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Społeczeństwo powinno wesprzeć skarb Państwa! 
Utworzenie Komitetu Obywatelskiego pożyczki narodowej. 

Przemówienie p. min. Skarbu Zawadzkiego. Przemówienie p. marszałka Raczkiewicza 

na inauguracyjnem posiedzeniu Komitetu. 
Szanowni Państwo! Zebraliśmy się 

dziś w zupełnie określonym celu, wia- 
domym nam wszystkim. Poranne oš- 
wiadezenie p. Prezesa Rady Minisi- 
rów i wywiad p. Ministra Skarbu Za- 
wadzkiego wyjaśniają zagadnienie po 
życzki. My zebraliśmy się tu dziś pod 
hasłem współpracy społeczeństwa w 
realizacji pożyczki. Chciałbym w pa- 
ru słowach wyjaśnić Państwu, dlacze 
go powstała komisja organizacyjna 

dzisiejszego posiedzenia i dlaczego uz 
naliśmy za niezbędne rozwinęcie w 
związku z pożyczką szerokiej akcji 
społecznej. Musimy jasno określi 
danie społeczeństwa i uświadomić 
rokim warstwom cel i charakter po- 

życzki. 

      

   

KONIECZNOŚĆ WYSIŁKU 
ZBIOROWEJ WOLI. 

Zdajemy sobie doskonale sprawę, 
że rynek finansowy w Polsce nie ob- 
fituje w płynne rezerwy, a społeczeń- 
stwo przeżywa ciężkie trudności fi- 
mansowe. To też pokrycie nawet tej 
stosunkowo niewysokiej pożyczki jak 
obecnie wymagać będzie wysiłek zbio 
rowej woli, a także zrezygnowania z 
wielu potrzeb. Emisja pożyczki jest 
zwróceniem się do społeczeństwa o 

podjęcie na rzecz dobra państwa no- 
wej pracy i obowiązków. W tych wa- 

runkach jest rzeczą zrozumiałą, że 
rozwinięcie szerokiej akcji społecznej 
jest niezbędne, aby uświadomić całe- 
mu społeczeństwu że powodzenie ak- 
cji pożyczkowej będzie wyrazem u: 
miejętności ogółu połączenia interesu 
zbiorowego z interesem jednostki. 

Interes ogółu, interes państwa jest 
interesem każdego poszczególnego 0- 
'bywatela i dlatego pojęcie nawet naj- 
'większej ofiary dla państwa łączy 
się z dobrze pojętym interesem włas 
nym. 

WSPÓŁPRACA ŻĄDANA PRZEZ 
PAŃSTWO. 

W danym wypadku współpraca 
żądana przez państwo ma z punktu 
«widzenia interesów prywatnych jed- 
mostki cechy stosunkowo bardzo ko- 
rzystne. Mamy do czynienia nie z no- 
iwym podatkiem, nie z uszczupleniera 
substancji majątkowej obywateli, an! 
też odbieraniem im części przychodu, 

ale z pożyczką, to jest pewną formą 

oszczędności. 
Fakt, dogodny dla społeczeństwa, 

że mamy do czynienia nie z podat- 
kiem, a z korzystną pożyczką państwo 
wą, nie zmienia stanu rzeczy, że spo- 
łeczeństwo zdobyć się musi na zbio- 
rowy wysiłek, Pożyczka winna być 
subskrybowana w majbliższym czasie 

* i'wpłacona w ciągu półrocznego okre- 
su. By ten cel osiągnąć, konieczne 
jest jak najszersze koła obywateli po- 
wołać do podpisania pożyczki — odl 

maojdrobniejszych odeinków, aż do 
sum wysokich, zależnie od możliwo- 
ści każdego obywatela. 

GRA WARTA ŚWIECY. 

Kosztem poniesienia ciężaru po- 
życzkowego społeczeństwo i każdy po 

szczególny obywatel uniknie tych 
wszystkich ujemnych skutków, które 
ściągnęłyby niemożność rozwiązania 
własnemi siłami trudności budžeto. 
wych. Gra jest niewątpliwie warta 
świeczki. Odwołanie się do społeczeń- 
stwa w formie pożyczki wewnętrznej 

nie jest czemś niespodziewanem, nie 
wynika bynajmniej z jakichś nowych 

a nieprzewidzianych trudności. Było 
ono zapowiedziane w swoim czasie 
przez ministra skarbu. Dziś przyszedł 
moment realizacji. Jest to etap kon- 
sekwentnie prowadzonej przez rząd 
i społeczeństwo dotychczas zwycięs- 
kiej walki z kryzysem. 

   

WOLA ZWYCIĘSTWA. 

Walka z kryzysem jest w całem te- 
go słowa znaczeniu walką. Zwycięża 
się nie w tym momencie, kiedy się sa 

memu chce zwyciężyć, ale wtedy gdy 
warnki na to pozwolą, a wola zwycię 
stwa trwa w nas niezłomnie. Nie jest 
bynajmniej powiedziane, czy ta krop- 
da, dolana w formie pożyczki, nie bę- 
dzie właśnie punktem zwroinym w 

stosunkach finansowych naszego pań 
stwa i czy następstwem jej nie stanie 
się głębsza poprawa. Jeżeli tak, czyn 
zbiorowy społeczeństwa będzie praw- 
dziwie radosny, jeżeli nie będzie- 
my dalej walezyč až do zwycięstwa. 

OFENZYWA NĄ KRYZYS. 

Sytuacja obecna nie jest pozbawio 
ną znamion, pozwalających na pewien 
optymizm. Zrobiono już dużo, w szcze 
gółności w zakresie przystosowania za- 
równo warunków produkcji, jak i try 
bu życia społeczeństwa. Zbliżamy się 
do momentu równowagi w nowych wa 
runkach gospodarczych. Niemniej w 
każdym razie trzeba będzie dłuższego 
czasu, by odbudować należytą zdol- 
ność społeczeństwa do ponoszenia 
świadczeń na rzecz państwa. Wypusz 
czenie pożyczki powitać należy jako 
posunięcie wyraźnie ofenzywne w wal 
ce z trudnościami. Pożyczka jest po- 
trzebna dla zrównoważenia budż. Z ie 
go nie wynika jednak, by była jedyną 
możliwą drogą osiągnięcia tego celu, 
ale przez ucieknięcie się do pożyczki 
wewnętrznej można będzie uniknąć о- 

graniczenia zadań, spełnianych przez 
państwo, które albo stanowią koniecz 
ności obronne, albo też, jak np. fun- 
dusz pracy, przyczyniają się do zwięk 
szenia stanu zatrudnienia. 

Według miarodajnych przewidy- 
wań, pożyczka wystarczy conajmniej 
na półroczny okres czasu dla związa 
nia końca z kańcem, to jest dla zrówno 
waženia budżetu. Jest to bardzo wiele. 
Jest to nowy kamień węgielny równo 

agi gospodarczej i zdrowych podstaw 
ia państwowego. Z tych wszystkich 

założeń wychodząc, uważaliśmy, że po 
ciągnięcie całego społeczeństwa do po 
możenia państwu jest obowiązkiem 
szystkich świadomych dobra zbioro 

wego obywateli. 
Zadanie społeczne spadnie w pierw 

szym rzędzie na komitet, który mamy 
dziś zawiązać. 

CZYNNIK PSYCHOLOGICZNY. 

Podpisanie pożyczki mieć będzie 
poza wszystkiem kapitalne znaczenie 
dla umocnienia zaufania do naszego 
państwa i działać będzie jako dodatni 
czynnik psychologiczny, tak ważny w 
walce z kryzysem. Będzie ono wyra- 
zem powszechności poczucia obywatel 
skiego i dowodem, że Polska własnemi 
siłami zdolna jest nawet w tak ciężkich 
warunkach budować swoją przyszłość. 
Dlatego też pożyczkę tę nazywamy po 
życzką NARODOWĄ. 

WSZYSCY W JEDNYM SZEREGU. 

Są zjawiska, przy których interes 
Ojczyzny wybija się niezawodnie po- 
nad takie czy inne tendencje wewnetrz 
no - polityczne społeczeństwa, są chwi 
le w których poczucie odpowiedzialno 
ści, entuzjazm łączy wszystkich w jed 
mym szeregu. Generacja nasza miała 
radość chwilę taką przeżywać. Poży- 
czkę obecną do tej chwili przyrówny- 
wać trudno. 

Chodzi tu nie 0 poryw entuz- 
jazmu, a o dokonywanie bez przymu 
su jakiejś grozy zewnętrznej z poczucia 
rzeczywistości płynącej zbiorowej 
współpracy z państwem. Powodzenia 
pożyczki będzie dowodem, że Polacy 
nietylko w chwilach dziejowych wiel- 
kich, ale i w chwilach trudności w pra 

cy codziennej potrafią stawać w jed- 
nym szeregu, w szeregu ofiarnych i 
rozumnych obywateli państwa. 

Imieniem komisji organizacyjnej 
mam zaszczyi postawić wniosek o u- 
konstytuowanie komitetu obywatel- 
skiego pożyczki narodowej. 

  
  

  

  

  

  

   

  

   

    

DO PRACY! 

WARSZAWA, (Pat). Na zakończe- 
nie zebrania organizacyjnego komite- 
tu obywatelskiego pożyczki narodo- 
wej marsz. Raezkiewicz wygłosił prze 
mówienie końcowe, w którem stwier 
dził spełnienie pierwszego etapu pra- 
cy. Obecnie przystąpić trzeba będzi 
do dalszego ciągu pracy. Właściwa 
praca zacznie się dopiero teraz. Cho- 
dzi o propagandę w głębi społeczeńst- 
wa. Będzie to — jak zaznaczył mar- 
szałek — przedewszystkiem zadaniera 
członków komitetu obywatelskiego, 

jako mających kontakt z życiem spo- 

a    

łecznem. Jest niezbędne — mówił 
marsz. Raczkiewicz — wytworzenie 
takiego nastroju opinji publicznej, 
by źle się czuł człowiek, który mając 
możliwości uchyli się od tego obowią- 
zku. Mówca podkreślił również wiel- 
ką i odpowiedzialną rolę, spdającą na 
prasę i publicystów. 

Proszę Państwa! Przewodniczący Marsza- 
łek Raezkiewiez w przemówieniu swem oś. 
wietlił te, ee możnaby nazwać stroną społecz 
ną i moralną zagadnienia pożyczki. Podszedi 
do tego z punktu widzenia, że jeżeli obywa 
telowi przedstawi się możność ułatwienia pań 
$twu przezwyciężania trudności jednocześ 
nie z korzyścią dla, niego, te wówczas uczy- 
nienie tego jest jego obowiązkiem i pow. 
ne się go de tego wezwać, de tego nakłonić. 
Nie będę, wobec tego, że ta strona zagadnie 
nia została tak etnie w przemówieniu p. 
Marszałka wyjaśniona, do niej powracać. 
Ogrzniczę się do drugiej siwrony — do strony 
finanscwej zagadnienia pożyczki. 

  

  

  

  

CEL POŻYCZKI. 

Celem jej jest uzupełnienie pokrycia bud 
żetowego na rek bieżący. Deficyty budžeto- 
we zjawiają się od lat kilku w budżetach 
wszystkieh państw, nie wyłączając, niestety, 
i naszego, jako konieczne skutki kryzysu, 
który pociąga za osbą bardze znaczne zmniej 
szenie się dochodów państwa, a nietylko zna 
ezne, ale i stałe i w dalszym ciągu niejsko 
wzrastające zmniejszanie się tych dochodów. 
Ponieważ wydatki albo się nie zmniejszyły, 
a jeżeli się zmniejszyły, to w tempie znacz 
nie powolniejszem, wszystkie państwa sta- 
nęły wobec ciągłego, niejako chronicznego 
niedoboru swcich budżetów. Oczywiście je 
dynym sposobem wyjścia z sytuacji, w któ 

  

PREZYDJUM. 
Warszawa, (Pat). Dzisiaj przed 

południem w sali obrad! plenarnych 
Senatu odbyło się inauguracyjne po- 

siedzenie komisji organizacyjnej oby 
watelskiego komitetu pożyczki nato- 
dowej. Na posiedzeniu tem obecni by 
li m. in. marszałek Senatu Raezkie- 
'wiez, minister skarbu Zawadzki, pre- 
zes BBWR poseł Sławek, podsekretarz 
stanu w Prezydjum Rady Ministrów 
Lechnieki, wicemarszałkowie Sejmu 
Car, Makowski i Połakiewiez, wice- 
marszałek Senatu Leszczyński, liczni 

posłowie i senatorowie, biskup polo- 
wy Ks. Gawlina, metropolita kościoła 
prawosławnego Dyonizy, prezes Ban- 
ku Polskiego Wróblewski, wiceprezes 
Banku Gospodarstwa Krajowego Sta- 
rzyński, generałowie Berbecki i Orlicz 
'Dreszer, prezes PKO Gruber, wojewe - 
dowie, prezydent miasta Wiarszawy 
Słomiński, prezydent miasta Pozna- 
nia Ratajski, rabin Szer, wybitni 
przedstawiciele świata gospodarczego 
finansowego, organizacyj zawodow. 
kupieckich i instytucyj społecznych. 
Posiedzenie zagaił dłuższem przemó 
wieniem Marszałek Senatu Raczkie- 
wicz. . 

W myśl propozycyj przewodniczą 
cego Marszałka Raczkiewicza komitet 
pożyczki narodowej stanowić będą o- 
soby, przybyłe na dzisiejsze posiedze- 
nie oraz ci, którzy zgłosili lub zgłoszą 

  

    akces swój do komitetu. Wśród osób 
które już zgłosiły akces do komitetu 
znajdują się m. in. nazwiska: marszał 
ka Sejmu Świtalskiego, ks. Prymasa 
fiłonda, kardynała Kakowskiego, gen. 
Rydza-Śmigłego, gen. Sosnkowskiego, 
b. premjera Bartla, b. premjera Wła- 
dysława Grabskiego, prezesa Banku 
Gospodarstwa Krajowego Górskiego, 
Aleksindry Piłsudskiej, prezesa sej- 
mowego klubu 
TRhona i innych. 

Na wniosek b. min. senatora Za- 
leskiego na przewodniczącego komi- 
tetu obywatelskiego pożyczki narodo- 
wej powołano przez aklamację Mar- 
szałka Senatu Raczkiewicza, zaś na 
wniosek przewodniczącego wybrano 

  

przez aklamację do prezydjum w cha 
rakterze woceprzewodniczących b. 
min. skarbu Jana Piłsudskiego oraz 
b. kierownika Ministerstwa Skarbu 
Ignacego Matuszewskiego, zaś na se- 
kretarza generalnego —  dyrektoca 
Biura Senatu Adama Piasjeekiego. 

Po ukonstytuowaniu się prezyd- 
jum Komitetu zabrał głos minister 
skarbu Władysław Zawadzki. Po prze 
mówieniu ministra Zawadzkiego se- 
kretarz generalny odczytał odezwę da 

społeczeństwa, poczem po końcowem 
przemówieniu przewodniczącego Mar 
szałka Raczkiewicza posiedzenie ko“ 
mitetu zamknięto. 

Min. Starzyński generalnym 
komisarzem pożyczki. 

WARSZAWA, (Pat). Na stanowi- 
sko komisarza generalnego pożyczki 
narodowej powołany został b. mini- 
ster Stefan Starzyński, wiceprez2s 
Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Po otrzymaniu dekretu nomina- 
cyjnego komisarz generalny udał się 

natychmiast do Ministerstwa Skarbu, 
gdzie został przyjęty przez p. mini- 
stra Zawadzkiego. — Po odbyciu 
konferencji z ministrem skarbu ko- 
misarz generalny rozpoczął urzędowa 
nie w gmachu Ministerstwa Skarbu. 

Rozporządzenie wykonawcze 
ministra skarbu 

do rozporządenia Prezydenta Rzpiitej © wypuszczeniu 
pożyczki wewnętrznej. 

$ 1. Z dniem 28 września 1933 roku zo- 
staje ciw 
kę wewnętrzną, zwaną w dalszym ciągu 6 
proe. pożyczką narodową. Subskrypeję przyj 
mówać będą Bank Polski, Bank Gospodarst 
wa Krajowego, PKO. Kasy urzędów skarbo- 
wych eraz inne instytucje, upoważnione do 
tego przez ministra skarbu. 

$ 2. Cenę sprzedažną obligacyj 6 proce. pe 
życzki naredowej ustała się na 96 zł za 100 

  

WCZESNA ERZE AST TT STS IN NASA NIKON 

Tajemicze rokowania hitlerowcėw zDolfussem 
LONDYN, (Pat). „Daily Herald“ 

donosi o zakulisowych usiłowaniach 
mających na celu złagodzenie tarć 
między Hitlerem a Austrją. Dzięki po 
Xrednictwu 'włoskiemu odbył się w 

  

Szwajcarji szereg spotkań między mi- 
Inistrami hitlerowskimi a Dolfussem. 
Dziennik nazywa te rozmowy roke- 
waniami pokojowemi Hitlera z Dol- 
fussem. 

Herriot przyjedzie do Kowna? 
Prasa kowieńskia donosi, że do Ko- 

'wna ma brzybyć b. premjer francuski 
p. Herriot, który, jak wiadomo, bawi 
'obeenie w Sowietach. 

Herriot pragnie zapoznać się z 

(sytuacją państw bałtyckich i kwe 

stją stosunków polsko - litewskich. 

ta subskrypeja na 60 proe. pożycz | 
S 3. Obligacje 6 proc. pożyczki narodowej 

wypuszezene będą w cdeinkach po 50, 100, 
500 i 1000 złotych. 

_Ś 4 Obligacje zaopatrzone będą w 20 
półrocznych kuponów, z których pierwszy 
płatny będzie dnia 1 łipca 1934, ostatni zaś 
dnia 2 stycznia 1944, 

$ 5. Należność za subskrybowane obligac 
je rozkłada się na 6 równych rat, z których 
pierwszą winna być wpłacona przy subskryp 
ii. Następne raty winny być wpłacone w li 
stopadzie i grudniu 1933 roku oraz w styczniu 
lutym i marcu 1934 roku, najpóźniej do dnia 
5 każdego miesiąca. © ile subskrybent wpłaci 
wcześniej całość lub część należności otrzy 
muje honifikatę w wysokości 1/2 procent 
miesięcznie od wpłaconej przed terminem 
sum 

    

$ 6. Osoby fizyczne i prawne, posiadają 
ее należności od skarbu państwa z jakiego- 
kolwiek tytułu, mają prawo żądania spłaty 
tych należności w obligacjach 6 proce. pożycz 
ki narodowej, według ich ceny sprzedażnej z 
uwzględnieniem bonifikaty, prezwidzianej w 
ust. 2 $ 5 dla spłacających całą należność 
za obligacje zgóry. 

$ 7. Obligacje wydawane kędą subskry- 

    

żydowskiego posła 

rej stale zmniejszają się dochody, jedynym 
sposehem pokrycia tych deficytów mogło i 
musiało być wprowadzenie dałeko idącycn 
oszezędności. Mcżemy być dumni, że nasz 
kraj jeden z pierwszych z całą stanowezoš- 

cią i odwagą na to poszedł, że rząd, nie 
obawiająe się niepopularności, jaką te pocią 
ga, przyjął tę drogę, drogę jedynie zdrową w 
sytuacji, w której dochody stale się zmniej 

szają. Musieliśmy się uciee do oszczędności 
kolesnych, czasami bardzo trudnych. Zarzą 

dzenia oszczęd nie natychmiast wy 
dają rezultaty. j trzeba czekać dła 

gi czas, zanim zarządzenia tego rodzaju wy 
dadzą swój całkowity rezultat. Stąd, pomime 

największych w tym kierunku wysiłków, de- 
tiecyt nie mógł być natychmiast opanowany 
i stąd wynika, że przez czas długi, pomimo 
ciągłego chcinznie wydatków, wydatki były 
jednak stale większe od dochodów, niejako 
nie można było depedzić tego deficytu bud. 
żetowego, który w dalszym ciągu powstawał. 

  

   

DROGI WYJŚCIA. 

To byla trudność, którą spotykaliśmy i 
którą mogliśmy przezwyciężyć dlatego, że 
w poprzednich latach zestały nagromadzone 
rezerwy. Środki te jeszcze nie są całkowicie 
wyczerpane, ale zrozumiałą jest rzeczą, że 
niebezpieczne byłoby doczekać się chwili zu 
pełnego ich wyczerpania i znalezienia się bez 
żadnych zapasów. Dlatego stawało przed na 
mi zagadnienie skończenia, uregulowania w 
ten sposób tego deficytu, czy tej reszty dcii 
eytu, która jeszcze pe zastosewaniu wszyst- 
kieh innyeh Środków pozostała. 

Do opancwania tego deficytu teoretycznie 
mogłyby być trzy drogi wyjścia: albo forse. 
wanie dochodów podatkowych, możliwe nie 
wątpliwie w pewnych granicach, albo jesz- 
cze radykalniejsze obcinanie wydatków, któ 
reby znowu po pewnym czasie dało swój 
pełny rezultat, albo wreszcie trzecia droga, 
którą w tej chwili obraliśmy, to jest droga 
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki, któ. 
raby pozwoliła nam deficyt pokryć. 

WPŁYWY I WYDATKI. 

Chwila ałbeena przedstawia się w sposób 
edmienny, niż poprzednich kilka lat. Miano 
wicie możemy stwierdzić cd szeregu miesię 
су, że tempo spadku dochodów państwowych 
Gsłabło. Dochody są wprawdzie jeszeze mniej 
sze, niż w odpowiednich miesiącach roku ze 
szłego. Jeżeli jednak zwrócimy uwagę na. sto 
pień różniey, te ten stopień różnicy jest bez 
porównania mniejszy i siale się zmniejsza 
w ciągu szeregu ostatnich miesięcy i nawet 
mcgę zakomunikować Państwu rzecz wyjątko 
wo dia mnie radosną, a mianowicie, że za 
miesiąc sierpień nie mamy spadku docho- 
dów w stosunku do sierpnia roku zeszłego. 
Nermalne dcchody budżetowe są większe 
za ten miesiąc, niż dochody budżetowe roku 

zeszłego. Z drugiej strony te zarządzenia 
oszczędneściowe, które zostały dotychczas 
powzięte i te zarządzenia, które są w trakcie 
wykonywania, zaczynają coraz bardziej sku 
tek wywierać i coraz bardziej odbijają się w 
reslmych oszezędneściach, w kasowych wydat 
kach państwowych. 

ZMNIEJSZENIE SIĘ ROZPIĘTOŚCI. 

Mamy więe tu dwa szeregi zjawisk: z jed 
nej strony zmniejszenie się dochodów powoli 
ustaje, z drugiej strony zmniejszenie się wy 
datków trwa w dalszym ciągu i coraz silnicj 
daje się odczuć. Różnica pomiędzy pierw 
szem a drugiem, a, więe ten realny deficyt 
kascwy, zmniejsza się stale i jest w ciągu 
ostatnich miesięcy wybitnie niższa, niż w cią 
gu cedpowiednich miesięcy roku zeszłego. О- 
czywiście, deficyt ten jeszcze istnieje i bę 
dzie istniał w ciągu miesięcy przyszłych; cho 
ciaż te nożyce pomiędzy wydatkami a do.. 
chodami budżetowemi stale się zwierają, 
jednak rozpiętość pewna przez jakiś czas bę 
dzie istnieć, Z tego ciągłego, ale stałego, ch ać 
pewołnege zmniejszania się rozpiętości ma- 
żemy wywnioskować, że idziemy ku chwili, 
kiedy równowagą będzie „złapana, kiedy 
ną tyle będziemy mogli obniżyć wydatki, że 
niezmniejszające się dochody wystarczą na 
ich pokrycie. Mamy przed sobą tę perspekty 
wę. Z badań, z przygotowań, które są robio 
ne do budžetu przyszłorocznego wynoszę 
głębokie przekonanie, że budżet dz, się zamk 
uąć, jeżeli nie całkowitą równowagą, to w 
każdym razie deficytem nieznacznym. 

POŻYCZKA JEST UZUPEŁNIENIEM 'ZARZĄ 

DZEŃ OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 

    

  

Mejąc tegs rodzaju sytuację, nie wiem, 
czy by wskazane w tej chwili wycisnąć 
ze społeczeństwa w drodze pedatkowej 
cze dałsze świadczenia, któreby niewatpiiw 

bentom, poczynająe od dnia 1 lipea 1934, 

$ 8. Kupony od obligacji 6 proce. pożyczki 
narodowej wykupywane będą w terminach 
ich płatności bez żadnych ograniczeń i po- 
trąceń w Banku Polskim, Banku Gospodar_ 
stwa Krajowego w PKO. wszystkich kasach 
urzędów skarbowych orsz innych instytue 
jach, wskazanych przez ministra skarbu. 

     

  

$ 9. Obligacje 6 proc. pożyczki narodowej 
wykupywane będą od 2 stfeznia 1944 w Ban 

ku Polskim, Banku Gospodarstwa Krajowe 
go, w PKO, wszystkich kasach urzędów skar 
howych oraz innych instytucjach wskazanych 
przez ministra skarbu. 

$ 10. Czynności, związane z dopuszeze- 
niem 6 proe. pożyczki narodowej, przeprowa 
dzi powołany w tym celu przez ministra skar 
bu komisarz generalny pożyczki narodowej 

$ 11. Rozporządzenie niniejsze wehodzi w 
życie z dniem ogłoszenia. 

legły na tem społeczeństwie bardzo wielkisa 
ciężarem, albo też ebeinać tak gwałtownie 
wydatki, żeby już w tej chwili kasową rów 
nowzgę uzyskać, ale kosztem bardzo silne. 
go skrępowania calego aparatu państwowego 

i kcsztem licznych cierpień dla tych, którzy 
by stali się ofiarami owych oszczędności. W. 
tych warunkach finansowych i gospodar- 
czych najzupełniej uprzwnieni byliśmy do 

zaciągnięcia pożyczki na pokrycie defieytu, 
diaege że meżemy liezyć, że ten cefieyt jest 
zjawiskiem do pewnego stopnia kończącem 
się, że on w następnych latach, przynajmniej 
w tej wysokości, z którą mieliśmy do ezy- 
nienia w roku ubiegłym i bieżącym, nie po 
wtórzy się, powtórzyć się nie może. Jeżeli. 
byśmy nie wykonali tych zarządzeń oszezę 
dnościowych, e których mówiłem, jeżelibyś 
my w dalszym ciągu ich nie wykonali. to 
mcżeby zeciągnięcie pożyczki było rzeczą 
wątpliwą, mogącą być kwestjonowaną. Po- 

nieważ jednak jest ona uzupełnieniem tych 
zarządzeń oszezednošciowych, które dadzą 

swój efekt za szereg miesięcy — ponieważ 
temi zarządzeniami mamy nadzieję osiągnąć 

w przyszłości równowagę, pokrycie tej reszty 
deficytu, ta operacja kredytowa, nawet z pun 
ktu widzenia drażliwej teorji skarbowej aie 
przedstawia żadnych wątpliwości. 

  

WARUNKI POWODZENIA POŻYCZKI. 

Te jest strena budżetowa. Jest jeszcze 
druga strona: w jakim stepniu społeczeństwu, 
gospodarka może tę pożyczkę podjąć, w ja 
kim stcpniu jest ona dostcsowana do wa_ 
runków życiowych? Otóż muszę stwierdzić, 
że ekjetkywne warunki pewodzenia pożyczki 

jest (twierdzenie, że nasz 
y jest ubogi, ale ehoć jest u- 

mało ożywiony, te jednak istnieją w 
kraju pewne kapital apitały dość znaczne. 
które w tej chwili czy to wycofane z ob 
rotu, ezy też oiigrywające w obrocie dość ma 
ło wybitną rolę, w sposób dorywczy bierąe 
w nim udział, Te kapitały istnieją w ilości 
zmacznie przekraczającej sumę 120 miljo. 
nów, © którą w tej chwili się zwracamy. Jed 
nak mało tego, że są kapitały: żeby te kapi 
tały były użyte, irzeba, ażeby istniało zauta 
nie. W tych warunkach wskazane byłoby 
stworzenie lckaty, któraby i dawała, eałkowi 
tą pewność i mogła być dla wszystkich zro- 
zumiała. Jeżeli zapytam, czy państwo pols. 
kie ma kredyt, jeżeli zapytam, czy ma onG 
te zautanie, to muszę odpowiedzieć bezwzglę 
dnie twierdzące: ma kredyt i zagranicą, i kre 
dyt w kraju — i to kredyt kardzo znaczny. 
Przed paru dniami została zawarta operacja 
kredytowa, Świadeząca © tem, jak zagranica 

«Gdnesi się do naszych finansów. Poza tą ©- 
peracją jest szereg propozycyj mniej lub wię 
cej korzystnych, które mniej lub więcej 
uwzgledniamy, ale które również Świadczą, 
że jeżeli chodzi o kredyt państwa polskiege, 
to wątpliw niema. Te samo i wewnątrz 
kraju: instytucje, czy to korzystające z pore 

ki skarbu państwa, czy związane w ten czy 
inny spcsób ze skarbem państwa, mają kre 
dyt bardze łatwy, wkłady do nich wpływają. 

i ść łatwe pożyczki, które im 
są potrzebne. Prawie bez przerwy, niema dnia 

żeby się do mnie nie zwracano z pytaniem, 
ezy jest możliwa de uzyskania taka czy inna 
pożyczka, pod warunkiem, żeby skarb pań_ 
stwa dał gwarancję. Świadezy to o tem, že 
o ile mogą być wątpliwości eo do kredytu 
pcszczególnych jednostek, to kredyt państwa 
jest cceniany przez wszystkich ponad wszel 
ką wątpliwość. 

  

     
   

   

        

POSTAWA SPOŁECZEŃSTWA. 

A zatem zdawałoby się, że w takim razie 

niema żadnych wątpliwości i żadnych trud 
ności; jeżeli z jednej strony istnieje zaufanie 
do kredytu państwa, jeżeli z drugiej strony 
istnieją kapitały. które próżnują w tej chwil, 
a mogą być zatrudnione, więc te kapitały po 
winny się zwrócić logicznie do lokaty, którą 
proponujemy, a mianowicie do pożyczki pań 
stwowej, która jest wszędzie, we wszystkieli 
państwach bardzo popularną formą lokaty 

cszezędnoś: Jest tu jednak mała trudność, 
a mianewicie lekujący cszezędności są z na 
tury swej bardzo konserwatywni, są przyzwy 

eni do pewnych eperacyj, nie wszyscy po 
adają te zrozumienie sytuzeji, które mogą 

posiadać wybitni bankierzy i kierowniey in 
stytucyj bankowych, ludzie e szerszym ро- 
glądzie finansowym, którzy bez żadnych kwe 
styj za gwarancją skarbu państwa udzielaja 
kredytu. Otóż społeczeństwo w swojej masie 
tego zrozumienia sytuacji nie posiada i to mu 
trzeba, wytłumaczyć. 

  

     

ZADANIE PROPAGANDY. 

Są dws momenły, w których praca propa 
gandewa przedstawia się jako rzecz pierwsze 
rzędnej doniosłości: przekonać te masy © 
tem, że jest w ich interesie, najlepiej zrozu- 
mianym interesie wzięcie udziału w pożyez 

ruszyć te masy, przezwyciężyć tę hier 
i konserwatyzm, które wśród oszczędza 

jacych istnieją, wywołać w ich psychice pe_ 
wien przełom. Trzeha przekonać wszystkich, 
że obowiązkiem każdego jest wzięcie udziału 
w tej akeji, która, pomijając bezpośrednie 
korzyści, które mu zapewnia, pośrednio dla 
niego jeszcze bardziej jest Korzystna, jako 
dla biorącego udział w życiu gospodarezem 
w tej lub innej formie, ponieważ pozwala 
uniknąć tych wszystkich niedogodności, któ 
reby mogło wywołać albo forsowanie śruby 
podatkowej, albe chbeinanie wydatków budże 
towych. 

Keńcząc swe przemówienie, p. minister 
cświadezył, że nie wątpi iż społeczeństwo pol 
skie, które wykazywało wiele razy swoją ©- 
fiarność i swoje zrozumienie zrośnięcia włas- 
nych interesów z interesem państwowym, to 
zrozumienie wykaże i tym razem, nie wątpi 
w powodzenie akcji pożyczkowej, którą dzis 
rezpoczynanty. 

    

    

 



        

Głowa Einsteina warta 1000 funtów... 
LONDYN, (Pat). „Daiłly Herald“ 

(donosi, że hitlerowska organizacja 
'Fehme, na której czele stoi notorycz- 
ny morderca Heines umieściła na liŚ- 
cie tych, których należy zgładzić, pro 

fesera Einsteina i wyznaczyła cenę je 
dnego tysiąca funtów szterlingów za 

jego głowę. Einstein przebywa obee- 
nie w Belgji. 

Głowa hitlerowca zaś dziewięciu innych. 
BERLIN, (Pat). W procesie przed 

sądem w Dūsseldoriie o zabójstwo 
ihitlerowea zapadł wyrok, SKAZUJĄ- 
CY DZIEWIĘCIU OSKARŻONYCH 

NA KARĘ ŚMIERCI. 
*  Dziesięciołetniego oskarżonego 
zano na długoletnie więzienie. 

© Dziś zapadł również w Królewcu 

ka 

  

-wyrok śmierci przeciwko dwu oskae- 
žonym o zabójstwo członka sztur- 

imówki. 

  Według dalszych doniesień prasy 
'mamiestnik Bawatji odrzucił prośbę o 
ułaskawienie parobka, skazanego na 
śmierć za zabójstwo hitlerowca. 

  

  

Dyskusja nad projektem 
prezesa Sławka. 

WARSZAWA, (Pat). W dniu 7 bm. 

podjęte zostały dalsze obrady połączo 
nych grup konstytucyjnych — sejmo 

wej i senackiej — klubu BBWR nad 

mowym projektem ustawy konstytu- 

cyjnej. Na posiedzeniu czwartkowem 

przystąpiono do dyskusji szczegóło- 

wej. 
Zaznaczyć należy, że już dyskusja 

ogólna wykazała zgodność poglądów 

ina wytyczne nowego projektu ustro- 

ju państwowego, przedstawionego w 

iznanem przemówieniu prezesa Sław- 

ika. Dyskusja dzisiejsza dotyczyła po- 

szczególnych przepisów projektu. Mó- 

iwey, zabierający w niej głos, propono 

wali wprowadzenie w projekcie pew- 

inych modyfikacyj. Modyfikacje te je- 

kinak nie odbiegały od zasad projektu 

(Mówcy prosili również o udzielenie 

wyjaśnień. W piątek odbywać się bę- 
jdą dałsze obrady połączonych grup. 

Min. Roemer udał się 
do Wiednia. 

WARSZAWA, (Pat). W czwartek 
7 bm. dyrektor protokółu dyploma- 

tycznego min. pełnomocny Romer 

wyjechał do Wiednia w charakterze 

specjalnego delegata ministra spraw 

zagranicznych na czas uroczystości, 

związanych z obchodem 250-rocznicy 

odsieczy Wiednia. 

  

BIE 
Zgon lorda Grey'a. 

LONDYN, (Pat). Dziś o godz 6 ra- 

no, jpo prawie całotygodniowej agonji 

zmarł lord Grey, przeżywszy lat 71. 

Lord Grey był jednym z najwybitniej 

szych i najbardziej typowych postaci 

angielskich z okresu przedwojennego 

W ciągu il-tu lat od roku 1905 do 

1916 Grey był ministrem spraw zagra- 

mieznych Wielkiej Brytanji. 

LONDYN, (Pat). Król Jerzy prze- 

słał rodzinie zmarłego niezwykle ser- 

iddeczną depeszę kondolencyjną, w kio 

rej wspomina o Greyu jako o swym 

kirogim przyjacielu. 

Zmiany w dyplomacji 
niemieckiej. 

BERLIN, (Pat). Prezydent Hinden 

burg podpisał dziś szereg dekretów 

mominaczyjnych na kierowników nie 

mieckich płacówek dyplomatycznych 

(Między innemi ambasador w Moskwie 

Dircksen mianowany został ambasa- 
idorem w Tokjo. Ambasądor w Ango- 

tze Nadolny objął placówkę w Mosk- 

świe. 

ZHITLERYZOWANE TEATRY 

ŚWIECĄ PUSTKAMI. 
BERLIN. (Pat). Narodowo-scejalistyczny 

kierownik organizacji urzedników w okręgu 

Bomberg nakazał każdemu urzędnikowi, któ 
rege pensja przekracza 300 marek miesięcz- 
nie obowiązkowo zaabonować miejsce w te 
atrze miejskim. Tylko w wyjątkowych oku. 
licznościach nastąpić może zwolnienie z te 

go obowiązku. 

DE O i o J i ĖS 

NOWĄ WYPOŻYCZALNIA 
KSIĄŻEK 

Jagiellońska 16, m. 3 

Kompletna beletrystyka do os- 
tatnich nowości w języku pol- 
skim oraz w obcych. — Lek- 
tura szkolna. — Dział nauko- 
wy. — Każdy abonent otrzyma 

premjum. 

  

     
Czynna od godz. |l-ej do !B-e 

Warunki przystępne. 

(SA O е КОУО УЕ 

  

Kto wygrał? 
WIARSZA'WIA. (Pat). Dzisiaj w pierwszym 

dniu ciągnienia 5 klasy XXVII Loterji Pań 
stwowej padły przed przerwą nasłępując» 
ważniejsze wygrane: 

300.000 zł. na Nr 
Nr. 79580, 5.000 zł na 44765 i 93083. 

(Po 2..000 zi Nr Nr 774, 951, 6827, 9945, 
36177, 39870, 40449, 

  

    

      55, 150.000 zł. na 

       

  

    „417034, 28879, 

  

45 53168, 60020, 81270, 95237, 105773. 

110447, 111936, 115588, 129482, 138859, 

142110, 146102, 151419. 

RU RJ E R ГЕЛВ ОАН З КО 

Zjażd działaczy społecznych i gos- 
podarczych ziemi wileńskiej. 

Dzisiaj, o godz. 10 rano otwarte 
zostaną w gmachu Izby Przemysłowo 
Handlowej w Wilnie obrady regjonal 
nego zjazdu działaczy społecznych i 
gospodarczych. W zjeździe zgłosiło 
udział ponad 560 przedstawicieli spo 
łcczeństwa Ziemi Wileńskiej, repre- 
zentujących rolnictwo, handel, prze- 

sł i rzemiosła oraz organizacje, 
współpracujące z BBWR. 

Radę Naczelną BBWR reprezento 
wać będą posłowie Bohdan Podoski i 
Franciszek Czernichowski. 

Po otwarciu obrad przez prezesa 
Rady Wojewódzkiej BBWR sen. Wi 
tolda Abramowicza nasiąpią dwa czo- 
łowe referaty, obejmujące całokształt! 
zagadnień życia gospodarczego Zie- 
mi Wileńskiej. Referaty te zostaną 

wygłoszone przez J. M. Reklora USB. 
prof. dr. W. Staniewicza i Dyrektora 
Izby Przemysłowo-Handłowej inż. Wł 
Barańskiego. Akt otwarcia*i wymie- 
nione wyżej referaty transmitowane 

    

    

  

   
  

będą przez radjo. 
Po zamknięciu części oficjalnej zja 

zdu powołane zostaną komisje: rol- 
na, przemysłowa, handłowa, samorzą- 

dowa i pracy, które po ukonstytuowau 
niu się rozpoczną obrady w godz:- 
nach popołudniowych. Na komisjach 
i w sekcjach wygłoszonych zostanie 
20 referatów, oraz ustalone będą tezy 
w zakresie pracy na odnośnych od- 
cinkach życia gospodarczego i społe- 
cznego; tezy te poddane zostaną pod 
rozstrzygające uchwały plenarnego 
posiedzenia zjazdu w dniu 9 wrześ- 

nia. 
Resume obrad 'w dniu 9 września 

wygłosi J. M. Rektor U. S. B. prof. 
dr. W. Staniewicz. 

W akcie otwarcia zjazdu gospo- 

darczego ma wziąć udział prezydjum 
uroczystości obchodu 25-lecia Zwią”- 
ku Strzeleckiego i zwołanego jedno- 
-ześnie z lej racji do Wilna zjazdu 
iem kresowych. 

   

  

   

   
  

Zamordowanie prof. Lessinga. 
W chwili, kiedy w Norymberdze rozpoczy 

nają się obrady niemieckiej partji narodo- 
wo — socjalistycznej, która pod znakiem 
swastyki rozpoczęła krwawy terror, kiedy 
opłakuje się jeszcze dziesiątki, ba setki ofiar 
zamachów szturmowców hitlerówkich, kiedy 
mazsewc przepełniane są obozy koneentraey jn 
i kiedy cały Świ je pod wrażeniem strasz 

ch się w Trzeciej Rzx 
szy, cały Świat cywilizowany poruszony 20 
stał do głęb nowa zbrodnią, która tym razem 

popełniona została nie na gruncie Niemiee, 
ale na gruncie sąsiedniej Czechosłowac 
gdzie tylu emigrantów niemieckich znalazło 
schronienie. Tym razem zbrodnia hitlerow- 
ców jest tem straszliwsza, że popełniona ze 
stała na spokojnym, zrówno onym ezła 
wieku nauki, uczonym šwiatow twy. 
Od kuli rewolwerowej, wynająłegoe w tym ce 
lu zbrodniarza, padł były profesor politeeh 
niki hannowerskiej, doktór filozofji i doktór 
medycyny Teodor Lessing. 

SKRYTOBÓJCZY STRZAŁ. 
Nazwisko Lessinga znane byłe we ws. 

kieh kołach naukowych Świata. Dla libe 

    

        

   

   
  

yst 

  

   
    

  

nych swych poglądów z nastaniem rządów 
hitlerowskich musiał opuścić swą ojczyznę. 

Rozszalałe tłumy hakenkreuzłerowskich 
dlentów uniemożliwiły mu wykonywanie 
du profesora i dlatego postanowił opuścić 
kraj. Był żydem, ochrzcił się, ale potem, 
aby jako autorytet naukowy, członek eliiy 
umysłowej Niemiec, zaprotestować przeciw 
ko niełudzkiemu traktowaniu jego współpłe- 
mieńców ponownie wstąpił do gminy żydów 
skiej. 

Przekroczywszy granicę Trzeciej Rzescy. 
zamieszkał w Marjańskich Łaźniach, słynnej 
miejscowesci kąpiełowej w Czechosłowacj:. 
Przyjaciele jego, dowiedziawszy się, że za 
głowę jego rozpisano w Niemczech nagrode 
radzili mu, aby nie tak bliskć granie niemiee 

kich się osiedlał, aby zamieszkał raczej w 
Pradze. Prof. Lessing nie słuchał rad swych 
przyjaciół; nie mógł uwierzyć, by bestjałstwo 
posunęlo się aż tak dałeko, by za: głowę jego 
miano płacić. A przecież. W nocy z środy na 
czwartek został skrytobojezo zamordowany 
w willi, którą wynajął nz peryferjach mia. 
sta. 

        

  

Miód krzepi i żywi. 

  

Zimno. Ostry północny wiatr prze- 
nika do kości. Wędrując od stoiska do 
stoiska, od kiosku do kiosku człek sie 
zmęczy i wyczerpie. Takby się chcia- 
ło gdzieś przysiąść, odpocząć, no i tro 
chę smacznego przegryźć i wypić. 

W tym roku, niestety, Targi są u- 
bogie w tanie, wygodne i przyjemne 
takie miejsca — wypoczynkowo-r0/- 
rywkowe. Dawniej były paróweczki, 
cieszące się powodzeniem i szukane 
narazie i w tym roku przez wielu, pi- 

wo z automatu i t. p. 
Na obecnych Targach jedynem ta- 

kiem miejscem, oczywiście poza re- 
restauracjami Ziemiańską „rybkami*” 
i Haberbuschem (dość kosztownemi! 
jest pawilon T-wa Pszczelarskiego, w 
którem Wytwórnia Win i Miodów 
„Narocz* prezentuje swoje wyroby. 

Ciężki i gorzki jest żywot, więc o- 
słodmy go miodem Narocza — tak 
powiadają ci, którzy go raz spróbo- 
wali i wobec otwierania coraz nowych 

      

Nasi sąsiedzi bałtyccy na Jamboree 
(Litwini, Łotysze i Estończycy). 

Generał Baden--Powell, witając 

przybyłych na Jamboree skautów ca- 

łego świata wezwał ich do wytężenia 

swoich sił i wyzyskanie każdej chwi- 

l — dla szukania i zdobywania przy- 

jacióŁ. Słowa Dziadka Skautowego 

znalazły posłuch; za Jego radą no- 

tatniki zapełniły się adresami. a ser- 

ca połączyły się mocnemi węzłami 

„przyjaźni. To też gdy Baden-Powell 

przed wyjazdem zapytał skautów: 

„Czy chcecie uczynić wszystko, eo w 

waszej mocy, w €elu zaprzyjaźnłenia 

się wszystkiech i aby pokój zapano- 
wał na świecie?* — w różnych języ- 
kach, z piersi wielotysięcznej rzeszy 

padł okrzyk „tak*. 

Harcerze wileńscy szukali na Jam 

boree przyjaciół pośród wszystkich 

narodowości, wymieniali odezwy & 

Hindusami, Japończykami, Anglikam: 

i innemi narodowościami, jednakże 

specjalnie zwrócili uwagę na odszu- 
kanie i zdobycie przyjaciół pośród 
skautów, z krajów najbliższych wi- 

leńszczyźnie. 

Wilno szukało przyjaciół wśród 

  

Litwinów, Łotyszów i Estończyków. 
Litwini: 
Polacy spotykali się często z Lit- 

winami na międzynarodowych  zlo- 
tach, lecz przeważnie tak się nieszczę 
śliwie składało, że nietylko węzłów 
przyjaźni nie udawało się zadzierzg: 

nąć, ale, co więcej, na tych zlotach 
dochodziło do politycznych demon- 
stracyj ze strony Litwinów, Powodo- 
wało to rozgorycznie i wnosiło w 0- 

bóz zlotowy ferment. Wspomnieć wy- 
starczy choćby spotkanie w r. 1928 
na Łotwie i w r. 1932 w Estonii. 

Inaczej było w Gódólló. Litwinów 
przybyło na Jamborre 33, urządzili 
swój obóz ciekawie i starannie. z du- 
żym nakładem pracy. W ozdobieniu 
obozu znać wyczucie artystyczne 
IWykorzystywując motywy, rodzime, 
urządzono w obozie typową kaplicę 
litewską z wyrzeźbionym w drzewie 
„Świątkiem*, Świętlicę pełną wyro- 
bów ludowych i krajek litewskich, 
obrazów i fotografij. Pod masztem 
umieszczono model samolotu — z na- 
zwą „Lituanica', dla przypomnienia 

działów Targów—Wystawy, nie po 
raz pierwszy do Bernardynki zaglą- 

dają. 
Wina i miody Narocza zdobyły 

już sobie odpowiednią dobrą renomę 
i dlatego w pawiłonie Wytwórni obe- 
cnie stale pełno. Czy słusznie — niech 
się „niewierni* sami się przekonają. 

Dobrym pomyslem było ustawie- 

nie koło pawilonu stolików (szkoda, 
że tak mało) co daje możność posie- 
dzenia i pogawędzenia przy lampce 
wina czy miodu z pierhikiem, nie trą- 
cając innych i'nie będąc trącanym w 
dość wąskiem przejściem pawilonu. 

P. premjer Jędrzejewiez zwiedza 
jąc po otwarciu, Targi zajrzał rów- 
nież i do pawilonu pszezelniczego. Do: 
stojnego gościa podejmowano kielisz- 
kiem miodu „Narocza'', co zresztą wi- 
dzimy na zdjęciu. Obok p. premjera 
prezes T-wa Pszczelarskiego ks, Ży- 
wiecki, pośrodku dyrektor Targów 
inż. Łuczkowski. 

  

  

  

niedawnej tragedji litewskich boha 
terów przestworzy. Obóz litewski stał 
otworem dla skautów i gości. Za- 
chodzili i harcerze wileńscy, Przy- 
glądali się, wszczynali rozmowę, któ- 
ra początkowo była koślawą, bo 

brzmiała trochę z rosyjska—niemie-- 
a—francuska, ale wnet ożywiła się 

i toczyła wartko w językach polskim 
lub litewskim. Ci harcerze z Wilna, 

którzy znają język litewski rozma- 
wiali po litewsku, inni zaś rozma- 
wiali po polsku. Jedni i drudzy by- 
wali trochę zażenowani, mówili po- 
czątkowo nieśmiało unikając tematu 
wileńskiego, w obawie, ażeby tem nie 
przeciąć rozmowy. Czasem — co 0d- 
ważniejsi — poruszą i ten temat, 4 
wtedy Litwini konkludują — „Histo- 

rja pokaże, jak tam będzie*. 

Patrząc na rozmawiających ze so- 
bą skautów litewskich z polskimi har- 
cerzami łatwo z ich oczu wyczytać 
gorące pragnienie i tęsknotę do tych 
dni, kiedy wobec siebie spełnią wez- 
wanie Baden-Powella — „zdobywaj 

cie przyjaciół”. 
Wielu Polaków zapisało sobie w 

swoich notatnikach nazwiska tych 
skautów litewskich, którzy pamiętali, 
że pi zekli Baden-Powellowi uczy- 
nić wszystko w celu zaprzyjaźnienia 

  

   

  

    

   

MORDERCA ZOSTAŁ PRZEKUPIONY. 

Na wiadomość o dokomanem morderstwie 

policja marjenbadzka została zmobilozowa 

na. Niebawem stwierdzono, że pobytem Les 

stnga w Marjańskich Łaźniach interesowai 
się niejaki Max Eckert, zawodowy kłusow- 
nik, Wkrótce też podejrzenia zostały uzasad 
niene, kiedy w mieszkaniu podejrzanego zna 
lezione adres zamordowanego. Zbrodniarz 
zdołał w międzyczasie zbiec; nie jest wykłu 
czone, że zbiegł do Niemiec. Człowiek ten. 
© zbrodniczej naturze nie mógł mieć żadnego 
interesu w tem, aby uczony niemiecki został 
zgładzony ze Świata, nie ulega więe naj_ 

mniejszej wątpliwości, że morderca został 
wynajęty przez agentów narodowo — socja 
listycznych z Niemiee. 

SYLWETKA DOMNIEMANEGO MORDERCY 

Jak policja wpadła na. trop? Po przepro 
wadzeniu rewizji w mieszkaniu zamordowa 
nego i oględzinach z zewnatrz znaleziona 

strażacką drabinę i powróz. Powróz ten zdra 
dził sprawcę. Jeden z obywateli gminy Szan 
«e poznał w nim sznur swego sąsiada Maxa 

Eekerta. Sprawca zamachu jest, jak już po 

wiedziano kłusownikiem, Liczy lat 31, kilka 

krotnie był karany; w roku ubiegłym skaza 

ny został na 5 miesięcy więzienia za rabu- 

nek, Widywano go często na zgromadzeniach 
hakenkreuzlerowskich. Wezesnym rankiem 
policja rozpoczęła poszukiwania, Okazało się 
jednak, że morderca zbiegł, Granica niemiec 
ka oddalona jest © niecałe dwie godziny 
drogi piechotą, Świadek, który w znalezio 
nym powrozie poznał własność Eekeria 40- 
tów przysięgać, że Eckerta przed tygodniem 
widział w towarzystwie obcego osobnika » 
teka a dosłyszał też, że ohcy ten osobnik mó 
wił Eekertowi „eoś o wybitnych emigran 
tach* wyraźnie też słyszał słowo „Edelweiss* 
nazwę tęn nosi wilła w Której mieszkał Les 

sing. 
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ВО EUGENJA KūBYLikSKA 

  

(pamiętnik nauczycielki) 
Książka ta wyszła już z druk. „Lux* 
i jest do nabycia w księgarniach wil. 
Szład główny w księg. Św. Wojciecha 

CENA Z+. 3.50. 

  

Nr. 240 (2881) 

Misja Normana Davisa, 
PARYŻ, (Pat). Według doniesi: 

z Londynu delegat amerykoński Nor 
man Davis po przeprowadzeniu kon- 
ferencji w Anglji nie odrazu nawiąże 
kontakt z francuskimi ministrami, 
lecz zaczeka na uzgodnienie, francus- 
kich i angielskich układów w sprawie 
rozbrojenia, Najważniejszym dla Bia 
łego Domu punktem rozbrojenia jest 
zagadnienie kontroli. Stany Zjedno- 
czone są za automatyczną kontrolą, je 

dnak dotychczas nie ustaliły jak e 
sto kontrola ma się odbywać. Ta spra 
wa będzie jeszcze przedmiotem na- 
rad w Paryżu. Stany Zjednoczone za- 
żądały wyjaśnień co do 2-ch punktów 

      

  

     
  

I-sze co do długości okresu kontroli 
która ma, jak wiadomo, poprzedzić 
faktyczne rozbrojenie. Po drugie -- 
co do rozróżnienia pomiędzy milic 
a siłami policyjnemi. Niektóre dzien- 
niki donoszą, że Norman Davis. nie- 
zależnie od spotkania z angielskimi i 
francuskimi mężami stanu, zamierza 

udać się do Berlina, aby tam spotkać 
się z kanclerzem Hitlerem i ministrem 

spraw zagranicznych Neurathem. W 
dalszym ciągu są przewidywane spot 
'kanie Davisa z Politisem i Beneszem, 
jako autorami określenia napastnika, 

które stanowi podstawę paktów, pod- 
pisanych w czerweu w Londynie. 

  

     

  

rac Ta тлосстовотнанвлни ° 

(łatki z Polski I 70 Świała 
— PRZEKŁADY Z LITERATURY POLS. 

KIEJ w Z. S. S. R. nie są ani lak rz 
ani tak specjalnie dobierane, jakby 

zdawało. Mi już okres, 
tach na ind 

rz krypto - burżuazyjny. I 
Żeromskiego stanowi 19 tomów, a 
Grzechu” i in, mają po parę wyd 
monta przełożono 10 tomów. 7 
lrylogja srebrnym globie* ma powodze 
nie murowane. Daniłowski, Przybyszewski. 
7 rosze i, Strug, Goebet, 

„ Dąbrow Nowakow 
ku w Sowietach, ba! — 
ki i Grubi 

rea 

a 

    
       
    

   

        

      

  

   

   

  

nawet 
Kaden - 
zaprzeczenie Sier wicz! (coprawda 
ko nowele), W dziale poezji obok. Jasie 
go, czy Broniewskiego, my Mickiew 

Kochanowskiego; niebrak Konopnie 
Tetmajera. Widocznie niemało więzów łą 

ch dziś u władzy dawnych rewoluc- 
i stów z kulturą i lib urą polską, a sta 
re sentymenty rozgrzeszają 

linji, 

    

   

          

  

    
  

  

chunku okazywało się, że w kasie brak pa- 
ruset conajmniej złotych! A było tak i 

i dków. Już C 
strach: hvp. 

    

     

      

     

    

  

|! — Siwak się udobruchał i 

    
    

nym interes: 

w sądzie nił rzecz sam: „Poprostu trze 
aprysić, poprosić o inne h    

    
      

  

knoty, zmusić kasjera do uwagi gdzieindziej, 
wledy... tylko ti 7 rąk”. 

Nie trzeba żadnej y tajemnej       
Prokurator i sędziowie byli olšnieni, Ale 

nie stracili się na tyle, by zapomnieć posa. 
dzić p. Siwaka na 3 lata. Zwłasz prze 
występami w iPolsce zdążył już nagrzesz 

w Finlandji. 

     

  

   
  

   

  

  

WIYROK SOWIECKI WYW 
W! POLSCE, jak sobie tego życzył j 
rokrala z radzieckiego sądu ludowego w 
Okręgu nawlińskim. Skazano lam bowiem 
członka sowchozu, pochodzącego z Polski 
że według praw sowieckich wyrok wini 
być wieszony w miejscu urodzenia skazan 
go, więc — przysłano go do Kobrynia. Tu wv 
rok przetłumaczono na polski i wywieszone 
natychmiast — opiewa on bowiem, że nie:a 
ki Jan Lewszun został skazany na 6 mies. 

ienia za kradzież „około 20 sztuk 
które będąc głodnym, zamierzał zge. 

i zjeść 2 nione, u- 
kry; się do I » kołcho” 
nych burt i I które w 

lesie piekł i 3 mi. 

WOZRROYOOOCZK R TEZA НЫ КОАа 

  

   
   

        

  

   

  

    

  

      

  

   

  

   

   

  

Echa opadaięcia samolotu palskiego na terytorjum 
sowieckiem. 

Władze sowieckie wyraziły swoje uholewanie, 

Z pogranicza donoszą, iż w związ- 
ku z opadnięciem polskiego samołotn 
turystycznego, pilotowanego przez 
p. Tyrałę i obserwatora Włodarczyka 
na granicy sowieckiej i ostrzelaniem 
tegoż samolotu przez sowiecką straż 

    
graniczną w dniu wczprajszym 
przedstawiciele Urzędu Wojewódz- 
kiego w Nowogródku oraz władze 
K. O. P, zwrócili się do komendanta 
sowieckiego odcinka granicznego 2 
żądaniem wydania lotników i samo- 
lotu. Komendant sowiecki zwrócił się 
telefonicznie do władz centralnych, 
które wyraziły swoją zgodę wydania 
lotników i samolotu. Komendant so- 
wieckiej straży granicznej odcinka 
Woima—Rabieżewicze oświadczył, iż 
piłot Tyrała jest poważnie ranny i że 

się wszystkich. W zamian za to otrzy- 
mali od Polaków nietylko adresy, ale 
i serdeczny uścisk dłoni. Rozchodzili 
się mówiąc: „Budek* i „Czuwaj. 
Niektórzy z Litwinów w rozmowi* 
wspominali o swoim Zlocie Narodo- 
wym, który ma się odbyć w 1935 r. 
Jednakże narazie Polaków nie zapra- 
szali. 

W każdym razie na Jamboree w 
Gódólló znaleźli wspólny język i wiele 
ze sobą rozmawiali harcerz polski z 
Wilna i skaut litewski z Kowna. Gdy- 
by Jamboree trwało dłużej niż 2 ty- 
godnie węzły prawdopodobnie zawią- 
załyby się mocniej, nie poprzestano- 
by na wymianie adresów. W porów- 

naniu jednak z tem co bywało daw- 

niej — nastąpiła poważna zmiana na 
lepsze. 

Łotysze: 
Przybyli do Gódólló w liczbie 50, 

dwoma autobusami osobowemi, prze- 
bywając trasę Ryga, Insterburg, Ra- 
dom, Kielce, Warszawa, Zakopane, 

Tatry. Wynieśli z Polski jak najlep- 
sze wrażenie. Na Jamboree przedsta - 

wiają się jako dzielna grupa, dosko- 
nale zorganizowana. Brali udział w 

pokazach, ale nadewszystko zajęci 
byli propagowaniem swego III Zlotu 
Narodowego, który ma się odhyć w 

  

  

    

go umieszezonb czasowo w szpitalu 
straży granicznej. Obserwator Wło- 
darczyk odniósł Iżejsze poranienia. 

Zapytany dłaczego żołnierze jego 
użyli broni, ostrzeliwując samołot — 
komendant straży sowieckiej oświad- 
czył, że mu nie nie było wiadomo o 
zaidzie samolotów turystycznych i 
nikt go o tem nie powiadamiał, zaś 
żołnierze, przestrzegając Ściśle inst- 
rukcję wojskową ostrzelali nieznany 
im samolot, lecący na terytorjum so- 

wieckie. 
Według zasięgniętych intormacyj. 

władze centrałme sowieckie wyraziły 

„swoje ubołewanie z powodu tego 
przykrego incydentu. 

i i lotnicy mają być 

   

Dziś samolot i 

wydani polskim władzom. 
URE TG      

1934 r. na wybrzeżu morskiem koło 
Rygi, w czasie od 20—30 lipca. 

Do Polaków odnosili się przychy!- 
nie, serdecznie zapraszali na swój zlot 

*w 1934 r. Harcerze wileńscy, jako naj- 

hliźsi sąsiedzi, przyrzekli przybyć de 

Rygi licznie, zwłaszcza trasą wodną-— 

Dźwiną. 
Z reprezentacją łotewską przybył 

i Naczelny Skaut gen. Goperc, który 
zyskał wśród Polaków na Jamboree 
popularność z tej przyczyny, że w 
czasie podwieczorku w polskim obo- 
zie, w którym brali udział przedsta- 
wieiele wszystkich narodowości z gen. 
Baden-Powellem na czele patrząc 
na Polaków, tańczących „mazura* — 
wstał od stołu i z młodzieńczą brawu- 
rą puścił się w tany. Oczywiście — 
towarzyszyły mu huczne oklaski. 

Estończycy: 
Wybrali się na Węgry w liczbie 

14 osób. Po drodze do Gódólló zwie- 
dzili Polskę, która im się bardzo po 
dobała, a oczarowały ich wprost pięk 
ne Tatry i Zakopane, tak, że nie mo- 
gli się oderwać i ruszyć w podróż. 

do Gódóló przybył dr. Kann — Pre- 
zydent organizacji Estońskiej i wielu 
innych skautów, których harcerze wi- 
leńscy poznali w Estonji na Estoń- 
skim zlocie narodowym w 1932 r. 

      

  

    

   

        

Jak Trockiego odwieziono na 
brzeg francuski. 

  

Gosia @ 

Zabawna historja wydarzyła się podczas 
ania Trockiego na brzegu francus 

kim. Z polecenia prefekła policji parowiec, 
na którym przyjechał Trocki, miał 30 Wysa- 

is, w miejscu, gdzie na 
a osiedli ludzkich. Agenci pe 

którym polecono eskortowač Trockie 
otrzymali rozkaz zachowyw: i 

y nik* nie podejrzewał kim oni * 
ję pełnią. Zjawili 

Bancetti, wlac 

  

   

    

  

       

  

   

      

  
baka 

i oświadczyli mu, 
na jutro, na „dal 

   

  

Wizyla agentów wypadła    dni po zamordowaniu ryba Palma, które 
wzburzyło mocno całą ludność osady rybac 

kiej. 
, Gdy policjanci odeszli, Bancetli za         

  

   

  

   

    ad ich propoz 
mi, gdzie mamy 

ś mi się w tem nie podoł 
„co to za typy?*... 

  

Zaniepokojony na dobre rybak udal się do 
merostwa i opowiedzi: 
ną historję. N; 1 ysz 
do portu, Bancelti oświadczył im, nie mJ 
że jechać, bo motor się popsuł. Czasu było 
mało, agenci udali się więc na poszukiwa- 
nie innej szałupy. 

  

      

   prz, 

  

W tym momencie do agentów podeszło t 
strażników wysłanych przez mera i 1da'i 

od nich wyleg 
agenci musieli wyznać kim są i poco zama. 
wiali łódź. 

    

  
    

  

Gdy Bancelti dowiedział się, o co chodzi, 
pobiegł natychmiast do portu i odczepił sza 
lupę, której „zepsuty* motor naprawił się w 
okamgnieniu. Zjawili się gromadnie i inai 
posiadacze łódek, tak, że na spotkanie Troe- 
kiego udała się na morze cała flotylla moto 
rówek i żaglówek. Przyjaz i emi 
granta z Wy: ę najzu 

    

  

       

    

—o()o— 

Nowa oznaka šmierci. 

Włeski lekarz Fonelli odkrył jeszcze ied 
ną oznakę Śmierci, Mianowicie, aby prze 

konać się, czy człowiek rzeczywiście umar 
ły, należy silnie nacisnąć gałkę oczną i spoj 
rzeć następnie na žrenicę. 

Jeżeli źrenica pod wpływem nacisku stra. 
еНа swą okrągła formę i stała się owalna 
lub trójkatna, oznacza to Śmierć, W wypadku 
jednak, gdy źreniea, pomimo silnego nacis 
ku, pozostaje okrągła, lekarz powinien ud_ 
mówić zgody na pochowanie, gdyż mimo in 
nych oznak, jak wstrzymanie oddechu, pulsu. 

bicia serca i t. d. człowiek ten nie umarł i 
«a. pomocą właściwych środków może być u. 
ratowany. Dr. Tenelli podkreśla w swym 
referacie, że codziennie grzebie się setki rze 
komo zmarłych i że „próba žrenicy“, bardzo 
prosta i dostępna nietylko dla lekarza, ale i 
dla każdego człowieka, powinna być dokona 
na przed pochowaniem, szezególnie w wy- 
padkach śmierci wskutek nieszczęśliwego wy 
padku, jak dotknięcie prądu © wysokim na 
pięciu, zatrucia gazami, uduszenia i t. p. 

   

Estończycy w r. 
się przedewszystkiem do Szwecji na 
Narodowy Zlot Skautów Szwedzkich, 

1934 wybierają 

  zapraszając wilnian, ażeby się tam 
razem z nimi wybrali. 

Liczne znajomości z harcerzami 
wileńskimi, urok Tatr i sympatja do 
Polski — to wszystko skłoniło Estoń- 
czyków do podjęcia zamiaru zorgan'- 
zowania w Tatrach obozu wędrow- 

nego. To też w r. 1934 zarówno w 
Estonji jak i w Polsce będą w tym 

kierunku czynione liczne przygoto- 
wania, a razem z Esłończykami do 

obozu wybierają się Polacy, którzy 
będą służyć za przewodników i „ku- 
zynów*. 

Harcerze wileńscy wywieźli z Jam- 
boree dużo wrażeń, zdobyli licznych 
przyjaciół, z którymi będą korespon- 
dować, pamiętając zwłaszcza o naj- 

nich, mieszkających o 

   

  

Do utrzymywania łączności wszyst- 
kich zobowiązał Wódz, odbierając 
przyrzeczenie, że „uczynią wszystko. 
€o jest w ich mocy, w celu zaprzyjaź* 
nienia wszystkich i aby pokój zapa: 

nował na šwiecie“. 

Dr. Ludwik Bar. 
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projektowany na dzień dwudzie- 
_ stopięciolecia Związku Strzeleckiego 
_ obejmie całe pogranicze Polski, dele- 

Nieczysty oddech 
jest zazwyczaj skut- 
kiem pozostałych 

Aptekarstwo Ziemi Wileńskiej i 

Kresów Północnych jest mocno za- 
Colgate, gdyż ta pasta spełnia całkowicie swoje zadanie. 
Nietylko poleruje i nadaje blask powierzchni zębów, ale 

     

    

gatów z Wołynia, Lwowa, Śląska i oczyszczone są także miejsca, gdzie nie dociera szczotecz- między zębami niepokojone, że we wskrzeszonym 

у resztek jedzenia. przez Marszałka Piłsudskiego Uniwer 
ka do zębów. Poza tym pasta Colgate ma zaletę wyjątkowo 

miłego smaku i pozostawia stale świeży i czysty oddech. 
Pomorza. Związek Strzelecki dołoż 
wszelkich starań, by godnie przyj 

Colgate radykalnie > sytecie Stefana Batorego ma być 
temu zapobiega. sytecie Stefa A y 

  

swoich miłych gości, pokazać im Wil- 
no z jak najlepszej strony. zwrócić 

ich uwagę na piękno Wilna i dostoj 

ność jego historycznych pamiątek 
Goście kresowi zwiedzą Targi Północ- 
ne, a ci zpośród nich, którzy zaprag 

6 z nami bliższy kontakt 

į i na plenarnem zebraniu 

Zjazdu działaczy gospodarczych i spo 

łecznych w Wilnie. 

    

    

Uroczystości związane ze zjazdem 
będą poza zwykłem szablonem du- 
chowym. Obejdzie się bez zamknię- 
tych akademij, będą przemówienia 

    

  

  

obiecuje 1000 ludzi. Na placu Łukis- 

kim będzie przemawiał wojewoda 

'Grażyński, na Zjeździe Gospodarczym 

p. Kowalczyk, prezes śląskiej Izby 

| Handlowej. 

Reszta ziem zapowiada około 2000 
gości, dość różnorodnych w swoim cha 

rakterze. Chociaż bowiem wszędzie 

(z wyjątkiem Śląska zkąd przybywa- 

ja powstań organizuje wyprawy 

  

    

  

łączności ideowej ze Związkiem, bądź 

też z myślą tworzenia Związku Ziein 

  

   

  

ego i 
ego, a także białostockiego. (Zwła- 

zcza Grodno o poważnej liczbie — 
sz„kł. 

     

do 560 osób). 

£ KAWALERJA STRZELECKA 
й NA ULICACH WILNA. 

W defiladzie Strzelców dnia 9.1X 
poraz pierwszy weźmie udział szwad- 
ron Kawalerji Strzeleckiej. Konne od 
działy Strzelca są jego najświeższą      
zdobyczą i wzbudzają wielki zapał 
wśród młodzieży naszych wsi i mia- 

steczek. 

członków 
   

      

        

    
Zakończenie triduum 

dła chorych w Ostrej- 
Bramie. 

Triduum Eucharystycznego dla cho- 

    

równo chorych jak i zdrowych. Mszę 
św. odprawił ks. Józef Wojczunas, 
kazanie zaś wygłosił ks. Rękas. Po 

rozdaniu komunji św. nastąpił chwi- 
lowy odpoczynek chorych, w czasie 
którego spożyli oni posiłek. 

Druga część nabożeństwo rozpo- 
częła się o godz. 11 rano mszą Św. 
celebrowaną przez ks. Franciszka Ka 
farskiego. Pożegnalną naukę dla cho 

  

   

    

cesji ks. Rękas w zastępstwie Arcy- 
biskupa rozdał chorym na pamiątkę 

Przenajświętsza Panienka — Królowa 
Niebios wysłucha ich kornych próśb 
i ześle zmiłowanie. 

  

wnńgti wilnian zamordowanych pzez przewo 
Niesamowita tajemnica „zlelonej granicy”. 9 y 

PRZEZ „ZIELONĄ GRANICĘ“ DO ВН 
BIDŻANU. 

W ostatnich latach w Wilnie, a częścio- 

wG i na terenie wojewódziwa, duje się zach 
serwować względnie wzmożoną w stosunku 
do poprzednich lai nieofiejalną emigrację 

h i poszezególnych osób <lo 

  

             

    

Pożar przy ul 
Wiezeraj późno w nocy wybuchł groźny 

pożar w młynie, przy ul. Legjonowej, nale. 

miany — Melnika, 

  

Zanim pożar zauważono i zanim na miej 
sce wypadku przybyła straż ogniowa, ogień 
szalał już w najlepsze. 

Jała uwaga i wysiłki akeji ratunkowej 
skierowane były wpierw w kierunku zabez- 
pieczenia pobliskich cbjektów drewnianych, 

    

Wymawiać: Kolget 

*Wyrób polski” 

„Legjonowej. 
gdyż silny wiatr przenosił tłące iskry na bu 
dynki, położone nawet dość daleko, od pa. 

cji ratunkowej udało się pożar zlikwidować. 
   

  

skład, w którym znajdowało się 60 pudów ży 
ta. 

Wysckość strał oraz przyczyna pożaru 
nie zcstały narazie ustałone, Policja prowa- 
dzi duisze dcehedzenie. (e).    

Złamał bratu nogę Kamieniem. 
Sienkiewiezowie Stefan, lat 36 i Filip lat 

30, po otrzymaniu spuścizuy po ojeu, nie 

  

    
   

      

wał się na łące, któr: 
i oświadczył bratu, ż     się ten nie wa. 

     

Z Wilejki donosza, cnegdaj motocykl, pro 
wadzeny, przez prokuratora na ckręg Wiłej- 
ka, zawadził © występujące ogrodzenie i wy 
wrócił się. Siefzący z tylu motocyklu sędzia 

  

  NA TROPIE ZBRODNI. 

Wskutek tego u krewnych powstało po- 
dejrzenie, że emigranci w liczbie 12-tu osób 
zGstali przez przewodników zamordowani i 
obrabowani. Krewni w csobach Izraela Pere_ 
wczkina i Mani RapGport, znając osoby, któ 

i przeprowadzić „emigrantów* przez 

   

  

    

domu, żeby poszedł na łąkę i zrobił z młod_ 
szym Без!ет pcrzadek. Filip, zauważywszy     

w jego kierunku posypały się kamienie. Je. 
fen z nich trafił Stefana w nogę powyżej k 

  

   

  

śłedezy Dzaiel Wojtkiewicz z powodu silne. 
go wstrząsu spadł z siedzenia, doznając liez- 
nych obrażeń. (e). 

в r ) 

| © 

1 

sającym dewodėm poiwornej zbredni. Oneg 
daj złożyli oni de Pana Prokuratora Sądu 
Okręgowego w Wilnie pcdanie z prośbą „o 
ustalenie tła i winowajeów tak potwornej 
zbrodni*, 

W podaniu tem krewni piszą między in. 
nemi: „Krewni nasi, którzy mieli > 

  

  

   

    

  

      

    
  

Pierwsze Targi Lniarskie 
w Wilnie. 

Dowiadujemy się, że w porozumie- 
niu z Izbą Przemysłowo-Handlową i 

      

pierwszy Targi Lniarskie. 

Wycieczka kupców 
łotewskich przybyła do Wilna 

Wezoraj przybyła do Wilna wy- 
cieczka kupców łotewskich w ilości 
około 30 osób. Przedstawiciele han 
dlu i przemysłu łotewskiego zwiedzi!i 
Targi, Wystawę Lniarską i jak sły- 
chać mają zawrzeć szereg tranzakcyj 
z wysławcami miejscowymi. 

  

wileńskiem. 
Niezależnie od powyższego do Wil 

   

        

W czwartą rocznicę śmierci 

MT 
1 b. m. 

Serca Jezusowego przy ul. 

Archanielskiej odbędzie się @ 

w do. w kościele @ 

o godz. 6.30 rano nabożeń- 
stwo żałobne. 

O powyžszem powiadamiają 

krewnych i znajomych 

ŻONA i SYNEK. 

  

Uroczystość Stow W. R i H. 

  

   

zamknięty Oddział Farmaceutyczny. 

Z projektem tym, zawód farmaceu- 

tyczny, powodowany troską i dobrem 

naszych Kresów Półocnych, nie może 

się zgodzić z następujących wzglę- 

dów: 
1) Kresy nasze są wystawione na 

największe niebezpieczeństwo zzew- 

nątrz i za wypadek wojny zmuszone 

będą organizować przedew kiem 

obronę w walce gazowej — Wileński 

Oddział Farmaceutyczny właśnie pro- 

wadził w tym kierunku bardzo ener- 

giczną akcję przygotowując do takiej 

obrony rozsianych po wsiach i mia- 

słeczkach aptekarzy. 

  

  

  

pod gołem niebem, wielkie powszech Г й i 3 żącym do Słuckiegc, Szpunta i S-ka, a dzier-  lącego się młynu. Rolniczą w październiku r. b. mają 5 aga PR EO 

B fCzOt: as zakończenie zo, - ‚ я, "Si sai ь й 7 GE /ileńs ziałowi Far- 
RE manifestacje. Wezoraj nastąpiło zakończenie żąwionym cstatnio przez mieszkańca Osz. W wyniku kilkugodzinnej, utrudnionej sk być zorganizowane w Wilnie poraz 2) Wileńskiemu Oddział 

maceutycznemu zawdzięczamy wpro- 

й Zjazd „rem Kresowych” za: rych. Nabożeństwa rozpoczęły się Płemienie, podsycane wiatrem, przerza- Pastwą płomieni padły: budynek młyński Progrs i zakres Targów znajdujź wadzenie naszego zielarstwa na właś- 

wiada się bardzo licznie. Sam Śląsk prz jeszcze liczniejszym udziale za. Siły się na sąsiedni drewniany dom partero. wraz z maszynami i urządzeniem, położony : П)Н""_‘п оаТОВ .11'50.\\ znajdują <iwe tory. 

RADE Z 352 ы wy, należący do tychże osób. wpobłiżu dem parterowy oraz drenian się obecnie w opracowaniu. в 3) Nasze ubóstwo małerjalne w 

olbrzymiej większości wypadków nie 

pozwoli naszej młodzieży kształcić się 

na innych uniwersytetach. 

Bylibyśmy przeto nietylko  po- 

krzywdzeni bardzo boleśnie, gdyby 

ten projekt urzeczywistnił się ale ró- 

wnież i wystawieni na wielką bez- 

radność w wypadku wojny. Pamię- 

tamy dobrze jak doniosłe usługi od- 

  

    sądzimy. że oszczędn 

wych nie wolno robić kosztem zmniej 

my, że głos nasz będzie wzięty pod 

uwagę przy ostałecznem rozstrzyga- 

niu losów Wileńskiego Oddziału Far- 
maceutycznego. 

Za Zarząd Wileńskiego Oddziału 
AS, 

(—) W. Jundziił. 

Żebrzące dzieci, 
Trzeba raz wreszcie zrobić z tem porzą- 

dek. Z nastaniem zimy, zwłaszcza, powiększy 

się grono natrętnych, mizernych dzieciaków, 

które są albo głodne, albo wysyłane przez 

rodziców by zebrały grosze na wódkę. albo 

same zbierają na kino i papierosy, bo i takie 

fakty zostały stwierdzone. Przez ul. Mickie- 

wicza, właśnie najbardziej reprezentacyjną, 

albo chcącą za taką uchodzić, uganiają za 

    

zjazdowe Związek Strzelecki, to jedzie Е в Vike е ior Rzvmelk: megli dojść do porozumienia w sprawie po. 14. łące Stefana, krzyknął, by się wyniósł, bo ‚ ała farmacja francuska w czasie woj | 
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Rubicżowych. W. tem też jest donio: pbrazki. Następnie dzieci rozdały cho | TAWet Noga stanąć na iej łące, bo się z nim  lana, łamiąc mu kość. W stanie cięż 2 ‚ szenia obronnej zdolności kraju, tem- : 
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2 W KJ Aa. “ aty, 60 na ze io ы zygnował. Nie mogła jednak pogodzić się » Policja prowadzi dochodzenie. te). przeważnie z terenu ziem północno ze a i zw śe 

ność. warło bardzo miłe wrażenie. tem jego żona. Onegdaj wypchnęła męża z wschodnich: Oddziału Farmaceutycznego najmniej 
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    *gowskiego 4) w dniu 10 września 

CZARNA KAWA AOZS-u. 

uroczystości XXV-ciole- 
u Strzeleckiego Akademie- 

j Oddział Związku Strzeleckiego 

tudentów Uniwersytetu Stefana Ba- 
orego w Wilnie urządza Czarną Ka- 

     
      

   

    

    

     

     
     

933 r. w cukierni Czerwonego Sztra- 
a. ul. A. Mickiewicza 12. 

Na Czarnej Kawie będzie obecna 
Miss Europy — Tatjana Masłowa. 
Miss Europy będzie rozdawała swoj» 
autografy. Dancing urozmaicą wystę- 
py artystów teatrów wileńskich. 

Bufet własny tani i obfity. Orkie- 
stra wyborowa, 

ZBIÓRKA LEGJONISTÓW. 
Z okazji uroczystości ku uczczeniu XXV 

ązku Strzeleckiego, Zarząd Okręgu 

Związku Legjonistów wzywa ws i 
 ezłonków do stawienia się w niedzielę, 

10 b. m. o godz. 8 w lokalu własnym przy 
ul. Zaułek Bernardyński Nr. 10. 

LECZNICA 
Litewsk. Stow. Pom. Sanit. przy ul. 
Mickiewicza Nr. 33-a tel. 17-77 (daw- 
niej Wileńska 28) wznowiła przyjęcia 
chorych przez lekarzy specjalistów 
w godzinach od 9—2 w dzień i od 

5—7 wieczorem. 

       

  

  

  

Zabił pogrzebaczem 
| w takt muzyki. 

Zdarzyło się to na zwykłej wiej 
bawie, których jest zawsze moc na wsi » 
sie świąt. Miało przebieg znany z wielu in- 
nych podobnych wypadków.  Niecodzienną 
zeczą był jedynie pogrzebacz i muzyka, przy 

( grywająca zbrodni. 

  

   

  

     

  

    

   
większych chat. Tańczono z dziewczętami, 

  

    

   

      

   

   

     

Do tych ostatnich należał 27-letni chłop jak 
dąb-Bronisław Matulaniec, 

Edward Rodziewicz byl slosunkowo trze- 
a byč t wym, gdy przez 
do picia, Jednak na ty'e 

ewnym momencie z 
90 razić hałaśliwe zachowanie się Matul: ы 

Podszedł więc do niego i grzecznie popro- 

    

        

      

się wkrótce z pogrzebaczem w ręku. W taki 

muzyki powstała krótka utraczka i Rodzie- 
wicz legł z rozbitą głową. Zmarł wkrótce, 

Wczoraj. Matułaniec stanął przed sądem 

i został skazany na karę dwuletniego wię 

mia z zawieszeniem na lat 5. Sąd wymierzył 

mu tak stosnkowo łagodną karę, biorąc pod 

uwagę jako okoliczność łagodzącą zamrocze- 
nie alkoholem. WŁOD. 

   

    

  

  

na Krymie „Biribidżanu*, dotąd zwabiają 

nia, się w nowej ojczyźnie. Należy także nad 
mienić, że Resja nie szczędzi środków i spo 
sebów na reklamę „Biribidżanu”, z któreśo 
usiłuje zróbić druga Palestynę i pozyskać w 

sposób społeczeństwa żydowskie całego 
šwiata, 

          

Z tych tež wegledow wielu, zmuszonych 

cjalny wyjazd jest b. trudno, decyduje się 
na przejście „zielonej granicy*, ufając, że 
władze sowieckie nie wysiedlą ich, lecz przyj 
mą gościnnie. 

W pedobny też sposób postanowili zary 
zykować we wrześniu 1932 roku mieszkańcy 

Wilna (poprzednio przy ul. Siraszuna 8—-3) 
29_letni Judel Rudin i jego małżonka 28 lel 
nia Rochel. 

Rudinowie wyszukali ludzi, którzy zaj- 
mują się przemytem *ywego towaru* przez 
granicę i dobili intere | 

Ludzi takich, a właściwie bandy, które 
szmuglują przez granicę, nieraz już wykry- 
wały policja i władze KOP-u, O jednej z po 
dobnych spraw pisaliśmy niezbyt dawno w 
sprawozdaniu sądoówem. Chodziło wtedy о 
bandę, która w bezezelny sposób nabierała 
swcich klientów. Doprowadzała ich do grani 
ey i gdzieś w ciemnym lesie ošwiadezala: 
No, tu już bolszewja, tu nie obowiązuje pra. 
we własności, oddawajcie wszystko, eo ma- 
cie przy sobie, „Przemyt żywy*, steroryzowa- 
ny i ledwo żywy, pozbywał się wszystkiego, 
byłe wyjść z życiem, uciekał czemprędzej, 
sądząc, że rzeczywiście jest w Sowdepji i 
wpadł w ręce kopistów. 

Rudinowie zapewne nie wiedzieli o tem. 
Ziikwidówałi w Wilnie całą gospodarkę i z 
pieniędzmi, ubraniem. kosztownościami oraz 
z dwojgiem nieltnich dzieci—6_letnią Minąi 
półtorarocznem Lejbą Członkowie bandy 
pówieźli rodzinę Rudinėw na Dokszyce do 

granicy. 

    

DRUGI TRANSPORT „ŻYWEGO TOWARU* 

W dniu 28 grudnia 1932 roku wyruszyli z 
Wilna w tym samym celu na Do ce do 
granicy ZSRR. następujący mieszkańcy Wil. 
na: 28-letnia Szejna Perewozkin z dwojgiem 
dzieci 6-letnią Rają i 3-letnim Szmerelem (po 

  

wkrótce rodzina Krasnerów — 62.letni Chac- 

to sama banda (?) przemytników. 

ZAGINĘŁ IBEZ ŚLADU. 

Upłynęło kilka miesięcy, krewni w Wilnie 
daremnie oczekiwali iadomości od emigran- 
tów de „Birbidźanu*. Zaniepokojeni o ich 

les napisali do krewnych emigrantów w 
Rosji, prosząc, by odpowiedzieli, czy nie sły- 

Krewni napisali wtedy do poselstwa ZSRR. 
w Warszawie z prośką © ustalenie czy 050— 
by te byli zatrzymani po stronie sowieckiej, 

a jeżeli tak — to, gdzie zostali internowani. 

Peselstwo ZSRR. odpisało im dwukrotnie, 
że pe przeprowadzeniu żmudnych dochodz 

ustalono ponad wszeiką wątpliwość, że 050- 
by te granicy sowieckiej nie przekroczyły i 

ną, terytorjum ZSRR. nie znajdują się. 

  

    

ali nazwiska przewodników—policji 

stwie pelicji udał się do Dokszyc i okolicy, 
by odnaleźć ślady po zaginionych 12.tu 0s0- 

bach. Rewizja u przewodników dała cieka- 
wy rezultat. U jednego z nich znaleziono ko 
szulę, należącą do Judela Rudina, u drugie 
ge poduszkę Szejny Perewozkin, u trzeciego 

zaś parę butów Judeła Rudina, co znamien- 
ne, jedyną, jaką posiadał, craz czapkę i ko. 

  

     

  

  

  

POTWORNA TRAGEDJA, 

Wynik rewizji tej był dia krewnych wstrzą 

  

nie ulegną pogróżkom przewodników lub 

ciężko, oraz że raczej powrócą do Wilna 

niżby mieli przejść granicę bez rzeczy. Dia. 
tego też powstaje u nas nzasadnione podej- 
rzenie, że krewni nasi zostali podstępnie ©- 
braboeani i zabici, gdyż bez oporu rzeczy 
nie byliby oddali, pozatem ze znalezionych 
przez nas rzeczy wynika, że w porze zimo- 
wej zostali im zdjęte buty, czapka, kożuszek 

  

   dalsze śledztwo. Jedno jest pewne, że na gra- 
nicy rozegrała się tajemnicza tragedja, kio 
rej ofiarami padło 12 osób. (h) 

Stow. Właścicieli Restauracyj i Ho. 

godz. 10 rano. Po nabożeństwie na- 
stąpi poświęcenie sztandaru Stowa- 
rzyszenia. O godz. 11 rano w górnej 
sali hotelu Georges nastąpi akademja 
i wbijanie gwoździ do sztandaru. 

Po południu obrady centrali (rów 

W dniu na- 
stępnym 9 b. m. zwiedzanie Targów, 
oraz zabytków i okolic Wilna. 

  

KURIER SPORTOWY. 
Szkoła Techniczna na!'eniej nłvwa, 

nie. 
W punktacji ogólnej wyraźną prze- 

wagą punktów zwyciężyli uczniowie 
Państwowej Szkoły Technicznej. 

W poszczególnych konkurencjach 
uzyskano szereg niezłych wyników. 
a mianowicie: 100 mtr. stylem dowol- 
nym Siniewicz P, Szk. Techn., 1.23,2. 
100 mtr. stylem klasycznym Nitosła w- 
ski Zyg. Aug. 1.40,6. 50 mtr. stylem 

15,1 sek. W sztafecie 4X25 mtr. 
1) Sz. Techniczna 1.10. 2) Gim. N. Wi- 
lejki 1.24,4. 3) Zyg, Aug. 1.25. Szta- 
feta 8050 mtr. 1) P. Sz. Techniczna 
2,16. 2) Gim. N. Wilejki 2.37. 3) Gim. 
Zyg. Aug. 2.47, 

Szkoła Techniczna zdobyła 26 pkt. 
2) Gim. N. Wilejki 16 pkt. 3) Gim. 
Zyg. Aug. 14 pkt. 

Ostatnie zawody pływackie. 
Staje się coraz zimniej. Jesień za- 

myka już sezon sportów letnich, to 
też pływacy nasi Śpieszą zorganizo- 
wać jeszcze jedne, już ostatnie zawo- 
dy pływackie, które odbędą się w ba- 

SUTARTIS iki DZ 

D-rE GLOBUS 
Choroby skórne | weneryczne 

POWRÓCIŁ 
Wileńska 22, tel. 5-90, od 10 — 12; 5-7 

    

    w Centralnej Kasie 

ONA Ų       I     

ZAŁOŻONA W 1909 R. 
ODDZIAŁY: WARSZAWA, KRAKÓW, LWÓW, TORUŃ, ŁUCK, WILNO 

KAPITAŁY WŁASNE Dn. |-VII-33 r. 6.909.009, — 

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, zorga 

DAJE WIĘC CENTRALNĄ KASA CAŁKOWITE ZABEZPIECZENIE 
I NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE WKŁADEK 

OSZCZĘDZAJCIE I LOKUJCIE SWE OSZCZĘDNOŚCI 

w Wilnie, ul. A. Mickiewicza Ne 28. Tel. 13-65. 

J) 

senie Kuratorjum Szkolnego na Wi- 
ji. 

W niedzielę więc o godz. 11 zawo- 
dami międzyklubowemi zamknięty 
zostanie tegoroczny sezon, który w 
stosunku do roku ubiegłego był znacz 
nie bogatszy. 

Do zawdów niedzielnych starto- 
wać mogą tylko pływacy zgłoszeni 
przez kluby sportowe w W. O. Z. Pły- 
wackim. 

   

$półek Rolniczych 

  MANNY   WOD 

  

     

   

    
  

MAKABI WALCZY NA WOŁYNIU. 
W, sobotę i w niedzielę piłkarze 

czyć będą piłkarze Ogniska K. P. W. 
zasileni graczami Drukarza, a na dru- 
gim froncie — Wołyń — grać będzie 
zespół piłkarzy Makabi. 

Piłkarze Makabi grać będą w Ró- 
iwnem. W sobotę rozgrywają oni 
mecz rewanżowy z Hasmoneją, a w 
niedzielę spotkają się z reprezentacją 
całego Wołynia. 

: RADJORAJD. 

W niedzielę 10 września odbędzie 
się radjorajd organizowany przez 
Rozgłośnię Wileńską. Radjorajd bu- 
dzi duże zainteresowanie i codziennie 
napływają coraz liczniejsze zgłosze- 
nia. 

Wczoraj zostały już zakupione 
przez Radjo trzy piękne puhary kry- 
szłałowe, które ofiarowane będą za 
pierwsze miejsca w kategorji: 350, 
500 i w konkursie jazdy powolnej. 

Organizatorzy przygotowują prócz 
tych trzech głównych nagród jeszcze 

teraz zaś przypominamy tylko, że ter- 

Wilno—Troki—Niemenczyn— Wilno, 

Cały czas szosa. Po rajdzie nastąpi 
na ul. A. Miekiewicza konkurs po- 
wolnej jazdy. 

EGZAMINY DŁA KANDYDATÓW 
NA SĘDZIÓW PIŁKARSKICH. 

dziowskie dla kandydatów na sędziów 

próbnych. 
Umotywowane podanie wraz z ta- 

ksą egzaminacyjną w kwocie 5 zł. na- 
leży przesyłać do Sekretarjatu Wil. 
O. K. S. — Wiłno, Straszuna 12 p. Le- 
on Gisin. 

    

- godz. 8 rano. ich najczęściej listy krewnych, obiecujących sede pośredników i rzeczy dobrowolnie nie od teli, Zjazd rozpocznie się nabożeńsi- trudno się przed nimi opędzić, a jakie to 

: poparcie w początkowym okresie zainstalowa Wkrótce izrael Perewozkin w towarzy- dadzą, gdyż w Rosji o przedmioty te jest h. wem w kościele św. Kazimierza 0 Tobi w enie na obcych!... Bo to: widok nę- 

dzy i żebractwa, brudu i łachmanów, a gdy 

Gziecko jest zbyt natrętne, ugania się za niere 

policjant, albo kelnerzy w cukierniach, czy 

wogóle ktoś starszy „pędzi won*. Ma się 

bardzo przykre wrażenie i nieraz mówil o 

iem goście z innych 'stron. 

  

S LŽ <lo tego niewygodną konjukturą gospodarczą, - z ы R я i z Ё й > ob e każ »cjalnie kierow! 
7ę Strzelecką w dniu 9 września pistamoda adzókowić, Ę doln @ 0\'?. žuszek Klebaūskiego i wiele innych przedmio | EP : ` „ niež w gornej sali Georgesa), wieczo- Czyby nie można było specjalnie seowE 

o tów należących do emigrantów. Niewisdomo ce w tej sprawie przyniesie rem obiad w Zaciszu. ie dzieci do zakładów dobroczynnych i od- 

żywiania, i czyby jakaś charytatywna insty- 

tucja nie zajęła się zbieraniem tych uliczni- 

ków, z których w taki sposób rosną złodzieje, 

rabusie i mogą wyrosnąć zbrodniarze, i skie- 

rować ich do zakładu czy przytułku, gdzieby 

sie inaczej zajmować mogli, niż natrętną, 

upakarzającą, leniwą żebraniną. Во cóż ta 

kie dziecko może czuć? Zazdrość na widok 

sytych, gdy jest głodne, złość do każdego, kte 

mu datku odmawia, (a bardzo rzadko dostają 
Początek o godz. 23. Mieliśmy В asani : i śmy w małym baseniku Ku- dowolhym Andrzejewski Szk. Hand: wwjłeńscy walczyć będą na dwóch ` й оы PAY, 

(Wstęp 2 zł., akademicki 1 zł: TEREN, GDZIE NIE O>OWIĄZUJE PKA- ratorjum Szkolnego zawody szkolne, lowa 36,5 sek. 25 mtr. stylem dowol- frontach. : ędą y WAY 0 EA (rtm (M 

; WO WŁASN:YŚCI. które cieszyły się ogólnem powodze- nym Siniewicz P. Szk. Techniczna Na jednym — Katowice — wal- Ri Adi ASA S danoraliajć о- 

sanie się i upakarzające żebractwo pozbawia- 

ją godność osobistej. Tacy mali żebracy to 

urodzeni „bezrobotni* w przyszłości, 

RADIJO 
PIĄTEK, dnia 8 września 1933 r. 

s. Gimnastyka. Muzyka. Dzien- 
nik poranny. Muzyka. Chwilka gospodarcza. 
10,00: Transmisja otwarcia zjazdu działaczy 
gospodarczych i społecznych, referaty Witul 
da Staniewicza i Władysława Barańskiego. 
12,00: Muzyka z płyt. 12,256: Przegląd prasy 
Kom. meteor. 12,35: Koncert. 12,55: Dziennik 
południowy. 14,50: Program dzienny. 14,55: 
Utwory Estelbeya (płyty). 15,25: Giełda rola. 
15,35: Utwory Schuberta (płyty). 16,00: Koa 
cet z Ciechocinka, 16,30: Transm. z kortów 
Legji Międzynarodowych Mistrzostw Polski 
w Tennisie. 17,00: Nowości teatralne. 17,15 
Koncert solistów. 18, „Nowy ustrój sazna 
rządu w Polsce". 18,35: Wiad. z pola bitwy 
pod Wiedniem z dn. 8 września 1683 r. -— 

5: Rozmait. 18,50: „Ze spraw litewskich. 
Program na sobotę. 19,10: „Na widno 

* 19,30; Tr. z Bratislawy (Opera „Sprze 
a narzeczona“), 20,50: Dziennik wieczor. 

ny. 21,00: Dokąd jechać na święta? — pogad. 
21,10: D. c. transm. 22,00: Muzyka tan, 22,25: 

   

  

   

  

  

    

    

| W drugim dniu świąt Wielkiejnocy ze-  przednio zamieszkali przy ul. Szawelskiej 6 jy i ij надичеЫ оНН НИНАННМИНИЫ szereg dodatkowych, Wykaz wszysi- O : е > 

| ssd ea s na : SA m. uć a dr m k JŲ ii AYN ONA kich nagród w swoim czasie podamy, ue Poł: Kom, meteot. 22,40: Muzyka 

SOBOTA, dnia 9 września 1933 r. 

    

    

   
    

  

   

    

3 , ® 

ito naumór z przyjaciółmi. sa. EE 30-letnia Musia oraz dwoje ich min zgłoszeń upływa w piątek, a 2,00: Czas Giemietykas Mus BĘ 

Późno w nocy asi są kurė Ne Tym ana e ea т - | zgłaszać się trzeba do p. Klebera fie- x, semi Bor "Cs. MS, Araks 
bach. Smulni z usposobienia — pła y portem „žywego towaru“ zaopie ma Lech, Wielka 24, telefon 400. T ns Ko L 

i cątael li р „  kowała się za odpowiednią oczywista opłatą sA S 12.25: Przegląd prasy. Kom. meteor. 12,35: 

Eno ata CCA IA ы AA Radjorajd przebiegać będzie trasą uzyki. 12, iennik połudn. 14,50:    

dzienny. 14,55: Muzyka żydowska. 
Giełda rolnicza, Tr. mistrzostw 

tennisowych. 16,00: Audycja ze Lwowa. 
16,30:L.niana audycja: Recytacje wierszy Ił- 
łakowiczówny. monologi i pieśni ludowe. 
17,00: „W; grodzie Sobieskich i Żółkiew_ 
skich. 17, zyka lekka. 15,15: 
i wierchy — odcz 

   

         

     

mroczystością 25-ej rocznicy istnienia Zw. 
Strzeleckiego na Wileńszczyźnie. W!. progr. 
orkiestra, chór strzel. gawęda i tańce. Re. 
portaż. Tr. na całą Polskę. 20,45: Godzina 
życzeń. 21,05: Dziennik wiecz. 21,15: Prze- 
glad įprasy roln. kraj. i zagr. 21,25: Godzi- 
na życzeń. 22,00: Muzyka taenczna, 22,25: 
Wiad. sportowe. 22,35: Kom. meteor. 22.402 

Muzyka taneczna. 

   

  

sił o zwrócenie większej uwagi na formy to- i kinei 
К - 18,35: 

muskis Mainiin o y szeli nie o Rudniach, Perewozkinej, Klebań. i SARA stdzielni 3 k 3 Bi i 19,15: Wia 

warzyskie. Matulaniec ów odburknął coś, co skim i Krusnerach — o 12-tu osobach z Wii Ba ER! Wil. O. K. S. przeprowadza w dniu R AA sa 
ię nie spodobało Rodziewiczowi. Dlatego też na, którzy pojechali do nich przed kilku mie 670 009 rolników z tych spółdzielni gwarantuje za pożyczki z Centralnej 12 bm. w hotelu „Bristol“ (Miekiewi- „25; Tyg oc ski. „40: ю 

odpowiedział mu aroganeko, a Nani da iedź rzyszła negatywna, › Kasy calym swoim majątkiem: ziemią, budynkami i inwentarzem ” > „> х а Kwadrans litewski, 20,00: „Ognisko strzelez- 4 

Matulaniec odczuł głęboką urazę: zjawił 319041, L PA SEO й cza 22) o godzinie 19-ej egzaminy sę- kie" — na wzgórzach Altarji w związku z
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KRONIKA 
      

Dziś: Narodzenie N. M. P. 

Jatro: Sergjusza P. W. 

  

Piątek 

8 
| Września | 

   
   

Wschóż słońca — g. 4 m. 58 

Zachód a —=g. Gm. 08 

Spostrzeżenia Zakładu Kieteoroiogji U.8.8. 

w Wilnie z dnia 7-VIII— 1933 reku. 

Ciśnienie 763. 
Temp. średn. + 8 
Temp. najw. + 15 

"Temp. najn. + 4 

  

  

Opad — 0,1 
Wiatr — północny 
Tend. barom. lekki wzrost 
Uwagi: przelotne opady. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu 
dzisiejszym 8 wrześnie według PIM. 

Zachmurzenie zmienne, z możliwością prze 

lotnych deszczów. Chłodno. Umiarkowane 
wiatry z kierunków północnych. 

    

DYŻURY APTEK. 

Śnia dyżurują następują-    
Dziś, dnia 8 wrz 

ce apteki: 
Paka — Antokolska 54, Siekierzyńskiegu 

— Zarzecze 20, Sokołowskiego — Tyzenhan. 

zowska — 1, Szantyra — Legjonowa, Zasław 
skiego — Nowogródzka, Zajączkowskiego -— 

Witoldowa. 
Oraz Rodowicza — Ostrobramska 4, Jui 

kowskiego — Wileūska 8, Augustowskiego — 

Mickiewicza 10. 

      

  

OSOBISTA 
— Prezes P. K. O. dr. Henryk 

Gruber przybył w dniu dzisiejszym 

do Wilna. 

MIEJSKA. 

— W Wilnie może być tylko 200 
sprzedawców ulicznych. W związku 
z kilkakrotnie składanemi przez kup- 
ców memorjałami, w których uskar- 
żają się oni na konkurencję, czynioną 
im przez ulicznych względnie domo- 
krężnych sprzedawców, dowiadujemy 

się, że miarodajne czynniki postano- 
wiły zmniejszyć ilość wydawanych 
pozwoleń na handel uliczny. Kontyn- 
gens w związku z tem na Wilno usta 
lony został na 200 pozwoleń. Powyżej 
tej normy zezwolenia na handel uli- 
czny wydawane nie będą. 

— Subweneje mi dla instytucyj dobro_ 
czynnych. Władze miejskie postanowiły wy- 
asygnować tytułem bezzwrotnego subsydjum 
przeszło 70.000 złotych na rzecz instytucyj 
dobroczynnych na terenie Wilna. 

SPRAWY PRASOWE 

— Wykitny pisarz szwajearski w Wii. 
nie. Dowiadujemy się, że w połowie b. m. 
przybędzie na kilka dni do Wilna dr. Hans 
Zbinden, współpracownik rządowego orga- 

nu SZzw: skiego „Der Bund* w Bernie, 
autor cennych prac filozoficznych, etnogra- 
ficznych i in. Dr. Zbinden wygłosił ostat- 
nio szereg znakomitych prelekcyj publi 
nych i radjowych i napisał cykl artykułów 
w prasie szwajcarskiej o polskiej sztuce i" 
dowej. Na tej podstawie otrzymał od dy- 
rekcji Muzeum berneńskiego zaproszenie do 
zorganizowania w tem (Muzeum działu etno. 
grafji polskiej. Po dłuższym pobycie na 
Podhalu i Huculszczyżnie przybywa do Wii 
na dla zebrania potrzebnych materjałów. 
Dnia 14 b. m. dr. Zbindon wygłosi w Związ- 
ku Literatów odczyt p. t. „Czarna godzina 
demokracji”. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— W dniu 18 września 1933 r. [Instytut 

Rzemieślniczy p Izbie Rzemieślniczej w 
Wiilnie uruchamia 6 — miesięczne koeduka 
cyjne kursy fryzjerstwa damskiego dla kan 
dydatów do egzaminu czeladniczego względ 
nie czeladników. 

Opłata wynosi 12 zł. miesięcznie. Zapisy 
są przyjmowane w Izbie Rzemieślniczej 4» 
dnia 15 bm. 

      

  

  

  

    

   

  

  

  

  

SPRAWY AKADEMICKIE 

— Zbliżenie polsko-łotewskie w 
„Polonii* i „Cresovii*. Na kwalerze 
Polskiej Akademickiej Korporacji 
„Cresovia* w Wilnie ma swoją sie- 
dzibę akademickie Koło Polsko-Ło- 
tewskie, którego gros członków sta- 
nowią Cresovusi. Zadaniem Koła jest 
współpraca nad zbliżeniem polska 
łotewskiem i wzajemnem poznaniem 
się dwóch sąsiadujących ze sobą na- 
rodów, co niewątpliwie wpiynie na 
lepsze i korzystniejsze ukształtowa- 
nie się sąsiedzkich stosunków. 

Koło pracuje bez reklamy a jed- 
nak w tej pracy już zrobiło spory 
krok naprzód. Mając na względzie 
teren akademicki Koło doszło do 
wniosku, że najlepszą drogą do osiąg 
nięcia tego zbliżenia, jest zacieśnię 
cie ściślejszych stosunków z akade 
miekiemi korporacjami łotewskiemi, 
bowiem korporacje wywierają decy- 
dujący wpływ na życie akademickiej 
społeczności łotewskiej i wyciskają 
swe piętno na życiu społecznem. Wy- 
chodząc więc z tego założenia dele- 
gacja korporacji „Cresovia* i Koła 
Polsko-Łotewskiego na czele z pre- 
zesem mjr. W. Komarowskim w dn. 
29 i 30 lipca b. r. odwiedziła kolegów 
Łotyszów w Rydze, celem zaznajo- 
mienia się z ruchem i życiem korpo- 
racyjnem na miejscu. Delegacja była 
bardzo serdecznie przyjmowana przez 
Łotyszów. Dwudniowy pobyt pozwo- 
lił na zwiedzenie zaledwie kilku kor- 
poracyj z pośród 19 ale zato najstar- 
szych. Członkowie delegacji odwie- 
dzili korporację „Lettonię* założoną 
w r. 1872 i „Talavię* zał. w r. 1900 
oraz korporację żeńską „Dziutra“. 

To jednak w zupełności wystarczyło, 
żeby zapoznać się z całokształtem 

        

życia, poruszyć na miejscu wiele 
wspólnych zainteresowań i zagad- 
nień społecznych oraz zadzierzgnąć 
węzły serdecznej przyjaźni. 

Łotysze też zainteresowali się ży- 
ciem akademików wileńskich i w dr. 
2i3 września odwiedzili korporacje 
„Polonia“ i „Cresovia*. Prezes „Lett- 
tonii*, prezes „Talavii*, przedstawi- 
ciele „Selonii* i „Fraternia akade- 

micka* reprezentowali cztery korpo- 
acje. W dniu 2 września na spotka- 

nie gości na lotnisko w Porubanku 
vyjechali filister koniwentu „Polonia“ 

K. Samorewicz, prezes korp. „Creso- 
via“ mgr. W. Komorowski, prezes 
akad. stow. „Liga“ S. Kuroczycki i 
prezes Koła Polsko-Łotewskiego T. 
Mazowiecki. Po wspólnym obiedzie 
jw) restauracji „,„Bukiet* goście byli 
podejmowani na kwaterze korp. 
„Gresovia“. Powitał ich imieniem 
korp. prezes mgr. Komorowski. W 
odpowiedzi zabrali głos goście łotew- 
scy, którzy podkreślili radość, że mo- 
gą się zetknąć z korporantami wileń- 
skimi i poznać ich życie i stosunki 
oraz zapewnili podtrzymywanie tej 
łączności. 

Wieczór upłynął na miłej i ser- 
decznej pogawędce, wzajemnem bra- 
taniu się i omówieniu wielu spraw, 
które dotychczas nie były dostatecz- 
nie wyjaśnione. Ponieważ niektórzy 
z korporantów byli dziennikarzami 
jak red. „Jaunakas Žinios“ Goppers, 
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Miss Europa w Wilnie. 

    a zdjęciu „Miss Europa** Tatjana 1 

  

usłowa w 

22 

oknie wagonu na dworcu warsz 

goście w niedzielę byli podejmowani 

obiadem w „Bristolu* przez dzienni- 

karzy wileńskich. Wieczorem zaś byli 
podejmowani przez konwent „Polo- 

nia* na kwaterze konwentu. 
Nazajutrz goście w towarzystwie 

gospodarzy: odjechali na lotnisko w 
Porubanku, skąd odlecieli do Rygi. 
W czasie pobytu w Wilnie akademiev 

łotewscy zwiedzili miasto i Targi. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— ZŻebrznie Kłubu Myśli Państwowej. We 

wtorek dnia 12 bm. o godzinie 8 wiecz. od 
będzie się w lokalu Żydowskiego Klubu Mv 

Śli Państwowej w Wilnie przy ulicy > 
mieckiej 21 r. 21 zebranie z odczytem n. 
„Układ o pomarańcze”. 

Wstęp wolny. 

SPRAWY ROBOTNICZE 

— Bezrobocie zmniejszyło się. Ostatnie 
dane notują dalszy nieznaczny spadek be, 
robocia na terenie Wilna. Obecnie podług 
prowizorycznych obliczeń Wiilno liczy 5895 
bezrobotnych. 

W porównaniu z tygodniem poprzed- 
nim bezrobocie zmniejszyło się o 33 osohy. 

RÓŻNE. 
yeznych R. 

    

   

   

  

    
     

—Czytelnia czasopism srt, 
W. Z. A. (Ostrobramska 9) czynna jest co. 

dziennie od godz. 6 do 9 wiecz. Kolekcja 
przeszło 70 wytwornych czasopism w 7 je- 
zykach wzbogaciła się ostatnio sowieckiem 
czasopismem  „Iskustwo* bogato  ilust 
wanem dziełami malarstwa, grafiki, rzeź 

i architektury. 
Jednorazowy wstęp do Czytelni 20 žr. 

Bez miłosierdzia. 
płucami 

    

Bez litości nad powonieniem i 

wilnian są arbony. Coraz zdawałoby się moc- 

niejsze gazy wyłaniają się z pod nich i cięż- 

ką, dymną smugą ciągną się długim tuma 

nem przez ulicę. Dzieciom wygryza oczy, 

kichają psy i dorośli, kaszle się i spluwa, 

doktorzy osądzili, że gazy arbońskie są szko- 

dliwe dla zdrowia, ale cóż to obchodzić może 

przedsiębiorstwo? Nie na takiem zatruwa 

        

      

ludzi robią się na świecie pienią 

na jednak rzecz, opowiadają, że nie tak da- 

leko, w Kownie, chodzą po mieście takie 

same autobusy i nie wydają tak obrzydliwych 

wcni i dławiących gazów. To znaczy, że i u 

nas mogłoby być imaczej, tylko że... 

Zabójczyni Purty 
przed Sądem Apelacyjnym.? 
W dniu 8 bm., w piątek, przed sądem 

apelacyjnym stanie zabójczyni Purty, Marja 

Pilko. 
W) sprawie tej apeluje prokurator, doma 

gając się wyższego wymiaru kar 

    

     

    

Z Legionu Młodych. 
WIECZOROWA SZKOŁA DOKSZTAŁCAJĄ. 

CA DLA DOROSŁYCH. 

5 Dokształcaj 
e zimowym 19: 

Okręgu Legjonu Młodyt 
| jącej 7-mioklasow 

wie   zorową 
hwo 
tomenda 

  

   

L. M. ul. Królewska 5 m, 22 w godz. od 17 - 
19. Informacje zegółowe i warunki przy. 
jęcia będą udzielane na miejscu. 

    

GRGANIZACJA KURSÓW  MATURALNYCII. 

    

  

W okresie zimowym 1 
Okręgu Legjonu Młodych or 
maturalne przy współudziale Sekcj 
cieli Szkół Średnich ZNP. 

Zakres kursów — niższe i wyższe klasy 
gimnazjum i przygotowanie do egzaminu doj 
rzałości, 

Zapisy kandydatów przyjmuje Komen ła 
Okręgu L. M. ul. Królewska 5 22 codzien 
nie.od godz. 17 — 19. 

rzy zapisach będą udzielane szez 
informacje. 

4 Komenda 
je kursa 

Чацелу 
    

     

  

zółowe 

  

ZAPISY NAUCZYCIELI DO LEGJONU 
MŁODYCH. 

ązku z organizacją Komórki zawa 
dowej nauczycielskiej L. M. podajemy do wia 
domości, że zapisy przyjmowane będą codzien 
nie w lokalu Komendy Okręgu L. M. Królew 
ska 5 — 22, lub listownie pod tym adresem 
ewentualnie pod adresem leg. Kolator Alfred 
Wilno, Zarzecze 8 — 4. 
iRównocześnie podajemy do wiadomości, że 

pierwsze zebranie organizacyjne, oraz otwar 
cie roku kandydackiego L. M. dla nauczycieli 
zostało ustalone na dzień 15 września b. r. 

Zgłoszeni po tym terminie będą przezna 
czeni na następny kurs kandydacki. 

    

    

  

AKCJA ŚWIETLICOWA LEGJONU MŁ. 

W związku z uzgodnieniem stanowiska z 
inspektorat zkoluym m. Wilna co do jed 
nolitej akcji świetlicowej na terenie Kół Ab 
solwentów szkół powszechnych, L. M. uru. 
chamia Kurs instruktorów świetlicowych przy 
Komendzie Okręgu L. M. z dniem 13 bm. Kie 
rownietwo akcją świetlicową powierzono leg 

Szpiganowiezowi Tadeuszowi. 

   

ORGANIZACJA UNIWERSYTETU POWSZE. 

    

CHNEGO, 

Leg. Krawiec Lucjan został mianowaav 
kierownikiem Uniwersytetu Powszechnego 

  

  

organizowanego przez Komendę Okręgu L. 
M. na terenie. Wiieczorowej Szkoły Dokszt. 
dla Drosłych, organizowanej przez Inspekt». 
rat Szkolny m. Wilna. 

BIURO INFORMACYJNE DLA NOWOWSTĘ 
PUJĄCYCH NA WYŻSZE STUDJA. 

Otwarte przez nas biuro informacyjne dia 
nowowstępujących na wyższe studja cieszy 
się dużem powodzeniem, gdyż w dniu dzisiej 
szym biuro odwiedziło 12 osób. Informacje 
udzielamy bezinteresownie codziennie 94 
godziny 11 — 13 w lokalu Kom. Okr. ul Kró 
lewska 5 — 22. 

  

    

  

TEATR | MUŻYKA 
— Teatr Miejskiw Wilnie. „Tak a nie 

inaezej* w Teatrze Letnim z gościnnym wy 
stępem Marjusza Maszyńskiego. Dziś, pią- 
tek 8 września o godz. 8 m. 30 w. ujrzymy 
świetną, pełną pogody i humoru komedję 
znanego autora i aktora Marjusza Maszyń- 
skiego p. t. „Tak a nie inaczej”, który wy. 
stąpi gościnnie w tej sztuce, stwarzając 
pierwszorzędną kreację wykolejeńca 
wego, którego na dobrą drogę „wprowadza 

poezja miłości. Parinerką znakomitego gos- 
cia będzie p. M. Grelichowska. Resztę obsa- 

dy stanowią ulubieńcy Wilna, których war. 
to ujrzeć w tej przepysznej i koncertowo 

nej komedji. 

— Pcpołudniówka niedzielna w Bernar_ 

dynee. W nieżzielę dnia 10 września r. b. 

4 pop. dana będzie słoneczna x- 

  

   

    

   

o godz. 

  

     
medja „T nie inaczej, z gościnnym wystę 

pem Marjusza Maszyńskiego. Ceny mie, 

zniżone. 
— Teatr Muzyczny „Lutnka“. „Len“, 

„Polska krew jejsze widowisko skła- 
-'e się z pokazu.rewji, oraz barwnej op" 
„Polska krew'* — schodzi z repertua- 
pełni powodzenia, ustępując miejsca 

ższej premjerze. Dotychczasowe przed 
stawienia cieszyły się wielkiem  powodze. 
niem i zdobyły sobie uznanie całej prasy 
i publiczności. Początek o godz. 8 w. Wy- 
cieczki grupowe korzystają z ulg biletowych. 

— Indywidualne zniżki de teatru „Lut. 
nia dla zwiedzających Targi Północne, W 
porozumieniu z Dyr. Targów Północnych — 

one zostały od dnia dzisiejszego 
. zniżki biletowe na parter za oka- 
legitymacji, wydanej» przez Dyr. 

  

    

   
   

  

  

  

   
zaniem 
Targów. 

— Poranek dla 
„Lutni*. Kto z dzieci był na ciekawem wi. 

dzieci i młodzieży w 

dowisku „Z pałacu do cyrku* W. Stani- 
sławskiej ten długo zachowa je w pamię. 
ci. Gra artystów z pp. Dunin-Rychłowską i 
Tatrzańskim na czele dzieci, śpiew i mu. 
zyka, tańce komików, chińczyków, pajaców 
i akrobatów, piosenki Biba składają się na 

  

   

    
  

oryginalną, zupełnie nową, "nieznaną w 

przedstawieniach dla dzieci całość, a treśt 
zaciekawia i (porusza najbardziej  ospal 
serduszka. Ceny miejsc od 25 gr., pozwalają 
każdemu z rodziców dostarczyć dzieciuin 
tak kulturalnej rozrywki, jaką jest teatr. 
„Z pałacu do ku“ wystawione będzie 
poraz 3-ci w niedzielę 10 b. m. o godz. 12 
m. 30 pop. 

NOWINKI RADJOWE. 
OTWARCIE ZJAZDU GOSPODARCZEGO. 

Dzisiaj o gdz. 10 rano mikrofon wileń 
ski rozpocznie transmisję ze Zjazdu ‹ 
łaczy gospedarczych i społecz 

rozpoczyna w Wilnie. 
głoszą referaty pp. Witold 
Władysław Barański. 

O MISTRZOSTWO W TE. 

Druga transmisja z о 
jest w programie dzisiejszym na 
16.30. Tenisisci wileńscy łączcie się przy 
słuchawkach i głośnikach, gdyż będzie to re 
portaž z narodowych ostw 

      

    
    

  

Na otwarciu w 
Staniewicz i 

   

    

  

   

  

  

   

  

Polski w Zawody odbyw się 
na stadjonie Legji w Warszawie. 

TRANSMISJA Z BRATISLAWY. 

Słynna opera Smetany „Sprzedana naezr      

  

transmitowana będzie dzisiaj p 
wszystkie Rozgłośnie Polskie ze sceny 
lru „Narodni Divadlo“ w Bratislawie. W 
roli głównej wystąpi znakomita śpiewaczka 
polska Ewa Bandrowska.Turska. 

PIERWSZY RADJORAID WILEŃSKI. 

W niedzielę 10 b. m. w godzinach po- 
łudniowych odbędzie się Radjoraid, zorga. 
nizowany przez Rozgłośnię Wileńską w c>- 
lu ywienia sportu motocyklowego. Rad 
joraid odbędzie się na trasie Wilno—Trok: 
—Wilno—Niemenczyn—Wilno. Na zakoń. 
czenie rajdu odbędzie się ciekawy „kon- 
kurs na najwolniejszą jazdę. Ten fragment 
Radjoraidu transmitowany będzie przez mi 

krofon o godz. 16.30. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
NIEOSTROŻNA JAZDA. 

Onegdaj wieczorem przy ulicy Zamkowej 
na skutek własnej nieostrożności Jan Piotrow 
ski (Śniegowa Nr. 2) jadąc rowerem, wjechai 
na furę ciężarową powożoną przez Piotra Ku. 
narda (Makowa 17). 

Roer został strzaskany. Nieostrożny rowe- 
rzysta edniósł lekkie potłuczenia. (c). 

  

     
      

  

      

ka Szejna Braz zam. tamże. 

  

czo tytoniowy. Firma istnieje od 1933 r. Właściciel- 

W dniu 13.V. 1933 r. 

Nr. 240 (2881) 

Bruk pod Ostrąbrama. 
Już dawno przechodnie uchylający poboż 

nie kapełuszy i czapek koło Kaplicy, zauwa- 

  

   
żyli Iny stan kostki drewnianej. 

az przy przenoszeniu chorych, 

jeszcze się bardziej to dało we zna.    
ki. Powybijana kostka tworzy wgłębienia i 

iury i wyboje, pełne wody po desz- 

obryzgu stojących, jeśli się kto po- 

kałuże, 

  

CZU.      

    

cy na wykręcenie nóg. Czy 

azane, uporządkować miejsce 

tak dużego i częstego skupiania się ludności, 

zek krajowych i cudzoziemskich? 

ntędy wstrzymany jest ruch ko- 

nie byłoby wsk: 

    celu wyci 

  

Ponieważ 

  

łowy, najwłaściwiej byłoby wylać całą prze 

strzeń asfaltem, coby pozwoliło klęczącym 

niejednokrotnie pielgrzymkom mieć zapew- 

  

rione suche i czyste miejsce do modlitwy. 

ź pogranicza. 
MANUFAKTURA POLSKA 

DO LITWY. 
Z pogranicza donoszą iż przez sta- 

cję graniezmą Raczki przewieziono da 
Litwy przez Prusy Wschodnie w cią- 
gu ostatnich dni września kilka wa- 
gonów manufaktury polskiej i towa- 
rów na ogólaą sumę 456.500 zł. To- 
wary te zakupione zostały przy po- 
średnictwie kupców niemieckich, 

SŁO A POLSKA DLA 
SOWIETÓW. 

W osłatnich dniach przez Stołpce 
do Rosji sowieckiej z województw 
północno-wschodnich wywieziono 
przeszło 3000 klg. słoniny oraz około 
tysiąca klg. bitych bekonėw. 

Zakupy poczynione zostały przez 
sowieckie przedstawicielstwo handlo- 
we w Warszawie i delegata handlo- 
wego sowieckiego w Stołpcach. 

Dalsze transporty słoniny odejdą 
w pierwszych dniach października 
Fb: 

ŚMIERĆ PODCZAS NIEUDANEJ PRÓBY 

UCIECZKI DO POLSKI. 

Ze Stełpeów donoszą, iż na granicy so- 
ieekiej cjonie Niegorełoje przed kilg« 

dniami zatrzymano czterech osobników wraz 
z pewnym urzędnikiem sowieckim z Połocka 
którzy usiłowali przekreczyć nielegalnie gra- 
nicę. Ponieważ zatrzymani stawiali opór so- 

wieckiej str: — strażniey użyłi broni zabi. 
jając jednego z uciekinierów niejakiego 

fimeowa. 

  

      

  

   
   

Z życia żydowskiego 
DELEGACJA POLSKA NA KONFENCJĘ 

GENEWSKĄ. ) 

  

     

  

    d delegac В 
ki, pos. Wac cki, Ma 

zur, red zwalbe, red. Marek Turkow, Ras 

ner i an. Wi Genewie przyłączą się da 
delegacji polskiej poseł dr. H. Rosmarin & 
Dr. J. Gotlieb, którzy obecnie biorą udział w 
obradach Kongresu Sjonistycznego. 
ZNOWU PRÓBA „OKUPACJI* GMINY. 

zoraj zjawił się w lokalu gminy wi. 

ej niejaki Szekstulski wraz z żoną if 
dał od urzędującego personelu wyzna. 

czenia mu bezpłatnego pomieszczenia w ied 
nej z nieruchomości gminy. 

Awanturującego się amatora na bezpłatne 
mieszkanie musiała usunąć policja, grożąc 
w razie ponownego majścia gminy zamknę 
ciem w areszcie, Jak się okazało mieszka 
obecnie Szukstelski w tanich domach gminy 
jako sublokator. Widocznie znudził mu się 
cudzy kąt, więc postanowił tanim kosztem 
zaawansować na lokatora. 

WYDAWNICTWO Ż. I. N. 
Nakładem Żydowskiego Instytutu Nauko 

wego w Wilnie wyszedł drugi tom pracy, zn% 
nego hisłoryka żydowskiego prof. Szymona 
Dubnowa. p. t. „Historja chasydyzmu. — 
Cały dochód z pierwszego nakładu dzieła 
przekazał prof. Dubnow Żyd.  Instytutowt 
Naukowemi w Wilnie. 

    

   

    

   

  

Akuszerka 

Marja Lalnerowa 
999— -1T. 

    
Lai. 000 vi. Zachwyt: „ARJANA” © PL. 
  

ekranów 

CAS l NO e 
| pikanterji p. t. | 

wysokiego poziomu artystycznego tego filmu, 

Dziś! Super-film prod, „Metro“ 1933-34 r, HELIOS| ži; arcydziele 

szających „„CZEMPA'' i inne niezapomniane kreacje. 
mountu. 

DŹWIĘKOWE KINO 

„ROXY“ 
Kickiowioza 22, tel. 16-28 

pamięć 
WZMACNIA i UDOSKONALA 

profesor mnemoniki D. FAJNSZTEJN, Wilno, Żeligowskiego 1 m. 4. 

Dzięki mojej metodzie mnemoniki, opartej na prawach PSYCHOLOGII, 

FIZJOLOGII, LOGIKI I PEDAGOGIKI, PAMIĘĆ PRZYWIRÓCONA zostaje 

tym, którzy ją utracili, POLEPSZA SIĘ u mających złą i UDOSKONALA SIĘ 

u obdarzonych dobrą, przyczem USUWIA SIĘ ROZTARGNIENIE I LENI- 

STWO, WZMACNIA SIĘ WOLA 1 POLEPSZAJĄ SIĘ WSZYSTKIE ZDOL. 

NOŚCI UMYSŁOWE (wpływając korzystnie na CHARAKTER I SYSTEM 

NERWOWY) u osób KAŻDEGO WIEKU, poczynając od 8 lat DO SĘDZE- 

WEJ STAROŚCI. 

Moje lekcje mnemoniczne, zawierające ŁATWE 1 PRZYJEMNE 

nia umysłowe o tyłe SWOBODNIE dają się przyswoić, że zupełnie i 

MU nie przeszkadzają w kontynuowaniu FIZYCZNYCH I UMYSŁOWYCH 

zajęć, przy których ćwiczenia mnemoniczne są ODPOCZYNKIEM po zwy- 

kłej uciążliwej pracy, i, poświęcając na nie 20—30 minut dziennie, KAŻDY 

po ukończeniu mego PEŁNEGO KURSU mnemoniki, ROZWIJA I WZMAC- 

NIA siłę i działalność swej PAMIĘCI do takiego stopnia, że po przeczytaniu 

czegokolwiek JEDEN lub, dwa razy, jest w stanie nietylko powtórzyć 

NATYCHMIAST przeczytane w porządku PROSTYM I ODWIROTNYM aka 

NA PAMIĘĆ, lecz także, co jest najważniejsze — WSZYSTKO przyswojone 

zatrzymać w pamięci NA ZAWSZE. : ; 

Jednocześnie Z OGÓLNEM WZMOCNIENIEM PAMIĘCI moje lekcje 

sprzyjają  ŁATWEMU, SZYBKIEMU Е TRWAŁEMU  zapamiętywaniu 

WSZELKIEGO MATERJAŁU NAUKOWEG р ' 

Moje lekcje korespondencyjne dla zamiejscowych w zupełności zastę-. 

pują ustne wykładanie. 
Prospękty — broszury wysyłam bezpłatnie. 
Informacje osobiste 3 — 7 po południu codziennie, 

    

   

                  

     

    

   

   
   

    

    

   

   

  

   

    

ABS 
i | Wydawnietwo „Kurjer Wileūski“ S-ka z ©gr. odp. 

Początek seansów: 

  

siabiesic: Brygida Helm icz: Iwomne Made *cyxx; pass: Albert Prejean 

„sazyt« Podróż poślubna we troje csv... 
NAD PROGRAM: urozmaicone dodatki dźwiękowe. 

Mistrz WALLACĘ BEERY (CZEMP) w swem najnowszem 

SERCE OLBRZYMA (oryg.tytuł CIAŁO—Flesh). Współudział biorą: Karen Morley 
i Ricardo Cortez. Film ten o wartościach artyst., przewyż- 

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

Kto stroskany i strapiony, kto chce zapomnieć o kryzysie, niech śpieszy na 2 godzinną ucztę śmiechu i hu- 

moru na najpiękniej- Ž0 = A A JES R Ą N o c z ORA howto 
szy film sezonu p. t. 

Muzyka króla kompozytorów Pawła Abrahama. NAD PROGRAM: Najnowszy tygodnik Foxa i Magik Garpet — 
zdjęcia z Chin. Ceny popularne. 4,6, 8 i 10,20. 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 

i moczopłciowe 

Wileńska 7, tel. 10-67 
od godz. 9—1 i 4—8 

Instytut Piękności 
Oddział Paryskiej f-my 

„KEVA“ 

Now Sącz — Ka- 
y mienice, do- 

my, wille, parcele najko- 
rzystniej sprzedaje: Biuro 
„Informator“,  Jagiellon- 
ska 6. Żądać ofert! 

Diiemonfowane 
2 ciepłe, jasne z ładnym 
widokiem — pokoje (sa- 
lon i sypialnia) — na wy- 
sokim paiterze — z me- 

  

  

blami lub bez. Można z | ul. Mickiewicza Nr. 37 
utrzymaniem. telefon 6-57 

Sierakowskiego 14 m. |. | przyj. od godz. ll-ej do 
|l-ej po południu. 

Odmładzanie twarzy. Le- 
czenie wszelkich wad cery 

Masaż i Elektryzacja. 

W.Z.P. 58. 

Młodej osobie, naj- 
lepiej stu- 

dentce, dam ładny pokój 
z opałem i elektryczno- 
ścią za konwersację nie- 
miecką i francuską z oso- 
bą dorosłą i znającą ję- 
zyki. Bonifraterska 8—10 

Od godz. 4—5 pp. 

Urzędnik: gospodarczy 
jar 34 2 thietnia prakty: 
ką dzielny i energiczny 
z bardzo dobremi świa- 
dectwami i poleceniem 
na stanowisku pragnie 
zmienić posadę od 1.X.33 
jako żonaty. Okolica obo- 
jętna, wymagania skrom- 
ne. Łaskawe zgłoszenie 
pod adresem: P. Dobski, 
Parkowo, folw. Oborniki 

(Wielkp.).     

iejgsty Handlowy. 
Do Wydziału Rejestru Handlowego Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto na- 

stępujące wpisy: 

W dniu 31.V. 1933 r. 
1506. II. Firma: „Szejnkier lzaak*. Firma obecnie 

brzmi: „Izaak Szejnker — spadkobiercy, dożywotnica 
Ałta *. Spadkobiercy Efraim, Abraham, Ba- 
sia, Leja Szejnkerowie. Dożyotnica Alta Szejnker zam. 
w Wilnie, przy ul. Niemieckiej 23. Na mocy testamen 

tu zmarłego lcchoka Szejnkera z dnia 9. Х. 1928 r. 

zatwierdzonego do wykonania decyzją Sądu Okręga- 
wego w Wilnie I Wydziału Cywilnego dnia 8. X 

1930 r. przedsiębiorstwo przeszło w dożywotnie posia 

    

da: Ałty Szejnker zaś na własność spadkobierców 
Ffraima Abrahama Basi i Sory Szejnkerów. 996-—I!. 

  

W dniu 16.V. 1933 r. 
13427. I. Firma: „A. Pliskin, Ch. Kopelowicz i 

S.ka*. Sklep towarów spożywczych i bakalejnyc. 
Siedziba w Dokszycach, pow. Dziśnieńskiego. Wspó! 
nicy zam. w Dokrzycach, pow. Dziśnieńskiego Abram 
Pliskin, Chaim Kopelowicz Szmujło — Icko Jesiu 

Mowsza Kopelowicz i Berko Warfman. Spółka firmo- 
wa zawarta na mocy umowy z dnia 29. XII. 1932 r. 
na czas nieograniczony. Zarząd należy do wszystkich 
wspólników. Weksle, umowy zobowiązania w imienin 
spółki podpisuje jeden ze wspólników pod stemplem 
firmowym również każdy z nich ma prawo otrzymy- 
wać wszelkiego rodzaju korespondencję zwykłą po 
leconą, wartościową przesyłki i przekazy wpływające 
na imię firmy, jakoteż prowadzić sprawy spółki w 
instytucjach sądowych i administracyjnych i wyda- 
wać plenipotencje na prowadzenie tych spraw. я 

997—-i1. 

  

  

   
   

Skład materjałów budowlanych. Si 
ul. Zawalna 25. Przedsiębiorstwo istnieje od 192 

Wspólnicy zam. w Wilnie. Tuwja Ryman — przy 

Zawalnej 25 i Sender Szofer przyzaułku Węgierskim 

Nr. 17. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z 
dnio 10 st a 1928 r. na czas nieograniczony. Za 

rząd należy do obu wspólników łącznie. Weksle, umo 

  

   

  

wy, zobowiązania i plenipotencje w imieniu spółki 
podpisują pod stemjplem firmowym obaj wspólnicy 
łącznie natomiast korespondencję zwykłą poleconą 
i wartościową oraz przesyłki pocztowe i koleją żelaz- 
ną może otrzymywać każdy ze wspólników oddziel 

nie za swojem pokwitowaniem. 998—1I. 

W dniu 16.V. 1933 r. 
13429. I. Firma: „Sklep spożywcz* tytoniowy — 

Szejna Braz* w Wilnie ul. Zarzeczna 25. Sklep spożyw 

    

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

     PB 
ж оч 

(w Vilnia, dw   

  

13430. I. Firma: „Zelda Szaker* w Wilnie ul. W. 
Stefańska 3. Sklep spożywczo kolonjalny. Firma ist. 
nieje od 1933 r. Właściciel — Zelda Szaker, zam. w 
Wilnie, ul. N. Subocz 6—1. 1000—11. 

Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 

W dniu 18.VII. 1933 r. 

13459. I. Firma: „Inżynier Jasekiel Spokojny w 
e, ul. Straszuna 10/3. Prowadzenie robót kanai.- 

i wodociągowych. Firma istnieje od: 1929 r. 
l — inż. Jesekiel Spokojny zam. tamże. 

994—VI. 

  

       

W dniu 27.VII. 1932 r. 

13460. I. Firma: „Józef Samuk* w Wilnie, ul. Pił 

sudskiego 19. Pracownia elektrotechniczna. Firma ist. 

mieje od 1932 r. Właściciel — Józef Samuk zam. w 

Wilnie, ul. Piłsudskiego 19 m. 12. 

W dniu 16.V. 1933 r. 

13431. I. Firma: „Sklep towarów bławatnych J.: 

siela Cimachowicza w Duniłowiczach*. w Duniłowi. 

czach, pow. Postawskiego. Sklep towarów bławatnych. 
Firma istnieje od 1933 r. Właściciel — Josiel Cima- 

chowicz zam. tamże. 1001—VI 

  

13432. I. Firma: „Florjanna Przyjemska* w Wil- 
nie, ul. Zawalna 21. Sklep wędlin. Firma istnieje 04 

    1933 r. Właścicielka Florjanma Przyjemska zam. 

tamże. 1002—VT. 

W dniu 20.V. 1933 r. 

13433. I. Firma: „Fabryka Czekolady Triumfator 

Samuel Brojdo*, w Wilnie, ul. Wszystkich Świętych 

Nr. Wytwórnia cukrów. Firma istnieje od 1988 » 

iel — Samuel Brojdo, zam. w Wilnie ul. Sie 
1003—VI. 

    

13434. |. Firma: „Przedsiębiorstwo Motocykli B. 

S. A. w Wilnie — Jan 'Weyssenhoff*, w Wilnie u. 

Wielka 24. Sprzedaż motocykli BSA. i akcesorji do 

mich. Firma istnieje od 1933 r. Właściciel — Jan 

Weyssenhoff, zam. w Wilnie, ul. Nowogródzka?2. 

1004—Vi. 

  

13435. I. Firma: „Sklep spożywczo bakalejny Da. 
wid Sondak — Łyntupy* w Łyntupach, pow. 
ciańskiego. Sklep spożywczo bakalejny i tytoniow 
Firma istnieje od 1932 r. Właściciel — Dawid Son- 

dak zam. tamże. 1005—V!. 

     

przyjmuje od 9 do 7 wiecz- 
ulica Kasztanowa 7, m, 5: 

W. Z.P. Nr. 69. 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom, Zana 
na lewo Gedeminowską 

ul. Grodzka 27. 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamie gabinet kosmetyex* 
my, usuwa zmarszczki, bre” 
dawki, kurzajki i wągry: 
W. Z. P. 48. 8323 

li. blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skó,ne i moczopłciowe, 

ut. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, cd 9—1 į 3—6 

W. Z. P. 29. 

TC: ITIC) 
2020040400004 
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