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JĄTRZĄCE ZAGADNIENIE. 
Na kanwie snującej się od pewne- 

go czasu dyskusji o należyte zrozu- 
mienie wsi i ludu, nie mamy jeszcze 
zupełnie skrystalizowanego obrazu 
życia przeciętnego mieszkańca wsi, 
nie zbilansowaliśmy jeszcze wszyst- 
kich jego bolączek i nie przesunęliś- 
my przed czytelnikiem całego kalej- 
doskopu cierpień, rozgoryczeń i pra- 
gnień człowieka, którego terminolo- 
gja inteligencji dotychczas nazywa 
chłopem. 

P. Stanisław Szanter w swym rze- 
czowym artykule p. t. „O właściwe po 
jęcie wsi“ („Kurjer Wileūski“ Nr. 196 
z r. b.) nakreślił nam prawdziwą syl- 
wetkę znękanego troskami gospoda- 

rza-rolnika, obalił błędne pojęcia in- 
teligencji miejskiej o wyzbywaniu się 
nadmiaru wiejskiej produkcji masła, 
jaj i t. p. (mieszkaniec wsi naglony 
potrzebami, sprzedaje masło i jaja, 
a sam może sobie pozwolić na kon 
śsumcję tychże tylko na Wielkanoc i 
Boże Narodzenie), oraz słusznie na- 
piętnował inteligentów, którzy pa- 
trzą na wieś ze stolca jakiejś wyso- 
kości, uważając wieśniaka (termia 

    

   

  

„„Chiop“ nie chce mi przejść przez 
usta) za istotę gorszą, pośledniejszą, 
dla której pracować społecznie je- 
Śli się wogóle pracuje znaczy Wy- 
Świadczać dużą łaskę. 

Jednakowoż autor poprzestał na 
oświetleniu ogólnego splotu zagad- 
nień, pomijając zupełnie niektóre ży- 
wotne problemy, albo nie troszcząc 
się o wytyczenie konkretnej ścieżki 
łagodzenia poruszonych przez siebie 
bolączek. ° 

Dlatego niech mi wolno będzie 
utworzony fundusz polemiki powięk- 
szyć o wkłady niektórych spostrze- 
żeń. 

Pierwszem palącem zagadnieniem 
absorbującem umysły wiejskie jest 

Scalenie gruntów. 

Problem agrarny przyznał koma- 
sacji jedno z miejsc naczelnych. Ko- 

  

  

masacja — to u nas dźwignia życia 
gospodarczego, a łańcuch średnio za- 
możnych kolonistów — to chiński 
mur przeciw propagandzie komunis- 
tycznej. Wieś pragnie  komasacji. 
Mierniczy jest jedynym bodaj urzęd- 
nikiem mile na wsi widzianym. I wieś 

energicznie kołita o scalenie swych 
gruntów. Ale cóż, kiedy realizacji 
swych pragnień nie może się docze- 

kac. Są wsie ubiegające się o scalenie 
od 5—6 lat, które dotychczas duszą 
się na monstrualnych szachownicach. 
Znam wieś, która w wyniku kilkiule- 
tnich starań, na początku r. b. otrzy- 
mała zawiadomienie, że prace rozpo- 
czną się w najbliższym czasie, a mi- 

mo to nie rozpoczęły się do dzisiaj. 
Oczywiście najwięcej tu zawiniły ob- 
cęgi światowego kryzysu, które nie 
oszczędziły także usilnych poczynań 
Rządu w kierunku komasowania sza- 
chownie (zaliczki na prowadzenie 
prac, zmniejszono tempo scalenia i 
t. p.), ale ośmielamy się zerknąć w 
stronę Urzędów Ziemskich, by usil- 

nie prosić je o większą troskliwość w 
dziedzinie poruczonego zakresu dzia- 
łamia, zwłaszcza, gdy chodzi o wieś, 

dla której komasacja jest kwestją by- 
tu lub niebytu (np. przecięcie grun- 
tów wsi linją koleiową), względnie 
gdy wchodzi w grę dotrzymanie przy 
rzeczenia, w urzędowem pisemku wy- 
rażonego (nprz. wieś Piotrowicze, gm 
szarkowskiej, powiatu dziśnieńskie- 
go). 

Lprigis bardzo ważnym proble- 
mem jest 

Płacenie podatków. 

Że podatki płacić trzeba o iem wie 
każdy uczciwy mieszkaniec wsi i na 
ten temat nie może być dwóch zdań. 

;.W każdej atoli wsi jest kilku dema- 
gogów, złośliwie opornych płatników, 
którzy z nakazów płatniczych kpią, 
oddziaływując na sąsiadów sugestją 
bezkarności chronicznego niepłace- 
nia- Demoralizacja podatkowa szerzy 
się. Bezkarność zaś złośliwych płat- 
ników jest zaiste podziwu godna. Na- 
liczę kilkadziesiąt takich od 5—8 lat 
nie płacących płatników na terenie 
jednej gminy. 

Z drugiej strony są przymusowo 
ściągane drobne kwoty, należne od 
płatników punktualnych, przypadko- 

wo i chwilowo zalegających. Były wy 
padki egzekwowania zaległości poni- 
żej złotego z doliczeniem trzykroć 
większych kosztów upomnień i egze- 

kucyjnych. Oczywiście rozgoryczenie 
ogromne. Czy mie właściwiejby było 
Całą surowość przepisów egzekucyj- 
Mych zastosować tylko w stosunku do 

tych płatników opornych, przełamać 
ich upór i ściągnąwszy należności 
wpłynąć na sąsiadów przykładem 
smutnego epilogu niepłacenia?! 

Istnieje 100 proc. pewność. że w 
takiej wsi dyscyplina podatkowa by- 
łaby faktem dokonanym. 

Mówiąc o problemie podatkowym 
niepodobna przemilczeć faktów na- 
stępujących: 1) zaległości podatkowe 
z przed 1. X. 1931 r. były ustawowo 
odroczone, 2) art. 27 ustawy z dn. 16. 
III. 1933 r. (Dz. U. Nr. 22, poz. 163) 
o Fuduszu Pracy upoważnił do spła- 
cenia tych zaległości świadczeniami 
w naturze, cźyli odpracowania tych- 
że, 3) obecnie ukazały się przepisy 
umarzające wszystkie zaległości pod. 
jeśli nie przekraczają one kwoty 50 
złotych. 

Już po ukazaniu się ustawy wy- 
mienionej w p. 1 lepsi płatnicy szem - 
rali, streszczając swe narzekania w 
zapytaniu: „Płatnicy oporni, którzy 
od X lat nie płacili, mają ulgę: odro- 
czono im zaległości. A jakąž ulgę ma 
płatnik punktualny, który swe naieży 
tości płacił kosztem nieraz drakoń- 
skich oszezędności?* 

Obecnie zaś po ogłoszeniu przez 
prasę umorzenia zaległości, szemra- 
nia przedzierzgnęły się w prawdziwe 
wrzenie, tem większe, że w związku 

z p. 2, spory procent zalegających jął 
się odpracowywania zaległości na dro 
gach wojewódzkich i powiatowych, 
a tu — umorzenie zaległości!! 

Wytworzyła się sytuacja paradok- 
salna. Obecnie najoporniejszy płatnik 
podatkowy głośno kpi z tych, któ- 
rzy płacili, albo zaległości odpraco- 
wywali. Demoralizacja zatacza tym 
razem kręgi zastraszająck i wymaga 
niezwłocznej a- właściwej reakcji, 
gdyż powszechnych głosów „Poco pła 
«cić i tak umorzą!* lekceważyć nie 
można. 

Trzeciem niemniej ważnem zaga- 
dnieniem jest pytanie 

    

  

  

  

Jak zmniejszyć przestępczość 
na wsi? 

Słusznie rozpacza p. Helena Ro- 
mer w swych troską o przyszłość wsi 
przejętych rozprawach publicystycz- 
nych, że na wsi zaczynają się dziać 
rzeczy straszne. Porachunki sąsiedz 
kie rozstrzyga siekiera, wieczornice 

urozmaica nóż. Zabójstwa, bratobój- 
stwa i ojcobójstwa są na porządku 
dziennym. Abstrahując od dociekania 
genezy tych zjawisk, jako  wszech- 
stronnie już przez p. Romer omówio- 
nych i'nie negując znaczenia kazal- 
nicy świątyń, przejdę odrazu do spo- 
sobu częściowego zaradzenia złu. U- 
cieknę się do przykładu. 

W lipcu r. b. na teren powiatu 
dziśnieńskiego z ramienia P. M. S. 
zjechali studenci wileńscy z przezro- 
czami i udali się na wieś, Ile zdziała - 
ły ich odczyty i przezrocza pouczy a- 
utentyczny obrazek lokalny. Do tych 
społeczników nadciąga gremjalnie 
młodzież nietylko danej wsi ale rów 
nież wszystkich okłolicznych, Słucha- 
ją z dużem zaciekawieniem, niemal z 
zapartym oddechem. Ze zdumieniem 
'wpatruję się w kalejdoskop "hiezna- 
nych dotychczas obrazów  szerokie- 
go świata i głośnemi okrzykami wy- 
rażają swój zachwyt, a po ukończeniu 
akcji'przez kilka dni znajdują się pod 
głębokiem wrażeniem. W ciągu tego 
wieczora i najbliższych dni, nóż był 
w zapomnieniu. Młodzież ujrzała in- 
ne rozrywki i inny świat. I gdyby te 
przezrocza, odezyty, powtarzały się 
nie raz na kilka lat, ale stale, co mie- 
siąc, kto wie czy nóż nie doczekałby 
się zupełnej pogardy, a zabójstwa wy 
datnie się nie zmniejszyły. 

A czy taka regularna akcja oświa- 
towo-wychowawcza na wsi Yjest uto- 
PJA? Wszak wystarczy wziąć się do 
tej pracy kilku ludziom dobrej woii 
na terenie każdej gminy, a będziemy 
świadkami całkowitej realizacji tej 
„utopji”. A czy dziesiątek istniejących 
organizacyj na terenie każdej gminy 
(nie mówiąc już o inteligentach cho- 
dzących luzem) nie może wydać ze 
swego łona tych zbawicieli? Zbudźcie 
się zarządy korporacyj! Quo vadis in- 
teligendjo? Dlaczego zapominasz o 
swym świętym obowiązku pracy 
wśród: ludu? 

Czwartym żywotnym problemem 

jest. 

Bezrobocie na wsi. 
Duży przyrost ludności wiejskiej 

sprawił, że skromna posiadłość grun- 
tu dzieli się pomiędzy synów ci z ko- 
lei dokonują dalszego podziału i je- 
steśmy obecnie widzami smuinego 

zjawiska: znaezny procent ludności 
wiejskiej posiada od pół do 2 ha grua 
tu. Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, 

że ojciec. rodziny, posiadz 
gruntu, w żadnym wypadku nie mo- 
że wyżywić siebie i rodziny z produi:- 
cji własnego zagonu. Emigracja znik- 
ła z widnokręgu realnych myśli. Szu- 
ka więc pracy i nie znajduje, a w 
szczęśliwym wypadku dostaje 1 i pół 
złotego za pracę od wschodu do za- 
chodu słońca (koszenie siana, żniwa). 
Tak wegetujący i przymierający gło- 
dem człowiek dobrze wie, że jego 

miejscy koledzy są objęci ewidencją 
P.U.P.P., dostają zasiłki z O. F. B 
it. p., a on — nie. To też w duszy je- 

go zapala się i płonie bunt. 
O, następstwach buntu mówić nie 

potrzeba. Pamiętamy niedawno krwa 
we zajścia w niektórych wsiach pol. 
skich. I dlatego problem bezrobocia 
na wsi naprasza się na właściwe miej. 
sce w szeregu realnych posunięć 
władz, posunięć łagodzocych tę bolą- 
czkę. 

Brak czasu i miejsca zmusza mię 
ograniczyć się do poruszenia tylko 4 
zagadnień. Nie wyczerpują one całe- 
go źródła fenmentu na wsi, ale są pro 

blemami dominującemi, najżywotniej 
szemi i najistotniejszemi. Rozwiąza- 
nie tych zagadnień przyniesie konie- 
<zne oaprężenie. 

Wierzymy, że Rząd, który swą 
mądrą, konsekwentną polityką mi 
mo szalejącego kryzysu, uchronił ży- 
cie ekonomiczne Polski od wstrząsów 
stawiając Ją w szeregu 6 państw, ob- 
stających na konferencji londyńskiej 
za parytetem złota; który złotemu pol 
skiemu nadał cechy waluty międzyna 
rodowej i uaktywnił bilans handlu 
zagranicznego, że ten sam Rząd wej 
rzy w meritum poruszonych boią- 
<zck wsi i ludu, a co zatem idzie znaj 
dzie šrodki ma ich złagodzenić. 

Wierzymy również, że organizacje 
oraz społecznicy wplotą wieś db przę 
dzy swych programów pracy i doko- 
nają przeobrażenia jej moralnego 0- 
blicza. A może poruszy się także, w 
wygodnym śnie ułożone, sumienie in. 
teligencji niepracującej sįdolečznie i 
stanie ona również do zapasów na 
froncie zbożnej pracy. 

Witold Hiebowiez. 

   

    

  

W dalszym ciągu dyskusji, toczącej się od 
paru mi cy na łamach „Kurjera*, ma temat 
syluacji wsi naszej zamieszczamy z kolei 
trafne naogół uwagi naszego czytelnika z 
pow. Dziśnieńskiego. Sądzimy jednak, że do 
liczby najważniejszych zagadnień, poruszo 
nych przez p. Hlebowicza, dodać należy jesz 
cze jedno: parcelieję, jako sposób równołeg 
le z komasacją, wiodący do wytworzenia ma 
sy samodzielnych gospodarzy rolnych i pod 
niesienia w ten sposóób wsi z ekonomiczne. 
go upadku, Do tego tematu wypadnie jesz. 
cze nieraz powrócić. (Red.) 

  

    

WIEDEŃ. (Pat). Na zgromadzeniu w Wci 
chersdorf kanclerz Dolfus wygłosił mowę, w 
której oświadczył, że naczelną zasadą obec 
nego kursu rządu austrjackiego jest utrzyma 
nie samodzielności i niezawisłości Austrii. 
Dalej kanclerz omówił ostatnie sukcesy gos 
podarcze i finansowe rządu austrjackiego i 
stwierdził, że Austrja cieszy się obecnie sym 
patją mocarstw. W dziedzinie wojskowej — 

opo z SERY ka 

  

Pan Prezydent Rzeczypospolitej w hallu 
now dworca tymczasowego w otoczeniu 

ł w Rządu słucha przemówienia ks bi. 
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skupa Gawliny, po którem za ch 
stąpić otwarcie linji średnicowej 

ma na 

  

Tekst włosko-sowieckiego paktu 
przyjaźni. 

Opublikowano 
ckiego paktu przy 

jaźni, neutralności ii rzieagresji. 
Pakt zawiera zobowiązanie niea- 

MOSKWA, (Pat). 
treść włosk6-sowie: 

  

gresji į poszanowania zerytorjum, 
znajdującego się pod władzą suweren 
ną kontrahentów. Każdy z kontrahen 
tów jest zobowiązany do neutralnoś- 
ei w razie, gdyby druga strona zosta- 
ła zaatakowana. Zaatakowanie trze- 
ciego państwa przez jednego z kon- 
trahentów daje prawe djugiemu do 
wypowiedzenia paktu. 

Szezególnie doniosłe są 3 i 4 ar- 
tykuły, zakazujące wszelkiej formy 
agresji ekonomicznej oraz zawierają- 
ce zobowiązanie obustronne do! nieu- 

  

czestniczenia у nu0kowaniach polity- 
cznych, czy gospodarczych, skierowa 
nych przeciw jednej ke skeon. W mo- 
skiewskich kołach politycznych jest 
to uważarie za bświadczenie, (że pakt 
czierech nie jest skierowany przeciw 
ZSRR. 

Włochy i Związek Sowiecki bś- 

wiadczają zarazem, że pakt nikngre- 
sji nie anuluje poprzednich žobowią- 
zań traktatowych, zaznaczając przy- 
tem, że żadna ze stron, nie jest zwią- 
zana zobowiązaniami p charakterze 
agresywnym. Wymiana dokumentów 
ratyfikacyjnych nastąpi w Moskwie, 
Układ zawarty jest z terminem 5-cio 
ietnim. 
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ZAPISUJMY SIĘ 
NA CZŁONKÓW. TOWARZYSTWA 

Popierania Budowy Publicznych 
Szkół Powszechnych! 

Zapisy przyjmuje Inspektor Szkolny i Kierownicy wszystkich 
Szkół Powszechnych. 

Tam też nabywać można cegiełki Towarzystwa 
po 5 gr., 10 gr., 20 gr., 50 gr. i I zł. 

WEB<Ż GE id iii a 
I TIT TIT SS INIT KI KTS 

0 samodzielność Austcji 
mowa kanclerza Dolfussa. 

podkreślił kanclerz — udało się nam uzys 
kać zmianę postanowień traktatu pokojowe 
go. Jest ło wielki sukces, który umożliwia 
przysposobienie wojskowe młodzieży. 

Na tem samem zgromadzeniu naczel 
Dolnej Austrji Rheiter wystąpił ostro p; 
ciwko metodom propagandy narodowo - soc 
jalistycznej, żądając m. in. zaprowadzenia w 
Bustrji kary śmierci. 

i 
   
   

  

  

  

Dunikowski niezražony. 
"rėba fabrykacji ztota odbędzie się w Szwajcarji. PARYŽ. (Pat). Dziennik „Petit Nieois“ 

ogłasza artykuł Dunikowskiego, w którym wy 
nalazca wyjaśnia zasady naukowe swego wy 
nalazku. Dziennik ze swej strony uzupełnia 
wywody Dunikowskiego, zapoznając czytelni 
ków z metodą wydobywania złota według 
wynałazku Dunikowskiego. Polega ona „na 
działaniu wyGskiej temperatury dochodzącej 
<io 1400 st. na znajdujący się w obrębie po 
la magn znego pewien minerał, z które- 
£0 pod działaniem tych specyficznych warun 
ków można otrzymać złoto. Otrzymany w 

Cyklon na 
NOWY YORK. (Pat). Nadbrzeżne miejsco 

wości Florydy nawiedził cyklon. Dotychczas 
brak danych o stratach, wyrządzonych przez 
burzę. Panuje duże zaniepokojenie losem 
mieszkańców nadbrzeżnych okolie jeziora 
Okeechoke, Zanim komunikacja uległa przer 
wie, wiatr już dął z szybkością 80 mil. na 

Skutki rewolucji i 
HAWANA. (Pat). Według ofiejalnych da 

nych, zebranych dotychczas, podczas hura. 
ganu, który nawiedził głównie północne wy 
brzeża Kuby utraciło życie 100 osób, Liezba 
rannych przewyższa kilka tysięey. Setki osób 
są bez dachu nad głową. Na wybrzeżu pół- 
ncenem Kuby zachodzi poważna obawa wy 
buchu epidemji i głodu. 

ten sposób kruszee różni się jednak od praw 
dziwego złota widmem spektralnem oraz pun 
ktem topliwości, która w metalu Dunikow 
skiego jest znacznie wyższa. Według donie 
sień dziennika, badanie naukowe wynalazku 
przeprowadzić miał ekspert pewnego konsor 
cjum szwedzkiego, Również grupa finansi.. 
stów amerykańskich ma pertraktować z wy 
nalazeą. Decydujące próby odhędą się w 
Szwajearji, w obecności uczonych szwajcar 
skieh, niemieckich i włoskich. 

Florydzie. 
godzinę. Mieszkańcy, uprzedzeni o zbliżają 
cym się cyklonie  przedsięwzięli wszelkie 
środk ostrożności. 800 osób, zamieszkałych na 
niżej położonych terenach, udało się do misj 
sewości wyżej płożenych. Detychezas brak 
wiadomości o pociągach, które ich odwozi. 
ły. 

cyklonu w Hawanie. 
HAWANA. (Pat). Sytuacja w Hawanie w 

dalszym ciągu jest daleka Gd uspokojenia. 
Ruch rohotniezy, który odegrał tak wielką 
rolę podezas rewolucji, przeradza się w trud 
ny do cpanowania przez przywódców ruch 
strujkowy i zamieszki. Strajkujący robotni 
cy zniszezyli składy podmiejskie kolei oraz 
biura jednej z firm amerykańskich. 

   

Mahado w Kanadzie 
LONDYN, (Pat). Generał Mahado, 

wydalony prezydent Kuby, przybył do 
Montrealu i zamierza pozostać w Ka- 
nadzie, chroniąc się przed swymi wro 
gami. Wobec dawnych zwolenników 
gen. Mahado rząd hawański stosuje 
surowe represje, 17-tu oficerów ocze 
kujew yroku sądu polowego. 

Wstęp 2 zł.   

pozgjwejo eń godz. 54 — 1 ppeł. Ggyłnszenia są przyjmowana: od godz, 9—3 i 7—-9 wies. Konie cnokowe P, M, O. Nr. 80,780, Denkarmia — ml. Biskupia 4, Telefen 3-40, 
posciową B odbtoen w ańwónóstcoch 2 m. BD pr. Zagranicą 6 sh QMA OWŁORZEŃ: Za wierz milśmeńrowy przeć tokstam—75 gr, w tekńcie 66 gr., za tekstem—36 gr., kronika redakc,, komanikaty— 

tych can dsiicza Aa oraw ta a Arnie Dinos 25%, w ammorach niońnielnych i Święłensnych 25%, ragraniezne 183%, zamiejstowe 36%. Dla poszukujących pracy 50% zniżką 
Sa zamer ćowodewy 16 gr. Ukiad uułowysć 6.cie lamowy, za tekstem i0-cie lemowy  Admximizórecja zastezega tobie prewe rmieny terminu drukn ogłeszeń. 

  

Sukcesy sowieckie. 
MOSKWA, (Pat). „Ekonomiczes- 
Żyźń, komentując pakt włosko 

cza sukcesy polityki za- 
SRR, osiągnięte w ostat- 

cach. Są to: pakt londyń- 
tw, likwidacja wojny eko 

nomicznej z Anglją, nawiązanie sto- 
sunków dyplomatycznych z Hiszpa- 
nją i Urugwajem oraz wizyta Her- 
riota w ZSRR. 
„Za Industrjalizacju* ostro ataku 

je antysowiecką politykę faszystów 
niemieckich w przeciwieństwie do 
przyjaznej polityki Włoch. Pismo ak- 
centuje neutralność Sowietów w wał- 
ce o nowy podział świała. 

  

       

      

Ratyfikacja umowy z Z.S.S.R. 
( WARSZAWA, (Pat). Dnia 4 wrze- 
śnia nastąpiła w Warszawie wymia- 
ma dokumentów ratyfikacyjnych umo 
wy między Rzecz 
(Związkiem Socjalistycznych Repub- 
lik Rad o stosunkach prawnych na 
graniey państwowej. Umowa ta zo- 
istala podpisana w Moskwie 20. IX. 
1932 r. Powyższej wymiany dokonaii 
ze strony Polski minister spraw za- 
granicznych Beck, ze strony Sowie- 
tów Borys Podolski, charge d'affaires 
ad interim ZSRR w Warszawie. 

Wycieczka parlamentarzystów 
polskich do Jugosławii. 

WARSZAWA, (Pat). Dnia 9 wrze- 
šnia udaje się do Jugosławji z rewizy 
tą wycieczka parlameniarzystów pol- 
skich. Wycieczka zabawi na terenie 
Jugosławji 10—12 dni. Pierwszym e- 
tapem podróży jest Belgrad, gdzie 
parlamentarzyści polscy będą podej. 
mowani przez stery oficjalne. Nastę- 
pmie uczestnicy wycieczki zwiedzą 
Zagrzeb, Lublanę, wybrzeże morskie, 
Cetynje, Serajewo i Split, 

© puhar Davisa. 
Szwajeprja — Belgja 3:2 
X. (Pat). W meczu tenisowym Szwaj 

(i —-Beigja © puhar Davisa, na r. 1934 
zwyciężyli Szwajcarzy w stosunku 3:2. 

Stan Banku Polskiego. 
WARSZAWA, (Pat). W ostainiej 

„dekadzie sierpnia zapas złota w Ban- 
ku Polskim powiększył się o 81,8 tys. 
zł. i wynosi 473 milj. zł. Natomiast 
stan pieniędzy zagranicznych i dewiz 
obniżył się o 1,4 milj. do sumy 75,1 
milj. zł. Portfel wekslowy powiększył 
się o 30 i pół miljona zł. do 648,1 milj. 
zł. Stan plożyczek zastawowych po- 
większył się o 4,3 milj. zł. do 103,3 
milj. zł, Suma zdyskontowanych bi- 
letów skarbowych zmniejszyła się o 
3,9 milj. zł. i wynosi 45,8 milj. zł. Za- 
pas polskicch monet srebrnych i bilo- 
nu zmniejszył się o 11 miljonów zł. 
do 37,9 milj. zł. Pozycje „Inne akty- 
wa“ i „inne pasywa” uldgły zmniej- 
szeniu — pierwsza o 7,1 milj. do 148,9 
milj., druga — o 121,7 tys. zł. do 311,5 
milj. zł. Natychmiast płatne zobowią- 
zania Banku obniżyły się o 13,2 milj. 
zł. do 163,9 mili. zł. W wyniku wyżej 
omówionych zmian obieg bankniotów 
zwiększył się o 24,8 milj. o 1,004 milj. 

zł. Wobee wzrostu łącznej sumy bile- 
tów w obiegu i natychmiast płatnych 
zobowiązań pokrycie złotem nieznacz 
nie się lobniżyło i wynosi 44,28 proc. 
wobec 44,76 proc. w poprzedniej de- 
kadzie. Stopa dyskontowa 6 proc., 
zastawowa 7 proc. 

  

   

   

  

  

Panie i Panowie przygotowujcie stroje ze lnu! 

Komitet Organizacyjny Wystawy Lniarskiej w Wilnie 
urządza w dniu 9-go września 1933r. o godz. 18-ej w salach hotelu Georges'a 

ul. Mickiewicza 20 

Drugi „Podwieczorek Lniarski* 
W programie podwieczorku przewidziany jest dancing i konkurs z nagrodami 

„Pięknej sukni Inianej" i „Męskiego stroju ze lnu”. 

Wstęp 2 zł. 
  

670.000 

a)   

= KAYA Am 

Čeniralna Kasa Jpółek Rolniczy 
ZAŁOŻONA W 1909 R. 

ODDZIAŁY: WARSZAWA, KRAKÓW, LWÓW, TORUŃ, ŁUCK, WILNO 
KAPITAŁY WŁASNE Dn. |-VII-33 r. 6.909.000, — 

Przyjmuje wkłady na rachunki bieżące (czekowe) i książeczki oszczędnościowe 
(wkłady zwrotne na każde żądanie lub terminowe) i zapewnia 
najwyższe oprocentowanie — obecnie do 8'/, 

Zebrane fundusze Centralna Kasa przeznacza na finansowanie rolników, 
nizowanych w 3.000 — różnych spółdzielni rolniczych 
rolników z tych spółdzielni gwarantuje za pożyczki z Centralnej Kasy całym swoim majątkiem: ziemią, budynkami i inwentarzem 

DAJE WIĘC CENTRALNA KASA CAŁKOWITE ZABEZPIECZENIE i NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE WKŁADEK 

OSZCZĘDZAJCIE i LOKUJCIE SWE OSZCZĘDNOŚCI 
w Centralnej Kasie Spółek Rolniczych 

w Wilnie, ul. A. Mickiewicza Ne 28. Tel. 13-65. 
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Prasa sowiecka 6 pobycia Herriota w Gharkowie. 
2 

Herriot wśród robotników 

'Moskiewskie „Izwiestija* z dnia 29 ub, m. 
piszą 0 pobycic bylego premjera franeuskie 
go Herriota w Charkowie. Dnia 28 sierpnia 
przybyli francuscy goście do Charkowa, — 
gdzie przyjęci zGstali przez przewodniezące. 
go Rady komisarzy ludewych ukraińskiej re 
publiki sowieckiej w Iokałach ukraińskiego k 
miisarjatu spraw zagranicznych w Charko- 
wie. Powitawszy francuskiego gościa, prze. 
wodniezący rady komisarzy ludowych Czu- 
bar wyraził przekonanie, że wizyta franeu- 
skiego polityka w miastach ukraińskich i w 
centrach przemysłowych przyczyni się do 
zbliżenia ukraińskiego ludu pracującego z 
łudnością Francji. Herriot w odpowiedzi po 
dziękował za powitanie i powiedział, że za 
równo on jak i jego towarzysze przybyli do 
Rosji Sowieekiej poto, aby zapozn: z ze 
syjską rzeczywistością, co przyczynić się mo 
że do ugruntowania stosunków sowiecko — 
franeuskich. 

Podczas uroczystej kolacji wywiązała się 
rozmowa pomiędzy gośćmi franeuskimi a dy 
gnitarzami sowieckimi. Mówiono o współ 
zawodnietwie w pracy pomiędzy robotnikami. 
o technicznem wykształceniu i innych kwe 
stjach dotyczących kulturalnej odbudowy Ro 
sji. 

. Po kolzeji nastąpiła muzykalno — wokal 
na część przyjęcia. Goście mieli sposobność 
zapoznać się z muzykalno — wokalną twór. 

eześcią ukraińską. 
Ciekawe są i inne szczegóły, podawane 

przez prasę moskiewską, Herriot, poseł fran 
cuski Ałphand i ich towarzysze podróżują 
specjalnemi wagonami, które dano im do 
dyspozycji. Podczas swego pobytu na tere 

  

  

        robotnic sowieckich. 

nie Ukrainy pisze charkowski korespon_ 
dent „Izwiestij“ — Herriot i jego towarzy 
sze zaznajamiają się z budownietwem socja 
listycznem nie ukrywając wielkiego zaintere 
sowania. Starają się włajemniczyć we wszy 
stkie dótyczące ukraińskiego życia publiez- 
nego. ° — 

Gošcie irancuscy okazywali zwlaszeza wiei 
kie zainteersowanie pcrewolucyjną kulturą 
narodewą ukraińską, literaturą i sztuką. —- 
Herriot zwiedził w Kijowie muzeum Wszech 
ukraińskiej Akademji Nauk. Przy tej sposob 
ności kemuniści miejscowi mieli sposobność 
dowiedzieć sę. że HerrGt doskonale zna hi. 
storję ukraińską a nawet poinformowany 
jest © mineralogicznym i geologicznym skła 
dzie Ukrainy — jak pisze korespondent char 
kowski „Izwiestij*. 

W Moskwie. 
MOSKWA. (Pat). Herriot zwiedził wezo- 

raj eentralny instytut aerohydrodynamiczny 

w Moskwie. W konsulacie francuskim odbyło 
się śniadanie z udziałem komisarza Litwino 
wa, kemisarza finansów oraz komisarza 0$ 
wiašy. 

  

Herriot u Kalinina. 
MOSKWA, (Pat). Prezes Centr. Komitetu 

Wykonawczego ZSRR Kalinin przyjął w dniu 

4 bm. Herriota, któremu towarzyszył amba 
sador francuski w Moskwie Alphand, na 

audjencji, która trwała przeszło godzinę. 

Zamknięcie kongresu sjonistycznego. 
Sokołów — prezesem egzekutywy. 

IPRAGA, (Pat). W poniedziałek 

przed południem zakończony został 
XVIII kongres sjonistyczny, który ob 
radował w Pradze przez 2 tygodnie. 

"Ostatnie plenarne posiedzenie trwa 
ło przez całą noc w ciągu 18 godzin. 

Wśród. uchwał przyjęto m. in. po- 
stanowienie przewiezienia zwłok za- 
łożyciela sjonizmu Teoora Hertla do 
Palestyny. Po uchwaleniu tegó nastą 
piły referaty komisyj. Prawie wszyst 
kie rezolucje komisyjne zostały przy 

jęte w formie złożonej przez komisje. 

Największą część posiedzenia zaję 

ły rezolucje polityczne. Kongres żą- 

da w nich przedewszystkiem wielkiej 
emigracji z Niemiec do Palestyny i 

zainicjowania w tej sprawie akcji 

międzynarodowej Kongres wyraża na 

dzieję, że wikótce będzie można prze- 
prowadzić kolonizację Žydčiw 7 Trans 
jordanji. Kongres z ubolewaniem kon 

statuje, że'w Rosji Sowieckiej wzmio- 
gło się prześladowanie Żydów. 

_ Po krótkiem kóńcowem przemó- 

wieniu Sokołowa przewodniczący 

Metzkin zamknął obrady kongresu. 

Skład nowej egzekutywy jest na- 

stępujący: Na prezydenta powołana 
Nachuma Sokołowa na członków: 

Ee sa e L 

prof. Brodeekiego (silonista ogėlny), 
Gruenbauma sjonista radykał), dr. 

Jacobsona (sjonista ogólny), Kapłana 
(lewica), Ludwika Lipskiego (sjonista 
ogólny), Berłeckera (lewica), dr. Artu 
ra Ruppina (sjonista (ogólny), Dawida 

Guriena (lewica), Czertoka (lewica) 

Dr. Weizmanowi powierzono kierow 

nictwo prac w sprawie emigracji Ży- 
dów do Palestynv. Za tym składem 
egzekutywy opowiedziało się 140 0- 

sób przeciw 11. 125 członików opozy- 

cji opuściło salę w czasie głosowania. 
' 
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Dziś o godz. 7-ej wieczór odbędzie się 

w Synagodze „,Taharat-Hakodesz'' 
sza się przyjaciół i znajomych. 

SZUKAMY SKARBÓW. 
Drugi etap prac wileńskiej ekspedycji archeologicznej. 

Znaczny odcinek dziejów człowie- 

ka wpisany jest do księgi historji — 

grobami. O przebiegu życia, na prze- 

strzeni wielu stuleci mówią nam zma- 

rli, — mówią bezpośrednio, z miejsc, 

gdzie spoczywają. 
Opowieść ta, z dalekiej, zagadko- 

wej przeszłości, jest zawsze pełna 

smutku i brzmi nutą tragedji, bo naj- 

obszerniej informuje o końcowym е- 

tapie twardego ich życia — 0 prźej- 

šciowym momencie istnienia — O 

śmierci. Mniej mówi natomiast o tem 
jak żyli i zmagali się z przeciwnika- 

mi losu w ówczesnych warunkach by- 

towania, jak pojmowali życie; milezy 

zupełnie o narodzinach, dzieciństwie, 

o pojęciu szczęścia... Mówi nam tak- 

że wiele o tem, jak człowiek ówczes- 

my chciał istnieć w przyszłości taje- 

mniczej po zrzuceniu powłoki cieles- 

mej, — jak sobie wyobrażał i wyma- 

rzył życie nieśmiertelne. 

Opowieść ta brzmi nutą tragedji, 

bo zmarli mówią nam, że byli bardzo 

przywiązani do życia, że pragnęli za- 

chować je niezmienione ze wszystkie 

mi szczegółami w nieskończoności. 

Zabierali wszak ze sobą do mogił 

wszystiko, co kochali, do czego przy- 

wiązali się i bez czego nie wyobra- 

żali nowego życia po Śmierci. 

I dziwne to. Spełniły się ich prag- 

nienia — wiara dała owoce. Bezi- 

mienni powstali teraz z grobów i ży- 

ją wśród nas tak jak chcieli, z tem, 
co zabrali ze sobą. Żyją w dziełach 

naukowych, po muzeach, salach wy- 

kładowych i w pamięci ludzi żywych 

I dlatego pisząc o ludziach, któ- 

    

rzy w okresie wczesnohistorycznym 
w ciężkich wzajemnych zmaganiach 
się ogniem i mieczem kładli zrąb pod 
organizm państwowy na naszych zie- 
miach, chciałoby się ich uważać za 
ludzi żywych. 

I dlatego, rozkopując kurhany, 
równając je z ziemią, wydabywając 
na światło dzienne, na użytek nauki 
szczątki tych ludzi 'i ich ulubione 
przedmioty, nie myśli się, jakby się 
to zdawało, że niweczy się tem spo- 

ikój zmarłych, lecz przeciwnie ręką 
archeologa kieruje przeświadczenie, 
że zmarli rozpoczynają nowe życie, 
— życie takie, o jakim marzyli. 

* * * 

Jak Czytelnik zapewne sobie przy 
pomina, w [pierwszym etapie swych 
tegorocznych prac wileńska ekspedy- 
cja archeologiczna rozkopywała koło 
wsi Łosza w powž mejszagolskim, 
kurhany litewskiego cmentarzyska, 
jakiejś stałej osady z X lub XI wieku 
Było to cmentarzysko plemienia osia 
dłego, spotykane dość często. 

W drugim etapie, który trwał od 
21 do 26 sierpnia rb., rozkopano koło 
wsi Stare Macele w puszczy Rudnic- 
kiej cmentarzysko niezwykłe. 

INajwiększe skupienie kurhanów 
znajdowało się ma zachód od Macel i 
okalało dziwnym trafem stary wiej- 
ski ementarzyk, na którym spoczy- 
wa bezimienny bohater roku 1863 — 
mieznany oficer grupy powstańczej 
„Sendka'*, poległy w walce o wolność 
tej ziemi z Moskalami — w bitwie, 
steczonej w puszczy. 

Może właśnie to sąsiedztwo cmen- 

„dziny królewskiej, rządu, 

NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE po 

sr. MARKUSIE DEULLU 

KU. RJ E R W IL ER SK 1 

Przed obchodem 250-lecia odsieczy 
Wiednia. 

Obrady komitetu wileńskiego. 
W gabinecie Komendanta miasta 

Wilna ppłk. Błockiego, pod jego prze- 
wodnictwem obradował dzisiaj za 
rząd sekcji Obchodu 250-lecia odsie- 
czy Wiednia. Wojewódzki Komitet 
wspólnie z Akcją Katolicką ustalił, 
iż uroczystości 250-lecia zwycięstwa 
króla Sobieskiego pod Wiedniem ob- 
chodzonet będą w Wilnie w dwu fa- 
zach. Dnia 10 września odbędą się 
nabożeństwa w kościołach wileńskich 
oraz na terenie całej archidiecezji wi 

  

leńskiej. Uroczystości: wojsk. wspól- 
nie z akcją katolicką odbędą się dnia 
24 września. W dniu tym. odbędą się 
zbiórki na odbudowę Oleska. Zbiór- 
ską zajmą się korporacje akademickie 
Zorganizowane już zostały we wszy- 
stkieh miastach komiety obchodowe 
powiatowe i gminne. Powstaje osob- 
ma sekcja, której zadaniem będzie ze- 
branie danych o rodzinach. uczestni- 
ików bitwy pod Wiedniem, 

  

Konfiikt kościelny w Kłajpedzie. 
Pertraktacje w Kownie. 

BERLIN, (Pat). Delegacja najwyż 
szej rady kościoła ewangelickiego w 
Kłajpedzie przybyła — według do- 
niesień prasy — do Kowna celem na- 
wiązania rokowań z rządem. litew- 
skim w sprawie zerwania przezeń u- 
mowy z kościołem ewangelickim. 

Władze kościelne stać mają przy: 

tem: na: stanowisku, że rozwiązać u- 
mowę mógłby tylko kościół lub dy- 
rektorjat kłajpedzki, rząd litewski 
natomiast, traktujący tę: umowę ja- 
ko umowę o charakterze konkordatu 
uważał się za uprawnionego do jej 
rozwiązania, nie będąc skrępowany:n 
żadnemi. terminami. 

Lotniczy konkurs turystyczny. 
Próba lotu na orjentację 

WIARSZAWIA. (Pat). W; 8-m dniu V-g» 
ogólno - krajowego lotniczego konkursu tn 
rystycznego odbyła się trzecia. próba kon 
ikursu, t. zw. „próba ©* — próba lotu na or 
jentację. Próba miała na celu wykazania 

zdolności orjentacyjnych pilotów. Pilot obo 
wiązany był udać się do punktu, wyznaczo 
nego na doręczonej mu na chwilę przed s! 
tem mapie, zrzucić tam meldunek, który na 
stępnie podjęty miał być przez komisarza 
sportowego i powrócić do Warszawy w 9% 
reślónym czasie. Oczywiście, zawodnicy nie 
mogli dokonywać tej próby na lolniskach ma 
cierzystych. Z tych prz n próbę tę dla 
pilotów Aeroklubu Warszawskiego wyznacz» 
no w Poznaniu. Również w Poznaniu odb 
dą tę próbę ci piloci z Aeroklubu: Lwo 8 
go, którzy, jak Grzeszczyk i Chorzewski, prze 
bywają od dłuższego czasu stale w War 
wie. Również i pilotka Olszewska, w związku 

      

   
   

   

    

      

z przesunięciem jej terminu odbycia. „próby 
B“, lot na orjentację, to jest „próbę: €* od 
będzie w Poznaniu. 

niki uzyskane przez zawodników w 
C są następujące: Po obliczeniu pus 

kiów karnych pilotowi Sołtysikowi na samo!" 
cie RWD. 4 zaliczono punktów 18; pilotowi 
Tyrale na samołocie „S 1% punktów 100, pit. 
Chałupnikowi Wiktorowi na samolocie „PZL 

  

    

      

    

5% — 100, pilotce Sikorzanee na „RWD t* 
— 100, pil. Szarkowi na „RWD 190, 
pil. Kołaczkowskiemu na „LKL 5° — 100, 
pil. Martyniakewi na „LKL 4“ — 100, pul. 
Soperze na „PKL 5% — 100, pil. Gaździkowi 

  

na „PZL 5“ — punktów 50, pil. Kapuścińskie 
mu na „RWD 4* — 100, pil. Suszyńskiemu 1a 
„RWD 2% — 100, pil. Kryńskiemu: na „MN 
4“ — 100 i pil. Giedroyciowi na „PZL 5" -- 
100 Dla reszty zawodników próba. © odbę- 
dzie się w Poznaniu w dniu 9 bm. 

Groźna filozofja. 

PARYŻ, (Pat). Komentując mowę 
Hitlera w Norymiberdze, „Journal“ 
zaznacza że jedynym momentem prze 
mówienia, zasługującym „na uwagę, 
jest wysunięta przez niego teorja ra- 
sy. W imię tej doktryny rząd hitlero- 
wski prowadzi politykę terroru w Au 
strji i organizuje zamachy na bezpie- 
czeństwo Francji, Belgii, Szwajcarji, 
Holandji, Danji i Polski. Filozofja 
Hitlera stanowi groźbę dla pokoju 
Świata. Jeżeli Hitler pragnął w No- 
rymberdze rozwiać nieufność Euro- 
py do hitleryzmu, to trzeba stwier. 
dzić, że to mu się nie udało. 

  

Otwarcie kongresu historyków 
sztuki w Sztokholmie. 

+  STOKHOLM, (Pat). Dzisiaj w mu 
zeum „nordyckiem* w obecności ro- 

korpusu 
dyplomatycznego, odbyło się otwarcie 
XIII międzynarodowego. Kongresu 
Historyków Sztuki. Liczba uczestni- 
ków kongresu przewyższa 1.100. Licz 
ną jest też delegacja polska. Przemó. 
wiemie inauguracyjne wygłosił nastę 
pca tronu książę Gustaw Adolf. 

           

        

              

    

przy ul. Zawalnej 35, na które zapra- 

RODZINA. 

tarza, na którem ludność okoliczna 
grzebie bliskich, zrodziła wśród tej 
ludności szacunek i pewną trwogę do 
kurhanów. Ghłopi kurhanów nie ru- 
szali, choć i w tej okolicy, jak zwy 
kle to się dzieje, legenda umiejscowi- 
ła w kopcach jakiś olbrzymi skarb 
czy też „kolubrynę”. 

Większość kurhanów była jednak 
zniszczona. Grzebał się w nich kie- 

dyś przed wojną leśniczy, niedawno 
zaś jacyś studenci. Kopali oczywiście 

bez najmniejszego o tem pojęcia. 
Przed wojną rozkopał kilka kur- 

hanów archeołog z Petersburga Wol- 
ter, który jest obecnie profesorem w 

Kownie. Tradycja ustna mówi, że 
znalazł złamany miecz i tarczę. Gdzie 
te przedmioty są, niewiadomo. 

W Polsce ich niema. 

Ostatnio kurhany były zagrożone 

przez „pana nauczyciela* i jakichś 
innych amatorów „prywatnych zbio- 
rów*. Władze konserwatorskie po- 
winny energicznie przeciwdziałać 
wszelkim zakusom przygodnych ama 
torów na te rzadkie, chociaż ich jest 
stosunkowo dużo, bezcenne i dla his- 

torji jedyne zabytki z pewnych okre- 
sów dziejów naszych: ziem. Osobnik, 
niszczący z amatorstwa te zabytki 
przez rozkopywanie dla zaspokojenia 
ciekawości, jest barbarzyńcą i w myśl 
ustawy o ochronie zabytków musi być 

karany. 

Rozkopaliśmy koło Macel wszyst- 
kie kurhany i te także, które były już 

mieumiejętnie rozkopywane przed na- 
mi. Było ich 23. Zaledwie w kilku 
znaleźliśmy groby nie zniszczone jesz 
cze ręką przygodnego amatora. 

Można przypuszczać, že pierwot- 
mie kurhanów było więcej niż 28. 
Starły je jednak z powierzchni ziemi 
stulecia. 

Wóz triumfalny króla Jana Ill-go 
we wsi pruskiej. 

SZCZECIN, (Pat). „W. niemieckiej 
wiosce Raddatz w płow. nowoszcze- 
cińskim, na zachód od Chojnie, znaj- 
dują się cenne pamiątki po królu Ja 
mie Sobieskim. W miejscowym koś- 
ciele ewangelickim znajduje się wóz 
triumfalny króla Jana Sobieckiego, 
ofiarowany mu przez wiedeńczyków 
jako dowód wdziczności za uratowa- 
mie ich. przed nawałą turecką. Wóz 
ten wykonany jest na wzór rzymskich 
rydwanów i ozdobiony, jest pięknemi 
rzeźbami i obrazami. Nad wozem uno 
si się baldachim, na którym znajdu- 
je się orzeł polski, herb króla Jana 
Sobieskiego i napjis „J. 5. R. P.*. 

Wspomniany wóz miał po zgonie 
króla Jana Sobieskiego. przejś 
siadanie jego rodziny i znajdować ię 

przez dłuższy czas w jej posiadłoś- 
ciach na Górnym. Śląsku, skąd pod- 
czas piórwszej wojny śląskiej został 
przewieziony do gen. Kleista, ówcze- 
snego właściciela majątku Raddatz,, 
jako łup wojenny do wsi Raddatz. 

—l::)— 

    

Małżonkowie Lindbergh 
przylecieli do Sztokholmu. 
SZTOKHOLM. (Pat). Znakomity  totnii: 

Lindbergh i jego małżonka przylecieli w: po 

niedziałek na. lotnisko pod Stokholmem. Lot 

nika witali minister pełnomocny Stanów Zje 

dnoczonych, szef lotnictwa wojskowego 

szwedzkiego oraz dyrektor szwedzkiego twa 

żeglugi powietrznej. Państwo Lindhergho- 

wie, zaproszeni do Stokholmu przez. nastę: 

cę tronu. szwedzkiego, pozostaną tam prawda 

podobnie okołe tygodnia, poczem powróci 

do Danji. 

CUmentarzysko było, niezwykłe i 
składało się z grobów wyłącznie mę- 
skich, Na padstawie materjału, który 
zmaleźliśmy, można przypuszczać, ii 
przy uwzględnieniu materjału ustnej 
tradycji — można twierdzić, że pow- 
stało ono po jakimś orężnem starciu 

dwóch grup w wieku prawdopodoh- 
nie X lub XI. Można sądzić także, że. 
jak na owe czasy, starcie to było du- 
że. Może była te nawet bitwa? 

     

      

W każdym wypadku jednakże 
miejscowość koło Macel w okresie 
wczesnohistorycznym była šwiad- 
kiem tragedji tych ziem. 

Spróbujmy teraz odtworzyć tę tra- 
gedję przy pomocy fantazji, możliwie 
najbliżej prawdzie naukawej — jed- 
nak z tem, że ewentualne niedokład- 
ności i błędne przypuszczenia skory- 

  

    

gujemy przyszłemi porównawczemiu 
badaniami materjału.    

   Gd wipobliżu Mereczanki, jak 
to się zwykle działo w owym okre- 
sie czasu (X lub XI wiek) blisko wo- 
dy, znajdowało się stałe osiedle lub 
nawet kilka. 

Rzeka Mereczanka, otoczona bag- 
nami i lasami, pełnemi zwierzyny, od 
dawna gościła człowieka. Znajduje- 
my na jej przybrzeżnych wydmach 
ślady jego z epoki kamienia gładzo- 
nego (około 6 tysięcy lat temu). Nic 
też dziwnego, że znacznie później, 

kiedy człowiekowi na niektórych miej 
scach globu zrobiło się ciasno, w do- 

rzecze jej zaczęło ściągać coraz więcej 
grup plemiennych i walczyć o pobiis 
kie bogactwo lasów ogniem i mie- 
czem. 

Nasi wojownicy przyszli prawdo- 
podobnie z zachodu. Była to większa 
gromada mężczyzn nomadujących. 

Broń ich i zamożność była różnorod- 
na. Niektórzy jechali na koniach, mo 

  

Pierwsze Triduum Kucharystyczne 
dła chorych w Polsce 

odbędzie się 
w Wilnie 5, 6 i 7 września 1933r. 

w Ostrej Bramie. 

Dzień I.. — 5 września: 1938: r. 
Godz..%. — Odsłonięcie cudownego obrazu 

N „M. P: Ostrobramskiej. 
1) Błogosławienie chorych i błogosławie- 

sz sanitarnych, łóżek, foteli 

   

   
2) (Przemówienie okolicznościowe J. 

     

    

Ks. Arcyb. R. Jałbrzykowskiego. (Otwar: 
Triduum). 

3) Ur Św. z:asystą — celeb 
«Romuald Jałbrzykow 

  

5 y św. po ewangelji powita 

nie chorych. przez ks. kanonika St. Zawac” 
kiego, prob. Ostrej Bramy. 

4) W czasie mszy Św. po komunji kapłan 
skiej rozdanie komunji chorym. 

5) IPo mszy św. kazanie ks. M. Rękasa. 
h w Polsce, poczem błogo. 

Sakramentem. W cza 

a chór „Hasło pieśni mar- 
kie, eucharystyczne, do Serca P. J. 

6) Po zakończeniu nabożeństwa, chorzy 
dostają posiłek, lekarstwa. Na wypadek 
słoty, nabożeństwa odbędą ię w ciele 

Ostrobramkim. Wow posiłek ciężko cho 
rzy dostaną w kościele, inni mogą się udać 
do poblikich domów. na salę parafjalną, ko 
rytarze i t. p. 

Godz:. 111. Naboóestwa: cz:. IR. 
1) Wystawienie Najśw. Sakramentu (wsd 

ług rytuałuy. Modlitwa. odpustowa. Krótka 
adoracja mówiona przez kapłana, zastosow. 
na do uroczystości 

2) Wikldaanie r 

   

    

    

    

    

  

      e 

  

     
     

    

  

  

   na chorych przez kapła 
nów obe 1. W tym czasie chór śpiewa ni» 
śni do w. Panny. 

3) Krótkie mieszpory, Magnificat, Anty 
fona, Oracja. 

4) Uroczysla proces 
Najšw. 
chorych 

   
   

  

„ błogosławieństwo 
Sakramentem. — Około godz. 12.30 
odwozi się do: domu. 

Przygotowanie do obchodu 
400-lecia urodzin 
Stefana Batorego 

Dowiadujemy się, że na dzień dzi- 
sidjszy p. starosta grodzki w Wilnie 
zaprosił do siebie prezydja wszyst- 
kich korporacyj akademickich celem 
omówienia szczegółów obchodu ro- 
cznicy 400-lecia urodzin króla Ste- 
fana Batorego. 

   

Powodzenie drzewek owoco- 
wych na Targach Północnych 

Ogólnem uznaniem na Targach 
Północnych cieszy: się szkółka drzew 
owocowych Nacz-Czarnockich p. La- 
chowicza. Wszyscy zwiedzający zwra 

cają uwagę na doskonałe ukorzenie- 
nie wystawionych drzew i na sam ha- 
bitus drzewa o zdrowych, prawidło- 
wych koronach. Nie dziw tedy, iż Ko- 
mitet Opieki nad Wsią Wileńską a 
także i inne organizacje poczyniły u 
niej większe zakupy drzewek owoco- 
wych na sezon bieżący, gdyż dają one 
wedle opinji pomologów-znawców rę- 
kojmię wytrzymałości w naszych su- 
rowych warunkach klimatycznych. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
'WARSZAWA.. (Pat). Londyn 28,32 

Nawy York 6,21! — 6,13. Pary 
Szwajcarja 173,1 — 172,25. Włochy 47,28 -- 
46,82. Berlin w obr. pryw. 213,10. Tend. pnze 
ważnie słabszą 

AKCJE: Bank Polski 83.50 — 84,00: Lil 

pop 11,35: Lombard 105 Tend. niejednolita 
Dolar w obrotach prywatnych 6,15. 
Rubel złoty: 7,75 — 7,7 

    

     

   

  

  

    
  

  

GIEŁDA ZBOŻOWO — TOWAROWA 

1 LNIARSKA W Wi E 

z dn. 4. 9, 1933 r. za 100 kg. parytet Wilno. 
Ceny tramz.: Żyto zbierane 

    

        

  
  

15,90. Pszeniea zbierana t pół. 1 
ma 0000 luks. 36.87 i pół — 38,75. Mąka ż; 
mia 55 procent 26, 65 procent — Э1, тахо- 

  

sztrowana 18: Kasza perłowa (pz. 

  

nt: Jęczmień zbierane 14 — 15. 
Owies jednolity 14 — 5. Owies ziberany Ъ 
— 13 i pół. Mąka żytnia sitkowa 16 i pół. 
Otręby żytnie 8— 8 i pół, pszenne cienkie 

i pół, jęczmienne 8 i pół. Kasza gryrz. 
1/1 palona 38. 1/2 įpalona 35. 1/1 biała 35 
owsiaza 50. Siano 5. Stoma 4,50. 

Len bez zmian 
Ogólny obrót 250 tonn. 

    

    
      

że kilku, a może tylke jeden posiadał 
przytem miecz, tarczę i ozdobną up- 
cząż na koniu. Ten jeden lub ci kil- 

  

   ku mogli być Wikingami — temi ra- 
mantycznemi rycerzami šredniowie- 

    

cza, którzy wygnani z ojczyzny prze- 
ludnieniem, szli w świat z mieczem i 

wiarą w zwycięstwo na czele mniej 
szych lub większych grup wojowni- 
ków i ciurów. 

Przypuszczenia te pozwalają snuć 
znalezione w kurhanach strzemiona 
i wędzidła, których typ podobny jest 
do znanych typów tego rodzaju przed 
miotów, używanych przez Wikingów. 

Wpobliżu dzisiejszych Starych Ma 
cel gromadzie tej stawili czoło wojo- 

wnicy tubylezej ludności, broniąc byt 

zagrożonych osad. Stawili czoło męż 

nie, o czem Świadczy znaczna ilość 

poległych wśród przybyszów, lecz, pra 

wdopodobnie ustępując im w uzbro- 
jeniu i w umiejętności władania orę- 

żem, zostali pobici. Przybysz-wojow- 
nik pokonał rolnika. 

Pokonanym udzieliły schronienia 

bagna i lasy. Osady prawdopobnie zo 
stały zniszczona. . 

Zwycięzca zatrzymał się na miejs- 
cu, by pogrzebać swych poległych. 

Może grzebano zabitych w walce 
na tem miejscu, gdzie polegli. Przy- 
puszczenie to mogłoby wyjaśnić dla: 

czego niektóre kurhany były oddalo- 

ne od głównego skupienia o 2 kilo: 

metry. Jest jednak zbyt ryzykowne i 

niczem nieuzasadnione. 

Ciała poległych spalono na stosie, 
który układano na tym samym miejs 

cu, gdzie miał być usypany kurhan. 
Ciało kładziono na stos w ubraniu i z 
bronią. Gdy ogień spopielał zwłoki za 
sypywano węgiel, popiół i spalone ko- 
ści piaskiem, brany mobok, przez co 

każdy kurhan otoczony był rowem. 

              

Nr. 237 (2878) 

МИ 2 Polski I ze świa 
— OŽENIĄ HITLERA? — Jak wiadoino 

„Wódz* trwa uparcie w stanie kawalerskim. 

Również wiadomo jednak, że prowadzi się 
dziś w Niemczech kampanję populacyjną. —- 
Jeden z nowych dygnitarzy, dr. Thoma'la 
głosi np., że wkrótce już będzie się uważało 
za fakl hańbiący i pięlnowało publicznie bez 
dzietne małżeństwa. Cóż dopiero mówić o 
celibacie? 

Ale Hitler... — Wódz musi świecić przyk 
ładem! Nie innego nie zostaje przywódcom 

ak swego leadera ożenić. 

— „NOWE WYDANIE KREUGERA“, — 
"ko pomniejszone do miejscowych rozmia- 

rów sygnalizują z Kauras (U. S. A.). Znany 
i (pow: ny bankier, mister Ronald Finney 

nafaiszował papierów państwowych i in, na 
ogólną sumę okoio miljona dolarów. Pierw. 
szy pakiet fałsyfikatów rozpoznano w ban 
ku będącym w dobrych stosunkach z Finne 

yem. Dyrektor zawiadomił Finneya o tem i:.. 
mu kondolencje, że padł o 

— Ktożby bowiem przypus 
solidny i ceniony Finne; 

liwego dyrektora zmienił się jedna 

      

  

   

    

  

  

    

     
    

        

rodził podejrzenie, to zkolei — > 
. — Obecni mister Finney siedzi, a bio 

€ pod uwagę, że w Białym Domu nie b. 
lubią bankierów po aferze Morgana — nale 

ży się spodziewać że i dalej siedzieć będzie 

"ORMACJA TELEFONICZNA, to 
które czą sobie ws ale nie 

— Podobno W otrzy 
ma już wkrótce informację co do czasu (au- 
tomaty| oraz ruchu pociągów i t. p. Ciekawy 
jest układ tych spraw w Holandji, — Kon 
kurują i państwową telefony samo 
rządowe organ obsługę informacyj 
sposób niespotykany. Abonent może 
dzieć się telefonicznie o godzinę, otrzymać 
poradę lekarską, informację geograficzną 
czy historyczna. względnie numer telefonu -— 
dajmy na to — najbliższej dla siebie pra'nt 
chemicznej... 

— RENE CLATR OPUŚCI FRANCJĘ? —- 
Jest to jakoby b. prawdopodobne, Znakor 
ty reżyser skarży się na skąpstwo kap 
stów francuskich i ich ogramiczone możliw» 

ści, przy jednoczesnem narzucaniu dyrektyw 
twórczości. Chce pracować „od zaraz*, wię: 
myśli o w ie. — Anglja? Ameryka? 
Niemcy? Glair chciałby do Niemiec. Czy jed 
nak żelazny uścisk ministra propagandy. 
który przekształcił całkowicie niemieckie 
stosunki filmowe, zelżeje dla Claira — moż- 
na powątpiewać, 

— 6000 TYSIĘCY NARZECZONYCH — 
JAPONEK i to d kursantek 
umiejętności poślubić 

› — kolonistów 
taki film (chodzito 

kt autentyczny. Kurs) 
) małże: ch istniej: Istnieje 

a zacja japońska w Mandżurji, Kolo. - 
nistom — kawalerom pr ro. Troskliwy o 
swe skośnookie dzieci Nippon dostarcza im 
RE Zbiorowe zaślubiny odbędą się w Char 
DINIe. 

  

   

    с 

    

    

  

   

    

   

      

   

        

     

  

    

    

  

   
       w Mandžurji. Był kiedy 

) ale to f. 

*     

     
   

        

— „CENTRALĘ MAMEK“ W WARSZA- 
WIIE chce założyć niejaki p. Zarychta, któzy 
wniósł już odpowiednie podanie do władz 
miejskich, — W] Polsce nie mamy jesze 
jak w Japonji, kursów umiejętno małżeń 
skich, a nasze młode mamusie, nie ćwiczone 
w dzin — dzitsu czasem słabują i nie mogą 

karmić: — Pan Zarychta podejmuje się roz 
wiązać problem mleka dla niemo i 
malnie, 

  

    
     

  

    
po m... doić mechanicznie; mleko sie wy 
sterylizuje, zabutelkuje i dostarczy abonent- 
kom. Specjalista — lekarz będzie czuwać 
stronę medyczną imprezy. Ano, zobaczymy, 
co władze miejskie na to i czy ła „amery- 
kanizacja* znajdzie zastosowanie, : 
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AKCJA KOMUNISTYCZNA 
W NIEMCZECH. i 

BERLIN. (Pat), Akcja przeciwko komuni 
stem trwa w dalszym ciągu, W, Mannheim are 
sztowano 55 osób, u których znałezieno nie 
legalne ulotki. Równocześnie wykryto orga 
nizację. terrorystyczną, oskarżoną © usiłowa 
nie wydostania z zakładów chemicznych ma 
terjałów wybuchewych. Dokonano przytem 
szeregu aresztewań pod zarzutem przygotowa 

nia zbrodni zdrady głównej, m. in. aresztowa 
no małarza, który wydawał ulotki podburza 
jące i przemycał z zagranicy ezasopisma ko 
munistyczneę, występujące niezwykle gwałtow 
nie przeciwko obecnemu regimowi w Niem 
czech. W kilku miejscowościach pobliskich 

   

    

Właścicielowi konia zakopywano 
obok konia, lub kładziono tylko strze 
miona, wędzidło i sierjp, którem w 

czasie wędrówek ścinał dla niego tra- 
wę. 

W ten sposób w puszczy Rudnis- 
kiej wzniósł się szereg kurhanów, za- 
wierających szczątki bezimiennych na 
jeźdźców na tę ziemię. 

W roku 1863 o kilkanaście kro- 
ków od tego cmentarzyska pogrzeba 
no bezimiennego obrońcę wolności 
tej ziemi. 

Bezimienne groby bohaterów, któ- 
zginęli dla tej ziemi, tworząc jej 

histor ję. 
Znaleźliśmy w macelskich kurh «- 

nach następujące przedmioty: dwie 
pary strzemion o b. ciekawym i ory- 
ginalnym kształcie, trzy wędzidła o 
różnych typach, dwa sierpy, kości ko- 
nia, cztery sprzączki i inne drobiazgi 

Żeby nie amatorzy-barbarzyńcy, mie- 

libyśmy znacznie więcej. 
* * * 

W ubiegły czwartek zaczęliśmy 
kopać kurhany koło Dukszt Pijars- 
kich. Trzeci etap zakończymy w so- 
botę 9 bm. Dzięki uprzejmości Fun- 
duszu Pracy mamy znowu 10-ciu bez- 
robotnych. 

Kierowniezka ekspedycji p. dr. H. 
Gehak dokonywuje naprawdę cudów 
wydostając pieniądze na koszta prze- 
Jazdów itp. Liczymy na pomoc ma- 
terjalną pana wojewody Jaszezołta, 
który jak dotychczas, otaczał prace 
archeologiczne w terenie życzliwem 
poparciem. 

(Kurhany. koło Dukszt zachowane 
są przeważnie w całości. Zawartość 

ich, sądząc z tego, cośmy w niem do- 

tychczas znaleźli b. ciekawa. 

  

     

Włod. Hołubowicz. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJ 
Projekt dużego tartaku i elektrowni 

w Drui. 
Pewna większa francuska firma 

drzewna, pracująca od dłuższego już 
czasu na terenie Wileńszczyzny, zamie 
rza uruchomić w Drui duży tartak. 
któryby zatrudniał przeszło 300 robot- 
ników. 

Jednocześnie firma ta chce wyko- 
rzystać siłę mechaniczną tartaku na 
zaopatrzenie Drui w światło elektrycz 
ne. W tym celu przy tartaku zainstalo 
wanoby urządzenia małej elektrowni 

Projekt ten stwarza dla Drui po- 
miyślne horoskopy poprawy sytu-acji 
ekonomicznej. 

Przed kilku dniami bawił w Drui 
z ramienia tej firmy dyr. Martens, og- 
lądał teren, na którem ma stanąć tar- 

tak i badał możliwości i warunki do- 
stawy drzewa. 

  

Należy nadmienić, że jak dotych 
czas firma ta, eksportowała z Wileń- 
szczyzny prawie wyłącznie surowiec 
drzewny. Obecnie nalomiast dąży do 
wywozu fabrykałów. W tym też celu 
zdecydowała się na postawienie tarta 
ku w Drui, który to projekt, jak wie- 
my ze źródła pewnego, będzie zreali- 
zowany, jeżeli oczywiście na przeszka 
dzie ku temu nie staną jakieś nieprze 
widziane trudności ze strony dostaw- 
ców drzewa. 

Oprócz tego firma ta ma zamiar 
przerabiać na Wileńskczyźnie suro- 
wiec drzewny na galanterję drzewną 
i eksportować ten fabrykat do Fran- 
cji. Dążenia te stworzą możliwości za 
robków dla rzemieślników — stolarzy 
na naszym ziemiach. (h). 

      

Symulował włamanie i okradzenie na 4.800 zł. 
żeby wytłumaczyć się przed wierzycielami. 

Wincentemu Rodziewiezowi zam. w Bob 
rownika pew. wil. — trockiego, ostatnio 
źle się powodziło materjałnie. Miał jednak 
opinję zamożnego gospodarza i korzystał z 
różnych kredytów. Lecz sytuacja ciągle pe- 
garszała się, a płainości skupiły się na, jeden 
termin. Chcąc wy z sytuacji i nie stracić 
kredytu na przyszłość Rodziewiez wpadł na 
pomysł upozerówania włamania. 

Przed pzru dniami zgłosił się on do po 
lieji i zakomunikował, że nieznani spraw. 
<y włamali się do skrzyni, w której przecho 
wywał 4.800 zł. i człą gotówkę zrabowałi. 
Skrzynia ta mieściła się w spiehrzu. Natych 

    

     

  

    

    

miast przeprowadzone dochodzenie ustaliło, 
że zamki przy drzwiach w spichrzu nie zosta 
ły uszkedzone. Dalej ustalono, że Rodziewicz 
ostatnio zaciągał peżyczki, czego napewno 
nie ezyniłby, żeby faktycznie posiadał zapas 
setowki. Nie mógł on też wytłumaczyć skąd 
rzekomi włamywacze megli się dowiedzieć o 

przechcwywanym w skrzyni skarbie. 
'Uzasadnionemu podejrzeniu  polieji, że 

Rodziewicz symułował napad, narazie rzeko 
ma ciiara włamznia zaprzecza, i wobee tego 
sprawa ta została przekazana sędziemu Яеч 
czemu. (e). 

  

  

Stołpce. 
Stacja Opieki P. C. K. w Stołpeach. 

W najbli m czasie nastąpi w 
Stołpeach otwarcie stacji opieki nad 
uchodźcami i reemigrantami z Rosji 

Sowieckiej. Stacja ta powstaje dzięki 
staraniom miejscowego oddziału Po!- 
skiego Czerwonego Krzyża i przy po- 
mocy zarządu głównego P. (. K. 

Pówstanie stacji łączy się z ko 
niecznością uruchomienia stałej do- 
raźnej pomocy dła przybywających z 
Rosji. Dotychczas na dworcu w Stot- 
pcach działał prowizoryczny posteru- 
nek P. C. K., który w miarę swych 
możliwości niósł pomoc podróżnym 
na wypadek zasłabnięć, głodu, cho- 

reby i L d. Obecnie po uzyskaniu lo 
kalu od urzędu pocztowo-celnego w 
Stotpcach P. С. K. przysiąpił do zor- 
ganizowania pomocy na szerszą Sk+ 
lę. Rozszerzenie tej akcji jest ko- 
nieczne ze względu na coraz większą 
liczbę wracających z Rosji uchodź- 
«ców, wysiedleńców, więźniów poli 
tycznych i t. ., którym Polski c 
wony Krzyż za pośrednictwem sw 
udziału w Moskwie ułatwia powrót 
do kraju. Ponadto ze stacji opieki 
korzystać również będą cudzoziemcy 
udający się z Rosji do swych kra- 
jów przez Polskę. 

Ziemniaki i wyrzywa gniją. 
Z powiatu mołodeczańskiego dono 

szą, iż ostatnie deszcze spowodowały 
*w polach kałuże błota, wskutek czego 
ziemniaki i inne warzywa gniją. Wo- 
da zniszczyła kilkaset ha zasiewów о- 

zimin. 
kównież w innych powiatach Wi- 

leńszczyzny ostatnie deszcze poczyni 
ły dotkliwe straty w, polu. 

Z pogranicza. 
UTARCZKA STRAŻNIKÓW SOWIECKICH 

ZE ŻBIEGAMI Z Z. S, S. R. 

Z pogranicza donoszą, iż w nocy z 30 na 
31 sierpnia r. b. koło wsi Janówka w rejo- 
nie odeinka granicznego Lisowszezyzna pa- 
trol sowieckiej straży granicznej stoczył za- 
<iętą walkę z grupą osobników, którzy ха 
mierzali przedostać się na teren połski. Pod 

czas strzelaniny zostało rannych 2 strażni. 

ków sowieckich oraz komendant strażnicy 

Krasnówka-Lebiedziew, z uciekienierów z0. 

stał zabity jeden, dwóch zaś ujęto. Przy за 

bitym jak również przy zatrzymanych nie 
znaleziono żadnych dokumentów. 

    

    

    

  

      

    

  

SŁABY RUCH NA POGRANICZU POLSKO. 
LITEWSKIEM I OŻYWIENIE NA POGRANI- 

CZU ŁOTEWSKIEM. 

Z pogranicza donoszą, iż z chwilą ukończe 
nia robót polnych zamarł ruch graniczny rol- 
my na podstawie przepustek ma pograniczu 
-polsko-litewskiem. Dziennie przez granicę 
przekracza zaledwie po kilka osób w połowie 
zaś b. m, ruch ten całkowicie ustanie. 

Ruch graniczny na pograniczu polsko-ło: 
iewskiem mimo ukańczenia robót polnych i 
żniwa nie zmniejszył się w sierpniu. W ci 
gu ostatniego miesiąca przekroczyło grani 
przeszło 4000 osób z inwentarzem martw 

   

    

   

  

  m 
wym oraz artykułami spożywczemi i to 

  

  

warami. 

  

ZLIKWIDOWAN BANDY SZANTARZY- 
STÓW, TRUDNIĄCYCH SIĘ WERBUNKIE% 

WŁOŚCIAN DO Z. S. R. R. 
Z Mołodeczna donoszą, iż na terenie poz 

ranicza polsko — sowieckiego w rejonie Ru 
bieżewicz władze bezpieczeństwa ujawniły 
zakonspirowaną organizację, która werb 
ła włościan do Z. S. R. IR. Aresztow 

osób na czele z Chaimem Kran 
oni zamieszani byli w różne afe 3 
me i poszukiwały ich władze śledcze. 

  

   

        

GRONASTAJOWE I SREBRNE LISY 
ZABRANE PRZEZ CELNIKÓW. 

Ze Stołpców donoszą. iż na granicy sowiec 
kiej w Niegorełoje kupcowi polskiemu Z. 
Grynbardowi, wracającemu z Moskwy do Ło 
dzi. skonfiskowano wielki kufer <cenny*n 
przedmiotów. Między inemi skonfiskow. 
3 futra gronostajowe i 5 kołnierzy, autentycz 
nych srebrnych lisów. 2 

Z. Grynbard zostanie pociągnięty do odpo 
wiedzialności sądowej za uprawianie prze 
miytu 

RULES 

D-r E GLOBUS 
Chorohy skórne I weneryczne 

POowRÓCIŁ 
ileńska 22, tel. 5-90, ой 10 — 121 5 — 7 

    

  

Konwaliszki, 
powiatu oszmiańskiego. 

DOROBEK SPÓŁDZIELCZY. 

Miejscowa Spółdzielnia Spożywców „Jed 
ść* zdobyła się na w 

ąc tu duży dom własny, dr 

placu rynkowym, nawprost kościoła rzym 
katolickiego. Dnia 26 lipca odbyło się poświę 

cenie tego domu w obecności wielkiej ilv- 
ści członków spółdzielni i in. miejscowych 
mieszkańców. Do tego domu własnego spół 
dzielnia przeniosła z cudzego domu sklep 
własny, który prowadzi z pomyślnym co rok 
wynikiem już od r. 1923. W tym też domu 
spółdzielni obecnie mieści się Agencja po*z 
towa. Jeden pokój zarezerwowany został na 
salę dla zebrań i zabaw. 

Do spółdzielni należy 240 członków. Kapi 
tały własne spółdzielni wynoszą zł, 4,900. — 
Przeciętny obrót miesięczny wynosił zł. — 

    

     

  

    

  

2,200; obecnie — po przeniesieniu sklepu io 
własnego domu — obrót sklepu znacznie 
wzrósł, 

, Długoletnim kierownikiem i pracowni. 
kiem spółdzielni jest p. Wincenty Alenowicz, 
Jego pracownitość troskliwość w dużym 
stopniu zawdzięcza Spółdzielnia swój roz- 
wój. c, D. 

Sytuacja pożarowa wsi 
I miasteczek poprawia się. 

Jak wykazuje sporządzona obec- 
nie statystyka w pierwszym półroczu 
na terenie województwa wileńskiego 
zanotowano 876 większych i mniej. 
szych pożarów powstałych bądź to na 
skutek nieostrożnego obchodzenia się 
z ogniem, bądź to z racji wadliwej bu 
dowy komina azy też podpalenia. 

Straty wyrządzone przez pożary 
sięgają sumy pół mibjona złotych. 

Statystyka ta jednak w porówna- 
niu z takiemiż czasokresami w latach 
ubiegłych wykazuje bardzo znaczną 
poprawę sytuacji, eo w pierwszym 
rzędzie położyć należy na karb akch 
przeciwpożarowej, która pomyślnie 
się rozwiija przy wydatnym wysiłku 
samych mieszkańców. 

      

55.000 drzewek owocowych 
dla wsi wileńskiej. 

Dowiadujemy się, że Komitet Op. 
nad Wsią Wileńską postanowił w nie- 
długim czasie zakupić 55000 drzewek 
owocowych dla rozdawnietwa pomię- 
dzy ludnością wiejską. Zamożniej- 
szym gospodarzom dnzewka będą 
sprzedawane .po cenach bardzo nis- 
kich. 

Akcja ta, której opiekunką i głó- 
wną kierowniczką jest p. premjero- 
wa Prystorowa ma na celu podnie- 
sienie dobrobytu wsi wileńskiej oraz 
propagandę sadownietwa na naszych 
terenach. 

Lekarze rejonowi radzić będą 
nad sytuacją zdrowotną 

w Wileńszczyźnie. 
W dniach 8 i 9 b. m. obradować bę 

dzie w Święcianach doroczny zjazd 
lekarzy rejonowych i kierowników o- 
środków zdrowia z terenu województ- 
wa wileńskiego. Zjazd będzie miał na 
celu omówienie sytuaci zdrowotnej i 
sanitarnej na terenie Wileńszczyzny 
oraz uzgodnienie środków walki z 
chorobami zakaźnemi o charakterze 
epidemicznym. 

Przed dwoma tygodniami donosiliśmy o 
dokonaniu zuchwałego napadu rabunkowego 
na mieszkanie ielczerki szpitala zakaźneg p. 
Karoliny Witkowskiej zam, przy ulicy Sos- 
nowej 1. 

Jak wynikało z zeznań poszkodowanej 

przebieg wypadku był następujący: 
Fatalnego wieczoru, gdy powróciła ona 

okcłce gedziny 9 wieczorem do demu, zosta 

ła nagie w przedpokoju napadnięta przez 
dwóch nieznanych osobników, którzy zakne 
Llowsli jej usta, związali, poczem splądro- 
wawszy całe mieszkanie i zrabowawszy rze 
czy na sumę około 400 zł. zbiegli spłoszeni 
przez jakąś taksówkę, która podjechała pod 
brzmę domu w którym mieszka Witkowska. 

Już pierwsze wyniki przeprowadzonego 
na miejseu wypadku dochodzenia, nasunęły 
polieji śledczej 
PRZYPUSZCZENIE, IŻ WITKOWSKA NA- 

PAD RABUNKOWY SYMULUJE. 
Przemawiało za tem szereg faktów usta. 

lonych w czasie pierwotnego dochodzenia. 
Przy zestawieniu zeznania Witkowskiej, o 
powrocie jej do domu około gcdziny 9 wie 
czerem oraz czasu gdy zajechała pod dom 
przy ulicy Scsnowej taksówka, kióra miała 
spłoszyć bandytów, wynikało, iż bandyci 
przebyli w mieszkaniu Witkowskiej trzy go 
dziny, eo wyglądało na nieprawdopodobne, 
tembardziej, iż Witkowska nie umiała wy- 
tłumaczyć co napastnicy przez tyle czasu re 
bili w jej mieszkaniu. 

Przypuszezenie © symulacji potęgował 
jeszcze fakt ustalenia szeregu dalszych oko 
liezncšei rzucających dziwne tło na cały wy 
padek, Między innnemi ustalono, iż wsz, 
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przy ulicy Sosnowej. 
kie ckna w mieszkaniu Witkowskiej  bez- 
pešrečnio po napadzie były zamknięte. Moż 
liwość ucieczki napastników przez drzwi wej 
ścicwe wydawała się też nieprawdopodob 
na, skore się uwzględniło, iż korytarz prowa 
dzi jeszeze do kilku mieszkań, a na podwór 

ku byli w tym czasie sąsiedzi. 
Na pytanie policji jak uciekli napastnicy 

Witkowska nie mogła dać wyczerpującego 
jaśnienia, Humaczae to stanem silnego 

przerażenia, w którem podówczas przeby- 
wała. 

Raziła jeszeze jedna 

   

  

  

   

  

SPRZECZNOŚĆ W ZEZNANIU POSZKODO 
WANEJ. 

Twierdziła ona, że odrazu po wejściu do 
mieszkania została napadnięta przez osobni 
ków i związana. Policja znalazła ją jedynie 
w noenej koszuli. Na, pytanie jak się to sta 
ło, że jest rozebraną jeżeli twierdzi, że za 
stała odrazu obezwładnioną i związana, po. 
szkodowana również nie mogła dać odpo 
wiedzi. Tłómaczyłz, później mętnie, iż napast 
niey ściągnęli jej ubranie i szukali w poń. 
czcsze i t. d. Wreszcie dziwnem się wydawa 
łc, że nikt z sąsiadów Wiikowskiej nie sły- 
Szał w ciągu trzech godzin w jej mieszkaniu 
żadnych Sszmerów, aczkolwiek drewniane 
ścianki jej mieszkania w bardzo nikłym stop 
niu izolują jedne mieszkanie od drugiego. Po 
zatem zwróceno również uwagę, iż po trzech 
godzinnem związaniu na rękach jej nie po 
z6stale żadnych śladów. 

Badana kilkakrotnie © te okoliczności Wit 
kowska obstawała jednak kategorycznie przy 
swojem pierwszem twierdzeniu, że padła o. 

   

u Sensacyjny zwrot w spawie „napadu rabunkowego* 

fiarą napadu rabunkowego. 
Wobec tak stanowczego twierdzenia Wit 

kowskiej dalsze dochodzenie policyjne potv 
czyło się w dwóch kierunkach: w kierunku 
wykrycia ewentualnych sprawców napadu о- 
raz w kierunku sprawdzenia przypuszczenia 
iż ma się w danym wypadku do czynienia z 
symulacją napadu rabunkowego, tak często 

Wyjaśnienie tej sprawy nie było zada 
spotykanego w praktyce policyjnej, 
niem łatwem. Wiymagało żmudnego dochodze 
nia, badań i cbserwacyj. Z każdym dniem 
jednak coraz słuszniej wydawała się policji 
licji teza, iż Witkowska symuluje. 
jednakże eoraz słuszniejszą wydawała się po 

ZWROT, PRZYPUSZCZAJĄCY ROZWIĄZA. 
NIE SPRAWY 

napadu rakunkowego przy ulicy Sosnowej. 
Tego dnia do policji śledezej wpłynął list 

Witkowskiej, w którym przyznaje się ona, iż 
napad symulowała, 

W. liście tym oświadczyła, iż sama siebie 
związała i wszystko uczyniła dla upozorowa 
nia napadu. Odmawia, jednak wyjaśnienia 
powodu swego postępowania, kończąc swój 
list następującem zdaniem: „Tajemniey dla 
ezego symulowałam napad nie ujawnię niko 
mu i zabiorę ją ze sobą do grobu*, 

Ta tajemnica Karolny Witkowskiej jest 
obecnie tematem dalszych dociekań władz 
śledczych. (e) 

Lekarz - Dentysta 

I. WILKOMIRSKI 
POWRÓCIŁ. Hetmańska 2.: 

  

KURJER SPORTOWY. 
Krajowe zawody lotnicze. 

  

MW sobotę rozpoczęły się w stolicy V.te 
krajowe zawody lotnicze, zorganizowane 

iprzez L. O. P. P, i Aeroklub Rzeczypospo!|- 
tej Polskiej. 

DRS 

Na zdjęciu p. min, Butkiewicz podczas 
przeglądu samolotów na lotnisku Mokotow. 
skiem w rozmowie z inż. Grzeszczykiem, pi» 
nierem polskiego szybownictwa. 

BAYS PWRC AZER PORA ZAW AAREOCEE ROZW AKTA POOR KORTZTE 

Sportowcy K.P.W. jadą do Katowic. 
W najbliższą sobotę na Śląsku w Treningi prowadzi doskonały sport 

Katowicach rozpoczną się dwudniowe * smen p. Wiro-Kiro Władysław, który 
zawody lekkoatletyczne i gier sporto- 
wych o mistrzostwo Palski Kolejowego 
P. W. 

Wilno w roku ubiegłym zdobyło na 
zawodach kolejowych pierwsze miejsce 
i cenną nagrodę Pana Prezydenta R. P. 
W tym więc roku kolejarze wileńscy 
bronią tej nagrody. 

Od dłuższego już czasu wszyscy 
sportowcy K. P. W. są na specjalnie 
zorganizowanym kursie lekkoatletycz- 
nym i gier sportowych, a wyjazd ich 
nastąpi prawdopodobnie we czwartek 
wieczorem. 

  

  

nareszcie dostał się do Wilna na profe- 
sora gimnastyki, wykładając w P. Szk. 
Technicznej. 

Zapewne razem ze sportowcami K. 
P. W. pojedzie również i władza na 
czele z pp. Puchalskim, płk. Sheyba- 
lem, Kisielem, Żamejciem i t. @. 

Wilnianie mają sporo szans „a naj- 
więcej chyba pracowici Żylewicz i uta 
lenicwany Żyliński. Obaj ci lekkoatle- 
ci powinni pozajmować pierwsze miej- 
sca. a i gry sportowe również chyba 
spiszą się dobrze. 

  

Olecki Wiktor „Legja” pierwszy 
w Wilnie. 

Wczoraj wieczorem mieliśmy nie: 
zwykłą imprezę, całe prawie sportowe 
Wilno, które interesuje się sportem 
kolarskim wyległo za bramy miasta 
przy ul. Legjonowej, by witać zawod 
ników biegu dookoła Polski. 

Już koło godziny 15 przy mecie 
zbierają się organizatorzy, szykują 
przyjęcie zawodników, ciągle ktoś do 
Komitetu organizacyjnego przybywa 
— auto zaj za za autem, warczą 

motocykle, gra orkiestra, przygotowa 
nia dobiegają końca. Zbliża się zapo- 
wiadana godzina 16, ale niestety je- 

    

szcze zawodników nie widać — nie 
jadą jakoś—czekamy kwadrans, dru- 
gi — w końcu niecierpliwi nas to, 
wreszcie dowiadujemy się, że z powo- 
du tego, że przed Grodnem zawodni- 
cy okropnie się zmęczyli jadąc wśród 
ulewnego deszczu — postanowiono 
dać jm w Grodnie dłuższy odpoczynek 
krzepiąc ich snem, aż do godziny 10 
rano. Start więc w Grodnie odbył się 
z parogodzinnem opóźnieniem, do 
Wilna więc zawodnicy z tego powodu 
również przyjechali nieco później. 

Prowizorycznie rachujemy, że coś 
koło 18, ale teraz nasuwa się pytanie 
kto będzie pierwszy! 

Czy zwycięzca etapu grodzieńskie 
go Masilewski, czy ktoś inny? 
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Tajemnicze zaginiecie 
Popełniła samobójstwo czy uciekła do Litwy. 

Ww dniu 29 ub. m, zaginęła w tajemni 
czych okolicznościach Marja Praezkajłowa, 
dczorczyni domu Nr. 33 przy ulicy Antokol 
skiej. 

Praczkajłowa udała się w godzinach po. 
rannych do miasta, mówiąe dzieciom, że pow 
róci do domu na obiad i od tego czasu wszel 
ki ślad po niej zaginął. 

Sąsiedzi w związku z jej zaginięciem opa 
wiadają, iż Praczkajłowa jest z pochodze 
nia Żydówką. — Ojciec je był zamożnym kup 
ecem w Kownie. Przed laty, jako osiemnaste 
letnia dziewczyna, zakochała się w chrześci 
janinie. Młość była, wzajemną. Dziewczyna 
idąc za głosem serca zbiegła z domu rodzi- 
cielskiego i przybyła wraz ze swym ukocha 

nym de Wilna, gdzie przyjęła chrzest i wy- 
szła za niegć zamąż. Przed 6 laty mąż zmari, 
pozostawiając ją z 5 dzieci, Sytuacja mater 
jalna Praezkajłowej była bardzo ciężka, wo 
bee czego cbhjęła posadę doczorczyni. Ostat 
nic pod wpływem ciężkich warunków mater 

jalnych, w których zmuszona była żyć, a do 
których nie była pzryzwyczajona zaczęła nie 

oczekiwanie zdradzać tęsknotę za religją oj- 
ców. Sąsiedzi widzieli nawet jak kilkakroł 
nie zakradłą się do synagogi. W związku z 
tem rozeszła się wśród sąsiadów wiadomość, 
iż zaginiona zbiegła na Litwę do swych krew 
nych. Inni natomiast utrzymują, że popełai 
ła samobójstwo. 

Policja wszezęła poszukiwania, (e). 

Mamy jeszcze dwie godziny nud- 
nego oczekiwania, które urozmaicają 
od czasu do czasu wieści z trasy. 

Kolarze minęli już Ejszyszki, na- 
razie prowadzi Olecki, czekamy tele- 
fonu z Połukni.W dalszym ciągu pro 
wadzi Olecki przed Lipińskim. Idą ró 
Wwno — jeszcze kilkadziesiąt minut i 
madjeżdżaj |auto komandora i parę 
motocykli. Na mecie czuć pewne pod- 
niecenie, kto będzie pierwszy u wrót 
Wilna?... 

Już jadą, jadą. Kręcą mocno peda 
lami, prowadzi Olecki, tuż jednak za 
nim siedząc mu na karku Lipiński. 

Raptem obaj kolarze, jak na ko- 
mendę spadają ze swych żelaznych 
rumaków, to położone relsy kolejki 
wojskowej wpoprzek ulicy, karambol 
na poczekaniu, szcześliwie jednak о- 
beszło się bez poważnych uszkodzeń. 

Olecki woli piechotą kończyć, to 
pewniejsze, wyrywa co sił do uprag- 
nionej mety. Jeszcze parę metrów, zły 
łu jak cień podąża Lipiński i zdaje się 
że lada moment go minie, ale nie, już 
biała taśma mety, Olecki wpada osta 
tkiem si zwyciężył jedynie silną 
wolą zwycięstwa. 

Sędziowe obliczają czasy: Olecki 
(Legja) 7 godz. 28 min. 8 sek. 2) Li- 
piński (Skoda) Warszawa czas gorszy 
o jedną dziesiątą sekundy 7 godz. 28 
min. 9 sek. 

Następnie płyną długie minuty, 
nadjeżdża Moczulski M. T. C. 7 g. 39 
min. 10 sek. Nadjeżdżają i inni zawod 
nicy, każdy jednak w dobrej formie i 
walczy ambitnie, zapalono już lampy 
elektryczne, bo mrok zapadł już zu 
pełny, wpadli Specjał Tramwajarze 
Warszawa 7 g. 50 m. 22 sek. 5) Koło- 
dziejczyk „Resursa* Łódź, 6) Konop- 
czyński „Świt*, 7) Zieliński „Orkan”*, 
8) Wasilewski „Świt*, 9) Czwarnóg 
Z. R 10) Zagórski Warszawa, 

          

Dziś przez cały dzień zawodnicy 
są gośćmi Wilna, odpoczywają przed 
jutrzejszym startem do Lidy, mają 
zwiedzić Targi no i wypocząć i nabrać 
sił do dalszej walki. 

  

OGÓLNOPOLSKI RAID 
AWIONETEK. 

Jak się dowiadujemy, przygoto- 
wania do okrężnego raidu ogólnopo! 
skiego awionetek zostały już prawie 
zakończone. Samoloty do Wilna przy 
lecą pojutrze, skąd odlecą do Moło- 
deczna, Białegostoku i innych miast. 

W raidzie z aeroklubu wileńskie. 
go biorą udział dwa samoloty. 

  

ZAWODY SPORTOWE ZWIĄZKU 
STRZELECKIEGO. 

Awizowane w miejscowych dzien 
nikach zawody sportowe Dzielnicy 
Nowy Świat, odbyły się w dniu 3-go 
września rb. (niedziela) przy licznym 
udziale widzów. 

Do biegu naprzełaj stanęło (na 2 
klm.) 10 zawodników. 

I miejsce zajął ob. Gordyniec Zyz- 
fryd przebywając trasę w czasie 8,1.4 

II miejsce zajął ob. Żukowski P. 
w czasie 8 min. 7,2. 

Prócz tego rozegrane zostały za- 
wody (turniej) siatkówki z drużyną 
Związku Młodzieży Rzemieślniczej z 
wynikiem 2:0 (30—12) na korzyść dru 
żyny Zw. Strzeleckiego. 

Jednocześnie odbyły się pocieszne 
zawody „Orląt* strzeleckich, które 

sprawiły wielką radość małym spor- 
towceom, jak również wiidzom. 

Organizacja zawodów dobra. Za- 
interesowanie duże, 

  

LEKKOATLECI WYBIERAJĄ SIĘ 
NA ŚLĄSK. 

W połowie bieżącego miesiąca ma się oi. 
być w Katowicach mecz lekkoatletyczny Wi 
no — Górny Śląsk. W ten sposób mają się 
odnowić zawiązane już a przerwane stosun 
ki sportowe Wilna ze Śląskiem, 

Dotychczas w historji sportu wileński: 
go jest zapisany tylko jeden mecz, a ten bę 
dzie drugim, rewanżowym. Wilno pierwszy 
miecz przegrało nieznaczną różnicą punktów 

ale wówczas wyniki mieliśmy daleko słabsze, 
to też teraz możemy liczyć na ciekawszą 
nieco walkę, która może przyni nam na- 
wet zwycięstwo, ale to w dużej mierze zale 
ży od szczęścia i od bardzo wielu drobnych 
okoliczności towarzyszących zawodom. 

Wilnianie powinni węc pamiętać 0 mas; 
cym się odbyć meczu i treningów swoich 
wc nie zaniedbywać, bo mogą one bar 
dzo się przydać, 

Mecz ze Śląskiem odbędzie się prawde 
podobnie 24 września. Termin uzależniony 
jest ściśle od zawodów w 10.boju o mistrzo 
stwo IPolski, które odbędą się w Wfarszawie. 

  

    

   

   
    

  

Z Bezp. Bloku Współpr. z Rządem. 
Ogólne zebranie członków 

Koła B.B.W.R. dzielnicy 
Śródmieście. 

W ubiegły czwartek w lokalu Se- 
kretarjatu BBWR odbyło się ogólne 
zebranie członków Koła BBWR dziei- 
nicy Śródmieście. Na porządek dzien- 
ny obrad złożyły się: odczyt p. posła 
Stanisława Mackiewicza p. t. „Nowa 
koncepcja konstytucyjna”, sprawoz- 
danie z działalności Zarządu, referat 
organizac. i wybory nowych władz 
Koła. 

Zebranie zagaił prezes Zarządu 
Koła p. Jan Illaszewicz, proponując 
na przewodniczącego zebrania p. inż. 
Józefa Łastowskiego, a na sekretarza 
p. prof. Józefa Zawirowskiego. 

Po ukonstytuowaniu się prezyd- 
jum p. poseł Mackiewicz omówił naj- 
ważniejsze momenty nowego projek- 
tu konstytucji. Na wstępie swego refe 
ratu ip. poseł Mackiewicz scharaklery- 
zował konstytucje niektórych państw 
oraz oddał szczegółowej analizie roz- 
wój życia państwowego i wpływ na 
rządy osób, które na podstawie iych 
konstytucyj dochodziły do władzy. 
Omawiając konstytucję amerykańską 
i francuską podał przykłady, jacy lu- 
dzie, często nieudolni, i złej woli sta- 
wali u steru rządu w tych państwach 
w wieku XIX, a to dzięki zbyt liberal- 
nej ustawie konstytucyjnej. Następ- 
nie przechodząc do tez projektu no- 
wej polskiej konstytucji, której pew- 
ue szczegóły podał do wiadomości pu 
blicznej p. płk, Sławek na Zjeździe 
Legjonistów w Warszawie zaznaczył, 
że obecny projekt został opracowany 
rzez p. płk. Sławka, vicemarszałka 
Sejmu p. Cara, b. Ministra Matuszew 

skiego i p. posła Podoskiego. Projekt 
"ten różni się, znacznie od znanych 

dotychczas konstytucyj i jest oparty 
na polskiej tradycji i dostosowany do 
psychołogji narodu polskiego. Dłuż- 
szą uwagę poświęcił prelegent proje- 
ktowi wyborów do Senatu. 

Po referacie odbyła się obszerna 
i poważna dyskusja, w której zabie- 
rali głos poszczególni członkowie 
Koła. = 

Sprawozdanie z działalności Za- 
rządu Koła złożył p. Piotr Gulewicz. 
Sprawozdanie to zebrani przyjęli do 
wiadomości, udzielając zarządowi ab 
solutorjum. 

Referat o zadaniach i celach ko- 
ła dzielmicowego oraz o zasadach or- 
ganizacyjnych Bezpartyjnego Bloku 
Współpracy z Rządem wygłosił zastę 
pca kierownika Sekretarjaiu Grodz- 
kiego p. Al. Budrys-Budrewicz. 

Po referacie przystąpiono do wy- 
boru władz Koła. Przewodniczący ze- 
brania podał do wiadomości członków 
że prezes Rady Grodzkiej BBWR mia 
mował p. inż. Aleksandra Burmana 
prezesem Zarządu Koła BBWR dziel- 
nicy Śródmieście, poczem wybrano 
przez aklamację resztę członków za- 
rządu: na viceprezesa p. Kazimierza 
Wójcickiego, na skarbnika — p. Zy- 
gmunta Chrystę, na sekretarza — p. 
prof. Józefa Zawirowskiego, a na 
członków zarządu: pip. Czesława Ba- 
naszewskiego, Piotra Gulewicza i Ed- 
munda Łysakowskiego. 

Po omówieniu kilku spraw w woi 
nych wnioskach zebranie zakończono 

Z Rady Grodzkiej B.B.W-R. 
m. Wilna. 

Onegdaj pod przewodnictwem pre 
zesa p. inż. Jensza odbyło się posie- 
dzenie prezydjum Rady Grodzkiej B. 
B. W, R. Na posiedzeniu tem sekre- 
tarz Rady Grodzkiej p. Dyrektor El- 
jasz Jutkiewicz złożył sprawozdanie 

z prac organizacyjnych. Następnie pre 
zydjum zatwierdziło wybrane władze 
kół dzielnicowych na Zwierzyńcu, 
Śnipiszkach i Śródmieściu, oraz załat- 
wiło szereg spraw natury organiza- 
cyjnej. 

          

   

Zjazd działaczy społecznych i gospodarczych BBWR. 
Przygotowania do mającego się 

odbyć w Wilnie w dniach 8 i 9 wrze- 
Śnia rib. regjonalnego zjazdu działa- 
czy gospodarczych i społecznych są 
już na ukończeniu. Na zjeździe spo- 
dziewana jest obecność ponad 500 
„działaczy gospodarczych, samorządo- 
wych i społecznych ze wszystkich о5- 
rodków życia Ziemi Wileńskiej. Wła 
dze naczelne BBWR reprezentować 
będą posłowie Bohdan Podoski i Fran 
ciszek Czernichowski z Warszawy. 

Zadaniem zjazdu jest nakreślenie 
wytycznych prac gospodarczych i spo 
łecznych w terenie, na tle uchwał o- 
gólno-gospodarczego zjazdu w War- 
szawie, odbytego w dniach 18, 19 i 20 
maja rb. oraz pobudzenie inicjatywy 
i energji gospodarczej społeczeństwa 
celem wykorzystania obecnych możli- 
wości dla ożywienia życia gospodar- 
czego Wileńszczyzny. Prace zjazdu 

odbywać się będą na zebraniach ple- 
narnych i w 4-ch komisjach, a mia- 
nowicie rolniczej, przemysłowo-han- 
dlowej, samorządowej i pracy, przy- 
czem komisją rolnicza dzieli się na 
sekcje: dla spraw finansowo-rolni- 
czych, komasacyjno - parcelacyjnych, 
produkcji i obrotu, oraz komisja prze 
-mysłowo-handlowa dzieli się na se- 
kcje dla spraw przemysłowo-handlo- 
wych i rzemieślniczych. 

Na zjeździe wygłoszone zostaną o- 
gółem 22 referaty, obejmujące swą 
treścią całokształt stosunków i postu- 
latów gospodarczych Wileńszyzny. 

Zjazd otwarty zostanie w sali kon 
ferencyjnej Izby Przemysłowo - Han- 
dlowej, przyczem w dniu pierwszym 
obrad uczestnicy zjazdu zwiedzą gre- 
mjalnie III Targi Północne i Wysta- 
wę Lniarską. 

Obniżenie cen wstępu na Targi Północne. 
W związku z mającem nastąpić 

otwarciem w obrębie III Targów Pół 
nocnych w wystawy drobiu i zwierząi 
futerkowych w dniu 6 bm. i wystawy 
hodowlanej w dniu 8 bm. Komitet 
Wykonawczy III Targów Północnych 
liczące się z koniecznością uprzystęp- 
nienia najszerszym warstwom społe- 
czeństwa ponownego zwiedzenia Tar 
gów, obniżył od dnia dzisiejszego, t. 
zn. od dnia 5 września rb. ceny wstę- 
ipu na Targi jak następuje: 

Bilety normalne — do 60 gr.; ucz 
miowskie i akademickie — do 30 gr.; 
(dla szeregowców (wojskowych do sier 
žanta i wachmistrza włącznie) — do 
10 gr. Dla wycieczek od 25 osób 
wzwyż cena wstępu od osoby wynosi 

  

80 gr., dla wycieczek uczniowskich 
od 10 osób wzwyż, pozostających poj 
kierownieiwem wychowawców i nau 
czycieli — od osoby 20 groszy. 

Bilety zwykłe od godziny 8 wie- 
<czorem kosztować będą od dnia dzi- 
siejszego 30 gr. 

Stały bilet wstępu — 5 zł. Ponad- 
to wprowadzone wielokrotne, dwu- 
dniowe bilety wstępu w cenie 2 zł. 

Jak wiadomo, posiadacze biletów 
stałych z pośród przyjezdnych mają 
możność po uzyskaniu odpowiednie- 
go zaświadczenia į wylegitymowaniu 
się otrzymania biletów bezpłatnych 
na drogę powrotną koleją do miejsca: 
zamieszkania. 
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Eksport beczek do Ameryki. 
Sprawa eksportu beczek dębowyc ch 

do piwa do Ameryki, jak już o tem 
pisaliśmy, została definitywnie załat 
wiona t. j. uzgodniono warunki finan 
sowe i podpisano umowę na dostawę 
pierwszych większych transportów, 
kióre jeszcze ostrożni Amerykanie 
(mimo to, że wydali przychylną opi- 
nję o pojedyńczych beczkach) traktu- 
ją jako transporty próbne. 

Firmy amerykańskie znalazły do- 
sławców w kilku miejscowościach na 
naszych ziemiach. 

W Wilnie spółka bednarzy koń- 
czy obecnie wykonywanie pół tysiąca 
beczek. 

w Białymstoku spółka 'bednarzv, 
składająca się z 5-ciu poważnych firm 
robi 1000 beczek. 

Oba te zamówienia będą wykona- 
ne na kilka dni przed 15 bm. (pracę 
rozpoczęto już dawno), ponieważ w 
dniu tym beczki muszą być załadowa 

  

ne na okręt, wyruszający do Ameryki 
Wilno robi w tym wypadku 

mniejszą ilość beczek niż Białystok— 
z własnej woli. Zobowiązało się tylko 
tyle narazie wykonać w celu dokład- 
nego zbadania własnych możliwości 
i kalkulacyj przy większych dosta- 
wach. ь 

Jednocześnie z tem Izba Rzemieśl 
nieza w Wilnie organizuje w Brasła- 
wiu spółkę bednarzy, która ma uru- 
chomić pracownię, produkującą dzien 
nie do 200 beczek. Pracownia ta ma 
się mieścić w budynku b. fabryczki 
wyrobów drzewnych, należącym do 
sejmiku. Budynek ten jest teraz pusty 
W dniach najbliższych ma wyjechać 
do Brasławia dyr. Młynarczyk dla de 
finitywnego załatwienia tej sprawy. 
Bednarzom Brasławia dopomogliby 
prawdopodobnie bednarze wileńscy. 

(h). 

   

  

  

Zakończenie dochodzenia w sprawie 
afery urzędniczej. 

Przed dmowa miesiącami donosiliśmy о 
ujawnieniu nadużyć popełnionych przez kil 
ku urzędników wydziału wąskotorowego Dy 
rekeji Koi. w Wilnie. 

Jak się cheenie dowiadujemy śledztwo w 
tej sprawie zostało już zakończone i akta 
sprawy przekazano władzom sądowym, 

4 urzędników postawiono w stan oskarże 

nia. 
Dyrekcja kolejowa odrazu gdy tylko 

wszczęte zostało w tej sprawie dochodzenie 
zawiesiło w czynnościąch zamieszanych w tę 

aferę urzędników. 
Urzędnicy ci, którzy narazie byli areszto 

wani, zwolnieni ostatnio zostali do czasu pro 
cesu na wolną stopę. daw 
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Spostrzeżenia Zakiadu Meteorologii U.8.8. 
w Wilnie z dnia 4-VIII— 1933 roku. 

Ciśnienie 758 
Temper. średnia -+ 12 
Temper. najw. + 14 
Тетрег. najn, + 11 
Opad 7,3 
Wiatr północny 
'Tend. bar. lekki wzrost 
Uwagi: deszcz 

Przewidywany przebieg pogody w dniu 
dzisiejszym 5 września według PIM. 

Przeważnie pochmurno z zanikającemi v. 
padami. Nieco chłodniej. Umiarkowane wiat 
ry z kierunków północnych. 

   

— Od redakeji. Redaktor naczelny nasze 
go pisma, p. Kazimierz Okulicz powrócił de: 
Wilna i przystąpił do pełnienia swoich czyn. 
ności. 

OSOBISTA 
— Powrót Komendanta P. K. U. — W 

dniu dzisiejszym powrócił z urlopu wyp>- 
czynkowego Komendant P. K, U. Wilno -- 
Miasto p. major Ossowski Maksymiljan i ob 
jał urzędowanie. 

'Godziny pr 
zwykle, od godz. 

  

  

    

ć dla  inleresantów, jak 
12 do 13 codziennie. 
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i REMA MIEJSKA 

— Zemerytowanie d-rn Minkiewi- 
eza. Naczelny lekarz miasta Wilna 
dr. Minkiewicz, który dzięki położo- 
mym zasługom w dziedzinie sanitar- 
nej i zdrowotnej znany jest i ceniony 
uzyskał już prawa emerytalne. Jak 
się dowiadujemy zostanie zemeryto- 
wany z dniem 1 października r. b. 
"Tymczasowo funkcje naczelnego leka 
rza pełnić będzie dr. Narkiewicz. 

GOSPODARCZA 
— Zlikwidowanie strajku kraw- 

ców-chałupników. W dniu wczoraj- 
szym zakończył się strajk krawców- 
chałupników, trwający od dłuższego 
czasu. Strajkowało 50 warsztatów 
pracujących dla sklepów gotowych 
ubrań. 

Strakujący uzyskali 10-procento- 
wą podwyżkę płac. 

— Z targowisk bydłem. Na targowisko 
miejskie w ubiegłym tygodniu spedzono 1744 

  

  

E. KOBYLIŃSKA. 

ZŁOTE SCHODY. 
Z za drzwi wynurzył się żółty kobiecy szkielet 

z cytrynowym uśmiechem i zagadkowemi ognikami 

w maleńkich oczkach. Ruchliwa głowa wyciągnęła się 

w kierunku władzy nad sztywnością białego fartucha. 

— Zrewidować aresztowaną! 

Dźwięknął ogromny pęk kluczy u pasa. 

„mieniu Ludki zacisnęły się twarde kościste palce. 

W jakiejś bokówce złe oczki rozpaliły się blas- 

kiem dziwacznym i przykrym i ześliznęły się wzdłuż 

szpiegowska awangarda. 

Wnet w głębokiej kieszeni fartucha zniknął panieński 

pierścioneczek i złoty medaljonik — 
zmarłym ojcu. Potem (palce z plugawym dygotem jęły 

śpiesznie odpinać guziki i zatrzaski, a zimna ręka po- 

ruszyła się na atłasowej nagości ciała... 

popełzła niżej... 
— Та nie chcę! krzyknęła Ludka. Jak pani śmie? 

— (Chcesz, żebym zawołała stróża? — syknęła jej 

postaci dziewczęcia niby 

dłużej na piersiach... 

wiedźma nad uchem. 

On lubi, oj! lubi takie rzeczy. Michał! Michał! 

Przez drzwi zajrzała obrośnięta twarz ni to go- 
ryla, ni to człowieka i wyszczerzyła żółtawe zęby z pod 

niechlujnych kłaków zarostu. 

— Nie... nie!... 

ni droga... już nie będę! 

Wiedźma dała znak i goryl znikł za drzwiami, 

buchnąwszy uprzednio ordynarnym śmiechem. 

— A widzisz! Śliniła się prędkiemi słowami dzi- 

  

załkała Ludka. Już nie będę... pa- 

sztuki bydła rogatego i nierogacizny Na kon % 
sumcję miejsco zakupiono kt sztuk., po 

zostałe bydło zakupiły pobliskie gminy powia 
tu wileńsko - lrockiego. 

SPRAWY PRASOWE 
— Konfiskata gazety żydowskiej. Z. 

dzeniem władz administracyjnych skonfisko 
wany został poniedziałko numer gazety 

żydowskiej „Der 'Mesmales'* za podanie w fał 
szywym oświetleniu przebiegu sądu doraźne 

Kobryniu 

SPRAWY AKADEMICKIE 
—_ Z Akad. Oddz. Ziw. Strzeleckiego, — 

Komendant Akademickiego Oddziału Zw. 
Strzeleckiego Stud. U. S. B. podaje niniej 
szem do wiadomości wszystkim przebywa 
jącym w Wilnie członkom Oddziału, że we 
wtorek dnia 5 września br. o godz. 20 odbą 
dzie się zebranie członków Oddziału. 

zbiórki: świetlica Oddziału, ul. 
Wielka 68 m. 2 

Obecność wszystkich członków 
w Wilnie — obowiązkowa. 

— Z Akad. Oddz. Zw, Strzeleckiego. — 
Zarząd Akademickiego Oddziału Z Sta 

leckiego Stud. U. S. B. podaj do wiadom 
zapisujących się na Uniwersytet, że udziela 
wszelkich informacyj o studjach na wszyst 
kich wydziałach. Informacyj udziela się w 
godz. od 9 do 15 i od 19 do 20 w Świetlicy 
Od łu przy ul. Wielkiej 68 m. 2. Tam 'eż 
przyjmuje się zapisy na członków Oddziału 

WOJSKOWA. 
— Wcielenie do szeregów poborowych z 

cenzusem rocznika 1912 mastąpi w dniach 
18 i 19 września. Poborowi tej kalegorji wy 
słani zostaną do szkół podchorążych reze:- 

wy. 
Referav wojskowy zarządu miasta rozsy. 

ła już karty powołania. 

SANITARNA 
— (Choroby zakaźne. Jak wykazują ostat 

nie dane w ciągu ubiegłego tygodnia na cno 
roby zakaźne zapadły 34 osoby, przyczem 
8 zmarło. Z chorób zanotowano następujące: 
tyfus brzuszny 4 (2 zgony); płonica 13; bł 
nica 3; róża 2 (1 zgon), gruźlica 7 (zgonów 
5); jaglica 4; świnka 1. 

Naogół stan zdrowotny ludności stale ro 
lepsza się. Grożąca. ostatnio miaslu epideri 
ja tyfusu brzusznego została opanowana. -- 
W ciągu całego tygodnia zanotowano zaled 
wie 4 wypadki zasłabnięć, podczas gdy w 
tygodniach poprzednich wypadki zapadnięć 
na tyfus notowano codziennie. 

        
  

   

      

  

go w 

  

    

  

    

      

obecnych 

      

   
   

  

    

  

   

    

Z KOLEI 
— Ureczysta Akademja Żałobna, ku ezci 

Ś. p. Żwirki i Wigury u kolejarzy. W' pierw 
szą smutną rocznię zgonu bohaterów lotn'ct 
wa polskiego kpt. Żwirki i inż. Wigury Wo 
jewódzki Komitet Kolejowy LOPP. urządza 
„w niedzielę, dnia 10 września r. b. uroczystą 

  

4 Ri R 

akademjeęj żałobną w Ognisku kolejowym 
ul. Kolejowa 19, o godzinie 7 wieczorem. 

Na program akademji złożą się: 
1) Zagajenie Pana Dyrektora Kolei —- 

prezesa Wojew. Komitetu Kolejowego L. O 
P. P. inż K Falkowskiego. 

2), Przemówienia okolicznościowe. 
3) Deklamacje p Sumorokowej. 
4) Śpiew p. Plejewskiej. 
5) Koncert -orkiesty pod batutą p. Czer 

niawskiego. 
6) „Testament por. Żwirki* fragment dra 

matyczny L. Lwicza w wykonaniu zespołu 
LOPP., reżyserja W. Szemberga, 

, Wstęp na akademję wolny za okazaniem 
zaproszeń, które nabywać można od: di 
września r. b. w Sekretarjacie LOPP. Dv. 
rekcja Kol. parter pok. Nr. 1 od: godziny S 

"RADIJO 
WILNO. 

WTOREK, dnia 5 września 1933 r. 
7.00: Czas. 7.05: Gimnastyka. 7.20: 

Dziennik poranny. 7.36: 
a gesp. dom. 9.00: Rozpoczęcie Už 
triduum  eucharystycznego dla 

  

   
   

      

Muzy 

  

ka. 
7.52: 
roczystošci 

   
   

  

    

  

    

  

chorych w Kaplicy Ostrobramskiej. Nabożeń 
stwo, święceń i lekarstw, kazanie J. E, ks. 
au łrbzykowskiego i ks. Rękasa. Śpiewy 

gijne w w yk. chóru „Hasło*, 11.57: Czas. 
1225: Prasa. Kom. 12.35: 

Dziennik południowy 14.50. 

  

14.55: Muzyka popularna 
(płyty). 1 Giełda rolnicza. 15.35: Muzyka 
(płyty). : Koncert solistów. 17.00: Poza 

chniczna wygł. Miecz. Calski. 
Pieśni jugosłowiańskie. 18.25: Nowy 
samorządu w Polsce — (samor 

jski Włar odczyt wygł. St. Podw 
: Rec. Śr . 19.00: Rozmaitości. 
Obszar ciążenia gospodarczego Kłajpe 

Program dzienny. 

  

      
   

ustrój    

  

      

      

у — о@ litewski. 19.35; Program na š70 
dę. 19.40 a widnokręgu. 20.00: Godzina zy 
<a 4 i 20.30: Dzieśik wiecz 21.00: 

  

Wiad. sportowe. 
D. c. muzyki ta- 

Ma: taneczna. 
22.35: Kom. meteor. 
necznej 

29, 40: 

ŚRODA dnia 6 września 1933 r. 
ilyka; Muzyka; Dziennik 

gospod. dom.; 11.57: 
; 12 12.25: Przegląd pras 

Rom meteor.; 12.35: D. c. koncertu; 12.2 
Dziennik połudn.; 1450: Program dzienny; 

Pieśni ludowe (płyty); 15.25: Giełda 
15.35: Pogad. Zw. Młodz. Polsk; 15.45: 

nka PKO.; 16.00: Koncent symfoniczny 

  

     
      

      

  

mikrofon” — wizyta na Targach Północ 
nych w Iniarskim pawilonie wojskowym. Re 
portaż pro zi Halma Hohendllngerówna; 
17.15: Koncert solistów; 18.15: „Miłość Wial- 

kiego Króla* Sobieski i ieńka) odczyt 
wygłosi Lucyan Kurdybacha; 18.35: Pieśni 
słowiańskie; 19.05: Rozmaitości; 19.20: Prze 
gląd litewski; 19.35: Program na czwartek; 
19.40: Kwadr. liter.: 20.00: Recital fortep, 
20.50: Dziennik wieczorny; 21.00: „Ciotka A! 
binowa mó 2110: Muzyka lekka; 22.25: 
Wiadi sport.; 22.35: IKom. meteor; 22.40: Mu 
zyka taneczna z Ciechocinka 

  

    
  

  

  

  

     

  

NOWINKI RABJOWE. 
NOWY KONKURS DLA RADJOSŁUCHACZY. 

Okazja do zdobycia cennych nagród na: 
stręcza się wszystkim radjosłuchaczom w 
najbliższą niedzielę. Dnia 10 września odbę 
dzie się konkurs muzyczny, organizowany 
przez Rozgłośnię Wileńską. Konkurs polega 
na prawidłowem wymieniu autorów i tytu- 
łów szeregu płyt gramofonowych, odegranych 
bez zapowiedzi w tym dniu od godz. 20 do 
20,50. Odegrane będą fragmenty słynnych 

operelek, Szczegóły komkursu podawane są 
codziennie przez mikrofon. 

ULUBIONE MELODJE. 

Wśród licznych audycyj muzycznych, któ 
jdują się w programie wtorkowym 

a uwagę koncert wieczorny (godz. 20 
konaniu orkiestry symfonicznej pod dy 

rekcją J. Ozimińskiego i z udziałem Ignuce 
go Dygasa. Program zawiera m. in. utwory 
Moniuszki, Bizeta, J. Straussa, Galla, Cz 
kowskiego, 

TEATR I MUZYKA 
— „LEN“ — „POLSKA KREW*. — Dz:ś 

w dalszym ciągu widowisko okolicznościowe 
z okazji Targów Północnych i  Wystawv 
Lniarskiej. 

Część pierwszą widowiska wypełni barw. 
ny pokaz — rewja „LEN“ w interpretacji 
zespołu aletowego, oraz: B. Haimirsl 
Wołłejki i Z. Rewkowskiego. W cz 
giej ujrzymy cieszącą się wielkiem powodze- 
niem wartościową pod względem muzycz- 
nym operetkę Nedbala „Pols K. 
dzialem calego zespolu arlystycznego. Wiel 
kiem urozmaiceniem operetki są efektowne 
tańce polskie: krakowiak, oberek i mazur 
w układzie W; Morawskiego. „Polska Krew 
niebawem schodzi z repertuaru, ustępując 

miejsca najbliższej premjerze. 

        

re 

    

    

    

  

40 waczna istota. Czego się jeżysz? Nic ci nie zrobię! 

Ja delikatna. 

cą ipowolnością. 

temipem. 

Na ra- 

pamiątki po 

zatrzymała się 

muszę.   
= PR Wydawnictwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 

— O, Boże! Bożel... 

czyna ustami, w których nie było już ani kropli krwi. 

Dręczycielka spojrzała na nią uważniej zamglo- 

nemi oczyma i zaniepokoiła się zielonawą bladością 

umęczonej twarzy. 

— Dość! Ubieraj się? krzyknęła, odpychając ją 

z gniewem. Głupia jesteś. No, prędzej! Czasu niema! 

Ludka nie zdążyła podopinać guzików, gdy zosta- 

ła zpowrotem wepchnięta o kancelarji. 

„Pająka już nie było, ale młody rewirowy stał 

jeszcze ze służbistą teką pod pachą i z miną, pełną 

nieurzędowego wyczekiwania. 
Gdy znękana dziewczyna ukazała się nareszcie, 

podszedł do niej z pewnem wahaniem. 

Mimo łez, które podchodziły jej do gardła, Ludka 

zdołała pochwycić serdeczny wyraz jego twarzy. 

— Nu, z Bogiem zostańcie, panienko. Ja wracać 

Luda osłabła zupełnie... Szkieletowante ręce stały 

się teraz gorące, odsuwały miękką bieliznę i ślizgały 

się po zdrętwiałem, bezbronnem ciele z zastanawiają- 

Drżące dłonie Ludki zostały niecierpliwie usunię- 

te z drogi, a oddech wiedźmy zaświstał urywanem 

jęknęła nieszczęsna dziew- 

Ludka wyraźnie walczyła ze łzami. Gdzież była 

jej godność polska? Może została w tej strasznej bo- 

kówce? Dlaczego jeden z wrogów zmienił się nagle 

w przyjaciela? Czemu patrzy na nią życzliwie? Może 

lo nowa pokusa? Oto wyciąga się ku niej z pewną 

ТО UE YNYSK й 

Doktór 

Szabad - Gawrońska 
Choroby dzieci 

przeprowadziła się na ul. Zawalną 22 
wznowiła przyjęcia od 9 — 10 i 4— 4 

  

-- ejsza* z Olginą w „Lutni*. W: koń 
cu bieżącego tygodnia wejdzie na repertua: 
Tetaru „Lutnia* powszechnie lubiana, egzo 
'tyczna operetka Jonesa „Gejsza”. W; roli 
wnej wystąpi gościnnie znakomita artys 
opery warszawskiej OLGA OLGINA, obdi: 
rzona niezwykle pięknym głosem. Do operet. 
ki tej pracownie teatralne przygotowują no 
wą wystawę. 

Teatr Letni w ogrodzie Bernardyńskima 
Dziś we wtorek dnia 5 września o godz. 8,3 
w. trzecie widowisko pięknej, słonecznej ko 
medji p. t. „Tak a nie inaczej* z gościnnym 
występem jej autora, jednego z najświetniej 
szych aktorów polskich p. Marjusza Maszyń 
skiego odtwórcy roli (On), którego kapitalna 
gra wznieca huraganowe oklaski wśród zgro 
madzonej publiczności. Świetna gra zespołu 
z przemiłą partnerką p. Maszyńskiego utalen 
towaną aktorką warszawską p. M. Gralichow 

ską dodają uroku temu prawdziwie dosk: .na 
łemu widowisku. Nic więc dziwnego, że ko- 
medja fla. bawiąca wilnian gromadzi codzien 
nie coraz więcej publiczności. 

Ceny miejsc zwyczajne. Zniżki 
tówki ważne. 

          

i kredy 

Premjera! 
i najlepszem 

arcydziele HELIOS| Super-film prod, „Metro“ 1933-34 r, 

SERCE OLBRZYMA 
szających „„CZEMPA“ i inne ńiezapomniane kreacje. 

Z życia żydowskiego. 

Wojna o pięciogroszówkę 
czyli żydowscy dziennikarze 

przeciw żydowskim literatom. 

   
oczęła w Wilnie wychodzić 5_groszówka 
yku żydowskim „Mesles*, Literaci przy 

głodem, wydawnictwa wstrzymały 

    

   
   

   

druk ‚ uciułane ma czarną godzinę 
skąpe e dawno się wyczerpały. Do czego 
mają się wziąć bezrobotni pracownicy pióra 
Rada w i kilku znanych żydowskich li 
teratów wileńskich postanawia założyć wła 

    

sne pismo groszowe, Nie spodziewały się mi 
zerne literaciny, że natrafią na opór silniej 
szych od: siebie, którzy w zyć będą wszel- 
kiemi siłami 0 ulrzymanie swojej sfery Ww, 
wów i swego posiadania na ulicy żydowskiej, 
Pisemko to godzić bowiem miało, według 
swojej zapowiedzi, w 1. zw. żółtą prasę ży 
dowską, a mogło także naruszyć interesy pe. 
wnej poważniejszej gazety. 

Poszły więc w ruch najpierw strzały т za 
płotu, potem ciężka artyler ja Żyd. 
nikarzy zabronił w miej (pracować 
członkom, 

  

   

  

swojna 
Zw. Zaw. Drukarzy Żyd. ogłosił 

strajk w drukarni, gdzie pismo drukują, zwią 
zki zawodowe rękawiczników, pracowników 

handlowych i tt. d, zabraniają swoim człon 
kom gazetę brać do ręki. 

Proszą bezrobotni pisarze: Pozwól'i» 
i nam żyć... Nie chcemy przymierać głodem... 

mountu. 

Nr. 237 (2878) 

I my mamy prawo do wegetacji... Związki 
stoją jednak twardo przy swojem. Nie chcą 
pozwolić na tworzenie się nowych spółdziel 
ni, wskazując, że dawne ledwie wegetują, x 

em, że poza nowozałożoną spółdzielnią 
się pewien znany, dawniej jeden 2 

С. awca, który chce 
1 1 mędzę dziennikarzy i drukarzy, 

by w ten sposób obni. płace. 
Ale i druga strona przysięga na wszystko, 

co święte, że nic o tym rekinie nie wie, że 

chce tylko pracy dla siebie i że to się jej na 
le 

  

   

        

   ak więc trwa na ulicy żydowskiej walka 
między związkami zawodowemi iź 
pisemkiem chudych literatów. Roją ‹ 
dzień szpalty pism od oświadczeń różnych 
związków, podczas gdy ,„Mesles* apeluje de 
uczucia czytającej publiczności, Pisma robią 
konkurentowi reklamę, publiczność gazetę 
rozchwytuje, pismo nabiera rozgłosu. Na te 
renie prasy żydowskiej rozgorzała wojna wed 
łe wszelkich zasad taktyki i strategji „Mes 
les* bowiem obiecuje rewelacje o „Związkm 
Drukarzy“ i innych Związkach, a niesensa. 
cyjna gazeta, która zapowiadała zwalczanie 

j, już w pierwszych numerach na tę 

yła. (w. mer.) 

  

   

  

   

  

PROTEST KONSULA POLSKIEGO 
W TURYNGJI. 

Jak PAT. donosi wystosował polski kon 
sul do premjera Turyngji energiczny protest 
w związku z masowem odbieraniem Żydom 
polskim prawa dalszego pobytu w Turyngji. 

  

Mistrz WALLACE BEERY (CZEMP) w swem najnowszem 
(oryg.tytuł CIAŁO—Flesh). Współudział biorą: Karen Morley 
i Ricardo Cortez. 

NAD PROGRAM: Najnowsze tygodniki Pat'a i Para- 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10,20. 

Film ten o wartościach artyst., przewyż- 

  

Dziś premjera! 

w dramacie CASINO 
wysokiego poziomu 

Brygida Helm ulubienica ekranów 

artystycznego tego filmu. 

jej subowtó bohater „Pod da- 
Śmiejsturze TKONNO MAdO "cham; Paryża” 

z u - 
az Realizacja słynnego 

ym moc» POdrÓŻ poślubna troje | pikanterji p. t. u n we ro JOE MAY jestrękojmią 

NAD PROGRAM: urozmaicone dodatki 

Albert Prejean 

dźwiękowe. 
  

  

5 s tylko te ® Każdy 
trzy wyrazy tv 

są dziś ca e 0 į nė powinien 

na ustach zobaczyč. 

DZIŚ! Wielkie emocjonujące arcydzieło o niebywałej koncepcji, režyserji TURŽANSIEGO 
DŹWIĘKOWE KINO 

„ROXY“ 
Mickiewicza 22, tel. 16-28 

p. t. 

Onegin“ 
„ŚPIEWAK NIEZNANY" 

w języku rosyjskim. 
i obyczaje ludu Czarnego Lądu. 

NAD PROGRAM: |) Tygodnik dźwiękowy Foxa. 
Film który się pamięta przez całe życie, Początek seansów: 

Z udziałem wybitnego tenora opery 

paryskiej LUCJAN MURATORE, który 
wykonuje arję z opery „Eugenjusz 

2) Magic Carpet — życie 
4, 6, 8 i 10,20. 

  

ZAKŁAD KRAWIECKI 

Andrzeja Zmujdzina 
został przeniesiony z ul. Garbarskiej Nr. 1 na al. 

10.24, Przyjmuje obstalunki 
z własnych i powierzonych materjałów po cenach 
Wielką Nr. 12 tel. 

najniższych. 

Z
E
E
 

Tel. 13-61. 
  

Nejostr ан оМ . 
Do Rejestru Handlowego Dziat B, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 
W dniu 1.VI. 1933 r. 

566. II. Firma: 

  

wiedzialnošcią“. Siedziba spółki w Wilnie, 
kiewicza 44. Zarząd obecnie stanowią zam. w Wilni ė, 
Michał Tjader ul. Adama Mickiewicza 44 jako dyrek. 

tor i prezes zarządu i Włodzimierz Łęski, ul. Wileń. 

ska 35 jako członkowie zarządu, Plenipotencje, 
sle, czeki i inne zobowiązania aklty motarjalne i hi. 

wszelkiego rodzaju umowy, pokwitowania 
z odbioru przekazów i listów wartościowych z poczt 
i telegrafu, pokwitowania z odbioru asygnat i wszel- 
kiego rodzaju pieniędzy od urzędów, banków, przed- 
siębiorstw i osób prywatnych, oraz wszelka korespon- 
dencja winna być podpisywana (przez dyrektora spół. 
pod stemplem firmowym. Zmiana zarządu i zmiany 
art. 3, 7 i 8 alktu zawarcia spółki nastąpiły na mocy 
aktu zeznanego przed Janem Buyko Notarjuszem w 

, Wilnie w dniu 16 maja 1933 r. za Nr. 1612. 

poteczne, 

W dniu 7.VII. 1933 r. 
561. II. Firma 

    

mund Langner i a spółka akcyjna*. Oddział TA i 
Wilnie został zlikwidowany i wykreśla się z rejestru, | do wynajęcia 2 pok. 314 
z urzędu. 964—1!. \Х/:П‹ы:\шёд 3; > 

i z ё po poł, W dniu 28.VII. 1933 r. las 3 
439, III. „Firmą: „„Biuro Techniczno Handlowe 

Mechanit — spółka z ograniczoną odpowiedzialnością'* 
Na likwidatorów wyznaczono zam. w Wilnie, Szyma 

na Rechtdika — przy ul. Stefańskiej 27/5 i Chaima 
Zawalnej 15/12. Na mocy de. 

cyzji Sądu Okręgowego w Wilnie Wydziału Rejestru 
Handlowego z dnia 22 maja 1931 r. odwołano Chai- 
ma Alperowicza ze stanowiska likwidatora spółki i 

959—V1. 

Aiiperowicza przy ul. 

wyznaczono likwidatorów z urzędu. 

zachować? 

ją aż do bólu. 

czy, ale poczeiwie. 

uęła Ludka. — Nie zapomnę. 

drzwi do celi... 

wyrastał różnobarwny   
Drukarnia „ZNICZ“, Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40. 

  

„Rybacko Biologiczna Stacja Но- 

dowli w Białej Włace — spółka z ograniczoną odpo- 

965—11. 

„Dom Handlowo.Przemystowy 

nieśmiałością duża, męska, poczciwie niezdarna ręka, 

czekając geslu z jej strony Jakże się wtedy trzeba 

— Otch, jakież to trudne! Jakież to trudne! — 

poruszyła się znów w mózgu myśl aż do głębi zmę- 

czona i Ludka po sekundzie wahania położyła na sze- 

rokiej dłoni wroga maleńką, zimną rękę. Ten ścisnął 

— Wszystkiego dobrego — powiedział nie do rze- 

— Dziękuję! Dziękuję za dobre słowo — szep- 

Gdy odchodził we wrogim mundurze, sprężystym 

krokiem, wyćwiczonym przez obcą potęgę, myśl Lud- 

ki uczepiła się jego postaci, jak ostatniego w tej strasz- 
nej pustce człowieka. Doprowadziła go do drzwi pie- 
kącemi oczyma i oderwać się musiała, bo twardy 

kułak dozorczyni popchnął ją wgłąb korytarza... 

Na czerwonej (podłodze kładły się przez okna sy- 

metryczne kwadraty słońca, a Ludka nagle i boleśnie 

zdziwiła się temu, że może świecić słońce. 

Dozorczyni zatrzymała ją przed drzwiami z ma- 

łem pośrodku okienkiem, przykrytem deseczką. Z po- 

czątku odsunęła drewnianą zasuwę i zajrzała do wnę- 

trza, poczem poruszyła wystającą grdyką, niby prze- 

łykając coś niesmacznego. Po namyśle zgrzytnęła klu- 

czem i wepchnęła Ludkę przez otwarte z impetem 

Były tam aż trzy okratowane okna, a na ich tle 
tłum niewieścich postaci... 

Ciekawe oczy obległy nowoprzybyłą, sie w tem nie 

było nic przykrego. Młodość wlot porozumiała się 

Dancingowa. 

Wydaje się popołudniu 

LOKAL 
z dużą salą odpowiednią 
na wieczorowe zajęcia. 
Adres dowiedzieć się w 
Biurze Ogłoszeń J, Karli- 
na, Niemiecka 35, tel. 605 

Rąbka — Willę mu- 
rowaną 5 po- 

koi—12.000.— Willę mu- 
rowaną 7 pokoi, piękna 
dzielnica —15.000. —Willę 

1! ubikacyj mieszkalnych 
za 13000.— złotych — 

sprzeda „Informator* 

W Przemyślu 
Truskawcu kupię rentow- 

ny dom czynszowy, oraz 
parcelę budowlaną — za- 
płata gotówką. Marek, 
Nowy Sącz, Jagiellońska 6 

MIESZKANIE 

  

  

M 
  

wek- 

  

    

RESTAURACJA 

JTALJIA" 
przy Hotelu Italja 

Od dziś |-go września przygrywać będzie 
Pierwszorzędna Orkiestra Koncertowo- 

Pierwszorzędna kuchnia. 

CENY UMIARKOWANE. 

Dr. Zeldowiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz- | kie. 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel. 277 

  

Akuszerka 

Ма LAKNETOWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m.5. 

W. Z.P. Nr. 69. 

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórme i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8 

W. Z. P. 29. 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

Wileńska 7, tel. 10-67 
od godz. 9—1 

  

  

H Kenigskerg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moezopłeiowe, 

uiłca Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godr. 9--i12 1 4—8. 

BAR pod Wilkiem 
Mickiew:cza 33. 

Wydaje: śnisdania, obia- 
dy, kolacje. Zdrowe si 
czne i obfite. Ceny nis- 

Abonament obiado- 
wy 25 zł. — GABINETY. 

B. nauczyciel gimn. 
udziela lekcje i korepetyc. 
w zakresie 8 klas ah 
jum ze wszystkich przed 
miotów.Specjalność mate: 
matyka, fizyką, jęz. pok 
ski. Łaskawe zgłoszenia dą 
administracji „Kur. Wil.” 
pod b. nauczyciel. 

OGŁOSZENIA 

Kuj Westie 
PRZYJMUJE 
na najbardziej 

      

  

  

9
0
0
0
0
 

dogodnych warunkach 

ADMINISTRACJA 
„Kurjera Wileńskiego" 

UL. BISKUPIA 4 

19
90
7 

i 4—8     02909   

GROUPS AND SINGLE 

N. Gawrońska 
University College London 

Zawalna 22 m 8 
2 — 4 1 ой 6—8 tel. 838.     

do studentek. 

  

Dr. GINSBERG 
ehoroby skórne, weno 
ryczne £ moczopłoiowe 

Wileńska 3 tel. 567. 
od godz. 8—1 1 4—8. z.w.P 

z młodością, bo te bystre oczy należały przeważnie 

Dr. J. Bernsztein 
choroby skėrne, wenerycz- 

ne i moczoplciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—1 i 4—8   
> 

Pod Ludką uginały się nogi, ale ciągle jeszcze 
pamiętała o zachowaniu się z polską godnością, choć 

miała już tyle na tej drodze niepowodzeń. Mgła prze- 
słaniała wyrazistość młodych twarzy, które skupiły 

się koło niej. Dziewczyna zrobiła ostatni wysiłek i, ze- 

rwawszy z głowy kapturek, zawołała: 

— Witajcie, towarzyszki! 

Potem coś poderwało w górę liczne, zdumione 

twarze, zakołysało czerwoną podłogą i czarnym pal- 
cem przymknęło ciężkie powieki. Ludka zemdlała. 

ROZDZIAŁ XXIII. 

— (0 się stało? Mieczysławie, nie bądźże dziec- 

kiem! — mitygowała pani Borecka krewniaka, do któ- 

rego miała pewną słabość. 

Ten siedział z twarzą, ukrytą w dłoniach i mil- 

czał uporczywie. 
— Mieczyk! Gadaj i nie zawracaj głowy! — znie- 

cienpliwiła się Lola. 

Ten podniósł zmęczoną twarz i spojrzał na dziew- 
czynę błędnie. 

— Chcesz wiedzieć, co się stało? Postąpiłem, jak 

ostatni drań... Wyparłem się swojej narzeczonej. 
— Narzeczonej! — zerwała się pani Borecka. — 

Co ty gadasz? opamiętaj się! O kogo tu chodzi? 
— (Chodzi o pannę Lińską — ponuro wyjaśnił 

Natocki. Została dziś rano aresztowana i ja... 

łem się jej w pewnej chwili. 

wypar- 

(D. <. n.) 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

  
   


