy sowiec 
kich stejących na straży przy brzegu rzeki 
Dźwiny w rejonie Dryssy postrzelił śmiertel 
nie jednego z członków komisji, który nie 
podawszy hasła podjechał blisko do brzegu. 
gdzie stał żołnierz. 

Postrzelony członek komisji lustracyjnej 
komisarz Kolowanow zmarł w drodze do 
szpitala. Strażnika aresztowano. (2). 

  

POCZTOWA KASA OSZCZĘDNOŚCI 
Centrala: Warszawa, Jasna 9. 

Kraków, Wilno, Łódź, Lwów. 
Wszystkie Urzędy Pocztowe. 

Oddziały: Poznań, Katowice, 
Zbiornice: 

    
й Przyjmuje: Wkłady oszczędnościowe 

od ł złotego począwszy, płatne na każde żądanie w kasach 
P K.O.i Urzędach pocztowych. 

Ubezpieczenia na życie 
zwykle. posagowe, bez badania lek»rskicgo, z udziełem w zys- 
kach Działu Ubezpieczeń P.K. O, Składki od 3 zł. miesięcznie. 
W rarie śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym 

wypadkiem, P. K. O. wypłaca podwójną sumę ubezpieczenia. 

a Zapewnia: Pełne bezpieczeństwo wkładów 

Solidne oprocentowanie 

   

   

     

Prowadzi: Rachunki czekowe 

najlepiej świadczą: 

Dalekim 

Tajemnicę wkładów 

Gwarantuje: Pewność powierzonych kapitałów. 
kwotą przeszło '/, miljarda złotych w gotówce i w lokatach 
opartych na złocie oraz 29-ma olbrzymiemi nieruchomościami. 

i załatwia dla swych klijentów czynności bankowe. 

Wkłady oszczędnościowe są wolne od wszelkich danin i podatków, można 
je składać i podeimować w każdym Urzędzie Pocztowym, bez względu na miejsce 
wystawienia książeczki oszczędnościowej. 

O wygodach i bezpieczeństwie, jakie zapewnia swoim klijentom P. K. O 

1) przeszło milion stałych klijentów, 
2) obrót przekraczający 22 miljardy złotych rocznie. 

Wschodzie. 
Zbrojne starcia partyzantów chińskich 

z Japończykami. 
PARYŻ. 13.IX, (Pat.) Słynny gene 

rał Ma-Czan-Szan, o którego śmierci 
podawały źródła japońskie, ogłasza, 
iż odniósł kilka zwycięstw nad woj 
skami japońsko-mandżurskiemi i po 
sunął się na północny zachód od Char 
binu. W mieście Kidynie ogłoszono 
stan wojenny ze względu na zbliżanie 
się oddziałów ochotników chińskich. 
Sytuacji tej Japonja stawiła czoło po 
podpisaniu układu z państwem man 

dżurskiem. 
PARYŻ. 13.IX. (Pat.) Jak donoszą 

z Kantonu, pomimo przyrzeczeń wła 
dze łokalne są bezsilne wobec kam 
panji antyjapońskiej, która rozwinę 

ła się niezwkłe szybko. W/g ofiejalne 
go komunikatu japońskiego, w Muk 
denie i okolicy panuje wielka pani- 
ka. Czołgi i samoloty bombardujące 
sieją wielkie zniszczenie. 

Źródła japońskie potwierdzają, że 
działalność partyzantów chińskich w 
południowej Mandżurji, głównie zaś 
w okręgu Charbinu, przybiera takie 
rozmiary, iż, konieczne staje się 
wstrzymanie komunikacji kolejowej 
w nocy. Wczoraj wieczorem, po raz 
trzeci w ciągu 2 ostatnich dni, party 
zanci zaatakowali podróżnych, przy- 

czem jeden Japończyk poniósł 
śmierć. 

Japonia uzna nowe państwo mandżurskie. 
TOKIO, 13, 9, (Pat). — Plenarne 

posiedzenie rady prywatnej doradziło 
cesarzowi wyrażenie zgody na uzna- 
nie nowego państwa mandżurskiego. 

i! PARZONA 

Gandhi grozi głodówką. 
SIMŁLA, 13. 2. (Pat) — Wedle informacyj 

z kułuarów zgromadzenia ustawodawczego 
rząd wypuści Gandhiego na wolność prawdo 
podobnie 20 b. m. Niezwłocznie połem Gan- 
dhi miałby rozpocząć strajk głodowy 

ŁONDYN, 13. 9. (Pat). — Omawiajac 
efekt ostatniej decyzji Gandhiego. „Daiły 

Telegraph* donosi z Bombaju że postanowie 
nie Gandhiego będzie miało poważny wpływ 
na sytuację ogólną w Indjach. W) szczególno 
Ści obala ono wszystkie widoki współpraey 
Hindusów, zamierzonej przez rząd Wielkiej 
Brytanji na konfereneji Okrągłego Stołu, któ 
ra ma być zwołana w listopadzie. 

  

= ЕЕЕ 
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Konserwatorjum Muzyczne w Wilnie 
(z prawami) ul. Wielka 47 (wejście od ul. Końskiej) 

Nauka gry na instrumentach solowych i orkiestrowych. i 
solowy. Wykłady przedmiotów teoretycznych. Zespoły: kameralny, chóralny, orkie 
trowy. Pierwszorzędne siły nauczycielskie. Sekretarjat czynny od g. 5—7 wiecz. 

Klasa organowa. Śpiew 

  

  

  

    Laboratorim PERFECTION w Warszawie 
podaje do wiadomości Szanownej Klijenteli,    

    że znany od lat 40-tu 

PUDER ABARID 
«ostał obecnie ulepszony i zaletami swemi 
nie tylko nie ustępuje pudrom zagranicznym, 

ale wiele z nich przewyższa. 

Prosimy żądać ułapszon. pudru ABARID 
w srebrzystych pudełkach z bialą lilją. 

              
    
    

  

NOWE OPAKOWANIE. 

  

Masowe zatrucie 
bezrabotnych. 

LIPSK, 13, 9. (Pat). — Doncszą z Bory 

e masuwem zatruciu mięsem kilkuset bezfo 
botnych, korzystających z obiadów doraźnej 
kuchni miejskiej. w ktdrej panować mają 
nieznośne stesunki handlowe. Liczba cho- 

Pedagogika na zakręcie dziejowym 
(Dokończenie). 

Ważne są także myśli Rusella po- 
święcone ideałowi wychowawczemu. 

Zaczyna rozważania od zestawie- 
nia wychowania ateńskiego i chińskie 
go. I jedno i drugie opierało się na 
czytaniu i uczeniu się na pamięć kla- 
syków: Homera i Konfucjusza, na 
wdrażaniu do szacunku dla bogów i 
starszych przez kultywowanie zewnę 
trznych obrzędów i rytuału, wreszcie 
oba rodzaje wychowania kształtowa- 
ły typ człowieka, którego cechą na 
szczytach życia był łagodny i wytwor 
ny sceptycyzm. Energja Greków i 
lenistwo Chińczyków dały jednak w 
rezultacie dwie odmienne cywilizacje: 
tam postęp, tu stabilizację. 

Wychowanie japońskie jest kla 
sycznym przykładem osiągania zamie 
rzonych w wychowaniu celów. Celem 
tym jest wielkość narodu, metodą — 
tyranja teologiczna i etyczna: nacjo 
nalizm. cześć dla rodziców, cześć dla 

Mikada. Taki żelazny system wydał 
w krótkim czasie owoce, ale na wielu 
polach zahamował postęp i zawsze 
grozi rewolucją. 

Wychowanie według R. winno za 
chować środek między sceptycyzmem 
i dogmatyzmem; i aczkolwiek musi 
opierać się na przekonaniach, winno 
wszczepiać wiarę, że wiele z naszych 

prawd ma tylko wałor względny, że 
należy postępować ostrożnie i zawsze 
być gotowym do poprawiania błędów. 

W jednym rzędzie z systemem ja 
pońskim stawia autor wychowanie 
jezuickie. Błąd jezuitów polegał na 
podporządkowaniu wychowania po 
myślności Kościoła katolickiego. Dą 
żenie to uczyniło moralność giętką, a 
wykształcenie powierzchownem. Naj 
większym grzechem wychowawczym 
jezuitów był brak miłości do wycho 
wanków, naturalny skutek przyjęcia 
dałszych, pozawychowawczych celów. 

W jednym i drugim wypadku błąd 
polega według R. na traktowaniu wy 
chowanków jako środka. nie jako 
celu. Za traktowaniem pierwszego ro 
dzaju przemawia wprawdzie fakt, że 
to, czem jest człowiek jako cel, ginie 
z jego śmiercią, to zaś, co wytwarza 
jako środek, trwa wiecznie. Choć ta 
prawda wydaje się słuszną, choć nie- 
raz nawet zły człowiek może stworzyć 
rzeczy dobre, to jednak bardziej oczy 
wistem jest, że społeczeństwo. złożo 
ne z lepszych ludzi, wytwarzać będzie 
rzeczy o większej wartości. Poza tem 
rozwój inteligencji dziecka. jest tem 
doskonalszy, im więcej wyczuwa ono 
w swym wychowawcy miłości dła sie 
bie, obojętnością i niechęcią  nato- 
miast reaguje na traktowanie go, ja 

ko narzędzia do nieodczuwanych je 
szcze przezeń celów. 

Prócz serca wychowawca posiadać 
powinien słuszną koncepcją doskona 
łości ludzkiej. W pojęciu doskonałoś 
ci nie czyni R. żadnej różnicy między 
mężczyzną i kobietą. Różnice są tu 
tylko natury jakgdyby zawodowej: 
kobieta winna posiadać wiadomości, 
jak się opiekować dzieckiem—co ma 
tylko charakter różnicy między młyna 
rzem np. a farmerem. 

Idealny charakter powinien posia 
dać według R. cztery właściwości: 
żywotność, odwagę, wrażliwość i in 
teligeneję. 

Żywotność, cecha bardziej fizjolo 
giczna niż psychologiczna, jest podsta 
wą objektywizmu w ocenianiu świata 
czynnikiem, budzącym zdrowy opty 
mizm i zainteresowanie światem; jest 
ona ochroną przed szkodliwym i nie 
użytecznym społecznie autocentryz 
mem, przed melancholją i zawidcią, 
nie mającemi przystępu do człowieka, 
zdolnego do radości i zadowolenia z 
życia. 

To nieosobiste, objektywne nasta 
wienie wobec życia stanowi podłoże 
dla odwagi o któr qtrudno przy ześro- 
dkowaniu obaw i nadziei na własnem 
Ja Człowieka, odczuwającego śmierć 
własną, jako zło największe i przez to 
niezdolnego do ryzyka w obliczu nie 
bezpieczeństwa. Tradycyjne wycho 
wanie stosowało i tutaj metodę repre 
syj. wyrzeczenia się, ascezy — ale czło 
wiek zaprawiony do wyrzeczenia się 

przyjemności dla siebie. wyrzeka się 
jej łatwo za innych. 

Tradycyjna zasada, że cierpienie 
uszlachetnia, usiłująca przez negatyw 
ny imperatyw osiągnąć pozytywne 
wyniki. jest zarówno nieżyciowa, jak 
nielogiczna: Sprzeciwia się bowiem za 
sadzie kształcenia charakteru przez 
rozwijanie naturalnych przyzwycza 
jeń. Temi naturalnemi rzeczami, wy 

prowadzającemi nas łatwo poza na 
sze ja, są miłość, nauka, sztuka. Czło 
wiek o szerokich horyzontach i zainte 
resowaniach łatwiej się poświęca. niż 
hipochondryk, myślący tylko o sobie. 

Wrażliwość zaś czyli zdołność do 

uczuciowej reakcji na jak  najlicz 
niejsze bodźce jest najważniejszym 
motywem morałności. Wrażliwość o 
siąga swój szczyt, gdy staje się zdol 
nością reagowania na bodźce abstrak 
cyjne. W rzeczywistości, odczuwa jąc 
jako straszne zło okaleczenie lub 
śmierć brata czy syna, miljona okale 
czeń lub śmierci na wojnie nie odczu 
wamy jako miljon razy większego nie 
szczęścia. Wychowanie natomiast, 
wytwarzające wrażliwość na bodziec 
abstrakcyjny, uczyniłoby takie od 
czucia możliwemi — a:łudzkość zna 
lazłaby łatwo środk uniknięcia wielu 
nieszczęść zbiorowych. 

Inteligencja wprawdzie nie jest 
dziś w wychowaniu upośledzona, jaką 
była dawniej, w epoce panowania 
światopoglądu teologicznego, gdy nic 
nie miało znaczenia poza t. zw. cnotą 
Ale chodzi © wtworzenie inteligencji 

najbardzej wartościowej, taką zaś jest 
zdołność do przyswajania coraz bo 
gatszych zasobów wiedzy. bardziej, 
niż sama wiedza, już uzyskana. Pod 
stawą zaś takiej inteligencji jest cie 
kawość. gdy ciekawość zanika, umie 
ra też aktywna inteligencja.  Ksztal 
cenie techniki zdobywania wiedzy 
ukoronować -winno osiągnięcie pew 

nej cnoty intelektualnej, którą jest 

„otwarty umysł”, podatny do przy 

swajania nowych prawd. Otwarty 
umysł jest przeciwieństwem wszelkich 
wiar, chrystjanizmu, socjalizmu, na 
cjonalizmu, które dają przytułek łat 
wy i bezpieczny — ale też daje poczu 
cie swobody, najcenniejszego przymio 
tu ludzkiego ducha. Postulat otwar 
tego umysłu nie wyklucza jednak in 
stynkiu zbiorowego, gromadzkiego, 
współpracy i solidarności społecznej. 
W życiu człowieka, prócz szerokiej 
stery życia gromadzkiego, istnieje 
zawsze wąska sfera jego specjalnej 
kompetencji, w której winien mieć 
całkowitą niezależność. 

Przedstawione wyżej poglądy Rus 
sella pozwalają mu na optymistyczne 
horoskopy w stosuniiu do przyszłości. 

Największe zło współczesnej ludz 

kości — to choroby, nędza i niezado 

walające życie płciowe. Przez wycho 
wanie nowego typu człowieka można 
je wydatnie. zmniejszyć. Żywotność 
sprzyja zbudzeniu instynktu społeczne 
go wrażliwość wywoła wolę zaradze 
niu złemu, adwaga wydobędzie po 
trzebną encrgję. inteligencja zaś wska 

  

Cena dużego pudełka 2.50 gr., 
małego э. 1.50 gr. 

  

rych wzrosła w ciągu tygodnia do 450 osóh. 
Wobec grożącego niebezpieczeństwa tyfusu 
władze sanitarne zArządziły dezyntekeję sze 
regu mieszkań robotniczych. Wśród ludności 
miasta panuje z tego powodu wielkie oburze 
nie. Prasa komunistyczna, domagając się bez 

względnego ukarania winnych, ostro atakuje 
władze miejskie. 

że najlepszą do tego drogę. Zło współ 
czesne zawdzięczamy złemu wycho 
waniu, wadom naszym — przyszłe 
wychowanie dać nam musi przeciwne 
im zalety. 

„Wechowanie jest kluczem do wrót 
nowego świata'* — temi słowy kończy 
R. część ogólną swej książki. 

Jak wspomniano wyżej, książka 
„O wychowaniu* przeznaczona jest 
głównie dla rodziców — odnosi się 
to przedewszystkiem do jej części 
szczegółowej. 

Dziś, gdy tyle się mówi o przerzu 
ceniu wychowania z domu na szkołę, 
nawet na przeciążoną nadmiarem obo 

wiązków szkołę średnią — dobrze 

zdać sobie sprawę z przyczyny złego. 

Na dziecko od pierwszego dnia je 
go pobytu na świecie trzeba patrzeć, 
jak na potencjonalnego człowieka i 
wyrabiać w niem takie zwyczaje. któ- 
reby mu zjednały sympatję u iudzi 
oraz uzdolniły do zaradzenia sobie w 
życiu. Więc w pierwszym rzędzie 
zdrowie, podstawa żywotności. Tro 
skliwość macierzyńska niezawsze wy 

chodzi na zdrowie dziecku. Zadziwia- 
jące jest, że już w pierwszym roku ży 
cia można w dziecku wychować syste 
matyczność j regularność. 

Przeszkodą w kształceniu odwagi 
jest strach, uczucie raczej nabyte, niż 
wrodzone, należy go skięrowywać na 
tory zainteresowania naukowego — 
zjawiska przyrody, niebezpieczeństwa 
śmierć nawet — staną się dla dziecka 

  

--
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WIEŚCI | OBRAZKI Z KRAJU NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Przed wymianą więźniów peliiycznych. 

Z pogranicza donoszą, iż wczoraj 
do Mińska przyszedł specjalny pociąg 
z partją więźniów politycznych, któ 
rzy będą wymienieni na więźniów ko 
munistów z Polski, Jutro ma przybyć 
pociąg z więźniami księżmi, których 
sprowądzą z Ukrainy, gdzie odbywa 

ją ciężkie więzienie. 

Wszystkich więźniów, mających 
ulec wymianie z Mińska sprowadzą 
w dniu 15 bm. o godzinie 9 rano. 

Więźniowie polityczni z Polski rów 
iież rano na dziey 15 bm. przywiezie 
ni zostaną do Stołpców. (z) 

Ksmitet przyjęcia powracejących z Resji więżnićw 
politycznych. 

Zawiązał się w Stołpeach Komitet 
przyjęcia więźniów kapłanów, którzy 
w dniu 15 bm. powracają po długoł:t 
miem więzieniu z Rosji sowieckiej. 
Więźniów powita na granicy specjalna 
<delegacja, która odprowadzi powraca 

jących z Sowdepji až do Baranowiez. 

Pieczę nad więźniami objął Po!ski 

Czerwony Krzyż, który przygotował 
już w Baranowiczach dla przybyw 
cych z Rosji nocleg i pożywienie. 

     
   

  

Ujęcie międzynarodowego złodzieja. 
Naskutek listów gończych wpobliżu Dru 

«skienik w czasie zamierzania przekroczenia 

graniey zatrzymany został międzynarodowy 

włamywacz Chaim Goldsziejn vel Abram K 
szuński. Trakuńską Zilberg, Garnowicz, K: 

gan. 

   

   

  

Goldsztejn ścigany listami gończemi przez 

pelicję berlińską zbiegł do Prus skąd prze 
dostał się de Lit a następnie zamierzał 

się de Połski. Goldsztejna poszuknie 
policja szwajcarska, holenderska, belgijska 
i inne. (2). 

  

    

  

Olbrzymi pożar. 
18 zagród w popiałach. 

  

N/B. 13, 9. (Pat). — We wsi 
Wieluniu pow. stolińskiego w  zabudowa- 
miach Zachara Nikodema wybuchł pożar, 

który przerzucii się na sąsiednie zabudowa 
mia, wskutek czego spłonęło 18 zagród wraz 

z inweutarzem żywym i martwym oraz zbio 

  

  

Dz iš 

Kino Dźwięśowe 

EDISON 
w LIDZIE |    

rami tegorocznemi. Dochodzenie ustaliło. że 

pożar wynikł wskutek podpalenia, którego 
dekcnali 24-letni Charyłon Nesteruk i 21-let 

ni Taras Kuchar. Obydwaj mają stanąć 

przed sądem doraźnym. 

  

L iii AED ZOCRAEWREDZEO 

arcydzieła filmowego doby obecnej potężnego 
dźwięk. reżyserji znan. 
George Malforda p.t. 
bart i George Renavant. Wspaniała realizacja, która kosz- 
towała przeszło dwa miljony dolarów i trwała rok czasu. Wiel- 
ka ekspedycja złożona z 660 ludzi spędziła pół roku na pół- 
wyspie Malajskim i w niezgłębionych dżunglach Sumstry, fil- 
mując tło tego wspan. arcydzieła. > 
kanu oraz groźne grzmoty podziemne z wrącego krateru po 
raz pierwszy ujęte przez kamerę. 

zwierząt i ludzi. 

W rol. gł.: Charles 
Bicford, Rose Ho- MARAD 

Prawdziwe wybuchy wul- 

Konflikt uczuć, żywiołów, 
Walka ze zgłodniał=mi krokodylami. 

ATSITIKTINIS 

Hoduciszki. 
KRADZIEŻE W KOŚCIELE. 

„Jeszcze nie przebrzmiały echa kra 

dłzieży i profanacji ołtarza w kościele 
parafjalnym w Hoducisżkach, dokona 
nego w dniu 8 sierpnia br., przyczem 
sprawcy pozostali niewyśledzeni, gdy 
oto znów zanotowano w tymże koś 
ciele kradzież dosyć cennego dywanu 
z ołtarza w dniu 10 września 1932 r.. 
w obu wypadkach kradzieży dokona 
no z kościoła zamkniętego. 

W. podobnych okolicznościach skra. 
dziono nakrycie z ambony w tymże 
kościele w roku ubiegłym. 

Parafjanie z troską o całość mie 
mia kościelnego oczekują zarządzeń 
"władz duchownych, mających na celu 
zabezpieczenie dobra kościelnego, na 
które nie żałują ofiar, a które marno 
wane jest skutkiem niedbałstwa, czy 
też niedołęstwa gospodarza kościoła. 

Waskańce 
gm. niemenczyńskiej. 

Praca organizacyj. 
Piszę z wiełką przyjemnością o tej wibs 

ce bo i naprawdę zasługuje na to. a to z 
tej przyczyny że jest bardzo dobrze rozga 
mizowaną. a ludność tut. bardzo chętnie gar 

mie się do pracy społecznej. Wieś Wjaskańce 
posiada następujące organizacje 

1): Koło Młodzieży Wiejskiej; 
.2) Kółko Rolnicze; 
3) Mleczarnię; 
4) Przysposobienie Włojskowe; 
5) Koło Gospodyń. które przed 

miesiącami mostało założone. 

Muszę nadmienić, że w powyższych orga 
mizacjach wielce odznaczyli się swoją praca 
i świadomością: Mieczysław Żukowski jako 
skarbnik, Edward Walentynowicz jak kie 
rownik sekcji teatdalnej Józef Kostecki ja- 
go prezes Koła Młodzieży Wtejskiej i byłv 
prezes Kółka Rolniczego Jan Walentynowicz. 

„Z pośród tych organizacyj bardzo dobnze 

prosperuje mleczarnia która ma dochód mw 
Sięczny za masło od 3000 do 4000 żł Dróa 
24 sierpnia br. przyjechał pan starosta po 
wiatu wileńsko-trockiego w towarzystwie pa 
ma Wańkowskiego -agronoma oglądnął rale 
«zarnię i Kilka ogrodów warzywnych które 
“mu się bardzo podobały, okazując przytem 
bardzo wielkie zainteresowanie i znajomość 

wówczas naturalnem składnikiem ży 
cia i świata. 

Łatwo też, postępując umiejętnie. 
można wytworzyć w charakterze dzie 
cka takie przymioty, jak konstrukty 
-wizm, altruizm, zamiłowanie do praw 
dy, miłość i współczucie. Ważkie są 
myśli R. o znaczeniu i stosowaniu ka 
ry, znaczeniu wychowawczem przed 
szkoli, wreszcie o tak trudnym pro 
blemie wychowania płciowego. 

Punktem wyjścia dla tego ostatnie 
go jest ta sama zasada, na której ma 
się wesprzeć całe wychowanie: brak 

obawy i swobóda. Tymczasem, rozu 
miejąc potrzebę jednego i drugiego w 
innych dziedzinach, w dziedzinie sek 

sualnej jesteśmy zwolennikami terro 

ru i niewolnictwa. Ab nie łamać cha 
rakteru dziecka, należy i tu stosować 

te same prawidła: mówić zawsze praw 
dę i traktować dziedzinę seksualną 
jak każdą inną — jako coś naturalne 
go, i przyzwoitego. Sprawa uświado 
mienia płciowego powinna być załat 
wiona przed okresem dojrzewania, t. 
zn. dopóki dziecko zdolne jest do trak 

towania sprawy naukowo. Pozwoli to 
uniknąć dziecku w następstwie wiełu 
rozczarowań. 

We wszystkich wreszcie poczyną 
niach wychowawczych  przewidzia 
nych jak i riieprzewidzianych przez 
nas zjawiskach w życiu dziecka, mu 

simy sobie przyjąć za dogmat, że 
szczęście w dzieciństwie jest koniecz 
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arunkiem wychowania nowego - 
WGA AST: tt 

w łym kierunku, za co wieś jest w'dzięcz-     

   
   

sieś jest wdzięczną bardzo p. 
towi gminy nic nenczyń- 

pomoc i rady co do powy: 
któremu naprawdę  nal: 

    

   

uznanie. 
Nauczyciel. 

Z pogranicza, 
Romantyczna ucieczka pary kochan- 

ków z Rosji sowieckiej. 

  

   
2 pograni 

szym na о@ 

szczy| 4 

Iwan 

donoszą, iž w dniu wezoraj 
inku granicznym  Suchodow 

na teren polski zbiegł wojskowy 
rkow z przyjaciółką Elżbietą Bara 

a granicznego. Ucieki 

  

      

      

  

rkowym a Baranowym wywiązała 
$ ekła walka. z której zwycięsko wy 
szedł Narkow. lecz w obawie zem 
go Baranowa i kary za zmasakrowa 
łożonego zbiegł do Polski. 

Uciekinierami zaopiekowały się odnośne 
władze. (Z), 

  

  

   

Zastrzelenie 2 przemytników. 

Wi dniu wczorajszym w rejonie Olkienik 
wpobližu wsi Drunajee patrole litewskiej 
straży granicznej spotkały się z bandą prze 
mytniezą, która z towarem naładowanym ba 
wozy zamierzała nielegalnie przedostać się 
na teren polski. Między przemytnikami a 
strażą litewską wywiązała się ostra strzela 
nina, w wyniku której dwóch przemytników 
Wacława Murajnisa i Kazimierza Czerenisa 
zastrzelono. Ze streny litewskiej dwóch straż 
ników edniosło ciężkie rany. (Z). 

Aresztowanie 3 studentów 
na linji Niegorełoje — 

Kojdanów. 
Ze Stołpeów donoszą, iż dnia 10 b. m. 

na linji Niegorełoje—Kojdanów G. P. U. po 
chwyciła 3 osobników. którzy obezwaładniw 
szy trzech konduł/łorów wyrzucili ich z 
pociągu i w przebraniu zamierzali dostać 
się de Polski. Zatrzymanymi osobnikami 
Gkazali się trzej b. słudenei uniwersytetu 
moskiewskiego Turkow  Bazył,  Ignatjew 

  

Piotr i Korcikow Włodzimierz, którzy zbieg 
li z Maókwy przed aresztowaniem za działał 
ność antykomunistyczną. 

Studentów pod silną eskortą w specjal- 
nym zakratowanym wagonie odwieziono do 
Moskwj. (Z). 

  

Mało jest książek tak mądrych i 
przemyślanych, jak dziełko Russella. 
U genezy jego leży miłość „szeroka i 
przestronna” do człówieka i tęsknota 
do ideału. Nie jest to jednak marzy 
cielstwo utopji. 

Każda stronica książki, niemal 
wiersz każdy dowodzi, że ideał ten 
jest łatwo osiągalny i jest ona poza 
tem kopalnią faktów naukowych, en 
cyklopedją współczesnego wychowa 
nia. 

Realizm naukowy i romantyzm 
wiary złączyły się w niej szczęśliwie, 
aby dać ludzkości przedsmak lepszych 
czasów. Widocznie o wychowaniu pi 
sać bez porywu serca nie można... 
Przed trzystu laty Kartezjusz też nie 
stawiał granie swemu optymizmowi, 
gdy dowodził, że ludzkość, opanowaw 
szy siły przyrody przez nauki przyrod 
nicze, zapewniwszy sobie zdrowie 
przez wiedzę medyczną, — przez wy 

chowanie moralne stanie się dobrą — 
a wszystko to zapewni jej szczęście. 
Jego też idee stały się podstawą szkol 
nietwa powszechnego, 

Może i książce Russella sądzone 

jest stworzyć w życiu ludzkości epo 
kę. 3 S. Ant. 

  

„Jak to na kolenjach ładnie...* 
(Rzecz o boliwijskiej cynie i krwi) 

Podaje „Cz: W glasgows- 
kiem „Forward“ Th. Jonhston, były 
Lord-Kanclerz Angli odsłania ponure 
kulisy romantycznej zdawałoby się 
wojny dwóch państewek o Gran Cha- 
co. Przebieg afery jest tak „stylowy“, 
tak charakterystyczny dla  dzisiej- 
szych czasów zorganizowanego kor- 
sarsiwa światowej finansjery, że nie 
możemy się powstrzymać od przyto- 

czenia urywków. 
Wiadomo, że Yankesi zuż ją trzecią 

wiatowej produk cyny, — otóż ta 
to w e cyna boliwijska, 

której pokłady wykupili Amerykanie za gro 
sze od miejscowej ciemnej ludności. 

„Posiadając w obeym kraju wielkie zapa 
cy cyny postarali się Amerykanie o dogodne 

Środki jej prźewozu. W 1931 roku Boliwja po 
cza od Stanów Zjednoczonych 8 proc. po 

yczkę w wysokości 7 miljonów dolarów. Po 
średnicy tej pożyczki kolejowej zakupili ją u 
rządu boliwijskiego, płacąc 87 i pół proc. jej 
wartości, a sprzedali nazajutrz na Wall Street 
za 101 proc. Z otrzymanych pieniędzy Boliwj 
wypłaciła pośrednikom jeszcze 1 miljon dola 
rów tytułem honorarjum, — nie koniec jed 
nak na tem. Koleje zbudowane przez firmy 
amerykańskie okazu się niezdolne do 
ku i rząd boliwijski musi się zaopatrzyć jesz 
cze na 1 miłjon w celu doprowadzenia ich do 
możliwego stanu. Wówczas to Boliwja ogła 
та upadłość, — zadłużone koleje przechodzą 

własność finansjery Słanów Zjednoczon. 
która pozatem sprawować będzie nadzór pra 
wny nad boliwijskim skarbem. 

„.Przeciwnik — Paragwaj — to zadiużony 
po uszy satelita Wielkiej Brytanji, a zatem 
wojna z Paragwajem — to jednocześnie wal 
ka z Anglją o wpływy. w Ameryce Łacińskiej 

„„Boliwja, licząca około 3.000.000 miesz 
kańców otrzymała w 1928 roku pożyczkę od 
finansjery Stanów Zjednoczonych, przezna 
czoną na zbrojenia. Zakupiono odrazu sprzęt 
wojenny w amerykańskich fabrykach amuni 
cji, tak, że do skarbu boliwijskiego niewiele 
gotówki wpłynęło z tej pożyc: 

No a kontrahenci? A strona prze- 
ciwna — Anglicy? O są lo również 
zdolni finansiści 

„w 1817 roku finansiści angielscy, poży 
czając Paragwajowi 750.000 funtów szterlin 

gów, wypłacili mu tyłko 640.000, a resztę za 
trzymali sobie „tytułem komisow: 

niejsze pożyczki wyglądały podobnie 

Gran Chaco! — kraina naszych 
młodocianych rojeń o heroizmie, o 
nowoczesnem rycerstwie bezintereso- 
wanej przygody! Nić z tego — jest tam 
cyna. a na Świecie grasują pewni trwa 
łości ustroju „zdolni finansiści**... 

W ramach istniejącego porządku 
bezkarny kapitał legalnie rabuje kraj, 
który potrafił uczynić swą kolonję do 
spokojnej eksploatacji. 

Żeby się tylko granda nie przeli- 
czyła. 

  

     

    
  

        
  

    

   

      

        
  

  

  

  

  

   

    

   
  

O eałokszyałt opieki nad młodzieżą 
szkolną. 

W związku z odkryciem roboty 
komunistycznej tak w męskich jak i 
żeńskich gimnazjach na Śląsku .„Pol- 
ska Zaehodnia* wzywa wychowaw- 
ców. by " „K 

„więcej uwagi zwracali na to, co czyni 
młodz. kolna poza terenem szkoły i poza 
domem, jaką lekturą się zajmuje i jakie dys 
kusje wśród siebie prowadzi. 

Zdawałoby się, że dziś właśnie u* 
czeń jest pod wszechstronną opieką 
szkoły; — sport, samorząd, LOPP, ca 
ty szereg innych zainteresowań ucznia 
i gros jego czasu wypełnia szkoła. A 
jednak do innych dochodzi się wnios 
ków patrząc naprzykład 

na sposób zachowania się młodzieży dojeż 
dżającej do szkół w pociągach... 

„.chcemy zwrócić uwagę na fakt niejed 
nokrotnie gróboskórnego odpowiadania na 
uwagę, że uczeń mógłby ustąpić miejsca w 
wagonie osobie starszej. Przykrym również 
jest objaw, że 15 czy 16 letni uczniak podcho 
dzi do osoby starszej i bez wielkich wstępów 
wprost obcesowo prosi o ogień do papiero 

Obecnie mają jakoby wejść w ży- 
cie zarządzenia wzywające ogół da 
opieki nad uczniem, oraz nakładające 
na kluby sportowe, kawiarnie, dozor 

        

    

ców ogrodów i lokali publicznych, о- 
bowiązek kontroli uczniów przekra 
czających zarządzenia szkolne. Byłby 
to rozsądny krok w kierunku załata- 
nia tych „dziur* w dniu wychowaw- 
cy. kiedy pupil wymyka się z pod 
wszelkiej opieki — nieraz na tak dłu- 
go, aż siądzie na ławie oskarżonych. 

    

„Wygodne i przyjemne w użyciu...* 

„Słowo Polskie“: 
„Jak donosi dziennik „Mattino* z Neapo 

lu, dwaj włoscy oficerowie artylerji, De Luce 
i Guerra, dokonali wynałazku, który sprowa 
dzić może przewrót w sposobie technicznych 
działań wojennych, jeżeli uda się go zastoso 

6 w praktyce. Wynależli oni aparat, zagłu 
a zału armatniego oraz niwe 

jący dym armatni. Wykonano już próby 
tego wynalazku wpobliżu Neapolu. strzelaj 
z 75 centymetrowych dział połowych. Przy 
wystrzale powstał tyłko maleńki biały obło 
czek dymu i odgłos o sile uderzenia młota” 

No nareszcie! Na tośmy właśnie 
czekali. Sowiety mają latającą torpe- 
dę. ktoś tam promienie śmierci. cze- 
kaliśmy na działo. Obecnie jest. Jakie 
dobre i wygodne w użyciu! Konstruk 
tor troszczył się specjalnie o biednych 
muzykalnych żołnierzyków. którzy 
nie hędą już więcej tak brzydko ogłu 
szani na wojnie... Teraz już można 
spokojnie zaczynać. 

  

  

  

  

   

  

   
      

   

  

    

  

   

  

  

Konferencja w Stresie. 

W pięknej i drogiej włoskiej miej 
scowošci kuracyjnej wprawdzie nie 
„asyć pierwszej wielkości, ale bądź 
co bądź fachowcy ekonomiści dzielą 
chwiłe na przykre przy konferen- 
cvjnym stole i przyjemne — nad brze 
giem Lago Maggiore. „Nowy Dzien- 
nik pisze: 

„Masy chłopów, robotników, rzemieślni 
ków i drobnych kupców w ich krajach poda 
rowałby każdemu z nich napewno chętnie 
nawel » w. Stresie, gdyby chcieli im stam 
tąd przywieźć choćby nadzieję lepszej przysz 
łości gospodarczej i wybrnięcia z kryzysu”. 

Wszak już dawno sytuację państw 
rolniczych uznano za niezwykle gro- 

Jednakże interes inicjatorki 
mfereneji 

p w poparciu tych państw jest pra 
wie znie interesem natury politycznej. 

Natomiast państwa zainteresowane gospodar 
czo w położeniu państw Europy agrarnej t. j. 
Angija a przedewszystkiem Niemcy i Włochy 
są w stosunku do tych państw politycznie o 
bojętne albo nawet wrogie. już choćby dlate 

nie chcą służyć politycznym interesom 

  

   

  

    

  

   

  

  

   

   

    

    

   
na swoje własne siły, jak długo nie 

potrafią wystąpić w stosunku do państw prze 
mysłowych, z któremi wiążą je ich isłotne in 
teresy gospodarcze, jako zwarty i silny blok 

pożądanych i nieodzownie potrzebnych kon 
sumentów produktów przemysłowych. Głów 
na walka toczy się. jak zwykle, między Fran 
cją, a Niemcami. ncja chciałaby zreduko 
wać i unieszkodliwićć potęgę przemysłowa 
Niemiec, a Niemcy chciałyby uzależnić od 
siebie przemysłowo dotychczasowych klijen 
tów i politycznych sojuszników Francji. Pań 
stwa agrarne znajdują się w ten sposób mię 
dzy młotem a kowadlem““. 

Tak więc całe przedsięwzięcie 
kończy się na sprawozdaniu z gru- 
hych diet delegatów ubogich państw 
1 — na „sukcesie moralnym..“ 

    

  

   

Coś pikańtnego. > 
„Polska Żachodnia* cytuje taki list 

firmy niemieckiej Bernhardi, Lipsk. 
Konstantentrustrasse 21, do polskiej 
firmy na Wołyniu, List w sprawach 
handlowych. 

„Otrzymaliśmy list Pana ż 10 b. m. i mu 
simy prosić Pana z naciskiem, ażeby Pan, je 
żeli chce z nami robić interesy, pisał w „ję 
zyku kulturalnym (Kultursprache), do któ 
rych język polski — (przypuszczamy bowiem 
że Pan pisze do nas po połsku) — jeszcze nie 
należy 

Śliczny kwiatuszek z oślej łąki, 
nieprawdaż! Gdy się o takich obja- 
wach człek dowiaduje, to — jak to 
ktoś powiedział — robi się tak smu- 
tno. że aż prawie wesoło... i 

  

jim.   

Pracanocna oraz w niedzieie 
i święta w drukarniach. 
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 18 

grudnia 1919 roku o czasie pracy w prze 
myśle i handlu. p. minister opieki społecz 
nej w porozumieniu z ministrem przemysłu 
i handłu wydał rozporządzenie w sprawi 
prac ż w niedzielę i dni 
tec h i zakładach 
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będnych przy wydawaniu i ekspe 
oraz tych wydawnictw i druków r 

minowe wykonanie leży 
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o obwodowego inspetora pra 

Dnia 13 b. m. Sand Apelacyjny:w Wilnie 
ł sprawę Józeia Jaworskiego (lat 
Mostowskiego (lat 40) i Jerzego    

  3 cz    

    

   

    

z nko (łał 56) mies ów wsi Dub 
rowiany powiatu  grodz go  oskarża- 
nych o to, że 20 września 1931 roku dział: 
jąc wspól    

  

     

   
   
    

   

    

  

   

+ i w zamaiarze pozba 
nawidzonemu przez nich gospoda 
dzimierzowi Kazimierczykowi 23 

6te, które spowodo 

    

  

zyk miał działkę we wsi Dub 
/, którą odwiedzał co tydzień w piat 

   

Rzecz uplanowano dokładnie, przygoto 
wano siekirę i noże. 20 września 1931 roku 
zmierzchalo się już, y Ka 

kończył rozmowę z siadką pod wysoki. 
kamieunym murem. Zaledwie ta oddaliła 
gdy z pobliskiej chałupy Mostowskiego 
padło =, czy 3 mężów i rozpoczeła s , 
worna masakra. Jeden z ciogów ugodził w 
mięsień sercowy. 

  

   

  

  

Tragedja znaczka poczteweg 
Istnieje specjalna, bardzo dostojna nauka 

zwana egzegetyką. Jest to skomplikowana ga 
łęź wiedzy, która się trudni wykładnią teks 
tów. Jeżeli mamy do czynienia z jakimś nie 
gramatycznie sformułowanym paragrafem ko 

deksu — musimy posługiwać  egzegetyką 
Również wchodzi ona w grę, gdy odczytuje 
my prehistoryczne teksty pisane hieroglifami 
lub pismem klinowem. Podobnie rozbiory 
dzieł m'styków, lub poematy symbólistów są 
połem egzegetyki. 

Jeszcze żywszym przykładem stosowania 
egzegetyki będzie „czytanie między wiersza 
mi* listu miłosnego. Niegdyś egzegetyka by 
ła nauką najoficjalniejszą z oficjalnych. Zaj 
mowała tak ważne miejsce, jak obecnie eko 

nomja W imię takiej lub innej wykładni tek 
stu biblji posyłano ludzi na śmierć, tak jak 
obecnie w imię doktryn gospodarczych. Spa 
lenie na stosie groziło śmiałkowi, który wa 
żyłby się przypuszczać, że wyraz piersi z ustę 
pu biblji „(pieśń nad pieśniami* Salomona): 
„piersi twoje są jak dwa jelonki tułące się do 

siebie”, nie oznacza Mojżesza i Arona, lecz 
zwykłe kobiece sutki. : 

Dziś nikt już o takie rzeczy nie walczyłby 
poważnie. FEgzegetykę wygnańo z pysznych 
salonów — do przedpokoi. na peryferje. Zde 
klasowana, pozbawiona sokiej rangi kryj 
się jednak jeszcze po różnych mniej lub 

   

  

  

  ię 
cej mrocznych kątach i stamtąd potrafi jesz 
cze mściwą krzywdę wyrządzić światu i ła 
dziom. Gepiści wszystkich krajów dotychczas 
używają jej jako narzędzia tropiącego służy 
ona do ykrywania pizestępstw politycznych, 

zerokiem polem dla 

  

Jesteśmy właśne świadkami. krzywdy wy 
rządzonej przez tę magiczną wiedzę, młode 

mu 22 letniemu Żydkowi, litografowi Koczer 
biūskiemu. * 

Litograf Koczerbiński nie skończył zdaje 
się nawet szkoły powszechnej. Żadnym z języ 
ków wielkich nie władał tak biegle jak, o ile 
szczęśliwsi od niego: Słonimski łub Tuwim. 
Koczerbiński nigdy nie powie jak wielki Jul 
jan na pogrzebie Stefana Żeromskiego: .,pa 
trzecie, oto ja, Żydek łódzki, stałem się pol 

  

  

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

  

Sprawa podkopu do Banku Polskiego w Częstochowie 
„Szpicbródka” i towarzysze przed sądem. | : 

Warszawski Sąd Okręgowy w składzie: 
Kozakowski, Potemkiewicz i Komerowski 
rozpatrzył łącznie dwie sprawy z przed dwu 
laty. Okradzenie jublirea Jagodzińskiego, 
które dało kasiarzom 150 tysięcy złotych, 
a nieszczęśliwemu jubilerowi ŚMIERĆ SA- 
MOBÓJCZĄ — ©raz .zasypany* przez jed- 
nego z kamratów perkop pod B. P. w 
Czestachewie, który miał przynieść GRURE 
MILJONY. 

Oskarżonych jest piętnastu. Wiszyscy krz 
mirałiści noteryczni, karani wielokrotnie i 
żyjący z przestępstwa. Chociaż... — nieko- 
niecznie! — są między nimi jak się okazuje 
ludzie o lepszych aspiracjach i powołania. 
Taki herszt Cichocki — ongiś „Szpiebród 
ka“. Gbecnie gładko wygolona. o mocno 
śeiśniętych szczękach maska — obstaje przy 
zawedzie fryzierskim. a jest jak się okazu 
ie WF AŚCICIELEM JEDNEGO Z KIN STO- 
ŁECZNYCH. Skąd wziął pieniądze na to:— 
kto chce niech wierzy, że z frvzjerni... 
Taki Stemnel znów bvł DYREKTOREM 
KABARETU „CZARNY KOT*, dochody ma 
zaś 7... magazynu obuwia, Inni sa „biurali 
stami“, fryzjerami“, „handloweami“, 

Stemnel. Daszkiewicz į  Andrzejewski 
przyznają się do okradzenia jubilera. nate- 
miast udziału w podkonie wypiera się kaž 
dy. „Szpiebródka* — Stanisław Ciehoeki— 
cieszący się szacunkiem tak wśród oskarża 
nych jak i „odpawiedniejć. puhliezności, 
twierdzi, że odraza był pesymistą że nie 
wierzył w możliwość, że PRZESZŁO 2 TYS. 
ZŁOTYCH NA TAKUPNO INSTALACJI 
ALARMOWEJ WYDAŁ JEDYNIE W CEŁU 
„STUDJÓW*.. Wj czasie jego zeznań zarza 
dza się czasewo onrėžnienie sali i nrores 
cdbywa sie . Ze WZGLEDU NA BEZPIE 
CZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZY DRZWYACH 
ZAMKNIĘTYCH. Grincwajg natomiast poto 
kupił mieszkanie w Częstochowie, Żeby fa- 
brykować sacharynę, a nie ryć się pod skar 
biee państwowy. Ześniak porozumiewał się 
z eskarżonymi tylko w sprawach krawiec- 
kich, Wiejs — eyektromonter, oraz Dąbrow- 
ski — elektromonter Banku Polskiego dzia 
łali w najlejszej myśli i t. d. 

_. Wogóle, by nie to. że nieżyjący już 
ik. wapóRAEJadładoski ata Cysjih 

  

śmierci nie napisał był anonimu do policji, 
opróżnicnohy bank i nie byłoby żadnego 
winnego... 

Niestety zezania świadków są inne i wy- 
raźnie obciążające. Cały szereg wywiadów 
ców policji, pracowniey Banku, firmy gdzie 
nabyte instalację, wdowa po zmarłym Jani- 
szewskim. wreszcie biegli eksperci zadają 
kłam wykrętom oskarżonych. Tem niemniej 
niektórzy z nich próbują ustalić alibi. Tak 
np. osk. DYLEWSKI powołuje się na wynaj 
mującego łódki na Wiśle, żeby stwierdzić; 
że w krytycznym czasie CODZIENNIE WY- 
NAJMOWAŁ ŁÓDKĘ DLA POŁOWU RYB 
(szczególne zamiłowanie jak na kasiarza!...) 
Cichocki znów próbuje podważyć zeznania 
zarzucając MOTYW ZEMSTY ZA POBICIE, 
Dąbrowski zaś gromadzi świadków. stwier- 
dzających, że  MELDOWIAŁ W, SWQIM 
CZASIE PRZEŁOŻONYM O NIEBEZPIF- 
CZEŃSTWIE USZKODZENIA INSTALACJI 
ALARMOWEJ , 

Jednakże wszystkie te wywody są mało 
przekonywujące. Ponieważ zaś przesłuchanie 
świadków już się skończyło, przeto po mo- 
wach eskarżenia (prok. Sieroszewski) i obro 
ny (adw. Hofmokl-Ostrowski jak zwykle 

—przy grubszych awanturach) ва!ейу вро- 
dziewać się wyroku dziś lub jutro. ma. 

wyrok. 
WARSZAWA. 13.IX. (Pat.) W dniu 

18 b. m. w Sądzie Okręgowym w. 
Warszawie zapadł wyrok w procesie 
o okradzenie zakładu jubilerskiego 
Jagodzińskiego oraz przygotowywa- 
nie włamania do Banku Polskiego 
w Częstochowie. Na mocy wyroku 
skazani zostali Stanisław Cichocki (t. 
zw. Spiecbródka) i Stempel Adam na 
6 lat więzienia, Marjan Brzeziński, 
Dylewski, Andrzejczak i Jan Weiss— 
na 4 lata więzienia, Wacław Daszkie 
wiez, Stanisław Szewczyk, Niuta Wo- 
giniak — na 3 lata więzienia, Euge 

nja Mirecka — na rok więzienia, 
bracia Henryk i Wacław Majcherkie 
wieze oraz Kazimiera Domańska 20- 
stali uniewinnieni, Władysław Dąb- 
rowski zaś — zwolniony od kary. 

  

„RADJO 
ŚRODA, dnia 14 wnześnia 1932 roku. 

11,58: Sygnał czasu; 15,10: Program dz.; 
15.15: Wesołe piosenki (płyty); 15,35: Kom. 
meteor.; 15.40: Aud. dla dzieci; 16,05: Nowa 
literatura fortepianowa (płyty); 16,40: „Mała 
skrzyneczka*; 17,00: Koncert; 18.00: „Rola 

Chin: w kryzysie światowym odczyt. 18,20: 
Muzyka taneczna z Ciechocinka. 19,10: Pro- 

gram na ozawrtek; 19,15: Przegląd prasy li- 
tewskiej; 19.30: Razmaitości; 19,35: Pras. 
dzien. radj.; 19,45: Nowości teatralne; 20,00: 
Muzyka lekka; 20,35: Kwadr. liter. „Wy 
właszczona* Sygietyńskiego; 20,50: Recital 
skrzypcowy Br. Gimpla; 21,30; Komunikaty; 
22.00: Muz. tan.; 22,25: Kwadr. muzyki ope- 
rowej (płyty); 22,40: Wiad. sport.; 22,50: 
Muzyka taneczna. da 

  

  

CZWARTEK, dnia 15 wrzešnia 1932 roku. 

11,58: Sygnał czasu. 13,10: Program dzien 
ny. 13,15: Słynne zespoły muzyki tanecznej 
(płyty). 15.35: Kom. meteor. 15,40: Utwory 
Piotra Czajkowskiego (płyty). 16,30: Kom. 
gimn. „Sokół* 16,45: Recital śpiewaczy Ste- 

fanji Grabowskiej. 17,15: Recytacje w wyk. 
Heleny Zelwerowiczówny. 17.30: Najpiękniej 

sze piosenki Hanki Ordonówny (płyty). 18,00 
Transmisja z otwarcia wystawy ruchomej, 
prób i wzorów przemysłu krajowego. 18,30: 
Muzyka taneczna. 19,10: Program na piątek, 
19.15: „Skrzynka pocztowa Nr. 213'-. 19,35: 

Prasowy dziennik radjowy. 19,45: Rozmai 
tości. 20,00: Koncert. 21,20: Koncert. 21.30: 
Słuchowisko: Drugie imię miłości*. 21,50: 
Komunikaty. 22.00: Filmy. dźwiękowe. 22,40: 

  

  

  

      

Wład. sportowe. 22,50: Muzyka taneczńa. 
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łóte. 
zimierczyk nie mógł krzy 

oslatkiem sił próbo 
ednie. podwórko na 
Kopyckiej, noszącej 

piękne i symboł i fadzieja. Mówią 

„ton chwyta ytwy*, aczkolwiek 
bezu to sposób ratunku. Tak 
Kazim owi nie mogła pomóc ji 
na Nad skoro był w stanie beznadziej 
nym. * 

  

Włedy 
czeć (Wrz 

1 +chowz 

leżące do wie 

  

    

  

    

    

     
    

  

samo 

  

Jemu nie pomogła, ale łotrom potr 
nx nich jak burza, jak 

jak Pallas Atene na 
Persów. . „Cholera na E 
ryczaia szerokiem gardłem. A po nich j 

B rzyło tylko na drodze. Czmychneli „jak 
szatan przed panią Twardowską. 

Na posiedzeniu Sądu Apelacyjnego wy 
u Okręgowe został obostrzony. Ja 

sski dostali po 5 (a nie 3' 
kiego więzienia i utratę praw publi 
na lat 5. Natomiast Jerzy noszący 

antyczne nazwisko wielkiego ukraińskie 
go poety Tarasa Szewczenki, został z braku 

dostatecznych dowodów uznany za niewin 
nego. Ost. 

    

   

        

      

   

  

   
  

  

skim peetą*, bo Koczerbiński nie umie się 

posługiwać biegle innym językiem prócz żar 
gonu. Co drugi litograf jest poetą. Koczerbiń 
ski był litografem. Zaczął czuć głód książek 
legalnych i — nielegalnych Duszę djabłu by 
sprzedał za dobrą sowiecką książkę o filmie. 
Układał niesłychanie subtelne artykuły 
pism żargonowych i pisał egzaltowane listy 
do przyjaciela w B. i. Jeden z tych listów 

wpadł w ręce urzędu Śledczego, stał się pod 
sławą wo oskarżenia o przynależność do ot 
ganizacyj komunistycznych. 

Cóż zawierał list? Na wstępie Koczerbiń 
ski przeprasza swego przyjaciela, że 6 tygod 
ni zwleka z odpowiedzią. „T'e sześć tygodni— 
to jest tragedja znaczka pocztowego”. Zna 
czek pocztowy do Belgji kosztuje 60 gr., a 60 
groszy to 2 kilogramy chleba. Chodzę po Wil 

nie i zawsze mi brak tych 60 gr., a kiedy je 
mam, walczę z sobą, co za nie kupić? Ży: 
jest smutne. Robię się coraz bardziej zradyka 
lizowany i czuję się jednym z masy ludzi, 
którzy jeszcze bardziej, niż ja są głodni. Wa 
łęsam się, nie wiem już kim jestem. A prze 
cież młody jestem i mam jakieś prawo do 
życia”: 

Oto była mniejwięcej treść listu. Trzeba 
było zaiste niepośledniej „egzegetyki* — że 
by za taki list pociągnąć człowieka do odpo 
wiedzialności sądowej. Ale tego mało. W liś 
<cie znajdował się wyraz „chewra*. Wyraz ten 
Oznacza grupę ludzi, towarzystwo, jest syno 
nimem wyrazu „kołektyw* — w zapytaniu 
o gospodarstwo rodzinne przyjaciół — dopa 
trywano się ukrytego zapytania o kolęktyw 
więzienny! 2 

Adwokat Czernichow, który na rozprawie 
w Sądzie Okręgowym dnia 12 b. m. bronił 
Koczerbińskiego — słusznie zrobił dowcipną 
uwagę, iż rzeczoznawcy, którzy twierdzą, iż 
listy Koczerbińskiego, artykuły i inne enun 
cjacje niczem się nie różnią od literatury nie 
legalnej — chyba nie czytają europejskiej i 

polskiej literatury legalnej. „Rothe Fahne*, 
pismo sprzedawane we wszystkich kioskach 
Niemiec. ani enuncjacja Stalina — rzecz ko 
mentowana w pismach wszystkich odcieni, 
jak również książka o Filmie, wydana w Ro 
Sji — nie są to jeszcze dostateczne motywy. 
by (być może komunizu jącego) młodzieńca 

— za czytanie ich pociągać do odpowiedział 
ności za „zdradę główną 

Dnia 12 bm. Sąd Okręgowy w Wilnie po 
przesłuchaniu świadków, mów oskarżyciel 
skiej i obrończej, Koczerbińskiego, oskarżo 
nego o udział w spisku p. n. „Komunistyczna 
Partja Zachodniej Białorusi* w charakterze 
technika partyjnego, obsługującego t. zw. Ja 

wki — uniewinił. Nikt jednak mu już, mimo 

że działalność wywrotowa na rzecz obcego 

państwa, nie została dowiedziona — roczne 

go aresztu nie powróci. Ost. 

NOWIUKI RADIOWE. 

MUZYKA WSPÓŁCZESNA. 

Z najnowszą literaturą fortepianową ха 
pozna radjosłuchaczy dzisiejsza popołudnio- 
wa audycja z płyt gramofonowych (godz. 
16.05 do 16.30). Program zawiera kompozy 
cje takich mistrzów współczesnej muzyki 
jak Debussy. Cyril Scott, Suk, Albeniz, De 
Falla i Dohnanyi w wykonaniu najlepszych 
pianistów zagranicznych. 

       
  

  

WIEDZA I ROZRYWKI. 

W ramach dzisiejszego programu dla dzie 
ci nadana zostanie z Warszawy o godz. 15,10 
pogawedka pióra dr. Feliksa Burdeckiego, 
w której znakomity popularyzator wiedzy 
aechnicznej opisze „Jak słoneczko dla nas 
pracuj poruszając motory i dając energję 
życiodajną. Następnie ulubieniec dzieci p 

  

Hendyk Ładosz podyktuje nową serję swych 
doskonałych „zagadek i szarad*. 

KONCERT WYBITNEGO SKRZYPKA. 

Diziś o godz. 20,50 wystąpi przed mikro 
fonem Polskiego Radja młodociany skrzypek 
Iwowianin Bronisław Gimpel, który zaczął 
swą karjerę pod niezwykle obiecującemi aus 
piejami. Kilka: lat temu. jako młody chłopiec 
odbywał już triumfalne objazdy artystyczne 
po Europie i Ameryce Południowej. Obecnie 

  

talent jego dojrzał do opapowanego mistrzo 
stwa. Artyście towarzyszy brat jego, dosko 
nały akompanjator Karol Gimpel, którego 
nie należy utożsamiać z trzecim bratem niez 
wykle zdolnego rodzeństwa, Jakubem Gimp 
lem. jak wiadomo pianistą. wysokiej klasy. 

Komunikacja lotnicza 
na linji Warszawa — Wilno — Ryga 
—Talin cieszy się dużą frekwencją po 
dróżnych. Samolotami tej linji prze 
wożona jest również spora ilość baga 
żu, towarów i poczty. W dniu 12 
września przewieziono z Warszawy 
do Wilna 8 podróżnych, 106 kilogra 
mów bagażu, 27 kg. towarów ji około 
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MIEJSKA. 

— Związek Muzyków zabiega o dzier- 
żawę kina miejskiego. Jak się dowiadujemy 
Związek Muzyków Rzeczypospolitej Polskiej 
Oddział w Wiilnie, zwrócił się z prośbą do 
p. prezydenta miasta o wydz awienie mu 
sali po kinematografie miejskim, celem stwo 
rzenia placówki kuliuralno—oświatowej na 
wzór Filharmonji Warszawskiej. 

Warto przyklasnąć takiej propozycji, — 
gdyż może nareszcie nie będzie miasto miało 
z tego tytułu deficytu a tem samem zado 
wolni szerokie masy kino — i mełomanów, 

prócz tego będzie miało egzystencje około 

40 rodzin. 

— Protest Żydów w sprawie redukcji per 
senelu żydowskiego w Magistracie. W Magi 
stracie m. Wilna są już opracowane i przy 
gotowane listy pracowników, którzy mają 
być w przyszłym miesiącu zredukowani. —- 
Wśród pracąwników podlegających redukcji 
znajduje się 5 pracowników naradowości ży 
dowskiej. W! związku z zamierzoną redukcją 

dów w dniu wczorajszym do prezy 
miasta dr. Maleszewskiego zwróciła 

się delegacja działaczy żydowskich w osobie 
inż. Trockiego, ławnika Kruka i dr. Włygodz 
kiego. Delegacja interwenjowała u prezyden 
ta miasta celem wstrzymania redukcji Ży 
dów. (Z). 

SPRAWY PRASOWE 

— Skazanie redaktora „Togu“. Redaktor 

odpowiedzialny .„Wiilner Tog* skazany zo- 
stał przez Sąd Grodzki na 300 zł. grzywiry 

i e artykułu omawiającego ten 
dencyjnie zajścia listopadowe. (z) 

Z POCZTY. 

— Referat prasowy przy Wil. Dyrekcji 
Kolejowej. Dyrekcja Kolejowa uruchomiła 
referat prasowy. który będzie wyczerpująco 
informował prasę wileńską. Referatem praso 
wym mianowany zosiał p. Fryderyk Łęski. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

—- Zarząd Okręgowy ZOR. w Wilnie za 
wiądamia oficerów rezerwy, pospolitego ru 
szenia, w sianie spoczynku, oraz członków 

rodzin oficerów zmarłych iż w związku 2 
zarządzeniem M. $. Wojskowych ogłoszonem 
w Dzienniku Rozk. Nr. 12—31, w sprawie 
uzyskania patentów oficerskich przyjmuje 
osoby zainteresowane w tej sprawie, oraz za 
łatwia wszelkie formalności z tem związane 

codzień (oprócz niedziel i świąt) w godzi 
nach od 18 do 20 w Sekretarjacie Okręgu 
przy ulicy Wileńskiej 33 — tel. Nr. 75. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

„.  — Rozwiązanie zebrania członków Zwią- 
zku Zawodowego Prac. Handlowych i Biur. 
W dniu wczorajszym odbyło się ogólne ze- 
branie członków Związku Zawodowego Pra- 
cowników Handlowych i Biurowych Żydów, 
na którem miała być omówiona sprawa straj 
ku w gminie żydowskiej. Panieważ w cza 
sie zebrania wśród pracowników powstały 
krzyki i kłótnie. któreby ząkończyły się me 
zawodnie bójką, przewodniczący zebranie 

rozwiązał. (z; 

      

     

   

  

  

        

RÓŻNE. 
-— Z lzby Przemysłowo—Handiowej w 

Walnie, W) dniu 15 b. m. o godz. 14 odbędzie 
śię w lokalu Zakładów Mechanicznych „Wł 
Piotroyskiego przy ulicy Trockiej 13 w Wiil 
nie pokaz międlarki lnu wynalazku p. Wł. 
„Piotrowskiego na który mają. wstęp osoby 
zainteresowane. 

  

WIRGIL MARKHAM. 

      

RONIKA 
TEATR | MUŻYKA 

— Teate Lutnia — „Cudowny połów*. 
Dziś we środę dnia 14 września o godz. 8,15 
ujrzymy po raz drugi doskonałą sztukę w 
3 aktach Franka Vospera p. 4. „Cudowny 
połów*, w reżyserji W; Radulskiego. Udział 

i Loedl, Hajdamowiczówna, Wyr- 
ńska—Detkowska, Detkowski Zeł 

owiczówna, Budzyński, Stanisławska. 
Skolimowski, Moranowicz. Dobrowolski i in 
Sztuka ta na wczorajszej premjerze odniosła 
wielki sukces artystyczny wróżąc jej długo 
trwałe powodzenie. 

Jutro we czwartek dnia 15 
godz. 8,15 „Cudowny połów”. 

— Teatr Letni — „Przez dziurkę od kilu. 
* występy Janiny Sokciowskiej. Dziś we 

środę dnia 14 września o godz. 815 wspania 
ła rewja artystów teatru Morskie Oko p. t. 
„Przez dziurkę od klucza” z gościnnym wy' 
stępem Janiny Sokołowskiej, którą wystąpi 
w przebojowych numqrach własnego pomys 

łu. Nie zbraknie też naszych ulubieńców: da 

      

września © 

      

skonałej pary tanecznej Iny Jerzego 
Ney'ów, Sempolińskiego,  Koztowskiej. Su- 
limy—Jaszczołta, Kosińskiej Rogó go. —     
Ponadto w Rewji bierze również udział zes 
pół girls. Świetna i arcywesoła rev ta gro 
madzi eo wieczór tłumy publiczności w Teat 
rze Letnim. 

Jutro i dni następnych rewja .Przez dziur 
kę -od klueza*. 

Janina Sokołowska 

      

obecnie 

powodzeniem rewjach, granych w Teatrze 
Letnim. 

KINA | FELMY 

„ŻONA NA JEDNĄ NOC“. 

(Helios). 

Reklama, to bardzo często wielce parszy 
wa rzecz. Znane, wiadome. Wiadomo też, że 
mało rzeczy tak dobrze odbija kulturę swe 
go twórcy, rodo a, jak właśnie ona, 

reklama. Zaraz przykład, bardzo a propos. 
Tytuł filmu, o którym poniżej będziemy mó 
wić, brzmi w oryginale francuskim: „Monsieur 
Madame et Bibi*. Już widzę jak. dyrektor 

szawskego biura, do którego dany film 
zi. skrobie się w łysinę „Pan, Pani i 

ie — mówi do swego „szefa propa 

  

     

     

     

  

gandy - lo za mało efektowne. Niech pan 
coś zrobi ciekawszego, wie Pan, bardziej pi 
kantne.. — Słucham pana dyrektora. Może 
„Żona i nie žona“? — Ee mało. O już mam: 

„Żona na jedną noc* — Czy nie za pikantne, 
panie dyrektorze? — Nie szkodzi. Trochę 
pornografijki nigdy nie zawadzi. L 

I oto zarysowuje się doskonale różnice 
kultur. Francuzi znani są ze swojej frywolnoś 
ci, ale co innego frywolne a wulgarne i ordy 
narne. To jest tylko ordynarne. 

Film natomiast jest dość miły. Przeciętny 
w dobrym gatunku francuski duet filmowo 
operetkowy, dobrze zrobiony technicznie i 
aktorsko, dobrze obsadzony, wesoły, dowcip 
ny, całkowicie modern, zarówno jes i chodzi 

o motyw fabuły, jak np. dekoracje, muzyka 
(znanego kómpoz; (tora operetkowego. Pawł: 
Abrahama) ete. limy oczywiście „Miljon* 
np., ale i na to się patrzy z przyjemnością, 

  

  

    

DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

  — Nie potwierdzłem. — Prze 
konałem się właśnie, że umarł. Leży 
w izbie. 

Podniósł wysoko brwi i ręce i pod 
skoczył ze zdziwienia. 

— Sam pan zobacz — rzekłem. — 
Zajrzyj przez to okko, obrośnięte blu 
szczem. 

Podszedł do okna, zajrzał, opuścił 
ręce i zwrócił się do mnie, trochę 
drżący: 

— Tak, nie żyje. To widać. Chyba 
powinniśmy wejść? 

— Sprobuj pan — odrzekłem. — 
Drzwi zamknięte na klucz. 

Pobiegł do drzwi i przypuścił do 
nich szturm rękami. nogami i barka 
mi, ale ani nie drgnęły. 

— Psiakrew! — zaklął. — Trzy- 
mają jak żelazo. 

-— Ano, grube deski, poprzybijane 
do belek — objaśniłem. — Może pan 
zauważył przez okno, że rygiel jest 
zasunięty i klucz siedzi w zamku. 

Mam wrażenie, że moje odkrycie 
nie dało mu wcałe do myślenia. Nie 
zwrócił na nie uwagi. 

    

—- (o zrobimy? — zapytał. 
To, že ja tu zoslan odpo 

wiedziałem — a pan pójdzie do mia 
steczka posilić się i sprowadzić paru 
ludzi. 

— Wszystko jedno, jakich? 
zapytaj pan 0 Jobsona, 

  

a on sobie dobierze kogo rozsądnego, 
byle nie Mooney'a. 

  

Wydawnictwo „Kurjer Wileński* S-ka x ogr. odp. 

Komiwojażer zaczął odchodzić 
ścieżką. 

— Hej, panie Saunders — zawoła 
łem za nim — spojrzyj pan jeszcze 
na komin. 

Staliśmy o kilka kroków od dom 
ku. Saunders zawrócił i spojrzał na 
komin, z którego wydobywała się 
nikła smużka dymu. 

Przypomniałem sobie, że poprzed 
niego wieczora widziałem w paleni- 
sku naręcze drzewa, przygotowanego 
na ogień. 

Po odejściu komiwojażera  prze- 
szedłem się po lesie i znalazłem jego 
namiocik — dowód, że mnie nie okła 
mał. Płótno było przymoczone, derka 
leżała w kałuży. 

Potem udałem się nad stromy, 
przepaścisty brzeg jeziora, w nadziei 
że natrafię na jakieś ślady, ale nie 
natrafiłem. Ścieżka była w tem miej 
seu tak kamienista, że nie zostały na 
niej nawet najsłabsze odciski nóg 
moich, Maggie i Jabsona z poprzed- 
niego dnia. 

Prawie nawprost chaty wyrzynał 
się w jeziorze wysoki cypel. długości 

ćwierci mili. Za nim rozpoścerał się 
wieniec skał, ukrytych tak płytko pod 
wodą, że wyłaniających się na po- 

wierzchnię przy najlżejszem falowa- 
niu. 

Tymczasem od strony miasteczka 
nadciągnęli trzej ludzie: Jobson, nie- 

          

    

K.U R-J.E R 

bez najmniejszego dysonansu, słucha tak sa 
mo. 

Nad program ciekawe tygodniki Para 
mountu i Foxa ze zdjęciami z Olimpjady w 
Los Angeles z Kusocińskim (przemawiającym 
po polsku i Walasiewiczówną po angielsku.). 
Podane są też finisze obojga. (sk). 

Wystawa przemysłu 
„krajowego. 

Ostatnie przygotowania do otwarcia Wy- 

stawy dobiegają końca. tak, że Wystawa w 

terminie wyznaczonym t. j. w czwartek dn'a 

15 bm. o godz. 18 zostanie otwarta 

Wczoraj odbyły się posiedzenia Cechów 

Rzemieślniczych przyczem między innemi 

uchwalono regulamin konkursu fryzjerskie- 

go jaki ma być urządzony podczas Wysta 

wy. 

  

Równocześnie odbyte Zebranie Związkó 

kupieckich postanowiło w! swych 

ków, by na znak'solidaryzowania 
M wy Ruchomej Przemysłu K 
dniach od 16 do 20 wrze 
wystaw dekorowali wyłącznie towar 

chodzenia krajowego. 

   
   

  

    

    

  

Zapowiedziany na środę dnia 14 b. m. 

odczyt p. Tadeu Garczyńskiego dla grona 

naucz, Istwa ół średnich ogólnokształ 

cących i zawodowych został przełożony na 

dzień 16 bm. tj. piątek na godzinę 18 Nato 

st ten_sam odczyt przeznaczony dla nau 

szkół powszechnych odbędzie się 
zwartek dnia 15 bm. o godzinie 19,30. - 

Obydwa odczyty za wstępem wolnym odbe- 

dą się w gmachu Kuratorjum Okręgu Szkoł 
nego Wileńskiego przy ulicy Wolana 10. 

Biuro Wystawy w Wólnie zostało prze- 
niesione z łokału lzby Rzemieślniczej do 
gmachu wystawowego (Klub Przem 
wy, ulica Miekiewieza 38—a, tel. 5—72) 

WYPADKI I KRĄDZIEŻE 
OKRADZENIE SYNAGOGI PRZY ULICY 

WILEŃSKIEJ. 

Ubiegłej nocy nieujawnieni narazię spra 
przedostali się do synagogi przy ul. Wi 

kiej Nr. 39 na regu Mestowej skąd skra 
dli 21 żarówkę i skarbenkę z pieniędzmi 

przeznaczonemi dla biednych. Kradzież spo- 
strzeżone. dopiere nad ranem. Policja wszezę 
ła dochodzenie. (e) 

   

  

     

   

    

    

    

Z PISTOLETU WŁASNEJ 

KONSTRUKCJI. 

W. dniu 12 b. m. Skrzypski Mieczysław, 
(Wiłkomierska 7), w czasie manipulowania 
rewolwerem własnej konstrukcji spowodo- 
wał wystrzał, Kula trafiła w palec prawej 
ręki i w bok. gdzie utkwiła. Lekarz Pogo- 
towia Ratunkowego, pe udzieleniu pomocy 
odwiózł Skrzypskiego do szpitala św. Jakun 
ba w stanie niezagrażającym życiu. 

POSTRZAŁ 

WYPADEK NA 

ŻYDOWSKIM. 

wczorajszym na cmentarzu żydowskim. Pod 
Tragiczny wypadek wydarzył się w dniy 

czas robót regulacyjnych, jeden z zatrudnia 
nychrobotuików, a mianowicie Pinchus Kot 
zamieszkały przy ulicy Subocz 37 ugodzony 
został przez nieostrożność swych kolegów 
ciężkim klocem w głowę. 

Ket doznał wstrząsu mózgu: i w stanie 

ciężkim przewieziony został przez zawezwa- 
ne na miejsce wypadku pogotowie ratunko- 
we do szpitala Św. Jakóba. ie). 

TRAGICZNY CMENTARZU 

ZAMACHY SAMOBÓJCZE. 

W dniu 13 b. m. na ulicy. 
domu Nr 1, Zawadzka Stetar lat 

(Bakszta 5) w celu pozbawienia się życi: 
a nieznanej trucizny. Lekarz pogotowia 

ratunkowego po udzieleniu pomocy, odw 
desperalkę do szpitala Sawicz w stanie cięż 
kim. Przyczyna nieznana. 

szta kolo 
to; 

   

  

   

  

W| dniu 12 b. m. Szymańska Janina 
(Rysia 20) w Urzędzie Paśrednictwa Pracy 
w celu pozbawienia wię życia zążyła nie 
znanej trucizny. Lekarz pogotowia po udzie 
leniu pomocy mł desperatkę do szpi 
tala Sawicz w stanie niezagrażającym życiu. 
Przyczyna nieznana. 

  

     

  

KRADZIEŻE. 

Wj dniu 12 b, m. znani zawodowi zło 
e Trabinowicz Józef, Subocz 37, 

szla 9 1 Fiedorow Michał 
16, zapomocą złamania zamku 

się do pracoyni kuśnierskiej Łopu- 
szyńskiego Leona, Zamkowa 6. skąd skradli 
garderobę oraz futra łącznej wartości 840 
złotych. Sprawców kradzieży wraz z więk 
szą częścią skradzionych rzeczy zatrzymane 

             

    

jaki Sam Orr, dawny handlarz ryb. 
którego poznałem poprzednićgo dnia, 
i Bascom Saunders. Ten wlókł się na 
końcu, dojadając kromkę chleba. 
Widocznie z braku czasu spożył Śnia 
danie w marszu. 

Jobson był podniecony. 
— Na Boga, panie Williamson, 

czy to prawda, co ten młokos mówi? 
—zapytał, gdym im wyszedł naprze- 
ciwko. 

— Niestety, prawda — odpowie 
działem. — Kapitan  Hearnshaw wy 
ruszył w ostatnią podróż. 

— Niech to ciężkie licho— rzekł 
* z męskim żałem ogrodnik. — Ale jak 
się to stało, proszę pana? 

— Dopiero się dowiemy. Wiado- 
mo mi tyłko, że musiał być długo na 

deszczu — podłoga załana wodą — 
ale sam pan zobaczy. 

Jobson potrząsnął smutnie głową. 
—. Umarł wielki człowiek, panie. 

Watpię, czy zobaczymy takiego dru 
giego w naszych strónach. Zabrałem 
z sobą Sama Orra, bo to mądry czło 
wiek. Domyślił się odrazu, że będzie 
potrzeba koronera i zatelefonował do 
Joy, ale była tylko żona. Powiedziała, 
że mąż wyjechał i że wróci dopi 
może za tydzień. Więc Sam zawia- 
domił policję w Newarku i szeryfa. 

— Dobrze zrobił — odparłem.— 
I pan dobrze zrobił, że jego, wybrał. 
Solidny człowiek niema co. — Przy 
tych słowach spojrzałem mimowoli 
na kolosalną tuszę Sama Orra. 

— Dobrze — powtórzyłem. — 
Ciężki jest, to się przyda jako taran. 

— (0? — Jobson zwolnił kroku. 
—Jakto? 

— Zajrzy pan przez okno, ło się 
pan przekona. * 

— Przez okno? — wtrącił Sam 
Orr. — Przecież mamy drzwi. 

        

    

  

ОЕ МО 

Otwarcie sezonu! Czarujące arcydzieło dźwięk. 
z serji filmów wszechświatowej sławy 1932—33 r. 

W rol. gł. ulubiona gwiazda, przepiękna MARY GLORY. 
Sensacja dia miłośników sporiul 

Dftwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 | pjadzie w Los Angeles 

ŻONA NA JEDNĄ NOC 

Nr. 210 (2452. 

Muzyka słynnego 

Paula Abrahama 
Nad program: Najnowszy tygodnik Foxa. 

Zwycięski bieg chluby Polski J. Kusocińskiego na tegorocznej Olim- 
Przemówienie Kusocińskiego przez Radjo w języku polskim. Oryginalne zdjęcia: 

1) Otwarcie Olimpjady, 2) Defilada zawodników, 3) Bieg Kusocińskiego i t. d. Początek o godz. 4-ej 
  

DZIŚ wspaniały dźwiękowy film 
francuski produkcji 1932/33 roku tżwięt teatr świetlny | 

PAN 
xi. Wielka 42, tel. 5-28 

W rol. gł. najpiękn. 
aktorka Francji 

niezapomniany Jean 
ljean z „Nędzników. 

CZŁOWIEK KTÓRY ZABIŁ 
Fascynujący dramat miłosny w-g popularnej powieści słynnego romansopisarza Claude Ferrere'a 

Marie Bell, «o Jean Angelo 4, 
NAD PROGRAM: Świetna komedja Rekrucka oferma z słyn kom. Slim w roli tytuł. 

Gabriel Gabrio 
Początek o godz. 4-ej 

muz ANONS! Już w tych dniach długooczekiwany wspaniały film dźwiękowy Śpiewak Nieznany. uamam 
  

DZIŚ! Wielki film dźwię- 

kowy, który zdobył wszy- 

*mięk. Kino - Teatr 

nallywood 
* skiew. 12, tel. 15-28 stkie ekrany Świata 

T 

  

Reżyserja W Murnau. 
W krainie wiecznej wiosny. 
dźwiękowe. Początek ABU   

Film piękna pośród nagich ludzi. 
Nad program: Dodatki 

seansów o godz. 4, 6, B i 1015, 
w dnie świąteczne o godz. Ż-ej 

  

Dźwiękowe Kina | Dziš premjera! 

CASINO co łączy — dzieli ludzi) 
% lalka 47, tel. 15-41. | 

Ceny od 25 gr. 

To, o cezem 
myślą! To, do czego dążą! To, ZŁOTO W rolach głównych: Richard Arlen, Mary 

Brian i William Boyd (Genio 
Nad program: Najnowszy tygodnik dźwiękowy Foxa. 

Począrek od godz. 4, 6, 8 i IO w święta od godziny /-ei. Dla młodzieży dozwolone. 
  

L) J L 

POLSKA SKŁADNICA SPORTOWA 

„START 
Wilno Królewska 1 Tel. 460 

Poleca sprzęt do wszystkich sportów. 
Ubiory gimnastyczne. — Gramofony. — Płyty. 

We wrześniu sprzęt letni 

po cenach znacznie zniżonych. 

Ši A ОН 

IEEE 3 

Pi Hurtowa i detaliczna sprzedaż E 

WĘGLA i DRZEWA 
OPAŁOWEGO 

»„CENTROOPAL“ 
Zamkowa 18 Wilno Telefon 17-90 
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Wezwanie do składania ofert 
Garnizonowa Komisja Żywnościowa dla Garnizonu 

Wilno odda w drodze nieograniczonego przetargu dosta 

  

   

   

     

   

D DRA 

WEGIEL i KOKS 
ZJEDNOCZONYCH KOPALŃ GÓRNOŚLĄSK. 

KONCERNU „,„PROGRES“ 
Kopalnie: Eugenia, Hr. Laura, Dębieńsko, Ma- 
tylda, Andaluzja, Radzionków, Mysłowice, 

Ferdynand i Florentyna 

Wagonowo i od pół tonny 
w szczelnie zamkniętych i zaplombow. wozach 

dostarcza firma 

LEON FIDLER 
Biuro — Makowa 15, tel 13-55 
Składy -—- Słowackiego 27, tel. 14 46 

GD UB UROLOG TE CY COGD GPD CD DB GW GD WDT: 

Žo 

KONCESJONOWANY BLEKTROONTER 

STANISŁAW PIÓREWICZ 
UL. OFIARNA M 4, m. 9. 

WYKONYWA: instalacje elektryczne 
według wymagań technicznych, oraz 
dzwonki sygnalizacyjne. 

USTAWIA: aparaty radjowe i telefony. 

  

    

  

Języki obce 
niemiecki, francuski 
włoski (konwersacja), 

oraz klasyczne 
łacina i grecki. 

Przygctcwywa: do 

nai ami i Maki | EĄZOMINÓW 
w zskresie szkół średn. 
Lekcyj udzielają rūtyn, 
korepetytorzy b. profes 

gimn. oraz absolw. U. S.B, 
Zgłoszenia: do Redakcje 

pod „Egzaminy“. 

Poszukuję 
posady 

ekspedjentki, bufetowej» 
kelnerki z kaucją 

Oferty: „Kurjer Wileński” 
pod .Kaucja“ 

Żarówki 
polskiej fabryki „Argon'* 
najlepszych gatunków 

sprzedaje się po cenaełx 

  

  

  

  

  

   

wę mit rzyn, tłuszczu, siana i słomy dla wszystkich , £ ' + oddziałów Garnizonu Wilno na przeciąg 3 miesięcy t. j. | a Ab A НИННОИННИЯ fabrycznych i 
od dnia 1 października 1932 roku do dnia 31 grudnia ka 5 m. 21. 
1932 r. oraz roboty kominarskie na przeciąg 5 miesięcy FYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYTYYYYYYYYYYTYVYYY/ п— 
L j. od dnia 1 listopada 1932 roku do dnia 31 marca ZGUBIONY 
1933 roku. tymczasowy dowód oso 

Oferenci składający oferty winni posiadać świadect 
wa przemysłowe i otwarte konta w P. K. O. 

Oferty na powyższą dostawę należy wnosić di 
wodniczącego Gar! 
p. p. I 

w terminie do dnia 22 wrz. 

      

  

  

otwarcie ofert i 
Wszelkich b 

5p. p. Leg. w Wilnie: 
Wilno dnia 10 września 1932 roku. 

  

rzeprowadzenie przetargu. 

  

Garnizonówa Komisja Żywnościowa 
838/V1 Wilno. 

zonowej Komisji Żywnościowej (5 
w Wilnie Kwatermistrzostwo. budynek Nr 17) 

nia 1932 roku godzina 9 w i 
którym to dniu o godzinie 10 odbędzie się komisyjne 

ch informacyj udziela kwatermistrz 

o Prze   
Bajpoczytniejszem 

AAAAAAAKA, 

MIESZKANIE 
5-pokojowe, sloneczne 

ze wszystkiemi wygodami 

  

  

® * 
ŠALIA "W Po CA MAH Obwieszczenia. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wiłnie V 
Juljan Mościcki, zamieszkały w Wilnie przy uli 
leńskiej 25 m. 10 zgodnie z ari. 1030 UPC. pod: 
wiadomości publicznej że w dniu 27 września 1932 r. 
od godziny 10 rano w Wilnie przy ulicy Wingry 
m. 10, odbędzie się sprzedaż z licytacji należącego do 

a Wasermana majątku ruchomego, składającego 
urządzenia domokego oszacowanego na sumę zł. 
na zaspokojenie pretensji Morducha Josela w su 

!    

      

Zu 
$ 

mie zł. 3,000 z procentami i kosztami. 
857;V1 Komornik Sądowy J. Mošcieki. 

DO WYNAJĘCIA 
Jakėba Jasińskiego |-a 

(obok Sądu) 

bo wynajęcia 
odremontowane: 5-pokoj. 

mieszkanie z wygodami 
oraz Ż-pokoj, z kuchnią 
przy ulicy Św. Filipa 4 
Informacje na miejscu. 

POKÓJ 

  rewiru 4 
cy Wi: 
aje do 

NE 

  

  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wlnie V rewiru Jul 

1 Mościcki, zamieszkały w Wilnie przy ulicy Wileń 
j podaje do j Nr. 25 m. 10 zgodnie z art. 1030 UP 

wiadomości publicznej, że w dniu 27 września 193 
od godziny 10 rano w Wilnie przy ulicy Wingry 
m. 3, odbędzie się sprzedaż z licytacji należącego do 
Wulfa Judelsona majątku ruchomego, składającego się 
z urządzenia domowego oszacowanego na sumę złotych 
7,845 na zaspokojenie pretensji Tanchima Kaufmana w 
sumie zł. 4,000 z procentami i kosztami. 

856/V1 Komornik Sądowy J. Mościcki. 

Czy jesteś już cztonkiem LOPP-u? 

— Zamknięte — odparłem. — Zam 
knięte i zdryglowane od. środka. 

Sam Orr wszedł na skrzynkę z 
kwiatami, bo inaczej nie sięgnąłby 

brodą do okna. Jobson stanął za nim 
dmuchając mu ciężkim oddechem w 

kark: Sąm Orr, zobaczywszy na pod- 
łodze nieruchomego kapitana, krzyk 
nął przeraźliwie i cofnął się od okna 
blady jak prześcieradło, 

— O, 0, 0! — sapnął — Znałem te 
go ezłowieka, tego kochanego człowie 
ka tyle lat i teraz... i teraz... 

Saunders puścił w ruch wiatrako 
wate ręce. 

— Fatalna zwłoka — rzekł. 
lam. co zrobimy? Go zrobimy? 

Odbyliśmy krótką naradę, w trak 
cie której Saunders zżymał się i nie- 
cierpliwił. Zapadła decyzja wyłama 
nia drzwi. Najprzód szturmowaliśmy 
do nich we dwóch, a potem we 3-ch 
i tylkośmy się pokaleczyli i posinia 
czyli. Polem Jobson wyrżnął ciężkim 
kamieniem w zamek. Tak samo bez 
skutku. | 

Wtem Sam Orr, który stał. oglą- 
dając się naokoło, zauważył: 

-- Dziwna rzecz. 
1 wskazał paleem na widniejący 

w błocie w odległości kiłku kroków od 
ściany okrągły odcisk, tak jakby w 
tem miejscu stała doniczka od kwia- 
tów, garnek, lub inne naczynie z ok 
rągłem dnem. Można było poznać, że 
ślad ten, chociaż już częściowo zadep 
tany, był zrobiony dopiero po ulewie 
i napewno nie myśmy go zrobili. 

— Hm, kto to zrobił? — rzekł Job 
son, drapiąc się po brodzie i w tej 
chwili oczy jego zatrzymały -się na 
skrzynce z pierwiosnkami. Leżała 
wśród nich latarnia morska, którą wi 
dzieliśmy poprzedniego dnia nad 
drzwiami. Stwierdziliśmy, że po gwo 

Py 

    

duży, jasny z umeblowa- 

niem lub bez w dobrym 

punkcie miasta do wyna- 

jęcia. Zamkowa 3—3. 

Dowiadywać się w godzi 

nach biurowych. 

Restauracja 
„MAZOWIECKA 

Jagiellońska 2-a 
poleca: śnladania i obiady 
wyborowe z 3-ch dań po 
| zł 30 gr. oraz kolacje 
po cenach przystępnych. 
Bufet zaopatrzony jest w 

doborowe przekąski. 

2 roku 
Nr. 17 
  

na     
ździu została tylko dziura w listwie. 

— Spadłą— zauważył Jobson. 

— I ktoś kopnął ją pociemku, że 
odleciała na bok i wpadła w kwiaty 
— dodał Sam Orr, klękając koło la- 
tarni. — Jeszcze się paliła. Dopaliła 
się leżąc. 

Jobson chciał ją podnieść, lecz Sa 
unders położył mu na ramieniu pie- 
gowatą rękę. 

— Policja się tem zajmie, panie. 
Nie trzeba nie ruszać, 

— To poco pan chce wyłamać 
drzwi? — zapytał ogrodnik. 

— To jest co innego — odpowie- 
dział tamten. — Może tam jest jaki 
dowód rzeczowy, który tymczasem 
przepada. Naprzykład woda. Ta nie 
będzie czekała z wyschnięciem do 

przyjazdu koronera. 
— (o tam woda! — wtrącił Sam 

Orr..— Zwyczajna deszczoda woda. 
Co pan się czepiasz wody? 

— Nigdy niewiadomo, co z czego 
wyniknie — odparł Saunders. — A 
może to jest woda z jeziora, albo jaka 
zatruta woda? 

Obywatele Middlehaven zareago- 
wali na to oznajmienie nieoczekiwa 
nie gwałtownie. Jobson cofnął się 
wtył, otwierając usta jak ryba, a Sam 
Orr sapnął j uderzył się obiema ręka 
mi po brzuchu. 

p (0 — e0 — co? Gzy to ma zna 
czyć, że kapitan zginął od wody? wy” 
jakał Jobson... 

— Na Boga! — sapnął Sam. | 
— Czy to ma znaczyć, że kapitan 

utonął? — zapytał Jobson. 

Saunders kiwnął rudą głową. 
— Nie jest wykluczone, ale to się 

dopiero okaże. Teraz rozumiecie, dla 
czego musimy wejść. 

Jobson apelował do mnie. 
—- Jak pan myśli? 

  

   

  

KAŻDE OGŁOSZENIE 
nejskuteczniejszą pomocą jest tym, 

którzą ogłaszają się wyłącznik 

 „KURJER WILEŃSKI" 

Dr. Welfsen 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

Wilenska 7, tei. 10 67 
od godz. 95—1 i 4—8 

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne 

skórne | moczopłeiowe, 
ul. Wielka Nr. 21, 

tel. 9-21, 
W. Z. P. 29. 

Akuszerka 

Marja Laknerówe 
grzyjmuje ой 9 do 7 więca 
tlica Kasztanowa 7, m, 5 
W. Z. P. Nr. 69, 

  

    

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadzka sią 

Zwierzyniec, 
lewo Gedeminowska 
ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3u93 

bisty wydany przez gmi: 
nę Wąwolnicką powiatu 

Pułaskiego na imię Sta! 

nisława  Pardyki rocz. 
1904 unieważnia się. 

PIANINO 
sprzedam ul. Jagielloń 

ska 10—4, 

B nanóząciel gimnaz. 
udziela lekcje 
i korepetycje 'ze wszyst” 
kich przedmiotów w 

kresie ośmiu klas gimukz. 
Specjalność: polski, fižy= 
ka, matematyka. Łaskawe 
zgłoszenia do Administe.. 
„Kurjera Wileńskiego" 

pismie 
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DRUKARNIĄ 

INTROLIGATORNIA 
„ZNICZ 
Vilno, św. Jańska Br. 1 

Telefon 3.40, 

Dzieła 
druki, t 
urzędów, bilety wi- 
zytowe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza- Ir 
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E
 

= 

ksiąžkowe, 
kciążki: Gł 

8520 UB 

ju roboty drukarszie 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE 
— TANIO — 
SOLIDNIE В 

TNS ias, Liss) 
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— Pan Saunders ma rację. | mnie 
coś takiego chodzi po głowie. 

— Ale jak..? — wrzasnął Sam 
Orr i umilkł. 

— Właśnie -—— potwierdziłem. — 
Jeżeli to okno nie jest zamknięte tak 
jak tamto, to się coś wyjaśni. 

Ale okno było zamknięte mocno 
od środka i nie dało się otworzyć żed 
nym sposobem. : 

— Trzeba zbić szybę — rzekł Sa- 
unders, 

— To lepiej sprobujemy jeszeze 
raz z drzwiami — poradziłem. — Cze 
kając na was, spacerowałem po lesie 
i widziałem, że wiątr wyrwał z korze 
niami kilka sporych drzew. Mogliby” 
śmy użyć takiego jednego jako ta” 
ranu. : 

Projekt został przyjęty jednomyśl 
nie. Po dziesięciauminutowem szuka” 

niu znaleźliśmy duży buk, którego ko 
rzenie nie oparły się sile wiatru. WSJ 

ciągnęliśmy go z lasu na wybrzeże i 
Saunders odrąbał gałęzie, poczem pod 
nieśliśmy pień we czterech i wziąw- 
szy dobry rozped. wyrżnęli nim w 

drzwi. Rozległ się łupiący trzask i 
Sam Orr wylazł z pod pnia. ale drzwi 

ani drgnęły. 
Za drugim razem Jobson orzekł. 

že „drgnęly“. 
— Jeszcze raz — zawołał Saun- 

ders i nagle drzwi otworzyły Się na 
całą szerokość. 

Zauważyłem odrazu, że podłoga 
była pokryta  zabłoconemi śladami 
butów, ale nie były to ani moje ślady 
z poprzedniej bytności, ani MagBi€> 
ani Jobsona. Łatwo to było poznac. 
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