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NALEŻNOŚĆ POCZTOWA OPŁACONA RYCZAŁTEŃ 

Cena 15 groszy 

  

   

  

Własnemi siłami. 
Dziś 16 b. 

dzkiege w Wilnie 

  

"Narodowej. 

Spoleczeństwo nasze w ciągu kil-    

kunastu lat ostatnich dokonało wielu 

rzeczy godnych uwagi, podjęło wiele 

zadań pozornie ponad siły będących, 

uwieńczo- a jednak powodzeniem 

nych. Są one naogół biorąc — 

przez zewnętrzny, a 

przez samych Polaków zapoznawane 

świat nieraz i 

lub niedoceniane. Błąka się wci 

jeszcze na świecie opinja o Polsce 

  

cudem dziejowym lub obcym wysił- 

kiem wskrzeszonej, o Połsce godnej 

łez i sentymentałnego współczucia. o 

Polsce — objekcie filantropijnej po- 

mocy. Mało klo zna dokładnie praw- 

dziwą historję roku 1918 i 1920, malo 

może zestawie- kto ocenić wymowę 

nia obrazu kraju naszego w momen- 

  

<ie zakończenia wojny z jego obra- 

  

zem w dniu dzisiej: 

pomimo 

zysu powszechnego — jakże wymow- 

„ym. A przecież— 

    

erech lat ciężkiego kry- 

ne jest to zestawienie. Wskrześmy so- 

bie w pamięci sytuację z przed lat 

trzynastu, kiedy niemał ani jeden ko- 

min fabryczny nie dymił, kiedy — 

rem Rzplitej 

  

oprócz niewielkiej obsz 
— © ' 

  

ł kiem 

  

reszta była 

pobojowiskiem, 

zgiszcz, zrytem w 

nem w 

  

peinem ruin 1 

diuż i wpoprzek 

  

„Okopami, znis 1em przez kilka-    

kroć przepłyv 

koletni 

rzucimy 

państwa, niepodobn: 

strojowi optymizmu i krzepiącej wia- 

  

jącą falę wojny i kil- 

okupacyjny. Gdy 

stan 

rabunek 

okiem na dzisiejs: 

    

oprzeć się na- 

   

    

ry, szczególnie, gdy wyod 

  

chunku ogólnym to ws 

wać należy. Trzeba było jednak 

Tech lat kr 

nas z uwagą i uznaniem — niepozba- 

su, aby zwróciły się na 

  

wionem akcentów zdziwienia — oczy 

obcych. 

Gdy w czasie konferencji londyń- 

skiej — która była dość niefortun- 

nym egzaminem w dziedzinie ekono- 

mieznej dla wielu potęg światła — 

okazało się, że Połska nietylko jest 

jędnem z niewielu państw, które sta- 

łość waluty utrzymały, ale musi być 

również objektywnie zaliczona do 

szeregu tych, które są w stanie ją 
utrzymać na przyszłość — było to dla 

wiełu mężów stanu sensacyjnem nie- 

mal odkryciem. 

Ponadto zauważono, że Polska po- 

krywała dotychczas swoje potrzeby 

budżetowe i nie jest nawet na naj- 

bliższą przyszłość zagrożona nie- 

współmiernym w stosunku do skali 

jej życia państwowego deficytem — 

podczas gdy przeraźliwe cyfry defi- 

sytów w sposób katastrofalny naci- 

  

sk 

kich innych wielkich państ świata; 

wreszcie stwierdzono, że ten stan rze- 

Czy utrzymany jest przez nas bez żad- 

nych ograniczeń dewizowych — co 

czyni nas klientem, z którym można 
normalnie handlować. Ze zrozumie- 

miem wobec tego przyjęto do wiadu- 

że kapitał angielski — którego 

ją na sytuację finansową wszysi- 

  

  

   
mości 

zainteresowanie Polską było dotych- 

czas tak ograniczone 

nie niezmiernie ostrożny kapitał za- 

angażował się w poważne operacje 

na rynku polskim i to poza sezonem, 

  

  

że ten właś-   

w czasie powszechnego zastoju w tej 

dziedzinie. 

Nasi przedstawiciele na konferen- 

cji londyńskiej znaleźli się w tej mi- 

łej sercu Polaka, a dość rzadkiej po- 

'przednio sytuacji, że zarówno przed- 

 Sławiciele rządu jak i świata finan- 

sowego brytyjskiego zwracali się do 

razami podziwu dia pol- 

Skiej polityki gospodarczej i z nace- 

chowanemi istotnem . zainteresowa- 

Niem pytaniami, jakiemi metodami 

    

m. w wielkiej sali konferencyjnej Urzędu Wajewó- 

odbędzie się o godzinie 6-cj wieczorem zehranie 
konstytucyjne Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiege Pożyczki 

  osiągnęliśmy sytuację tak pomyślną,   

porównawezo rzecz biorąc. 

Stwierdzić należy, że reprezentan- 

ci Polski — gdziekolwiek zagranicą 

znajdowali się w ostatnich czasach— 

spotykali się z tem samem zaintere- 

sowaniem i uznaniem dla odporno 

Ści, klórą wykazał organizm $0spo- 

darczy Polski w walce z kryzysem. 

  

  

  

Dalecy jesteśmy od chelpliwości, czy 

też zbytniej pewności siebie z tego 

powodu. Sądzimy jednakże, że do- 

tychczasówy przebieg wypadków u- 

prawnia nas do twierdzenia, że ciężki 

cgzamin, przed jakim kraj został po- 
sławiony w latach ostatnich, zdajemy 

-jak dotychezas—pomyślnie. Znacz- 

nie pomyślniej, niż cały szereg państw 

o nieprzerwanej ciągłości istnienia i 

doświadczenia, wyposażonych w nie- 

pomiernie wyż siłę materjalną i 

  

bez porównania mniej dotkniętych 

bezpośrednio klęską wojny. zdał eg- 
zamin Rząd Rzeczypospolitej z p     

   
widłowości swej ostrożnej, dalek 

'kownych eksperymentów tak- 

zdaje egzamin społeczeństwa. 

Od ry; 

'tyki; 

które potraiiło nietylko zacisnąć pa- 

    

sa, ale i zacisnąć zęby i przystosować 

  

się do ciężkiej sytuacji. 
  

Z podsumowania przeszłości wy- 

wskazania na przyszłość. B:- 

  

ians dnia dzisiejszego wskazuje, że 

dotychczasowa taktyka walki z kcy- 

zysem była trafna — należy wise 

konsekwentnie utrzymać ją na przy- 

szłość. 

Utrzymanie trwałej podstzwy ży- 

  

cia ekonomicznego, jaką jest stała 

waluła, związane jest bezpośrednio 

z równowagą budżetu państwa. Wy- 

nika to z doświadczenia szeregu tych 

państw, których waluta się za”um:ata, 

oraz mnych, którym to nieuchrennie 

w najbliższej przyszłości grozi, 

  W budżecie naszym przeprowadzi- 

liśmy już w latach ostatnich reduk- 

cje niezmiernie daleko idące; niep - 

dobna ich, szczególnie w tak krótkim 

czasie, posuwać aż do nieskończono- 

się weźmie pod   'ści; szczególnie, gdy 

'uwagę warunki od nas niezależne, 

wobec których stan obronności Rze- 

'ezypospoliłej osłabiony być w żaden 

sposób nie może. Za polityką Rzgli- 

tej oprócz słuszności stać musi i siła. 

I godnym najwyższego uznania jest 

fakt. że ta świadomość, której brak 

zgubił Polskę w XVIII wieka, istnieje 

dziś w społeczeństwie. 

  

śmy dotychczas stałość 

  

Utrzymał 

waluty. Godną najłęższego wysiłku 

jest rzeczą, abyśmy utrzymali 

  

końca. 

przyszłości powiedziano o nas, 

morze przepłynąwszy, przy brzegu 

  

ajgorzej byłoby. gdyby w 

    
  

utonęli. 

Zadanie, które przed nami stoi 

obecnie w tym celu — pokrycie 120 

miljonów niedoboru budżetowego — 

nie jest ponad siły 30 miljonowego 

społeczeństwa, szczególnie, gdy cho- 

dzi nie o ofiarę definitywną, lecz o 

danie państwu kredytu w tej wysó- 

kości. O odłożenie w tej formie osz- 

czędności, za zwrot których w pełnej 

wartości odpowiada państwo całym 

swym majątkiem. 

P. Prezydent i Rząd Rzeczypospo- 

litej—rozpisując pożyczkę wewnętrz- 

ną, której subskrypcja zapewnić ma 

ch potrzeb 

  

pokrycie najkonieczniejs 

budżetu państwa, a pośrednio zabez- 

  

pieczyć nadal stałość wałuty — dał 

wyraz wiary w świadomość obywa- 

  

telską społeczeństwa. Jest to wiara 

słuszna i uzasadniona. Jest kwestją 

naszej zdrowej ambicji — nietylko 
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Polska i Z. $.R.R. ratyfikowały konwencję 
o definicji 

WARSZAWĄ, (Pat). W dn. 15 b. 
m. dokonana została po wspólnym po 
rozumieniu w Warszawie i Moskwie 
jednocześnie ratyfikacja kaonwencii 

© definicji napastnika, podpisanej da. 

  

napastnika. 

3 Hpca 1988 roku w Londynie przez 
rządy Polski, ZSRR, Afganistanu, Es- 
tonji, Łotwy, Persji, Rumunji i Tur- 
cji. do których przyłączyła się vów- 
nież Finiandja. , 

Trudności w akcji Roosevelta, 
Dolar obniżył 

LONDYN, (Pat). Ostatnie wiado- 
mości z Ameryki zdają się wskazy- 
wać na poważne trudności, na jakie 
natrafia w danej chwili prezydent Ro 
osevelt. Trudności zastosowania się 

przemysłowców do nowego kodeksu. 

pracy, wywołują strajki robotników, 
żądających natychmiastowego wpro- 

'wadzenia w życie nowcgo kodeksu. 
Strajk górników w Pensylwanji, w 
którym bierze udział około 40.000 lu- 
«dzi, doprowadził nawet wczoraj do 

poważnych zaburzeń, w czasie któ- 
rych 15 osób zostało poranionych. 

   

się ponownie. 

Pozaiem przemysł aimerykański 
zaczyna odczuwać silny brak kapita- 
łów obrotowych. Prezydent Roosevelt 
„vzważa ohecnie nową formę pomocy 
„rzemysłówi przez udzicłenie mu po- 

czek i kredytów ze strony rządu.    
W Londynie oceniają podobne roz 

szerzenie polityki kredytowej rządu, 
jako inflację dolar.wą. W związku 
z tem dałar obniżył się wczoraj bar- 
dze znacznie na giełdzie londyńskiej, 
gdzie przy zamknięciu giekły za fun- 

płacono 4,62 dolary. 

   

  

  

interwencja Francji 
z powodu prowokacji hitlerowskiej. 

     

PARYŻ, (Pat). Pomimo dyskrecji 
kół oficjalnych potwierdza się w 
domość, że ambasador Francji w Be 
linie interw 
niu rządu 

   

   

  

      minis    

Dyktatura 
HAWANA, (Pat). Rząd kubański 

zapowiedział prowadzenie polityki 
wewnętrznej równoznacznej z reali- 

j tatury. Oddziały otaczające 

  

         

  

szturmoweów w Kehl sztandaru z na- 
pisem „Strasburg“. 

  

i 

Premjer Daladier i Paul Boneour 
badają obecnie raport ambasadora 

    Neurat Francji oraz omawiają instrukcje, 
' kie zosiauą mu przesłane. 

 PREREZKZTZKOO SZOK 

na ubie. 
hotel „National“ zostały znacznie 
"wzmocnione. Jak wiadomo. w hotelu 
tym schroniło się kilkuset oficerów, 

przeciwników obecnych rządów. 

      

Pan Prezydent Rzeczypospe 
litej opuścił Olkieniki. 

Bawiący na reprezentacyjnem po- 
lowaniu Pan Prezydent Rzeczypospo- 
litej wraz z członkami rządu i korpu- 
su dyplomatycznego, opuścił dziś 
©lkieni 

Jak donoszą, polowanie było na- 
der obfite, upolowano <kilkanaści 
sztuk różnej zwierzyny. 

Zamknięcie zjazdu 
poznańskiego. 

POZNAŃ, (Pat). W piątek przed 
południem po ostatnich posiedzeniach 

* yjnych zamknięty został Zjazd 
lekarzy i przyrodników polskich. Na- 
slepny uchwalono odbyć w roku 19 
w Sofji. 
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" WIADOMOŚCI z KOWNA 
FIASCO LITEWSKO — SOWIECKICH 

PERTRA KTACYJ, 
lóż, E. „uskas, wysłany wraz -6 

przedstawiciełami kłajpedzkiego dykatu 
drzewnego de Moskwy w celu prowadzenia 

Pzktaeyj w spraw erwania umowy © 
transpercie drzewa sowieckiego dG tarta- 
ków kłajpedzkich powrócił de Kowna. Per 
traktacie e dały żadnych pozytywnych wy 

Choc pertraktacje nie zestały je 
kowicie ukończone, jednakże Sowie 

wie bardze ciężkie wa 
ranki, tak, że dalsze łosy pertraktacyj sę 
hardze niepewne (Wilbi). 

KONGRES ŁOTEWSKO — LITEWSKI 

ONŁOŻONY. 

    

     

  

    

  

   
   

      

   

® ©. й, Z ® > = e
 

© 

  

Zarząd 

  

łania w roku bi 
Zjazdu Towarz poniew nastroje po 
lityczne nie są obeenie dia uiege sprzyja.” 
jące. 

     

  

: ja 

Niezbyt entuzjastycznie wita Paryž 
gościa z Weaier. 

PARYŻ, (PAT) — Wi 
węgierskiego ministra spraw 
Kamya, prasa franeuska počdi 
ce polit у 
że właśnie dzięki jego zabiegom nie doszło 
przed kilku miesiącami de zbliżenia francu 
$Ко — włoskiego. 

Pertinax w , Echo de Paris“ zwraca uwa 
gę, że Kanya kył w roku 1914 szefem biura 
prasowego austrjeckiege ministerstwa spraw 

nych i z teg6 tytułu był wmiesza 
ny w politykę, która doprowadziła świat do 

katastrofy wcjeunej, Obecnie Kanya prowa 
dzi w stosunku do Austrji zręczną polityke, 
przgnąe wyzyskać zarówno jej zatargi z Ber 
linem jak również te ws tko, co może 

  

   
zku z wizyłą 
granieznych          

   

  

    
   

   

    

spowcłować czięhienie stesunków z Małą 
Enientą. 

„Matin“ podkreśla również zręczność po 
lityezną Kanya, który zwraca się 
wypadków te w stronę Rzymu, te w s ranę 
Berlina. Kanya którego możnahy słusznie 
podejrzewać © podwójną gre, nie przestaje 
być czynnikiem niezgódy w Środkowej Eu- 
ropie. Dziennik wyraża przekonanie, że Ka. 
nya w swych rozmowach w myśl oficjalnego 

tu Ggraniezy do spraw ekono- 
icznyck i nie poruszy w żadnym razie kwe 

ów, Francja bowieri jest 
wierna zobowi m, danym ce do tego 
Małej Entencie w chwili pedpisania paktu į : 

        

    

         
    

  

  

  

Otwarcie pruskiej Rady Państwa. 
Przysięga na wierność Hitlerowi. 

BERLIN, (Pat). W dniu 15-b. m. 
odbyło się uroczyste otwarcie nowej 
Pruskiej Rady Państwa, powołanej 7 
nominacji premjera pruskiego Goe- 
rimga. 

    

UROCZYSTOŚCI NA WĘGRZECH. 
BUDAPESZT, (PAT). — W czasie obiadu 

polskich, bawiących 

» z racji uroczystości węgier 

skich ku czci krółów Jana Scbieskiego i St. 

Batcregą, wygłe 

rolnietwa Kaliay, 

W! odpowiedzi na te przemówienie zab- 

rel glos b. minister Janta — Połezyński, de 

legat rządu polskiego. 

Mówca zaznaczył, że 

jest raezcj zpelem do h, niż wspomnie 

niem umarłych, aihówiem czyny króla Stefa 

na Batorego z! żywy oddźwięk w nara 

dzie polskim. Król Stefan Batcry 

się wielkiemie zaletami Gsobistemi, 

do narodu przyjacielskiego, k 

© te same ideały, co i naród polski. D: 

sza rcezniea poruszyła serca polskie i dla 
tego przyk;y śmy złożyć hołd pamięci kró 
la, którego wydał naród węgierski. — Moż- 

ność wydawania wielkich ludzi świadczy © 

. Znajdziecie nas zaw: 

mówił minister Janta —— Poł. 

      

przemówienie minister 

    

święte dzisiejsze 

  

     

      

odznaczał 

należał 

   

        wa 

  

    

   

  

   

   

  żywotności na 

gotoówyeli 
    „e 

czyński — do szezerej i przyjaznej współpra 

cy i w fym duchu przynoszę wam najserde 

czniejsze życzenia z całej Polski. Wznoszę 

kielich na zdrowie J. E. Regenia Hortyego 

i dzielnego narodu węgierskiego. 

Przemówienie ministra Janta — Połezyń 

  

  

skiego przyjęte była owacyjnie, 

Pu chiedzie odhył się raut urządzony 

p'zez rząd węgierski na cześć polskich gości. 

BUDAPESZT. (PAT). — Delegacja polska 

się w piątek speejalnym pociągiem 

Estergom. Towarzyszyli jej węgierski mi 

nister sprawiedliwości Lazar poseł Rzeczy- 
pospelitej Łepkowski,  wiecprzewodniczący 

izhy Deputowanych, prezes węgierskich ko. 
lei państwowych, przedstawiciele węgierskie 
go ministerstwa spraw zagranicznych oraz 

kół politycznych. Na dwercu w Estergom 
ceżekiwali na delegację prymas Węgier kar 

/'nał Seredyi przedstawiciele władz i mia 

    

      

Burmistrz wygłosił serdeczne powitalne 

    

. 

Dekorowanie przez pana  minist Ko 
munikacji Butkiewicza krzyżami ługi 
uczestników polskiej wyprawy polarnej py: 

    

  

inż. Centkiewicza (na lewo), Siedleckiego (w 
środku) i Łysakowskiego., 

      

rozsądku — wykazać, że potrafimy 

e przed nami 

siłami. 

przezwyciężyć stoj 

    

trudności — własnemi 

Gdy kiedyś dzieci nasze i wnuki 

czytać będą historję tych lat, za któ- 

re na nasze pokolenie spada odpo- 

wiedzialnc - niechže dowiedzą się, 

żeśmy nietylko potężnym wysiłkiem 

  

   

    

zakreślili szeroko i obronili graniee 

Rzeczypospolitej, ale i w ciężkiej wal- 

ce — w której uginały się najsilniej- 

sze społeczności świata — potrafili- 

śmy powszechnym. wysiłkiem i ofiar- 

nością wydźwignąć, uratować od za- 

łamania i utrwalić podstawy życia 

nego państwa w dobie po- 

kryzysu światowego. 

Bogusław Miedziński. 

  

ekon 

   

  

przemówienie, na które odpowiedział pry- 

mas Hlond. Е 

W Estergom, kt zostało uwolnione ad 

Turków dzięki zw. gStwu króla Sobieskie 

40 pod Parkanami, odbyła się w obecności 

cibrzymiech mas ludności uroczystość odsło 

nięcia pomnika Sobieskiego. Po mszy świętej 

i caśpiewaniu przez chór hymnów polskiego 

i węgierskiego, wygłosił przemówienie pre- 

zes Stowarzyszenia Węgiersko — Polskiego 

dr. Bartel, kłóry podkreślił, że Sobieski nie 

tylko uchronił świat chrześcijański przed na 

lą tureeką, ale również zapoczątkował 

wyzwolenie Węgier. Pomnik wyraża wdzięcz 

ność Więgier dla Wielkiego Króla, 
Po przemówieniu dr. Bartia opadła zasło 

na pokrywająca pomnik, a chór odśpiewał 

hymny połski i węgierski. 

Węgierski minister spraw sprawiedliwo 

Ści Lazar w mowie swej zaznaczył, że na co 

kcle pomnika widoczne są obok siebie orzeł 

polski i krzyż węgierski. Droga, którą kro 
czyły naród polski i naród węgierski — po- 
wiedział minister — była zawsze równoległa. 
Wielokrotnie obydwa narody spotykały się 
w ciągu stuleci, nigdy jednak nie występo 
wały przeciwko sobie z wrogiemi zamiara 
mi, zawsze wyciągając ku scbie przyjazną 
dłoń i potwierdzając wielką prawdę history 
czną, że wzmoenienie przyjaznego sąsiada 
jest równcznaczne z własną konsolidaeją. 
Kiedy krół Sobieski zapoczątkował wyzwo- 
lenie Węgier, odwdzięczył się tem "samem 
za wiełki dar, jaki przed 40 laty Węgry uczy 
niły Polsce w osobie króła Stefana Batorego. 
kistorja wyzwalenia Estergom jest wielkiem 
i sławnem wydarzeniem, którego pamięć We 

gry zachwoają nazawsze, я 

Obchód w Podhorcach. 
LWÓW, (Pat). Główne uroczysto- 

ści związane z obehodem 250-lecia od 
sieczy Wiednia skoncenirowały się na 
ierenie miejsca urodzenia króla Jana 
AI Sobieskiego w Olesku oraz w Pod- 
horcach. 

W piątek, w przeddzień uroczyst» 
i ały 12 

kilkaset oddziałów 
LB 

MW. i in., które rozłożyiy się biwakiem 
na rozlegiych polach dookola miasta. 
Z zapadnięciem mroku zapalono na 
biwaku ogniska. 

Q godz. 19 z zamku Oleskiego wy- 
ruszyła „zjawa dziejowa — oddział 
husarzy w strojach z czasów Jana III 
Oddział, poprzedzony orkiestrą woj- 
skową, przejechał przez całe miasto 
rzęsiście iluminowane, witany owa- 
cyjnemi okrzykami licznie zebranej 
publiczności, Oddział następnie zaje- 
chał do biwaku. 

   

            

     

  

ogniowej, Związku St 

    

  

   

  

Przed otwarciem Goering został 
przyjęty przez Hiuera i złożył przy- 
sięgę na wierność. 

Uroczystość otwarcia odbyła się » 
auli uniwersytetu berlińskiego, przy 
udziale przedstawicieli rządu Rzeszy 

i eałego korpusu dyplomatycznego. 
Premjer Goering wygłosił przemó- 

wienie, w którem oświadczył na wstę 
pie, że rewolucji narodowej udało się 
zniwecz całkowicie istniejący w 
Niemczech system parlamentaryzmu 
i pacyfizmu. Uroczystość dzisiejsza 
ma być manifestacją przed światem 
zasadniczej zmiany ustroju państwa 
niemieckiego. Mówca zaznaczył, że 
zadaniem Rady Państwa jest utrzymy 
wanie kontaktu pomiędzy kierownict- 
wem państwa, ponoszącem odpowie- 
dzialność wyłączną za rządy, a naro- 
dem. W odpowiedzi na pewne głosy, 
mówiące o istnieniu rozbieżności w 
łonie stronnictwa narodowo-socjalis= 
tycznego, premjer Goering podkreślił 
że bezwzględnie poddaje się Hitlero- 
'wi, wyjaśniając jednocześnie zebra- 
nym znaczenie przysięgi, jaką złożył 
bezpośrednio przed przybyciem na at 
warcie Rady Państwa. Zdanie to, mo- 
eno podkreślone przez mówcę, zwró- 
ciło specjalną uwagę słuchac: Nie- 
obecność Hitlera na uroczystości pre- 
mjer Goering przedstawił jako dowód 
wybitnego zaufania do niego ze stro- 
ny kanclerza, który miał oświadczyć 
Goeringowi, że ten wielki dzień po- 
winien być jego dniem. 

Fo przemówieniu odbyło się za- 
przysiężenie członków Pruskiej Rady 
Państwa, wśród których znajduje się 
między innemi, obok członków rządu 
pruskiego, książę Wilhelm August 
Pruski i feldmarszałek Mackensen. 

Na zakończenie Goering doniósł 
zebranym, że Hitler przywrócił pań: 
stwu pruskiemu dawne jego godło w 
postaci czarnego orła, trzymającego 
w szponach miecz i błyskawice. Jak 
wiadomo miecz i błyskawice zostały 
skasowane w roku 1918. 

Nasiępnie przed gmachem uniwer- 
syletu odbyła się defilada oddziałów 
polieji. 

(:)— 

Projekt zniesienia partyjnych 
uniformów w Łotwie. 

Do łotewskiej Rady, Ministrów 
wniesiony został przez ministra spr. 
wewnetrznych Mihlberga projekt us- 
ławy, zakazujący partjom * organiza- 
cjom politycznym tworzenia wszel- 
kich sekcyj sportowych, porządko-= 
wych i innych o charakterze pseudo 
militarnym, Oraz używania przez ta- 
kie organizacje własnych uniformów 
i odznak (żetonów, znaczków, koszul 
it.p.. Jedynie tym politycznym par 
tjom, które uznane zostaną za stojące 

na gruncie obecnej państwowości ło- 
tewskiej może minister spraw wew- 
nętrznych zezwałać indywidualnie na 
moszenie odznak (lecz nie uniformów) 

  

     

  

     
  

    

    

     

    

   

  

   



Zwloki š. p. kpt. Lewoniewskiego 
dziš zostaną przewiezione do Warszawy. 

MOSKWA, (Pat). Zwłoki ś. p. kpt. 
Lewoniewskiego, ofiary tragicznej ka 
tastrofy lotniczej pod Jagrinem, prze 
wieziono wczoraj przed południem 
samolotem do Kazania. O godz. 1.30 
wagon ze zwłokami lotnika przy 
dźwiękach marsza żałobnego ruszył 
'w drogę do Moskwy. Z Kazania do 
Moskwy trumnie towarzyszy prezes 
centralnej komisji badania katastrof 
przy głównym urzędzie sowieckiego 
letniectwa cywilnego, Jefremow. De- 
legat tegoż urzędu Kapłan. pozostał 
przy płk. Filipowiczu w Jagrinie i bę 
dzie mu towarzyszył w drodze pow- 
rotiuej do Moskw Płk. Filipowicz 
czuje się dość dobrze i zamierza opuś 
cić szpital 20 września. Zwłoki kpt. 

MOSKWA, (Pat). Zwłoki Ś. p. kpt. 
Łewoniewskiego przybyły dziś o g. 
jl w poł. do Moskwy 

    

    

Wagon ze zwłokami zostanie prze 
iwieziony na dworzec białorusko-bał- 
tycki, gdzie wieczorem przed odejś- 

LECZNICA 
Litewskiego Stow.Pomocy Sanitarnej 
przy ul. Mickiewicza 33-a tel. 17-77 
(dawniej Wileńska 28) wznowiła przyjęcia 
chorych ambulatoryjnych przez lekarzy 
specjalistów w godzinach w dzień 9—2 
i wieczorem 5—7, oraz obłożnie cho- 

rych o każdej porze dnia i nocy. 

PJANISTKA DYPLOMOWANA 
(ukończone Konserwatorium w Berlinie) 

udzieia iekcyj muzyki. 
Zgłaszać się: ul. Sierakowskiego 20 m. I1. 
Wirszubska — w godz. 11 — 12 1 6 — 8. 

Plebiscyt na Filipinach. 
MANILLA, (Pat). Izba reprezeu- 

tantów wysp filipińskich przyjęła u- 
stawę, przewidującą plebiscyt w dniu 
80 października, który zdecyduje, czy 
wilipiny przyjmą uczynioną przez 
kongres Stanów Zjednoczonych propo» 
zycję nadania Filipinom niepodległe 

ści po upływie lat 10-ciu, Projekt tej 
mstawy przesłany został do Senatu. 

    

  

Stawni lotnicy francuscy 
w Polsce. 

WARSZAWA, (PAT).  — Słynni lotnicy 
francuscy Codos i Rossi na, samolocie „,.l.e 
Brix* wystartowali dziś rano ze Strasburga 

de Moskwy. Jednocześnie z lotniska stras. 
burskiego wystartował samołot  , Biarritz“ 
pilotowany przez lotnika Verneilla. 

W godzinach południowych samolot „Łe 
#ыхе przeleciał nad granicą polsko — czes 
koslowacka, zaś © godzinie 15 min. 15 lotniey 
Codos i Rossi wylądowali na lotnisku na 
Okęciu pod Warszawą, W dalszą drogę lot- 
nicy odleeą jutro © godzinie 9 30 rano. 

Znowu 2 samobójstwa. 
BERLIN, (PAT). — Prasa donosi o 2 no 

wych wypadkach samobójstw wśród przed- 
stawicieli życia kulturalnego Niemiec. Pro. 
fesor uniwersytetu w Muenster dr. Gross ode 
brał sobie życie przez otrucie. Były dyrek 
tor rozgłośni berlińskiej Knoepfke, areszto 
wany z innymi cznłokami dyrekcji pod zarzu 
tem sprzeniewierzenia, popełnił samobójst 
wo w sanatorjum, Żadnych bliższych szcze 
gółów o tych wypadkach prasa nie podaje. 

Bunt więźniów. 
JEROZOLIMA, (PAT), — W więzieniu 

w Bassra nad zatoką perską zbuntowani 
więźniowie zaatakowali straż więzienną usi 
łując wydostać się poza obręb budynku wię 
ziennego. Oddziały policyjne  uśmierzyty 
bunt, 8 więźniów zostało zabitych, 20 ran- 
mych. 

Kronika  telegraficzna. 
 — Wydobyto z pod ziemi w kopalni Mod 

mzejów zwłoki ostatniego z zasypanych w 
czasie katastrofy górniczej robotnika 'Wro. 
mę. — Ogółem w katastrofie zginęło 5 robot 
mików. 

— Chunchuzi spowodowali katastrofę 
pociągu wpobliżu stacji PPogranicznaja, — 
przyczem pociąg ostrzelano i doszczętnie 
ograbiono pasażerów, uprowadzając 60 osób 
do niewoli w tem 32 obywateli sowieckich. 

— W różnych częściach Kuby powstają 

coraz to nowe zatargi między pracodawca 

mi a robotnikami. Starjki w Hawanie grożą 

pozbawieniem ludności środków żywności. 

  

  

  

  

    

ciem pociągu pośpiesznego do War- 
szawy odbędzie się ceremonjał żałob- 
ny. przy udziale czerwonej arm) 

Przy wagonie wysławiono wartę 
honorową, 

Łewoniewskiego odejdą z Moskwy do 
Warszawy dzisiaj o godz. 23-е]. 

  

   DYR. FALKOWSKI PRZYJMU 
NA GRANICY ZWŁOKI LOTNIKA. 

W sobotę 16 bm. rano przybywają 
do Stołpców zwłoki Ś. p. kpt. Lewonie 
wskiego, który zginął podczas kata- 

strofy lotniczej na terenie ZSRR. 
W imieniu p. ministra komunika- 

cji wyjeżdża dzisiaj z Wilna do Stoł- 
pców p. prezes Dyrekcji O. K. P. inż. 
Kazimierz Falkowski, który będzie 
reprezentować p. Ministra przy uro- 
czystym akcie przejęcia od Sowietów 

;ranicy polsko-sowieckiej zwłok 
vie,zmarłego lotnika polskieg 

  

     
  

K. UBS EO R 

Ratyfikacja konkordatu 
Stolicy św. z Rzeszą 

Niemiecką. 

W niedzielę wieczorem w aparta- 
mentach kardynała sekretarza stann 
nastąpiła wymiana dokumentów ra- 
tyfikacyjnych w sprawie konkordatu. 

  

zawartego między Stolice. y. a Rze- 
szą niemiecką. Stolicę św. reprezen- 
tował kardynał Pacelli, Rzeszę nie- 
miecką za atiachć ambasady niemiec- 
kiej przy Watykanie, dr. Klec. Akto- 
'wi wymiany dokumentów asystowali 
arcybiskup Pizzardo i Mgr. Ottaviani 
«oraz hr. von Saurma-Jeltsch, pierw- 
szy sekretarz amhasady niemieckiej. 
(Kap.) 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, (PAT). — W 8 dniu ciąg- 

nienia w 5 klasie 27 Loterji Państwowej wy 
losowano następujące w ane: 

20,000 zł. padło na N 7547 
00 zi. Nr. 1704, 6110, 

4, 86808. 110758, 113606, 132945 
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POŻYCZKA NARODOWA 
WŁASNEMI SIŁAMI 

  

WILL SE NSS Ed 

Kto podpalił Reichstag? 
B. prezydent policji berlińskiej oskarża. 

LONDYN, (PAT). — Na piątkowem po- 
siedzenin międzynarodowej komisji prawni. 
ków, przeprewad ej badanie w sprawie 
podpałenia Reichstagu pierwszy zeznawał 
były socjal — demckratyczny prezydent po 
licji berlińskiej Grzesinsky, który udowod 

nij, że wszelkie opowiadania Hitlera, Goerin 
ga, Gocbbelsa i innych w okresie podpaleniu 
Reichstagu o grożącym jakoby przewrocie 
komunistycznym były zmyślone bajkami. — 

   
     

   

   

  

PRZEWRÓT KOMUNISTYCZNY NIE BYŁ 
PRZYGOTOWYWANY. 

Megę zapewnić — mówił Grzesinsky — 
że giłyby istotnie przewról komunistyczny 
był przygotowany za, czasów gdy byłem pre 

to wiedziałbym o tem dwa 
dni wcześniej i przez zaaresztowanie wszyst 
kich przywódców zawczasu z łatwością móż 
Hsym t. zw. przewrót komunistyczny uda- 
remnić. Na zapytanie czy odwołanie przew 
rotu komunistycznego, wyznaczonego — jak 
oznajmił Goering — na godzinę 4 nad ra 

  

„Dziś, gdy najniebezpieczniejsze mo 
unenty już są poza nami, musimy 
również własnemi siłami opanować 
pozostałe jeszcze trudności”. (Prem jer 

J. Jędrzejewicz). 
Opanujemy trudności gdy zasili- 

my Skarb Pożyczką Narodową. 

  

  

  

WARSZAWA, (PAT). — Komisarz gene 

ralny pożyczki narodowej minister Starzyń_ 
ski przyjmował dnia 15 bm. w dalszym ciągu 
delegacje zgłaszające udział w subskrypcji 
pożyczki narodowej: 

1) Przedstawicieli Unji Związków Spół 
dzielczych w Polsce, którzy złożyli deklarae 
ję © pełnem poparciu subskrypcji przez 750 
zrzeszonych spółdzielni i zaofiarowali usłu 
gi spółdzielczości kredytowej; 

2) B. ministra Antoniego Olszewskiego, 

który w imieniu Unji Polskiego Przemysłu 
Górniczo — Hutniczego przedłożył rezoluc 
ję, uchwaloną jednomyślnie na posiedzenia 
Umji w Katowicach. Rezolucją zawiera posta 
nowienie wzięcia, jak najżywszego udziału w 
subskrypcji na pożyczkę narodową, ustała 
jae jako podstawę określenia rozmiarów suh 
skrypeji dla swych członków przynajmniej 
te kwoty, które wynikają z instrukcji, uchwa 
lonej na posiedzeniu Rady Centralnego Zw. 
Przemysłu Polskiego w Warszawie 12 wrzes 
nia br.; 

3) Reprezentanta Związku Przemysłu Miy 
narskiego: 

4) Płk, Florka komendanta Korpusu Ka 
detów we Lwowie; 

5) Uczniowie klasy V Gimnazjum Państ. 
wowego im. księcia Józefa Poniatowskiego 
postanowili wziąć udział w miarę możności 

w subskrypcji pożyczki. 
6) Komitet przeowników umysłowych po 

wiatu szezuczyńskiege koło Lidy nadesłał pi 
smo, przyrzekające solidarny udział w poży 

<zce. 
7) Blok Polskich Korporacyj Akademie 

kich w nadesłanem piśmie oświądczył, że 
postanowił przyczynić się wszystkiemi środ 
kami do jak najszerszego spopularyzowaria 
pożyczki. 

8) Kurator Fundacji Skarbkowskiej nade 
słał list w którym osobiście i imieniem fun 
kcjonarjuszy Fundacji Skarbkowskiej zgła 
sza akces do subskrypcji pożyczki narodo_ 
wej. 

WARSZAWA, (PAT). — W dniu 14 bm. 
w sali konferencyjnej Związku Polskich Hui 
Żelaznych w Warszawie odbyło sic walne 
zgromadzenie pracowników Związku Pol- 
skieh Hut Żelaznych oraz Związku Eksporto 
wego Polskich Hut Żelaznych, na którem ze 
krani jednomyślnie uchwalili swój udział w 
peżyczee narodowej w wysokości eonajmuiej - 
75 — 100 proc. poborów miesięcznych. 

W dniu 14 bm, na zebraniu pracowników 
Okr. Urzędu Ziemskiego w Warszawie uchwa 
lona została przez aklamację rezolucja w 
której urzędniey i funkejonarjusze niżsi te 
ge urzędu uchwalili przystąpić do subskryp 
cji pożyczki narodowej, określając udział w 
subskrypcji od 75 — 100 proc. poborów. 

Z iniejatywy Stowarzyszenia „Rodzina 
Urzędnicza* odbyło się w piątek zebranie 
urzędników i funkcjonarjuszów Prezydjum 
Rady Ministrów w sprawie subskrypcii po: 
życzki. Zebrani uchwalili wziąć gremjałnie 
udział w subskrypcji pożyczki, przyjmując, 
że urzędnicy zadeklarują na ten cel od 75 — 
100 proc, całomiesięcznych poborów. Niżsi 
funkcjonarjusze Prezydjum R. M. postano 
wili przeznaczyć na ten cel 75 proc. swoich 

poborów. 
LWÓW, (PAT). — w dniu 15 bm, odbyło 

się we Lwowie zebranie reprezentantów wszy 
stkich organizacyj przemysłu naftowego na 
którem uchwalone wziąć gremjałny udziat 
w” subskrypeji pożyczki narodowej, na zasa 
dach, przyjętych przez centralne organizacje 
przemysłu polskiego. 

  

  

      

Broniszów — Przybyszew — Uniż, 
W serji prae społeczno-gospodai- 

czych Bibljoteki Puławskiej otrzyma 

liśmy ostatnio kilka nowych publika- 

cyjj w lem dwie monograije wsi: 

Przybyszewa, osady w powiecie gró- 

jeckim i Uniža, w: powiatu horodeń 

skiego *). Pierwsza pióra d-ra Stani- 

sława Rosłońca, wy ybija się wartośc 

naukową, druga pióra inż. Wład; 

wa Przybysławskiego *) tem szczegó!- 

nie zwraca uwagę, że wjprowadza w 

zagadnienie ustroju rolnego wsi ukra 

ińskiej, Uniż bowiem leży na Rusi 

Czerwonej w województwie stanisła- 

wowskiem. 

  

   

Niedawno na tem samem miej- 

seu omawialiśmy inną monografję tej 

samej serji prac, o Broniszowie inż. 

'Fićricha. Nakowe zalety tej pracy po- 
zwoliły nam na zebranie wyników, 
mogących mieć znaczenie w polity 
ekonomicznej. Uczyniliśmy to otwar- 
cie, wskazując na przeludnienie wsi 
i głód ziemi jako objawy ostre i chro- 
'niczne. Wypływa stąd jasno, że jedną 
z zasad polityki gospodarczej i socjal- 
nej w Polsce musi być reforma ust- 
'roju rolnego. Nie wyłączną zasadą. 
ale jedną z zasad naczelnych. 

Opozycyjna prasa n. p. „Robot- 
nik“ i „ABC“ podchwyciły nasze sta- 
mowisko, przewarzając je na swój 
sposób. Nie powstrzymuje to nas od 
dalszego traktowania spraw przez nas 
podjętych. Wskazanie zła może bo- 
wiem wypływać z intencji zaradzania 
złu, czyli ze źródeł pozytywnych, mo- 

  

że zaś pochodzić z woli pogorszenia 
zła, czyli ze źródeł negatywnych. 

Nasze intencje w tej kwestji ze 
spokojem pozostawiamy ocenie opi- 
mi. 

Jeżeli w Broniszowie jest niedo- 
brze, Przybyszew stanowi teren nor- 
malnych warunków. Niema łam żad- 
nych ostrych objawów gospodarczych 
ani społecznych i nawet dekonjunk- 
tura nie zachwiała równowagi, opar- 
tej na znośnym, a nawet dobrym ust- 
roju rOlnym. I tu jest wprawdzie 
4,3 proc. gospodarstw do 0,5 ha, 11,7 
proc. gospodarstw od 0,5 do 1 ha, 
14,8 proc. gospodarstw od 1—2 ha 

i 14,4 proc. gospodarstw od 2—3 ha. 
Ale cała reszta gospodarstw mieści 
się w skali od powyżej 3 ha do 20 ha. 
Nadto zaś położenie Przybyszewa 
wpobliżu wielkich ośrodków miej- 
skich zdecydowało o charakterze pro- 
dukcji rolnej, która nosi tu wybitne 
znamiona produkcji ogrodniczo-wa- 
rzywniczej. Jak dodatni był rozwój 
podziału własności ziemskiej w Przy- 
byszewie od czasów uwłaszczenia do- 
wodzi fakt, że gdy w okresie tym licz- 
ba gospodarstwo wzrosła z 200 na 
230, stan posiadania indywidualnego 
zwiększył się z 550,67 ba na 1040,81 
ha, obszar przeciętnego gospodarsi- 
wa z 2,75 ha na 4,56 ha. 

Teoretycznie „dopiero gospodar- 
stwo 5 ha (około 9 mg.) w dobrej zie- 
mi może. zdaniem znaweów, zatrud- 
nić właściciela i jego rodzinę oraz za- 

  

  

Min. Starzyński u p. premjera i ministra skarbu. 
WARSZAWA, (Pat). W dniu 15 b. 

m. komisarz generalny pożyczki na- 
rodowej min. Starzyński złożył rano 
sprawozdanie z dotychczasowej dzia 

  

  

W dniu 15 b. m. w wileńskim 
Urzędzie Wojewódzkim odbyła się 
konferencja szefów władz niezespoło- 
nych, przedstawicieli sądownictwa i 
prokuratury. naczelników instytucyj 

nika Ь м sprawie subskryp ji 

Požyczki Narodowej. 
p. wojewoda Jaszezolt. Przebieg kon- 
ferencji dał możność stwierdzenia, iż 
w świecie urzędniczym sprawa ро- 

życzki i jej doniosłości znalazła cał- 

kowite zrozumienie i że ogół urzędni- 
ków bez wyjątku zgłasza 1 zastrze- 
żeń swój akces do subskrypcj 

   

   

    

Zarząd Stowarzyszenia Urzędników Pań 
stkowych, Koło w Wilnie, na posiedzeniu w 
dniu 15 września uchwalił zwrócić się z eotą 

cym apelem do swych członków ażeby wzię 
li gremjalnie czynny udział w "subskrypeji 
wewnętrznej pożyczki narodowej, zgodnie z 

uchwałą, powziętą przez Wojewódzki Komi 
tet Pracowników Umysłowych Pożyczki Na 

rodowej w Wilnie w dniu 13 września rb. 

   

  

Zarząd Koła Związku lażynierów Kolejo 
wych na posiedzeniu w dniu 15 września rb. 
jednomyślnie uchwalił rezolucję treści nastę 

pującej: 
W zrozumieniu trudności, w jakich, 2 

racji kryzysu gospodarczego znajduje 
państwo i w poczuciu głęboko pojętego mo 
ralnego obowiązku współpracy z rządem nad 
utrzymaniem równowagi budżetowej, Zarzyd 
zalecił swym członkom przystąpić gremjał 
nie do subskrypcji pożyczki narodowej w 
wysokości miesięcznych poborów. 

    

W: Wileńskim Związku Przemysłowców i 
Kupców Drzewnych wre gorączkowa p > 
nad akcją propagandy i subskrypcji pożyc:. 
ki narodowej, 

W związku z tem odbyło się już ki 
zebrań, na których omawiano plan akc 
kierunku rozpowszechnienia pożyczki w 
wszystkich drzewiarzy, rozrzuconych na ca- 
łym terenie czterech województw północno. 

wschodnich, objętych działalnością Związku 
Wileńskiego. Dążeniem Związku jest, ahv 

pożyczka dotarła do najdalszych zakątków 
i do każdego pracującego w drzewnietwie, 
niezależnie od jego uświadomienia i sytuacji 
materjalnej. 

Organizacja rozesłała do członków ode*: 
wę, podpisaną pr. Prezesa B. Parnesa i 
Dyrektora E. Kroszkina oraz przez członków 
Prezydjum w której Związek oświadcza, że 
od powodzenia pożyczki zależy przyszłość go 
spodarcza naszego państwa, a dla każdego 
z pracujących w drzewnictwie oznacza ona, 

    

       

    

pewnić im dostateczne / utrzyma- 
mie**), Praktycznie jednak można 
przy glebie średniej klasy i gospodar- 
stwie opartem na uprawie roślin zbo- 

żewych, uznać za samowystarczalne 
gospodarstwo 7 morgowe. 

Przy uprawie ogrodowo-warzyw 
niczej samowystarczalne są gospodar 
stwa mniejsze od powyższej normy. 
Skala ta może być obniżona tem v 
datniej, im wyraźniej występuje prz 
waga ogrodnictwa nad uprawą roś 
lin zbożowych, im intensywniejsza 
jest gospodarka i im lepsze warunki 
zbytu. 

Ogrodnictwo i warzywnietwy, 
wprowadzone jeszcze przez Benedyh - 
tynów płockich, nadaje tedy charak- 
ter Przybyszewu. Przedewszystkien: 
uprawia się tam ogórki, cebulę, mar- 
chew, pietruszkę i buraki, na drugiem 
miejscu rzodkiew, pasternak, kapu 
się, czosnek, fasolę. Inne warzywa 
idą przeważnie na potrzeby własne. 
Rynki zbytu stanowią: Warszawa, 
Radom, Grójec, Żyrardów i pomniej 
sze targi. 

  

   

      

* * 

Uprawa ogrodniczo-warzywnicza 
wpływa dodatnio na kwestję robociz- 
ny, której ten system potrzebuje bar: 
dzo dużo. Już gospodarstwo 3 ha, w 
którem ogrody warzywne zajmują 

zwykle około 0,38 ha gruntu, obsłu- 
giwane przez 2 domowników, nie mo- 
że obejść się-bez pracy najemnej przy 
pewnych robotach, jak np. siew wa- 
rzyw, pielenie, sianokos, żniwo, ko- 
panie ziemniaków i warzyw *). 

Praca najemna jest więc w Przy- 
byszewie droga, daje zatrudnienie 

łalności ministrowi skarbu prof. Za- 
wadzkiemu, a następnie pre esowi 
Rady Ministrów Januszowi Ję 
wiczowi 

      

zabezpieczenie własnej egzystencji i możność 
spokojnej pracy w swoim zawodzie, Pomi- 
me ciężkiego położenia przemyłu i handlu 
drzewnego, uginającego się pod ciężarem 
długotrwałego kryzysu obowiązkiem każde- 
go drzewiarza jest przyjść w tak odpow 
dzialnej chwili z pomocą państwu subskrybi 
jąc jak największą sumę, nawet ponad swo- 

je siły. 

   

  

Obecnie akcję wśród drzewiarzy rozpoczę 
ła również Rada Naczelna Związków Drzew. 
nych, która zaprosiła Prezesa Organizacji 
Wileńskiej do Warszawy, celem skoordyn: - 
wania prac. 

* 

W dniu 14 b. m. odbyło się w Izbie Rze- 
'mieślniczej w Wilnie zebranie przedstawi- 
kieli wszystkich cechów w sprawie subskryp- 
kji 69/9 pożyczki wewnętrznej. 

Po zagajeniu dyr. Izby (p. Kazimierza 
Młyna ką wywiązała się bardzo ożywiona 

klyskusja. 
Mówcy między innemi zaznaczyli, że rzę- 

miosło które zawsze wiernie stawało w obro- 
bie Ojczyzny. i tym razem gdy tego wymaga 
idobro Państwa, nie zawaha się od spełnienia 
bwego moralnego obowiązku. 

Wśród podniosłego nastroju zapadła jed- 
homy ślna uchwała, by każdy z rzemieśluków 
tv miarę możno: 

£tji W celu zaś jak najszerszego zrealizow 
hia tych zamierzeń, zebranie powołało Wo- 
jewódzkie Komitety Rzemieślnicze. Jedeu 
|przy Związku Cechów Rzemieślników Chrze 
4ścijan i drugi przy Centralnym Związku Rze- 
„nieślników Żydów na Wileńszczyźnie. 

   

      

     

      

Powiatowe Koło Stowarzyszenia Urzęd. 

ników Skarbowych w Wilejce postanowiło 
przystąpić do subskrypcji pożyczki narodn- 
wej w wysokości 75 proc. poborów miesięcz 
nych i wystosowalo odezwę w tej sprawie 
«ło wszystkich pracowników umysłowych po 
wiatu wiłejskiego, 

  

nem 28 lutego, było możliwe po ujawnieniu 
podpalenia Reiehstagu, a więc po 9 wieez. 
czyli w przeciągu niespełna 7 godzin Grze- 
sinsky 6Świadczył że uważa to za wykiu 
ezene. Co do 1500 aresztowań wśród koniu 
nistów, dokonanych przez Goeringa w nocy. 

  

z 27 na 28 lutego już po ujawnieniu faktu 
podpalenia Reichstagi i jakoby w zwiazku 
z rzekcmo przygotowywanym _ przewroten 
komunistycznym, Grzesinsky oświadczył, że 
przygotowanie 1500 nakazów policyjnych © 
aresztowaniu w żadnym wypadku nie mogło 

by być wykonane w nocy po podpaleniu 
Reichstagu. 

    

    

  

  

  

DOM LIEBKNECHTA, 

Lista aresztowanych musiała być zgóry 
zawczasu przygotowana. Co się tyczy zbrod 

niezej działalności komunistycznej w obrę 
bie t, 
ujawn i 
ne przez Gceringa a zwłas; , co do rzeke 
mych tajnych insłalaeyj, katakumb i labi 
ryntów © których opowiadał rząd niemiec 
ki, Grzesinsky stwierdza, że wnętrze Domu 
Liebknechta było mu doskonale znane, albo 
wiem w sierpniu 1931 roku po zabiciu 2 
ofieerów policji na placn Buelowa, Grzesin. 
sky, jake prezydent policji, zarządził naj- 
skrupulatniejszą rewizję domu Liebkbechta, 
która trwała całe dwa tygodnie i nie znale 
ziono nie g0, ccby uzasadniało о: 
żanie komunistów o przy: 
siedzibie iajnej zbrodniezej akcji 

Policja berlińska była w posiadaniu dok 
ładnego u gmachu Liebknechża i przyle 
gających do niego demów, z których nie 
re zakupione zostały przez partję komuni 
czną i zapomocą przebicia murów połączone 

kłemi korytarzami z głównym gmachoja. 
Żadnych kałakumb ani labiryntów w domu 

Liekknechta niema. Jest te zwykły dom mic 
szkalmy, posiadający normalne piwniee. jak 
każdy inny, Jedyne urządzenie godne podkre 

   

    

   

  

      

  

    

  

    

  

   

  

    

    

    

    

Na ostatnim zebraniu Zarządu Zw 

ów uchwalono wziąć udział w 
Pożyczki Narodowej. podpisując 

ę na sumę 600 złotych. Jak widzimy, 
i pozostali wierni swym 

tradycjom ofiarnoci i poświęcenia. 

Do rzemieślników woje- 
wództwa wileńskiego! 

W checnej dobie, gdy dolar i funt ungiel 
ski, najbardziej pewne waluty, zachwiały 
się w swych podstawach Rząd Polski pomi 

kich warunków gospodar 

czyth mądrą i przemyślaną polityką zdołał 
zapewnić walucie polskiej niewzruszalność. 

Lecz w wysiłku nad zapewnieniem zdro 
wego gospodarczego bytu Państwa nie może 

zabraknąć nikogo z obywateli, 
Od dnia 28 września do dnia 7 paździer 

nika otwaria będzie subskrypcja, 6 proce. po 
żyezki wewnętrznej w obligacjach imiennych 
po 50, 1060 500 i 1,000 złotych na ogólną „u 
mę 120,000,000 złotych w złocie. 

Cena emisyjna obligacyj 6 proc. pożyczki 
wewnętrznej wynósi 36 ża 100 i płatna jest 
'w 6 ratach miesięcznych. 

Pożyczka Aostala wypuszczona w celu 

   

  

   
    

    

    

  

zasilenia Skarbu Państwa. Już liczne związki, 

kupieckie i przemysłowe, organizacje ideo. 
we, stowarzyszenia, społeczne, oraz osoby 
prywatne zgłosiły swój akces do nabycia po 
żyezki, by z pięknym czynem obywatelskim 
zapewnić sobie jednocześnie 6 próe. rente. 

W szeregu ofiarnych i uświadomionych 
obywateli mie może zabraknąć rzemiosła, 
rzemieślnik winien okazać że w każdej pot 
rzebie, w każdym wypadku tak jak potrafił 
przetrwać trudne warunki gospodarcze, put 
rafi spełnić swój obywatelski obowiązek, 

Przy nabywaniu pożyczki wewnętrzacj 
będziemy wszyscy. 

ZARZĄD IZBY RZEMIE: 
W WILNIE. 

  

LNICZEJ 

Napad rabunkowy na ambulans 

pocztowy. 
Listonosz został zamordowany. 

BRZEŚĆ n. BUGIEM, (Pat), Wpo- 

bliżu stacji kołejowej Bereza Kartus- 
ka trzej nieznani osobnicy dokonali 

napadu rabunkowego na ambulans 

pocztowy, który jechał z Berezy Kar- 

miejscowym bezrolnym i właścicielom 
drobnych gospodar stw, którzy nie wy 
najinują się nigdzie poza E zybysze - 
wem. Natomiast przybyszewianie naj 
mują ludzi z poza swej osady zarów - 
no do robót czasowych jak i na stałą 
służbę, która pojawia się już w gos 
podarstwach 4 ha. 

„Mieszczanie w 'Przybyszewie, a 

także ich sąsiedzi ze wsi pobliskich 
dužo mają kłopolu z wyszukaniem 
służących. Muszą oni jeździć do wsi 
i wypytywać się, czy nie znajdzie się 
chłopiec, względnie dziewczyna, któ. 
rzy zgodziliby się pójść na służbę 
Zdarza się bardzo często, że po 2- 
dniowych takich poszukiwaniach go- 
spodarz wraca do domu z niczem. 
Powtarza się to nieraz kilka razy, za- 
nim wreszcie poszukujący znajdzie 
służącego cz žącą“ *). 

Przesilenie gospodarcze oddziału- 
ło, rzecz jasna, ujemnie na tę dzie- 
dzinę stosunków w Przybyszewie, 
zwiększając element zmuszony do 

pracy najeafinej i obniżając jej cenę 
Ale przeludnienia i nadmiaru sił ro- 

boczych, które należą do najbardziej 
niepokojących pjawisk w Broniszo- 
wie, w Przybhyszewie niema. 

sk 
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Zupełnie inaczej jest w Uniżu na 

południowo-wschodnich krańcach 
Ziemi Czerwieńskiej. Gorzej niż w 
Broniszowie w którym jest niedobrze 

„Wieś, którą opisuje p. Przyby. 
ławski jest niezmiernie ciekawa. U- 
naocżnia ona to ogromne rozproszko- 
'wanie ziemi, tak niestety powszechne 
'w tej dzielnicy Rzeczypospolitej. Wy- 
starczy wspomnieć, że na jednego 

   

  

tuskiej do stacji koleżowej na pociąg 

Baranowicze—Brześć. Napastnicy za- 

bili listonosza, zeabowali dwa worki 

korespondencji i 2 tysiące złotych. 

Policja jest ma tiopie bandytów. 

gospodarza w Uniżu wypada przecięt 
mie 1,7 ha, na osobę zaś 0,28 ha. 
1 to w kraju pozbawionym absolutnie 
brzemysłu, gdzie ludność środki d» 
utrzymania czerpie wyłącznie z rol- 
nictwa, które w dodatku stoi na do- 

syć niskim poziomie”. 
Te lapidarne stowa prof. Stanie- 

wicza -z wstępu, którym poprzedza 
pracę Przebysławskiego, ' starczą za 

całą monografję. 
„Możnaby prz 

spodarstwa samodzielnego, 

utrzymać rodzinę włościańsk 
no być w byłym zaborze aus 
gospodarstwo o wielkości 10—20 mg. 
(5,7—11,4 ha) w okolicach nizinnych, 

a obszarze 30—50 mg. (17— ) 

w górach. Tymczasem w wojewodz- 
twie stanisławowskiem, do którego 
Uniż należy, gospodarstwa tego ro 

dzaju stanowią zaledwie 7,4 proc. i 

0,9 proc. ogódnej liczby gospodarstw. 
podezas gdy gospodarstwa poniżej 2 
ha stanowią 67,5 proc., a o obszarze 
2—5 ha 27,2 proc. ). Dokładniej zaś” 
na terenie województwa stanisławow- 
skiego było w roku 1921 gospodarstw 

do 0,5 ha 28 proc., od 0,5 ha — 1 ha 
19,4 proc, od 1 — 2 ha 28,1 proc, 

od 2—5 ha 24,2 proc. *). 

W Uniżu, bardziej jeszcze niż w 

Broniszowie, rozszerzono obszar rol- 

ny, wyzbywając się niemal zupełnie 
lasu i pastwisk. Obecnie zajmują grun 

    

jąć, że normą 5- 

zdolnego 

  

     

  

  

      

ta orne 75,9 proc. obszaru, ogrody 
16,4 proc., pastwiska 2,2 proc., zabu- 
dcwania 3,2 proc. i lasy 2,3 proc. 

Włościańska własność w Uniżu 
jest przykładem zwyrodniałego ustro 
ju rolnego. 

ślenia — to system sygnalizacyjny, dzieki 
mu portjer w bramie wejściowej zap” 

naciśnięcia guzika zasygnalizować 
tkim we wszystkich poko 

jach i na w ch piętrach, w widoczny 
dla nich sposób że policja lub wogóle ktoś 
niepożądany wkracza do gmachu. Zresztą 
ten sam system sygnalizacyj ladujący 
wiernie Dem Liebknechta, zaprowadzony z6 
stał przez narodowych socjalistów w Brm 
natnym Domu. Wzystkie inne opowiadania 
© Domu Liebknechta — to bajki. 

JAK TO BYŁO Z ALARMEM 
POŻAROWYM. 

Na zapytanie jednego z członków komis 
ji co do alarmu ogniowego i śledztwa straży 
Ggniowej w związku z peżarem Reichstagu, 
Grzesinsky w ił że straż ogniową w 
Berlinie obowiązuje przepis  stopniow 
alarmów, które w miarę rozmiarów pe 
są najwyższe lub wyższe, W razie pożaru 
gmachów puby:znych większego znaczenia 
lub w razie zagrożenia życia ludzkiego oba 
wiązuje alarm najwyższy, oznaczony dwuna 
stką. Takiego alarmu należało się spodzie 
wać gdy się Ba Reichstag. Tymczas 

   

  

    

  

    

     
    

    

    

   
   

że mimo iż hył 
ostał przez władze wyższe 

— Nastepnie oświadczył świa, 
że nie mu nie jest wiadome o i 

   

  

    
dek 

jakoby władze Straży egniowej herliń 

  

przeprowadziły na miejscu pożaru Rcichsta 
gu ekspertyzę fachową, jak zwykle w takich 
wypadkach to chowiązuje, zwłaszcza o ile 
zgóry było jesne że zachedzi wypadek pod 
palenia. Zwykle tego rodzaju ekspertyza stra 
ży egniowej jest potwierdzana przez policję. 

E ZEZNANIA. 
С m zeznawali dwaj wybitni 

politycy niemieccy, mianowicie były redak- 
tor naczelny „Vossische Ztg.* i poseł de 
Reichstagu z partji demokratycznej Bera. 
hardt oraz przywódea frakcji socjal — de 
mokratycznej Reichstagu pos. Breitscheid. -— 
Zeznania ebu polityków które dały zarys 
sytueji politycznej w Niemezech bezpośred 
nio przed dojściem Hitiera do władzy, pra 
wie pokrywały się eo dotego, że parija koma 
nistyczna napewno nie mogła z pożaru wy 
ciąknąć żadnych korzyści politycznych i że 
jedyną partją dla której pożar Reichstazu 
wyobrażał pewien atut polityczny, byli na 
rodowi socjaliści, oraz że okwinianie komu 

nistów © podpalenie Reichstagu jest popro 
stu niedorzeczne. 

Obaj politycy niemieccy stwierdzili, że 
jakkolwiek partja komunistyczna dążyła w 

Niemczech do przewrotu społecznego i sta 
rała się przewrót taki przeprowadzić drogą 

organizowania i rozagitowania mas to jed 
mak nigdy nie uciekała się do akłów indywi 
dualnego terroru lub podpałania gmachów 
publicznych. * 

SYLWETKA TORGLERA. 
Co się tyczy przywódcy fakeji komuni- 

stycznej Reichstagu pos. Torgiera, który jest 
jednym z oskarżony ch przez obecny rząd nie 
miecki, to zarówno Bernhardt, jak i Breit 
scheid wystawili Torglerowi jak najlepsze 
świadectwo jako człowiekowi i politykowi 
kulturalnemu, z którym przywódcy innych 
stronnictw byli w stałym kontakcie polityez 
nym i csebistym, a którego powszechnie Sza 
nowano, Posądzanie Torglera, że podpałił 
©n własnoręcznie Reichstag, jest — zdaniem 
świadków równie niedorzeczne. jak przypu 
szczenie, że komuniści mogli mieć jakiekoł 
wiek korzyści z takiego pożaru. 

        

   

    
  

  

VAN DER LUEBBE NIE BYŁ KOMUNISTĄ. 

Posiedzenie piątkowe zakończone przesłu 
chaniem 2 przyjaciół holenderskich van der 
Luebbego, którzy zgodnie zeznawali, że van 
der Luebbe w ciągu ostatnich dwóch lat nie 
był komunistą lecz, przeciwnie, ujawniał 
wyraźne sympatje narodowo — soejalisty- 
czne. Obaj podkreślili nienormalne cechy 
van der Luebbego, przedstawiając go jąko 
psychopatę. 

OBROŃCA TORGLERA NA ROZPRAWIE. 
Pewną sensację stanowiła dziś przy rozpo 

częciu rannego posiedzenia zjawienie się na 
sali cbroncy Z urzędu Torglera, wyznaczone 
40 przez Sąd Najwyższy w Lipsku, dr. Sac 
ka. przypominającego raczej typowego pru 

skiego junkra, aniżeli przedstawiciela zawo 
du prawniczego. Saek przybył umyślnie, aby 
przysłuchiwać się obradom i ustalić, czy da 
ja mu one jakikołwiek materjał dla obrony 
Torglera. 

Oświadczenie min. 
BERLIN, (PAT), awiązująe do prac 

międzynarodowej Kojat: śledczej w sprawie 
podpalenia, Reichstagu, komisarz Rzeszy do 
Spraw prawniczych Frank (oświadczył, że 
zaprosił wszystkich wybitnych przedstawicie 
li ebcych państw, kótrzy mogli wchodzić tu 
w grę, na proces w sprawie podpalenia Reich 

stagu. aby mogli się przekonać o stosunkacn 
prawnych w Niemczech i odpowiednio wpły 
wać na prace swoich krajów. 

Franka. 

   

  

     
Autor monogratji o Uniżu dora1- 

dza uprawę tytoniu, moreli i winnej 
latorośli i gotów jest uznać to za roż- 
wiązanie °). 

„,Włościanie uniscy muszą jeszcze 
bardziej zająć się uprawą tytoniu, bo 

ta gałęź rolnictwa przynosi im już 
dziś największe dochody, a w przy- 
szłości dać może całej wsi nie tylko 
poważny dochód, ale zatrudnienie dla 
bezrobotnych rąk roboczych. Jesteś- 
my zdania, że cała przyszłość miesz- 
kańców Uniża leży w zrozumieniu tej 
sprawy“ °) 

My zaś mamy o tem — najbar- 
dziej stanowczo — zupełnie odmien- 

ne zdanie. Pomijamy już fakt, że up- 

rawa rośliny tytoniowej, bezwątpie- 
nia nadająca się do rozszerzenia w 

stosunku do dotychczasowego stanu, 
jest zbyt jednostronna, by mogła aż 
tak poważnie wchodzić w rachubę. 
Ze nieurodzaj, często dotykający plan 
łacje tytoniu, wyrastałby waz po raz 
do rozmiarów katastrofy, Że dalej 
względnie mała część obszaru ze 
względu na warunki klimatyczne na- 
daje się do plantacji tytoniu, tem 
mniej zaś do kultury moreli i winnej 
latorośli. 

      

  

   

  

  

* * * 

Właściwy ratunek dla Uniżów wi- 
dzimy w reformie ustroju relnego, 
+ parcelacji wielkiej własności. 

Obecny podział własności ziems- 
kiej w Uniżu jest gorszy od podziału 
przed uwłaszezeniem. Obszar grun- 
tów włościańskich uległ zmniejszeniu. 
Od roku 1880 do roku 1931 spadł cn 
z 203,14 ha do 111,64 ha, czyli d) 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Stołpce. 

'_ UROCZYSTE POŚWIĘCENIE 
SZTANDARU KPW W STOŁPCACH. 

W nadchodzącą niedzielę w Stolp- 

cach odbędzie się uroczyste pośw 
cenie sztandaru KPW. Na urocz 
stość tę wyjeżdżają przedstawiciele 
kolejnictwa z Warszawy i Wilna. 

Dryświaty. 
ŚWIĘTO STRZELECKIE 

W. DRUŚWIATACH, 

iryświacka kom 
r. brasław 

   

Dnia 3 września b. r. 
panja Związku Strzelce 
6К obchodziła swoj: 

Święto org: 
rego weszło mi 
cielstwo i urzędnicy gminy z ob. 
i wójtem Bobrowskim na czele. 
przygotowaniach do la i w obehodzie 
<zynny w udział jscowe społecze 
stwo. Z wydatną pomocą przyszedł Komit> 

towi dowódca kompanji K. P. Mieżany 

kpi. AL. Kominkowski zesnego ranka 

źciągały do i 

i ZES 

  

   

    owe ziemiaństwo, nau 
Jankowski 
Pozatem w 

    

     

  

     

  

   

  

    

  

o GCY zebranej ludno 

ści Szyi ES awnym szykom strze-   

     

  

   
   

  

deckim. N: ed kościołem usta 
się kompanja str zeleckz a dowodzona prze 
kompani ijnego A. Dukszto. Przeglądu ko 

   towy TI 
ioła gd 

. odprawio 
Po mszy 

siarė 
udali sic 

ysłuchali mszy & 
owego proboszcza. 

którą 

panji dokonał p. 
n wszyscy 

upieniu w 
nej przez mi 
św. odby: 

„p. starosta w 

ławskich 
wspólnego oł 

«Szkolny. Pia 
stosunkowo młody 

    

    

   

     

  

      

    

      

  

rch. Podczas 
p. inspekio! 
nadzieję 

ydek strzelecki w naj 

    

      

    
   

  

bliższej przyszłości w: h i bę 

dzie słażył dla dobra pospolitej Po; 

k słowach 

się do młodzieży strzeleckiej wsk: 

zując im ich szczyine cele ku którym w; 
trwale kroczyć powinni. 

Miłą niespodziank 
przemówienie strzelc 

było dła obecnych 
i Heleny Gugbińskie, 

dUuóra w bardzo ładnych i podniosłych sło 
<©»ach ujęła cel pracy strzeleckiej i pracę dl" 
„państwa. Nastepnie odbyły s : 
fłeckie i sportowe w któ 

      

  

    
    

      

   

go najpóźniej dotarły hasła strzeleckie RE 
podczas swego Święta pełne " 
pracy dla wyższych celów i wys 

młodych oddziałów daje zadalek na 
majlepszych nadziei przyszłość. Bardzo 

„mym jest fakt udziału w pracy strzeleckiej 
inteligencji gminy dryświackiej. 

Kozłowszczyzna, 
powiatu słonimskiego 

Z ŻYCIA SPÓŁDZIELCZEGO. 

ięki staraniom kilku organizatorów 

у ukiem Michałem na czele powslaia 
"tu myśl założenia kooperatywy spożywców. 

Dnia 10 września odbyło się więc w K: 
złowszczyźnie zebranie założycielskie koope- 
ratywy spożywców. Obecnych na zebraniu 
było 60 miejscowych gospodarzy i gospo 
dyń a jprzedstawiieel Rady. Okręgowej 

przy Związku „Społem p. Wróblewski Aie':- 
sy. 

Po rozpoczęciu zebrania p. Tarasiuk wy 
głosi: w ję. białoruskim obszerny reft 
rat na temat: cele i zadania spółdzielni s 
<żywców, który z: wysłuchany przez obec 
mych z wielką powagą i zaciekawieniem. Na 
"stępnie przystąpiono do zbierania deklaracyj 

; zgłosiło przystąpienie do spot 
dzielni 37 osób z pośród obecnych na zebra- 
miu. 

W. drugiej części zebrania p, Wiróblew. 
ski powitał w imieniu Rady Okręgowej no- 
wych członków rodziny spółdzielczej, skiu. 
-dając im życzenia pomyślnych wyników w 
=wozpoczętej pracy, oraz udzielił wskazówe: 
na najbliższy okres pracy. 

Następnie uchwalono statut spółdzielni 
która otrzymała nazwę: spółdzielnia spożyw 
ców .„Praca* w iKozłowszczyźnie z odpow.e 
dzialno: yami. Udział ustalono w 
roko 10 zł. 

tajnem głosowaniu do Rady Nadzór 
z, RH wybrani: Połunosik Jan, Ko. 
sko Julja, Liszyk Ignacy, Urbanowicz Igna 
cy, Jorsz Jam, Radziejewski Władysław, J- 
remiejczyk Konstanty, Tomczyk Jan, Mozol 
Tzydor. 

IPosiedzenie Rady Nadzorczej i wybory 
Zarządu nie odbyły się. gdyż na odbycie ro- 
siedzenia Rady komendant posterunku po 
licyjnego zarządał uzyskania pozwolenia 
"Starosty powiatowego. Odpowiednia prośba 
została już przesłana do Starostwa i wybór 
"Zarządu przewidziany jest w dniu 17 wrześ- 
nia, e. 

    

    

  

  

    

   
   

    

      
    

  

    

     

Z pogranicza. 
WYDANIE PRZESTĘPCÓW 

KRYMINALNYCH PRZEZ ŁOTWĘ. 

Wczoraj na punkcie granicznym Turmon 
ląpiło wydanie więźniów kryminai 
zatrzymanych na terenie łotewskim, a 

władze połs Wyda 
4 więźniów poszukiwanych 

śledcze w Katowicach, War 
iu. 

    

    

    

       

  

h zostało 
władze 

szawie i Poz 

    

OŻYWIONY RUCH NA POGRANICZU 
POLSKO-ŁOTEWSKIEM. 

Z pogranicza donoszą, iż mimo ukofńcze 

nia robót rolnych ruch na pograniczu polsko 
iotewskiem nie zmałał. Codziennie na pod- 

e przepustek lokalnych przekracza gra- 
nicę od 70 do 100 osób z towarem. 

W ciągu połówy b. m. granicę polsko- 
łotewską przekroczyło zgórą 1000 osób z to- 
warem, wartości 20 tys. złotych. 

    

sl 

  

TOWARY POLSKIE PRZEZ PRUSY 
DO LITWY. 

Z pogranicza donoszą, iż przez stację gra- 
»iczną Raczki i Grajewo w ostatnim tygodniu 
przewieziono do Litwy via Prusy Wischodnie 

Inictwem kusców lifewskich 2 wa 
zony manufaktury łódzkiej, iej 

białostockiej 1 wagon wy 
dwie cysterny na i ol 

»'agon_ Soli. 

        
   
     

za pośred 

  

w polskich oraz 

WYSIEDLENIE ROBOTNIKÓW POŁSKICU 
Z GRANIC LOTWY. 

Z Turmont donoszą iż z granic Lotwy wy- 
siedlono kilku robotników polskich, którz: 
po przewidzianym terminie pozostawali w 

  

Łotwie. Robotnicy pochodzą z pow. brasław. 
skiego i święciańskiego. Pracowali w Łotwie 
ma robotach rolnych. “ 

Zgon cadyka Izraeia Kagana 
W piątek 15 b. m. o godz. 7.15 zmarł 

w Raduniu pow. lidzkiego znany, cieszący 
się wielkim autorytetem wśród społeczeństwa 
żydowskiego cadyk Izraei Kagan („Choice 
Chaim) w wieku łat $5, Przyczyną zgonu 
było ostre zapalenie płue. 

Zmarły w sędziwym wieku cadyk byl au 
torem trzydziestu kilku dzieł talmudyczna . 
religijnych i uchodził za jednego z najwy 
bitniejszych i najue: ch rabinów. W 

świecie żydowskim znany był również jako 
założyciel i rektor słynnego „jeszybotu* (za. 
kładu naukowego) w Raduniu. 

Pogrzeb odbędzie się w Raduniu w nie- 
dzielę 17 b. m. © godz. 11. Oczekiwane jesi 
przybycie dla oddania ostatniej posługi 
zmarłemu szeregu wybitnych osobistości ży 
dłewskich z kraju i zagraniey. 

: Požar. 
Ze Święcian doncszą o pożarze we wsi 

Janoniszki, gminy łyntupskiej. Spaliło się 
tam gospodarstwo Franciszka Bałtrusewieza. 

Pożar naraził go na straty, przechodzące 2 
tys. złotych przyczyny narazie nie ustalono. 

Okradii zawiadowcę stacji. 
W nocy z 13 na 14 b. m. okradziono za. 

wiądewcę siacji kolejewej w  Bezdanaen 
Alekszndra Kozłowskiego. Złodzieje dostali 
się przez oknG po wybiciu szyky. Kozłowski 
poniósł straty na 1.506 złetych. Skradziono 
mu rozmaite przedmioty. 

  

  

k UR IK R МЕОБ К 

Ogólny widok Gniezna. 

      

   
   

  

Ogólny widok miasta Gnie 
cego w pamiątki po Królu Sob 

  

  

czne na zdjęciu: zamek pokrz 
wyższy budynek) odnowiony przez Króla 
na II, ong encja starostwa gniew. 

SR ESA 

Przesunięcie termimu 
„czarnej kawy” klubu 

społecznego. 
Ze względu na zwołane na dziś (godz: 6 

RE anie     

   

  

wiecz.) przez p. wojewodę 
tzacyjne Wojewódzkiego K   

  

skiego |Pożyczki rodowej 

  

łecznego przesunął termin roz) cia „CZAr- 

'nej kawy” i odczytu posła Bohdana Podos 
kiego o pół godziny. arna kawa Kluba 

  

  
Społecznego rozpocznie się zalem o godz. 7 
wiecz. w lokalu Sekretarjatu Wojewódzkiego     
        

  

  
BBWR { / ul. Św. Anny 2—4. 

х ` sem godzi się wspomnieć аро- 
«wiedź wygłoszenia odczytu o konstytucji 
przez współltwórcę nowego projektu i blis- 
kiego bezpośredniego współpracownika pre. 
zesa BBWR. posła Wal. Sławka wywc 
wielkie zainteresowanie w sferach naszej 

seligencji. Poseł Podoski j 

szym zainauguruje sezon działalnośc. 
iw zakresie życia towarzyskiego i intelektual- 

mego. 

   

   
   

Lustracja sanitarna 
na rynkach. 

4 Wczoraj specjalna komisja sanitasna pr 
lotną lustrację na rynkach wi- 

Zbadano około 200 furmanek z ar- 

spożywczemi i nabiałem. W wyniku 
stwierdzono w 30 wypadkach fai- 

ykułów żywnościowych i nabiału 
an i przekupniów, wobec czego 

kary mandatowe na nie- 

    4 

  

a 

  

įprowadzii 
leńskich. 
Hykulami 
lustracji 

(szowanie a 
przez wło 
lustratorzy mało: 

   

      

     

sumiennych sprzedawców. 

    

   

    
        

    

  

    
EUSENJA KOBYLIŃSKA 

ŚWIAT w SZKÓLB 
(pamiętnik nauczycielki) 

aka ta wyszła juž z druk. „Lux“ 
i jest do nabycia w księgarniach wil. 
Sklad Słony + -ksiag: So Wojciecha 

CENA Zł. 3.50. 

  

KURJER SPORTOWY 
JESZCZE O TEN 

  

PACH. 

Pisaliśmy już kilka razy o naszych 
stach i o minionych  mistrzo- 

które kosztowały nas 1200 zł. 

  

ten 
stwach, 

  

Otóż jak się dowiadujemy, więk- 
tej sumy została wyrozchodo- 

wana na tenisistów Warszawy, którzy 
nie krępowali się wystawiać najroz- 
maitszych rachunków jak za traga- 
rza, taksówkę bodaj że  listono- 

szów i t. d. i 

Wiełcy ei „mistrzowie* z Warsza- 

wy pozostawili w Wilnie jak najgor- 
wrażenia. Wrażenia te zachowa- 

     

   

  

Ча się w naszej pamięci przez 
dłuższy czas i chyba już więcej nie 
będziemy sprowadzać „drogich* war- 
iszawiaków, którzy w porównaniu z 

Łotyszami stanowili ogromny kou- 
trast. 

Łotysi byli o wiele skromniejsi 
w wymaganiach i sprawy finansowe 
traktowali po dżentelmeńsku. 

=połowy, w 
150,20 ha 
i nieużytki. 

Grunta ie przeszły do foiwarku. 
Jest rzeczą dla wyniku tego pro 

«<esu pochłaniania gruntów chłopskich 
przez dwór, obojętną jako rolę ode- 
„grała w tem karczma i żydowski aren 

darz. Jaskrawa charakterystyka tego 

tem gruntów 

do 86,33 ha. 

ornych z 
Znikły łąki 

procesu, który autor ze szczególną 
«doskonałością maluje, wymaga z pe- 

  

wnością korekty i to doskonałej. Bo 
wszakże nabywcą gruntów był tylko 

i wyłącznie dwór, który. noia bene w 
swej własnej propinacji pędził wódkę 
pozbywaną chłopom przez pośredni- 
<zącego w jej spożyciu arendarza. 

Dziś gospodarstwo folwarczne jest 
gospodarstwem zbożowem ze znaczną 

przewagą roślin okopowych, które 

przerabia w gorzelni), Zupełnie jak 

dawniej. 

Nadto produkuje bydło opasowe, 
uprawia kukurydzę. Nie wykorzystu- 
je natomiast tytoniu, ani moreli, ani 
też winogron *). 

Resume monografij Bibljoteki Pu- 
ławskiej jest proste i jasne. Obok 

Przybyszewa liczymy Broniszowy i 

Uniże, dotknięte strukturalnemi wa- 

dami. Ujemny lub wręcz fatalny po- 
dział własności (przy wysokiej popu- 
lacji wyraża się w głodzie ziemi i 
nadmiarze rąk roboczych, jako zja- 
'"wiskach stałych i ostrych. 

Reforma stosunków musi sięgać 
nie do objawów, lecz do ich przyczyn, 
jcżeli ma wchodzić w rachubę jako 
poważna polityka gospodarczo-socjal- 
na. Jej program wobec wsi jest bar- 
dzo rozległy a metody różnorakie. 

      

Można popierać oświatę rolniczą 
i popularyzować azotniak, propago- 
wać rośliny mawozowe, spółdziel- 
czość, dokonywać meljoracji, przepro 
wadzać komasację, skup serwitutów. 
można forsować uprawę warzyw i sa 
downictwo, rozszerzyć kulturę tyto- 
niu, sadzić morele i hodować wine- 

grona. Można uczynić wszystko Ala 
zwiększenia produktywności. Ale о- 
daj przedewszystkiem trzeba tworzyć 
najnaturalniejszym sposobem sano- 
wystarczalne gospodarstwa rolne t. į. 
pareelować. 

Nie wolno uchylać się przed tą 
prawdą, nie wolno jej lekceważyć 
ani odsuwać działanie w nieokreśloną 
przyszłość. Samo jej uznanie określa 
program, zwłaszcza dla obozu, który 

zwykł podejmować najcięższe zade- 
nia, których dobro Rzeczypospo!itej 
wymaga. Dr. Adoli Hirschhberg. 

  

    

  

  

1, pr. Stanisław Rosłoniec, Przybyszew 

osada w „powiecie grójeckim. Bibljc 
Serja Prac Społeczno- gospod 
Nakładem Państwowego ln 

       

    

    

      
   

ławach, Zakłady G = б м Wii- 
nie. Wydane 7 22 5 go Banku 
Rolnego, Warszawa 1938. Str. VIII + 280   

°) dnż. Władysław Przybysławski, Uniż 
wieś powiatu horodeńskiego (5 5 
łeczno-gospodarczej Serji Nr. 
z zasiłku Funduszu Kultury Narodowej. Wa: 

   

  

   

  

szawa 1933. Str, VII. + 104. 

3) Rostoniec, str. 81. 
i 102: 

5) Rosłoniec, str. 108. 
5) (Przybysławski str. 37. Podkr. nasze. 
7% Przybysławski str. 36. 
5) Przybysławski str. 50. 

Tr ławski str. 50. Podkr. nasze. 
żybysławski str. 64. 

*) Przybysławski str. 64. 

BRAWO PIŁKARZE? 

Z prawdziwą przyjemnością do- 
wiadujemy się, że dzisiaj na boisku 
Makabi ma odbyć się mecz piłkarski 

połączonych drużyn makabi, ŻAKS = 
Drukarz, Ognisko. 

Tak przecież niedawno, bo w u 

biegły poniedziałek pisaliśmy o ko: 
niecznej fuzji klubów wileńskich. 
Sensem drukowanego artykułu była 
właśnie myśl zlania się Ogniska . 
Drukarzem i Makabi z ŻAKS. 

Nie trzeba było długo czekać. 
Pierwszą jaskółką jest właśnie dzi- 
siejszy mecz. Cieszy nas bardzo, że 

nareszcie kierownicy poszczególnych 
klubów, które dotychczas nie przed- 

stawiały za wyjątkiem Makabi zbyt 
wielkiej wartości sportowej przyszłv 
do tego szczęśliw ego przekonania, žė 
jedynem wyjściem z ci ej sytuacji 
jest właśnie złanie się drużyn. 

Pierwsza jaskółka wspólnego wy- 
stępu mówi nam, że w tym kierunku 

pójdą niewątpliwie narady piłkarskie 
i wiosną fuzja stanie się faktem do- 
konanym. 

Teamy wystąpią w następujących 
składach: 

TEAM OGNISKO — DRUKARZ: 

Bartoszewicz (Drukarz), Judycki 
(Ognisko), Pawluć (Dr.), Godlewski 
Cz. (Og.). Ballosek (Og.), Lachowicz 
t(Og.), Bartoszewicz (Dr.), Godlewski 
(О8.), Gasztowt (Og.), Wasilewski 
1(Og.), Kozłowski (Og.). 

TEAM Ž. A. K. S. — MAKABI. 

Muško (ŽAKS), Kotłowski (Maka- 
bi), Szwarc II (M.), Szwarc I (M.,. 
Szwarc III (M.), Krakanowski (M.), 

Rejzin (ŽAKS), Rogow (ŽAKS), Antu- 
kolec I (M.). Antokolec II (M), Jałow- 

cer (M). 

  

   

  

LEKKOATLECI ŻAKS STARTUJĄ 
NA ŚLĄSKU. - 

jutre w Kr. Hucie odbywać się be 
jelkie zawody lekkoatletyczne klubów 

žyduwskich całej Polski. 
Wiłno ze swej strony na zawody te wy- 

    

słało reprezentantów ŻAKS-u pojechali 
Brun, Słonimczyk, Smorgoński, Margolis, 
Romer i Rywkind. 

Kierownikiem grupy jest Borys Finkel- 
Sztejn. Wżlnianie będą okeeni na, zawodach 
Pełska—Wtęgry. 

JUTRO WYŚCIGI KOLARSKIE. 

Na stadjonie Ośrodka W. F. cdbędą się 
i šeigi kołarskie na torze, 

kolarskie w Wilnie należą 16 
„to też zapewne cieszyć się one 

kęda deść dużem powodzeniem jak ze strony 
zawodników, tak też i ze strony publicz- 
ności. 

Orgenizaterowie wyść 
prócz biegów dla stowarz 
nili konkurencje dla kolarzy niezgłoszonyca. 

W tydzień po zawodach torowych odbę- 
dzie się 24 b. m. tradycyjny wyścig ulicami 
Wilna. 

  

   

| 

| 
žė 

skiego; dalej kościół katolicki, zawierający 
liczne pamiątki po Królu oraz zameczek (7 
prawej strony) wybudowany przez Króla na 
rezydencję Królowej Marysienki. 

  

Kwesta na ociemniałych. 
W niedzielę dn. 

odbędzie się zbiórka uliezna i lokalo- 

wa na ociemniałych. 
Zakład na Antokolu, 

szkołę powszechną dla dzieci niewi- 

17 września b. r. 

obejmujący 

domych i warsztaty pracy, (introliga- 
forstwo, koszykarstwo i gra na skrzy: 
psach), dla dorosłych, utrzymywane 
jest przez Magistrat, ale w niedosta- 
tecznej mierze, pomocniczo finansuje 
całość Tow. Opieki nad Ociemniały- 
mi, które raz na rok zwraca się do 

społeczeństwa z prośbą 0 mały da- 
tek. Chodzi o postawienie na odpo- 
wiedniej stopie warsztatów pracy. 

które wymagają powiększenia, zwła- 
szcza koszykarstwo rozwija się pa- 

myślnie i może się stać niebawem sa. 
mowystarczalne. Ostatnio na Targach 
zwracało ogólną uwagę stoisko wy- 
robów ociemniałych i otrzymało za 
wyroby koszykarskie duży. złoty me- 
dal. 

Od paru miesięcy zostal otwarty 
na rogu ul. Gdańskiej i Wileńskiej 
magazyn tych wyrobów, zgrabne k 
selka, koszyki, stoliki, fotele, którc 
ślicznie wyglądają w połączeniu z na- 
szemi tkaninami, kosze do kwiatów, 
postumenty do lamp, różne drobiaz- 
gi, tacki i t. p. znajdują chętnych na- 
bywców, gd konane precyzyj- 
nie i bardzo gustownie. Konieczność 
i obowiązek popierania takiego prze- 
mysłu i wszystkich wogóle przemys- 
łów miejscowych, nasuwa myśl, że 
wszystkie imieninowe, składkowe pre 

zenty szefom, kolegom i koleżankom, 
znajomym i krewnym, oprócz kwia- 
tów, powinny się składać z wyrobów 

krajowych. Szukajmy wśród niech pa- 
miątek i podarunków, a obdarowany 

ji darzący będą mieli, prócz zwykłej 
w takich razach przyjemności, jesz- 

ze i to miłe poczucie, że wspierają 
taką np. instytucję zbawczo działa- 
Часа па nieszczęśliwych  pozbawio- 
mych wzroku, lub wspomagają finan- 
ise jakiejś wiejskiej gospodyni, której 
imąż nie wie jak dać rady gniotącym 
'podatkom. 

+ W niedzielę więc, nich nikt nie 
'minie kwestarki i nie odmówi datku 

  

  

  

   

      

„WALKĘ O UTRZYMANIE NIEZA- 
'WISŁOŚCI GOSPODARCZEJ DO- 
IPROWADZIMY DO ZUPEŁNEGO 

ZWYCIĘSTWA*. (Premjer Jędrzeje- 

kviez). 
> Każdy obywatel Polski przyezynič 

isię może do tego zwycięstwa, gdy 

łodpisze Pożyczkę Narodową. 

Komunikat. 
Z dniem 1- września 1933 r. wchodzi w 

życie polsko_niemiecka umowa o uebzp 

czeniu społecznem. 
Umowa przewiduje, że obywatele polscy 

również w razie pobytu poza granicami Nie 

miec utrzymywać będą ubezpieczeniowe ren- 

ty niemieck tóre dotąd nie były im wy. 

płacane. 
Po wejściu w życie umowy podejmą więc 

niemieckie instytucje ubezpieczeniowe i la 

za czas od 1 października 1931 r. 

    

      

( w stosun- 

ku do optantów i pensjonistów knapszafio. 

wych od 1 lipca 1931 r.) wypłatę spoczywa- 

jących dotąd reni, należnych obywatelom 

polskim, przebywającym w Polsce, względ- 
mie poza Pol k 

Tylko c rent niemieckich, a miano- 

wicie pewne renty należne zamieszkałym w 

Polsce w dn. 1 stycznia 1931 r. rencistom 

ubezpieczenia inwalidzkiego i wypadkowego 

oraz ubezp enia pracowników umysło- 
MCH: ki kali prawo do renty je- 

      

   

       

  

płacane przez polać instytucje ubezpie: 
niowe. 

Osoby. 
im rent niemieckich otrzymują z 

które dotąd w miejsce należny n 
Ba 

     
  

instytucyj ubezpiec zeniowych zasiłki, rento- 
we, a więc są już obecnie w nich zarejestro- 
wane, nie mają obecnie potrzeby zgłaszania 

swych pretensyj do rent. 

Natomiast wszystkie osoby, które z ta. 
siłków tych nie korzystają, a którym nie- 
mieckie instytucje ubezpieczeniowe nie wy 
płacają przyznanych im rent, winny w najbliż 

szym terminie zgłosić swe pretensje wobec 
ubezpieczenia niemieckiego do właściwej dla 
danego działu ubezpieczeń społecznych pol- 
skiej instytucji ubezpieczeniowej, przedkia 
dając przytem posiadane przez nie orz 
nie rentowe (Rentenbessheid). 

O ile chodzi o renty ubezpieczenia pra. 
cowników umysłowych  (Angestelltenversi 
cherung) właściwy jest Zakład Ubezpieczen 
Pracowników Umystowych w Królewskiej Hu 
cie. renty ubezpieczenia inwalidzkiego (la. 

validenversicherung) — Zakład ubezpieczenia 
na Wypadek Inwalidztwa w Królewskiej Hu- 
cie (w stosunku do osób zamieszkałych w 
województwach poznańskiem i pomorskiem 

— Ubezpieczalnia Krajowa w (Poznaniu) 

renty pensyjnego ubezpieczenia górnie 

go (knappschaftliche Pensionsversicherung! 
— Spółka Bracka w Tarnowskich Górach. 

renty ubezpieczenia od wypadków (Un- 
fallwersicherung) — Zakład Ubezpieczenia 

od Wypadków w Królewskiej Hucie (w <to- 

sunku do osób zamieszkałych w wojewódz- 
twach poznańskiem i pomorskiem — Ubez. 
pieczalnia Krajowa w Poznaniu), 

W jednym z dwóch wymienionych osta'- 
nio Zakładów ubezpieczenia od wypadków 
winni również zgłosić w najbliższym tes. 
minie swe pretensje pozostali członkowie 

rodziny po pracowniku, który uległ śmiertci 
nemu wypadkowi przy pracy w Niemczecn, 
o ile z powodu pobytu poza granicami Nie- 
miec w chwili tegoż wypadku nie uzyskali 
prawa do renty niemieckiej. 

Wszystkie wymienione powyżej polskie 
instytucje ubezpieczeniowe” udzielać będą 
zainteresowanym wszelkich informacyj co 40 
wykonania umowy. < 

Zaznacza się nakoniec, że ze względu na 
konieczność, bliższego ustalenia pomiędzy 
dwoma Rządami warunków zastosowania 
poszczególnych postanowień umowy, podję- 
cie na jej podstawie wypłaty rent nie nastąpi 
jeszcze w dniu 1 września 1933 r, lecz uleg- 
nie pewnej zwłoce, Osobne komunikaty pra 
sowe podadzą informacje co do uprawnień 
przysługujących na podstawie powyższej u. 
mowy osobom, którym niemieckie instytu"je 
ubezpieczeniowe nie przyznały dotąd reut 
ale które podlegały w Niemczech ubezpiec 
niu inwalidzkiemu, pensyjnemu ubezpiecze- 
niu górniczemu lub ubezpieczeniu pracow. 
ników umysłowych. 

  

   

  

  

    

   

  

   

Otwarcie tunelu pod Skaldą. 
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W. tych dniach otwarto uroczyście w An- Na zjdęciu moment z uroczystości otwar- 
twerpji tunel, przeprowadzony pod rzek cia tej nowej arterji komunikacyjnej. Po- 

K będący prawdziwem arcydziełem te- chód, złożony z przedstawicieli rozmaitych 
nej. organizacyj, wkracza do tunelu. 

ABB EE NAC ZAGATO IDO AINA Ta RIAA A DRESINA 

Samobójstwo ucznia na dworcu kolejowym 
Wezgraj o godzinie 1-ej w południe 050- 

by znajdujące się w poczekalni I i HI klasy 
dworca kolejowego w Wilnie były świadka - 
mi tragicznego zamachu szmobójczego. 

Siedzący w kącie sali jakiś chłopak wy. 
4iobył z kieszeni rewołwer i wystrzelił 50- 
bie wpierś. 

Z pobliskiege posterunku kolejowego nic_ 
zwłceznie zaalarmowano pogotowie ratun 
kowe, które przewiczło desperata w stanie 
ciężkim do szpitala św. Jakóba, 

Lekarze stwierdzili postrzał w okolicę 
serca, kula ugrzęzła pod łopatką. Ze znale. 

zionych przy samobójcy dokumentów usta- 
leno iż jest to 20.letni uczeń 8-klasy gim 
nazjum Kluezowej, Jerzy Bohdanowicz zam. 
przy uliey Ludwisarskiej 4—6. 

Przy samobójcy znaleziene dwa listy. Je 
den z tych listów skierowany do władz pó- 
licyjnych brzmi: „Postanowiłem odebrać 50- 
bie żyłcie dobrowolnią. W śmierci mojej 
nikt nie ponosi żadnej winy. Tajemnicy me- 
go postanowienia nie ujawniam nikomu. 

O tragicznym wypadku powiadomiono re 
dzieców desperata. Policja wszczęła dochodze. 
nie. Są przypuszczenia, iż tło samobójstwa 
jest romantyczne, te). 

Aresztowanie rzekomego misjonarza 
We wczorajszym numerze „Kurjera* do- 

nosiliśmy © pojawieniu się w mieście zawo 
dowego oszusta, podającego się za misjona- 
rza, 

Jak się dowiadujemy obecnie, policja w 

wyniku przeprowadzonego dochodzenia, oszu 
sta zatrzymała, Okazał się nim niejaki Ja- 
kób Szkomlewski poszukiwany również 
przez władze policyjne innych miast, (ej. 

Ulęcie niebezpiecznych włamywaczy. 
Ubiegłej nocy patrol policji śledczej prze 

chodząc ulicą Zawalną zatrzymał na gor:- 
cym uczynku usiłowania włamania do jedne 
go z mieszkań członków niebezpiecznej szaj- 
ki włamywaczy, którzy od dłuższego czasu 
operują w śródmieściu. 

W. skład tego „zespołu wchodzą: Tabory 

Ski, Wiiełowocki, Kanuser, Jambro i Sołecz 
nik. jPolieja śledcza od dłuższego już czasu 
tropiła niebezpiecznych złodziei, którzy zaw 
sze umieli sprytnie się wywinąč. 

Obecnie cała piątka została przychwyco- 
ma i decyzją władz śledczych osadzona na 
Łukiszkach. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— Dmochowski A., Ziemęeki St, — Przy- 

roda Niecżywiena dla kd, V Szkoły Powsz. 
Nakł, Księgarni K. Rutskiego Wilno, 1933 r. 
Polecony i wyróżniony įprzez Min. Wyz. i 
Ośw. (Publ. bardzo staranne wydana przystę 
pnym stylem pisana książka, która z pewno 
ścią odda duże przysługi. Ilustracje czysto, 
dokładnie zrobione, w liczbie 180, wyjaśnia 
ją w sposób wyczerpujący, a czasami z hu- 
imorem, prawa fizyki. Cena przytem iście re 
kordowa, 90 gr. za 112 str, druku, Tylko cze 

mu na I stronicy dano portrety M. Faradeya 
i T. A. Edisona, zamiast naszego Wróblew 
skiego i Curie Skłodowskiej, której wier 
szyk jest ma odwrotnej str.? Również wier- 
szyk na początku o murzynach, jakoś ni przy 

ni przyłatał, tembardziej że dalej nie. 
ma żadnego, Ale to są drobnostki, całość prze 

dstawia się bardzo dodatnio, 

— W. Józefowiez. Błękity. Druk. A. Zwie 
iego. Wilno, 1933 r. Aulor układał swe 
nia w obrazki pode zerTw w pracy 

sam przy 
Pisze Dia 

  

   
  

     

  

   

    

   
     

    

    

znape, pra 2 ez wytchnienia 
łym wierszem, poprostu układa 
myśli w układ wierszowany, choc 
nie używa. W tych 90 utworach nie zna 

| oryginalnych, ani specjalnie zajmu 
y. Ale z duszy p' e uczucia i 

do wypowiedzenia się w formie lite 
К znamionuje dodatnie cechy charak 

teru. Załączone nowele są banalne. Ogól 
biorąc trudno zachęcać autora do wyd 
nia swych pomysłów, obecnie musi cze 
odnajdzie bardziej zajmującą formę i treść. 

BE. R. 

WŚRÓD PISM. 
Ukazał się Nr. 29 tygodnika  „Kobiefa 

Współezesna* zawierający szereg ciekawych 
i aktualnych artykułów. 

Artykuł wstępny p. t. „Smutna aktualno: 
— Ludwika Wiolska; „Požytek entuzjazmu“ 
— K. Muszałówna; dalszy ciąg artykułu p. 
t. „Typy kobiecie z za krały*, H. Krahei- 
skiej; „O sztuce religijnej" — N. Samotyho. 
wa; „Jakiego tłumacza potrzebuje kode 
— W: Nitsch; „Harcerki polskie na IV Jam- 

boree w Gódóló** — M. Piskorska; Medycyna 
przed sądem* — Cz. W.; Sprawozdanie z ki 
na — Jena; W dziale powieści dalszy ciąg 
p. t. „Trzy wymiary przekład z rosyjskiego 
—H. Pilichowska: W dziale praktycznyne 
roboty i przepisy kuchenne. 

RADJO 
WILNO. 

SOBOTA, dnia 16 września 1933 r. 

7.00: Pobudki wojskowe z Oleska. Czas. 
Gimnastyka. Muzyka Dziennik poranny. 
Muzyka. Chwilka  gespodar. domowego. 
9.00: Transm. z Oleska uroczystości w 250 
roczn. odsieczy wiedeńskiej. 11.57: Czas 
12.05: Muzyka. 12.25: Przegląd prasy. Kom 
meteor. 12.85: Muzyka. 12.55: Dziennik po- 
łudniov 14.50: Program dzienny. 14.5. 
Żydowskie piosenki rewjowe. 15,26: Gieł- 
da roln. : Słynni tenorzy (płyty). 15.50: 
Wiadomości strzeleckie. 16.00: Audycja dla 
chorych. 16.30: Utwory Griega (płyty). 17.00- 
Odczyt aktualny. 17.15: Muzyka lekka. 1815 
„Jan Kasprowicz a Taras Szewczenko* -- 
odczyt. 18.85: Recital skrzypcowy. 19.10: 
„O pożyczce narodowej pogadanka. 

19.20: Tygodnik litewski. 19.35: Program“ 
na niedzielę. 19.40: Kwadrans literacki. 20.06 
Godzina życzeń (płyty). 21.05: Dziennik wie 
czorny. 21.15: Przegl. prasy roln. kraj. i za- 
granicznej, 21.30: Koncert chopinowssi. 
22.00: Muzyka taneczna. 22.25: Kom. sports. 
wy. Kom. meteor. Muzyka taneczna. 

    

  

   
    

      

   

  

    

   

  

  

  

  

   

  

   

    

    

              

»" NIEDZIELA, dnia 17 września 1933 roku. 
9.30: Transm. z Krakowa. 11,30: Muzyka. 

11.57: Czas. 12.10: Kom meteor. 12.15: Ро- 
anek muzyczny. 13.00: Akademja Kół Śpie- 
waczych. 14.30: „O chorobach i przechowaniu 

ziemniaków* odczyt. 14.50: Kom. meteor. roln 
14.50: Muzyka z płyt. 15.05: Audycja specjal - 
ma: 1) Muzyka. 2) „Święto Dożynek w Poi- 
sce. 3) Muzyka. 4) „O žolnierzu legjono- 
'wym* pogad. 5) Muzyka. 16.00: Audycja dla 
dzieci. 16.30: Pół godziny wiołonczeli (płyty). 
'17.00: „Od czego zależy zdrowie naszych naj. 
młodszych dzieci?* odczyt. 17.15: Koncert mu 
zyki podhalańskiej. 18.00: Słynni śpiewacy 
įkabaretowi (plytyl. 18.35: Progr. na pon. i 
rozm. 18.45: Litewska audycja literacka. 
'19.00: Słuchowisko. 19.40: Skrzyneczka techn. 
20.00: Muzyka lekka. 20.50: Dziennik wie- 
iczorny. 21.00: Audycja wesoła. 22.00: Muzyka 

an. z Ciechocinka. 22.25; Wiad. sport. z 
MWarsz. i innych Rozgł. 22.40: Kom. meteor. 
(22.45: D. e. muz. tan. 

WARSZAWA. 
SOBOTA, dnia 16 września 1933 r. 

14,55 — 15 15 — 15,85 — Muzyka z płyt 
19.10: Płyty. 20.00: Muzyka lekka. Orkiestra 
pod. dyr. Stanisiawa Nawrota i Mira Sobolew 
ska (śpiew). 24,15: „Wiadomości ogrodnicze 
— wygł. inż. Władysław Pietrzak, 

NOWINKI. RADJGWE 
O POŻYCZCE NARODOWEJ. S 

Jakie korzyści przynosi każdemu obywa- 
telowi Pożyczka 'Naródowa, na jakich wa- 
runkach i gdzie nabywać można jej obliga. 
cje wyjaśni zwięzła pogadanka radjowa dzi- 
siaj w sobotę o godz. 19,10. 

SUUM CUIQUE. 

Radjosłuchacze, którzy podyktowali roz 
głośni wileńskiej swoje ulubione utwory mu- 
zyczne, usłyszą je dzisiaj podczas , Godziny 
życzeń (godz. 20). Ponieważ zgłoszonych ży 
czeń jest mnóstwo, czas zaś jest ograniczony. 
kierowniciwo muzyczne prosi o cierpliwość 
tych, których zgłoszenia nie zmieściły się w 
ramach dzisiejszego koncertu i odłożone ża 
stały do najbliższej kolejki. 

              

SOBOTA CHOPINOWSKA. 

Solistką dzisiejszego koncertu chopinow 
skiego o godz. 21.30 będzie ceniona pianistka 
p. Zofja Rabcewiczowa. 

Humoer. 
RADA ROTSZYLDA. 

Drobny bankier skarżył się kiedyś Rot. 
szyldowi na niesumiennego dłużnika, któ. 
ry winien mu jest 10.000 franków, wyjechał 
do Konstantynopola, nie płaci. Bankier nie 
ma nawet świstka papieru, któryby potwier 
dzał jego należność. 

— Napisz pan do niego, aby przysłał ; jak 
najprędzej 50.000 franków, które jest wi- 

nien. 
— Ależ on mi winien tylko 10.000 fran... 

ków. 
— Naturalnie, sprostuje właśnie omytkeę 

i w ten sposób wejdzie pan w posiadanie 
dokumentu, stwierdzającego słuszność pań- 
skich pretensyj 

(Le Rire). 

NASZE DZIECI. 
— Mamusiu, czy Bozia stworzyła wszyst. 

iko? 
— Tak, moje dziecko. 

I ciocię Eulalję też? 
Ależ tak, Józiu. 

— No to się musiała Bozia dobrze uśmiać* 
gdy ciocia była gotowa? 

(Le Rire). | 

           



  
  

  

     

     

          

          

   

    

      
       

   

  

         
  

  

   

    

       

   
   

      

          
     

       

    

   

     
   

    

   

    

  

    

  

     

          

4 EUR IAE R Nu BNS ER] Nr. 248 (2889) 

Z ŻYD. KLUBU MYŚLI PAŃSTWOWEJ. W X szem <iyżurnego pogotowia ratunkowego. 
z Legjonu Młodych. W” ubiegły wtorek odbyło się w lokaru NA WILEŃSKIM BRUKU Mo BELO R W San 

4 
S a : а, qe zie erwszej 

3 ZAPISY KANDYDATÓW NA KURS Żydowskiego Klubu Myśli Państwowej zgra- DOSTAŁ ATAKU EPILEPTYCZNEGO ее р,.„.{"-‘ : B chiirurzló= MATURALNY. madzenie po *one sprawie nkładu NA DRABINIE. ва > 
Zapisy przyjmuje i informacje udziela sterowego Ra 8 hitlerowskiego. Qneg wieczorem gdy  portjer dzono, iż jest to 23. Sekret at L, M. ul. Królewska 5 m. 22 cd Zgromadzeniu, na które prz ' bardzo „Helios“, „et S z, stojąc na wysa- Nestorowicz, kobieta lekk —— ras iš = . godz. 17—19. liczna publiczność, przewodniczył prezes Klu kiej drabinie, zapałał latarnię, dostał on na TE || Dzia Euzebii P, M. skiego, ten wyczyn samorzulny po: & R ROSE S оо оее ра Dr. Adolf Hirectibėrs“ gle ataku ch epiieptycznej i spadł ze owana jak dotyehezas, odmówiła RSL Jusro: Stygmat. Św. F. piera, udzielając wszelkiej pomocy. ZAPISY + NAP O WE Po wstępnym referacie p. A. Kasztańskie znacznej wysck na chodnik, odnosząc udzielenia, zeznań. te). 

| 2 EM Ne S aks k RESIE 7.KL. SZKOŁY POWSZECHNEJ. O ZA. . ! ЛЫ 16 i Wspomniana sztuka pierwsze swe p: Iziennie Sekretariat L. M. 80% głosił obszerny odczyt p. A 6 R ciała. ы : | SER мта Н jrzy w Wilnie ie 31-17 przyjmuje coGžienniė-Sekretarja * 74 który poddał ostrej krytyce poli Na miejsce wypadku zawczwano pogoto. # , ' | B.c6ó; anos 2 5m10 św a> ER Tan SĄ e h ki ul. Królewska 5 m. 22 od godz. 17-19. sty i atakų gwałtownie wie rałunkowe. które przewiozło rannego, BIEŁDA WARSZAWSKA. pwrieśnia jp TYS e 2Ph Na m > So Aa BA S s nych nią przy w sjonistyc po udzieleniu mu pierwszej jpomccy, do WARSZAWA, (PAT). — DEWIZY: Lon. 
Zachód +. —m 5m.52 DOgniska KPW Wilno przy ul. Kole- ZAPISY NAUCZYCIELSKIE DO L. cja dzo rzeczowe i interesujące by. ówie _ mieszkania. (e) dyn 28,30 — 28,45 3 Van ka joweį Nr Przyjmuje codzienie w Komendzie Oktę p; Kuźnicera, W wolne kusji zabi: „— bel6io — 814 26 = 03 

ł .8.B. jowej Nr. 19. о ROM i nie p. Kužnicera, olnej j > ‹ | : A * :н:г:г;.::іп.‘.к}.:/к]'п..т A y ` : L gu L. M. ul. Królewska Nr. 5 m, 22 leg, rali glos p. Lawitter Kissin i 4 KTO WINIEN? — JA9R Sžwajcaiį = RÓŻNE. 
kademiekie- 

nienie 751 
„Temperatura średnia + 9 = 

    

Podziękowanie, Z 

  

     

     

     

„Temperatura najwyższa + 14 go Oddziału Związku Strzeleckiego stud. U. 
"Temperatura najniższa -- 7 5. B. składa tą drogą serdeczne podziękowa- 
"Opad — 10, nie J Paniom: Prezesowej Ratyń : 
"Wiatr poln-zach. Anieli Sztrallowej, mecenasowej Krasowskiej, 
*Fend. wzrost śPułkownikowej Wandzie Dobaczewskiej i 

  

  Kapitanowej Janinie Plaszyńskiej za łaskawe 
wzięcie udziału w cha prze Gospodyń 
oraz za pomoc udzieloną przy organizowaniu 
Czarnej Ka Strzeleckiej w dniu 9 w i 
b. 

  

: Zrana deszcz wieczorem dość pogod-      

    

    

  

— Pogoda 16 września według P. I. 
Zachmurzenie zmiene, przeważnie dnże, 
przeletnemi opadami. Chłodno, Umiarkow 
ne, chwilami porywiste wiatry północno -- 
zachodnie i północne 

         

  

   

      
DYŻURY APTEK. kim szkołom wileńskim które udziela 

    
    

  

     
  

  

R R. ВЕ. З As ki, Kniadań w roku szkolnym 193: dla naj- O об go — Zarzecze 20, Sokołowskiego — Tyzen Dziękuje serdecznie p. SL. Swidowe, (Dzi 
hauzowska róg Targowej, Szantyra — Leg- Polskie), D. „Jankowskiej Machniewiczowe jonowa, Zasławskiego — Nowogródzka, Za. Rodzinie Wojsk. a w szczególności za za wy- jączkowskiego — Witoldowa, — Rostkow.  Jjątkowo wydatną pomoc uczniom Państw. 

Gimnazjum im. kr. Zygmunta Augusta i ucze- skiego — Kalwa ka 29, Wysockiego -- ы с + 8 nicom Gimnazjum SS. retanek. Te ostat- Wielka 20, Frumkina — Niemiecka 2 , Angų 

    

   

stowskiego — W* Stefańska róg Kijowskiej nie już i w tym roku sz olnym same zaofia- у 2 : kowaly swą pomoc. 
OSOBISTA | Mamy nadzieję reszta Szkół pójdzie za 

tym budującym przykładem. 
— Podziękowanie. Zarząd Lec 

tewskiego Stowarzyszenia Pomocy 
mej, niniecjszem wyraża serdeczne 
wanie tym, którzy wzięli udział w akcie pe 

   
   

— Choroba wiee-d 
«e_dyrektor P. K. (P, ir ; 
zachorował, Inż. Mazurowski nie opuszcza 

W związku z tem przedterminowo ne ócił z Whrszawy dyrektor P. K. P. ii 

      
  

     
     

      

        

        

    

а 8 A iz. / święcenia Lecznicy w dniu 10 bm., a w szcze Falkowski, który objął urzędowanie. gólmości: Jego Ekscelencji ks. Arcybiskupo- 
wi Romualdowi Jatbrzykowskiemu oraz du 

MIEJSKA  chowieństwu, Rektorowi USB, W. S — Zapadnięcie sie jezdni przy ul. Bene CZOWI i innym profesorom, przedsi icielon: dykty, ńskiej. Wizoraj przy ul. Benedykiyń. władz, prasy, świata lekarskiego. Ku upamię skiej zapadła się jezdnia na większej prze.  Tiehiu otwarcia Lecznicy, Zarząd Zakla . strzeni. ząd miasta przystąpił do nanra składa na rzecz Komitetu Ratowania Bazyli wy. ki zł. 100. 

SPRAWY PRASOWE 
iskata ulotki żydowskiej, Wład 
-yjne skonfiskowa 

$Ка 1га Jącą o stunkach w 
Ułotka wydana została prz 

gelszteina. Ё 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski Wilnie. Teatr Letni 

w egrodzie Bernfrdyńskim — gra dziś (so- 
bota 16 wrześ o godz. 8 m, 30 w.) w dal. 
szym ciągu przewyborną i obfituj a 

z komiczne sytuacje, amer 

„Mą ji 
oraz 

ze        

    

         
     

    
   

     

  

    
    

     

   

  

— UezniGwie b, Gimn. 
proszą pp.: Profesorów, Absolwentów i Pris jaciół pov *go Gimnazjum o przybycie 

ystość pożegnalną p. dyr, Stanisława Paszkiewicza z wychowankami, które się od będzie w niedzielę dnia 17 wrze br. a godz. 19,30 w Sali Gimn. im, Króla Zygman. 
ta Augusta, > 

£ 

J. Lelewela 

      

    j M. 
skiej, M, Węgrzyna J. Kersena, Wł. Pawłow 
skiego i St. Skolimowskiego. 

— Popołudniówka niedzielna w Berna*- 
<tynee. W niedzielę dnia 17 września o gorłz. 
4 dama będzie na przedstawienie popołudnia 

*yzabawna krotochwila amerykańska 
— po cen zniżonych, Bę- 

a popołudniówka w cezoaie 

    

  

           
GOSPODARCZA 

— Dziś ostatni dzień opłaty podatku ia 
kalowego bez Gdsetek, W dniu dzisiejszym 
upływa ostateczny termin opłaty podatku 

  

dzię to « 

letnim. 
— Teatr-Kine „Rozmaitości. 1 

bota 16 września Teatr.Kino „Rozm 
wyświetla przepiękny dźwięk 

      lokalowego za III kwratał bez kar i odsetek. 
Po tym terminie przy opłacaniu podatku bę 
dą nakładane kary za zwłokę, 

SE 

  

        łenie een na węgiel. Wobec zb że się areywe    
      

   

        

  

      

    

   

  

ja imy władze administracyjne przej Soły wodewił p. t. „Mały dobosz“, 7 prima- rowadzą konferencję z hurtownikami celem  donną scen warszawskich Hanką Wańssą ustałenia maksymalnych cen na węgiel, ce - parter 70 gr. balkon 40 gr. Ceny te będą tańsze niź w r. ubiegłym. tr Muzyczny „Lutnia*, Ostatnie ч przedstawienia „Gejs: Zespół naszej opt- žr : : Z KOLEI i, jak zwykłe t ym razem. w me). 
Jonesa, jest na wy — „Polacy w Ameryce" K. P. W. tytułową = wielkicm Dowiadujemy się, że w dniu 19 wrze- 

śnia w. b. Zespół Teatralny Ogniska 
"KPW Wilno wyrusza na dorocziiy 
objazd linji ze sztuką ludową „Polacy 
w Ameryce" wodewil w 5 odsłonach 
ze śpiewami i tańcami Cyryla Dani- 
lewskiego. Zespół z 22 osób pod kie- 
rownictwem p. A. Jensza ma obje- 
<chać 18 stacyj, przyczem  zwiedzi: 
49.IX Łapy, 20.IX Grajewo, 22.1X 
"Wołkowysk, 23.IX Hanjnówka, 24.18 
Białowieża, 25.IX Czeremcha, 26.1X 

piewa Olga Olgina, art. ope- 
Dla ścisłości zaznaczamy, 

to ostatnie przedstawienia obecnegi 
zespołu operetki, sezon bowiem ończony 
zostanie w dniu 19 b. m, Dziś po raz 4-iv 
„Gejsza* początek o godz. 8 wieczorem. 

— Niedzielna popołudniówka w „Lutr 
Niedzielne przedstawienie popołudniowe 
pełni egzotyczna aperetka Jonesa „Gejsza 

— Występy Opery Warszawskiej w „Lui 
ni“. Pod batulą Wałerjana Bierdziajewa ze. 
spół opery warszawskiej z najbardziej uta!en 
lowanymi i gł mi solistami na czele. 
dzie na krótką gościnę do Teatru 

   
   

      

   
   

  

    
     

   

    

    

        

    

Kolator Alfred w godzinach od 17 do 19. 

MŁODOLEGJONOWE W 
RADJO 

jąc od paž rb, Legjoa 
Miodych <a o sobie "szym wWar- 
stwom społeczeństwa w ramach programów 
Polskiego Radja. 

BIURO POŚREDNICTWA PRACY L. M. 
Wiilno, ul. Królewska 5—22. 

"|Poleca rutynowanych korepetytorów 
wszelkiego rodzaju i zwraca się z gor 
apelem do społeczeństwa wile iego, A 
chciało pomóc w uzyskaniu pracy niezamoż 
nej młodzi: miekiej, 

Biuro pośrednictwa pracy czynne jest co 
dziennie od godz. 11 do 13 i ой 17 do 19. 

  

KWADRANSE 

       
  

lziernika 
     

    

  

         

      

OBWÓD AKADEMICKI LEGJONU MŁ. 
podaje do wiadomości dla nowowstępu jących 
na Wydział Lekars USB. że uruchamia 
kurs przygotowawczy do egzaminu z chemji 
i fizyki. 

Zapisy przyjmuje i bliższych informacyj 
ziela Sekr jat Obwodu Al ademickiego 

codziennie od godz, 11 do 13 do dnia 23 bm. 

   

    
   

  

      

KURS DLA DOROSŁYCH Z ZAKRESU VII 
ODDZIAŁÓW SZKOŁY POWSZECHNEJ. 

W: dniu .25 bm. zostanie uruchomiony 
kurs dla dorosłych z zakresu VII oddziałów 
szkoły powszechnej, 

Kierownictwo Kursu powierzono legj. na 
uczycielom: Kolatorowi Alfredowi i Witków 
skiemu, kierownikowi 11 szkoły powszeca 
nej w Wilnie. Grono wykładowców dob:a 
ne tak pod względem fachowym jak i ide. 
owym. Kiws ten zostanie uruchomiony w 
dwóch punktach miasta -na Małej Pohułan. 
ce i na ul. św. Anr 

Zapisy na powyższy kus będą przyjnie 
wane do dnia 24 bm, w lokalu Komendy 
Okręgu L. M. ul. Królewska 5 m. 22. 

Pojedynek na sztandar 
Legjonu Młodych. 

Leg. Łukaszyński 

  

  

         

  

Feliks wpłaca zł. 2— 

    
go Stanisława. 

ż. Sobołewskiego Józefa. 
ż. Jensza Henryka. 
   

  

Inż. ma Grzegorza. 
lnż. Jacewicza Władysława. 
Leg. Filonika Adama. 

Leg. Qrłowską Władysławę, 
Kap. go Wacław; 
Przyjął wezwanie i wpłacił zł, 5 — leg. 

Januszkiewicz Wacław. 

Z życia żydowskiego. 
DOOKOŁA KLĄTWY NA TOWARY 

NIEMIECKIE. 

Na konferencji z dr. Wygodzkim oświad- 
bin wileński Ch. O. Grodzieński, że 

rzu klątwę па towary niemieckie może 
tylko w porozumieniu ze Związkiem Rabi. 
nów. W: tej sprawie porozumiewa się „eż 
rabinat wileński ze Związkiem. 

KOLONIZACJA W BIROBIDŻANIE. 

W Londynie powstało Towarzystwo dia 
popierania kolonizacji żydowskiej w Birobi- 
dżanie. Zadaniem iego towarzystwa jest do. 
starczanie środków materjalnych, traktorów, 
narzędzi Żydom, którzy postanowili zerwać z 
dotychczasowym trybem życia handlarz 
poświęcić się nolnictwu, Na czele Towarzy 
stwa stanął szereg znanych osobistości żydow 
skich Anglji. : 

AKCJA BOJKOTOWA. 

Z Nowego Yorku donosi PAT, że pod 
przewodnictwem adwokata Samuela Unter 
meyera odbyła się dnia 1i b. m. konferencja 
wybitnych działaczy żydowskich i nieżygow 
skich w sprawie wzmocnienia bojkotu towa 
rów pochodzenia niemieckiego. Konferene. 
ja uchwaliła zebrać fundusz w wysokości pół 
miljona dolarów na akcję bojkotową. 

    

  

   

   

      

      

  

    
SUBSKRYBOWANIA POŻYCZKI. 

ssh A a Między nazwiskami artystek i artystów, czy Kierownictwo bojkotem objął specja!ny Pińsk, 28.1X Luniniec, 29.IX Stołpce, tamy następujące: Lipowska Hupertowt, kot ohay ze TE osób dad Enos 50.1X wojelnia, 1.X Lida, 2.X Mo RA, a, pac: 5 SE „Mo*-  mietwem adw. Untermeyera, łodeczno, 3.X Wilejka, 5.X Głębokie, Sakow Michałowski,  Junelli_Trembiński. С AWOŁUJE DO 
od > /ilejka, JOKI Wes Ig oo ; ZWiAZEK RABINOW N. : 6.X Postawy, 7.X Dukszty, 8.X Nowo- is O BE ZCzORARAlI, Ivo. Pi awienie 

„Hel 

  

sze prze 

   Święciany, 9.X Nowowilejka. 
Celem objazdu jest bezinteresow - 

ne udzielenie godziwej rozrywki dla 
rozsianej masy kolejarzy na całej sie 
ci. Dyrekcji Wileńskiej, która w oso- 
bie p. dyrektora Kolei inż. K. Falkow- ; 

+= 

£. KOBYLIŃSKA. 49 

ZŁOTE SCHODY. 
W bramie odsapnęła trochę, zwymyślała ordy- 

mansa pułkownikowej, który ją zaczepił po starej zna- 

jomości i poważnie skinęła głową starszemu stróżowi 

na jego grzeczny ukłon. Wszystko to jej przypominało 

ść, co nigdy 

  

     

   100. 

  

przebyte strapienia oraz męską bezczelnc 

jej nie oszczędziła wstydu i bólu. zanim nie przyszedł 

Wasia. 

— Szkoda, że to Moskal, bo on jest najlepszy 

jakaż ze mnie 

  

pomyślała, przyciskając dzwonek. I 

cholera, że chcialam go zdradzić z tym frantem. 

ROZDZIAŁ XXVI 

W słudenckiej celi więziennej najczęśc 

  

wesoło. Ludka okazała się doskonałą towar: 

Smutki swoje zwierzała tylko poduszce, którą trzeba 

było w nocy kilkakrotnie przewracać na inną stronę, 

ale we dnie zawsze była ożywiona. Lekkomyślna 

Marusia, której ulubionem zajęciem było droczenie 

się z dozorczynią, najbardziej przypadła Ludce do 

serca. Mój Boże, Ludka sama w sobie widziała bez- 

slności. Naprzykład: kto kiedy cz 

ieni 

  

     miar tej lekkomy 

tał, żeby w areszcie mogło być wesoło? Uwię 

Polacy byli zwykle smutni, drżąc o losy Ojczyzny, 

która źle sobie bez nich radziła. Co do siebie dziew- 

czyna wąlpila, żeby ojczyzna moga odczuć jej chwi- 

lową nieobecność, więc może dlatego rozgrzeszała się 

iz wybuchów śmiechu i swawolnych żartów z Marusią, 

    

  

KB R PSR ii 
+ Wydawnietwo „Kurjer Wilefski“ S-ka z ogr. odp. 

    

ofiara. 
Koło Przyjaciół VII Drużyny Harcer- 

j na kolonje — składa M. Brancowski 

  

21 b. m, Wystawio. 

к Związek Rabinów Rzeczypospolitej Pol. 
skiej wydał do ludności żydowskiej odezwę, 
nawołującą do aktywnego poparcia Pożycz- 
ki Narodowej. Pozatem wystosował Związek 
instrukcję do wszystkich rabinów w Polse 
© jak najintensywniejszą propagandę poźycz 
ki wśród ludności żydowskiej. 

    

  

która znalazła dla tej więziennej wesołości znakomile 

usprawiedliwienie. 

— Przecież to znaczy, że my nic sobie nie robi- 

© 
  

   my z całego rządu — dowodziła Ludce, rozgryzają 

cukierek. — Pomyśl! Ileż to trzeba mieć odwagi, żeby 

się tak skłócić z caratem, ; ystkimi poliejantami 

mateczki-Rosji i z własną rodziną? Luda! czuję, że ty 

jedna tylko umiesz mnie ocenić! — wołała, padając 

na zakończenie w jej objęcia. 

  

serdecznie rozwichrzone loki, 

tego rozumowania, Ale 

Luda catowala 

uznając całkowicie słuszność 

czasami ogarniały ją wątpliwości. 

  

  

— Myślę, że nam czegoś "prak, Marusiu. Może 

jesteśmy bardzo płytkie? 

— Głupia jesteś! Właśnie, że mamy czegoś ха- 

  

dużo... 

— Ciekawam? 

   

   

  

z-nego. — przeciągnęła 

pogląd na rzeczy, 

- P-oczu-cia ar-i 

Marusia. — Ono daje nam ž 

dla innych zabijające... Ono pozwala nam uderzyć 

dowcipem w spiętrzone trudności... Moja matka była 

Francuzka — wyznała nagle. — Aktorka. Może io 

  

po niej mam we krwi swawolne pulsowanie artysty. 

To też nie mogę się zgodzić na ponure tło duszy ro- 

k płaka wypuścić 

  

syjskiej. Chciałabym ją wyzwolić, | 

w błękity. Bo ja kocham jednak Rosję, Luda... 

— Ach, ty szczęśliwa — rozżaliła się nagle Ludka, 

To ty masz dwie wolne ojczyzny? Ty śmiać się więc 

możesz. Ale że ja się śmieję, to już dowód, że dusza 

może jest rzeczką płyciutką, którą, kto chce, może 

  

  rezjaśnić, albo zamącić. 

   

    

    

     

    

  

W. dłuższem przemówieniu końcowemi jp. 
dr. Hirschberg. wskazywał, że układ o poma 
rańcze wypływa z strutkury politycznego sjo 
nizmu współczesnego, kt ry zszedł na be 
droża. Walka z sjonistami musi być odróż 
niona. od stosunku do sjonizmu jako ide: 
mającej wszelkie zasługi w emancypacji 7у 
dów. iPraca dla IPalestyny musi być uznaną 
za jedną z metod rozwiązania kwestji żydow 
skiej, bardzo ważną, lecz mie jedyną i nie 
najważniejszą. 

Jedynie słuszną dla Żydów polskich jest 
ideologja wiążąca losy Żydów w Polsce z 
losami Państwa Polskiego i wymagającą gię 
bokiego poczucia patrjotyzmu. 

Zbrodnie hitleryzmu muszą być napięt- 
nowane a jakikolwiek układ z Hitlerem j 
niemoralny i wywołuje u Żydów jedno'ity 
odruch, polepienie i protest, 

Najlepszą formą protestu jest rew 
błędnego stanowiska i ofiarna obyw: 
praca dla Państwa — zakończył dr. 
berg swe przemówienie, przyjęte przez zeb 
ranych długotrwałemi oklaskami. 

TURBINA 50.000 
zainteresowaniem. UWAGA! Film jest od początku do końca MÓWIONY i 

PAN ы 

  

łowę - s       
    kodowanej p 

wiozłe ją da mieszkania,     
  

OSTROŻNIE Z 

Czyszeząe dorcżkę benzyną 
zam. na ulicy Połockiej 30 s 

    

benzyny i oparzył sobie twarz 

go przewiozło do zpitala ś 

KOBIETA W. KAŁUŻY 

Wezoraj o godz, : 
cą Kolejową Józef Wikszulski 
gle wpobliżu kina kolejowego, 

  

  

    

  

   

zauważył leżącą na ziemi we k 
stę. 

  

oryg. 

Wkrótce 

gigantyczne 

arcydzieło 

wielkiej 

wartości 

  

j, przechodząca, chodnikiem Ana 

a (Aniokolska 22) uderzona zosła- 

eą dachówką. — 
owe po udziełe 

j pomocy, 

BENZYNĄ. 

nej nieostrożności spowodował zapalenie s 

siano wezwać Pogotowie Ratunkowe, które 

  

jego nie grozi niebezpieczeńtwo, 

Zaintrygowany tem zajrzał do ogródka, gdzie 

W. niezwłocznie zaalarmował 0 powyż 

UsT REM 

  

Berlin w obr. pryw. 213,45 
DOŁAR w obr. pr; 
RUBEŁ 4,72 

GIEŁDA ZBOŻOWO 

  

'. 6.08 — 6,10. 

  

  

-— TOWAROWA 

    

      
   

    

      

  

a I LNIARSKA W WILNIE * 
ń w dniu ześnia 1933 r. 

Ceny tran: Żyto I standart 634      1:15, 657 g-—1 15,00 —- 
*nna 0009 A luks. 38,12 

żytnia razowa 17,50. Kas e. 
mię lniane 90 proc. — 

Żyto I sti 

Czesław Zar, 
kutkiem w 

      
  

  

  dotkliwie. M 
Ceny a 

g—1 15,50 
736 & 

  

    — 16,40. ana 710 — 
-1 21 — 22. Jęczmień ma kaszę 
5.50. Owies standartowy 454 g-—1 

Józefa. Życiu 

  

      

        

    
я enna 0000 A lu 38,12 i pół KRWI: 26,50 — 27.00, rano przechodzący ui 65 proc. 22,00. silkowa 18,00, 

  

, posłyszał na 
jakieś jęki. — 

  

szatrowana — 19.00. Otręby ży 
5.00 — 8,50, pszenne cienkie 8,80, jęczmien 

50, Kasza gryczana 1—1 palona 38, — 
alona 3%, 1—1 biała 35, perłowa (pė 

cak) Nr. 2 — 26, perłowa Nr. 3 — 3 
Obrót ogólny 300 tonn. 

GEDERNEANECZWNRSZOBOETTWECSE 

  
    

rwi młodą nie 

    

GG olbrzymie, masowe arcydzieło—rewe- ia 33 
ck SOWIECKIEJ prod. 1933-34 ocze- 
iwane z gorączkowem 

ŚPIEWANY PO ROSYJSKU. Wkrótce w kinie 

AŁUNEĘ 
PRZED 

HELIOS 
Według znakomitej sztuki FODORA. 

Kole- 
salne powodzenie na ekranach stolic 

Wilno oczekuje 
wieniem ten przebój. 

Zachwyt prasy zagranicznej. 

świata. zniecierpli»- 

  
Arcydzieło odznaczone Złotym Medalem, Łzaru 
drica Marcha (Mr. Jakyl i Dr. Hyde) 

UŚMIECH SZCZĘŚ 
HELIOS jąca królowa ekranów Norma Shearer w ramionach Fre. w najpiękniejszym filmie miłosnym, jaki kiedykolwiek wyprodukowane 

c l A NAD PROGRAM: Najnowsze atrakcje. 
Seanse o g. 4,6, 8i 10.20, w niedzielę od g, 2-ej. 

  

Ostatnie dni! 
£udowny przebój 

śpiewno-dźwiękowy 
filmowy, bożyszcze kobiet JOSE MOJIC A. 

PAN 
Z powodu wysokiej wartości artystycznej 

„KRÓL CYGANOW“* 
film dla młodzieży dozwolony. 

W roli gł. rozkoszna, urocza ROSITA 
MORENO oraz najpiękniejszy amant- 141333 |мопе3 &) Kioq4j |9139ЦЕй АЭ эзиЕщол „ulodqy 

  
Rewelacyjna atrakcja filmowa! Co ma czynić? 

Jak ma spędzić czas? 

Człowiek 

któremu zostało Lil 
O czem wpierw myśleć? 

„b godzin życia” 
Warner Baxter, Miriam Jordam I Jchn BDIEB inas Reda 

Dla młodzieży dozwolone. 

Nowy ciekawy 
problem. O palmę 

pierwszeństwa 

w grze walczą: 

  
DŹWIĘKOWE KINO 

„ROXY“ 
Žickiowicza 22, tel. 15-28 

Banda wesołków ZULA POGORZELSKA, ADOLF 
nie najlepszej pol- 
skiej komedji p. t. 

Peczątek seansów*'o godz. 

DYMSZA, KONRAD TOM, FERTNER i in w bezsprzecz- = Bi „ROMEO i: JULCIA': Giyko PošaeDNiCwA MAežENSTW) Oryginalna treść. NAD PROGRAM: Tygodnik Foxa i niszczenie książek przez studentów niemieckich. 
: 4, 6, 8 i 10,20. Ceny popularne. 

  

DZIši Najlepszy film „pod słońcem" W krótce 

SYN INDYJ ;::s:, 
nowe Kino LUX     

„z. C Z EMP 
Cały świat zachwyca się grą. 
fenomenalnego 7-letniego 

dziecka JACKIE COOPERN 
i genjalnego WALACE BEERY. — — — — 

  

  

Działki budowlane 

Novarro 

w najładriejszym punkcie Antokola 
przy ul. Tatrzańskiej róg Senatorskiej 

sprzedaje PLA (na Zwierzyńcu 

za gotówkę lub na raty 
DO SPRZEDANIA. O wa- 
runkach dowiedzieć się 
w Administracji „Kurjera 

Dr.Zeldowiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz+ 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 

Mickiewicza 24, tel. 277 asm аараа 

Akuszerka 

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—1 į 4—8 
ZW... 

Dr. Wolfson 
С 

Cretijaioki Bank Opėlilay || +: ) Mala aktem | zs" na Antokolu, Wilno, Zamkowa 18 
Telefon 18-18. 

Ziemia własna (nie czynszowa), całość nadeje 
się dla zorganizowania Spółdzielni budowlano- 

mieszkaniowej. 
SAR TTT TT KN R 

Łodzianin Tapicer-Dekorator Władysław 
Szczepański, otworzył wytwór- 

nię mebli miękkich w Wilnie ul. Niemiecka 2 
sklep frontowy, gzie poleca własnego wyrobu. naj- 
moderniejsze otomany, tapczan-łóżko, fotele klu- 
bowe i koszetki oraz przyjmuje zamówienia w za- 
kresie tapicerstwa a takźe przerabiam wszelkie 
miękkie meble i wykonywam gustowne dekoracie. 
Wykonanie solidne i punktualne, obsługa fachowa. 

dowolnej wielkości 

iki. od s 
od szosy. 

Wilna, 
ki 

OKAZYJNE 
Sprzedaje się 
dziecinny małouży 
i krzesło dziecinne 
dane. 
Redakcji „K, W.“ 

5 pokoi 
słoneczne, suche, 

  

Przy zakupach prosimy powoływać się 
na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim ,   

— Nie! Nie! Śmiejesz się, bo jesteś młoda. Młodą 

być można poza wszystkiemi ojczyznami. 

— (o ty, szczęśliwa, wiedzieć możesz o swoje 

niedoli? Źle jest mieć granice ojczyzny tylko we wlas- 

a mapie.    nem ubogiem sercu, a nie móc jej znaleźć 

„Człowiek bez ojczyzny musi uginać się pod ciężarem 
strasznego iprzekleństwa — musi być smutny. Więc 
nie osz 

  

ędzaj mnie, odrazu powiedz, że tylko przez 
  

DZIAŁKI ZIEMI 

brzegiem rzeki, [2 kil. od 

Wilno, 
Płsudskiego 13—5. 

WÓZEK 

Dowiedzieć się w 

  

Do wynajęcia 
z korytarzem, 

z wszelkiemi wygodami. 
Dowiedzieć się: ul. Lud- 
wisarska 2 u dozorcy. 

ulica Kasztanowa 7, m.5. 
W. Z. PB. Nr.-69, 

Akuszerka 
M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zaz: 
xa lewo Gedeminowst. 

ul. Grodzka 27. 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet kosmetyer 
Ry, usuwa zmarszczki, bro 
dawki, kurzajki i wągry 
W. Z. P. 48. 8323 

Wilenska 7, tei. 10-67 
9d godz. 9—! i 4—8 

Młod w bardzo 
v ciężkich wa- 

runkach poszukuje jakiej- 
kolwiek pracy. Posiada. 
belgijski dyplom szof.- 
mech., może udzielić ko-- 
repetycji. Adres: Admin, 
„Kurį. Wil.“ pod „mlody“. — пн 

B, nauczyciel gimn. 
udziela lekcje i korepetycje 
w zakresie 8 klas gimnar- 
jum ze wszystkich przed 
miotów.Specjalność mate. 
matyka, fizyką, jęz. pol- 
ski. Łaskawe zgłoszenia dó 
administracji „Kur. Wil? 
pod b. nauczyciel. 

nad 

tacji, 

wany 
skła- 

dla B. 

ciepłe,     
należy w Rosji wydusić, bo inaczej porządku nie bę- 
dzie. Powstał wielki krzyk. Cela podzieliła się na par- 
tje i łagodne dziewczęta Żarły się między sobą o za- 
sady z taką wściekłością fanatyzmu, że Ludka cof- 
nęła się w kierunku okien, nie mogąc patrzeć na ich 
rozgorączkowane twarze. Marusia, zwolenniczka re- 

publikańskiego ustroju, była najbardziej błyskotliwa 
w swoich wywodach. Miała zawsze gotowy dowcip 
i zasłaniała się jego ostrzem, jak błyskiem polero- dobroć podajesz mi rękę, że nie pomyślałaś, przy- ii I Sai : A 8 : ‚ z» ZERA wanej stali, przed ciężkiemi uderzeniami przeciw- znając mi prawo do śmiechu, że ja nie mam... wcale A ! У RL Ę у niczek. nie mam ojczyzny... = Я S . Milkliwa dotychczas robotnica zmieniła - się Tu Ludka rozpłakała się nagle. 

— Masz tobie! Nigdy się nie spodziewałam, że 
z naszej rozmowy wyniknie podobna historja. Co ty 

wygadujesz? I to wobec mnie, urodzonej rewolucjo- 

nistki? Przecież jeżeli walczymy o wolność, to dla 

<ałego świata. Naturalnie, że i dla waszej Polski. 

A ty jak tu trafiłaś? Przez sprawy polskie? No, więc 
o co chodzi? Spełniasz swój obowiązek, to i śmiać się 

możesz. Ależ ty jesteś wrażliwa! Ja nie umiem płakać 
na poczekaniu. Przepowiadam ci, że będziesz pisała 

wiersze! 

'To mówiąc, Marusia, która miała dosyć tragedji, 

dla odmiany jęła igrać swawolnym żartem koło jedy- 
nej w tem gronie proletarjackiej robotnicy. Ta odgry- 

zała się obraźliwie, nie rozumiejąc błyskotliwego 

wdzięku jej lekkich, roześmianych igraszek. Chmurne 
powarkiwanie robotnicy w połączeniu ze srebrnym 
Marusinym irzepotem rozśmieszyło resztę. więzien- 

nego grona. Ale proletarjuszka nagle 

    

padła w złość   i nawymyślała Marusi od zgniłej inteligencji, którą 

  

z rzadkie 

  

w proletarjacką futję, strzykającą śliną p 
zęby... Wszystkie, oprócz Marusi, żarł jakiś pesymizm: 

łączący się w najdziwniejszy sposób z przekonaniem 
© nieomylności wybranego programu politycznego: 

stkie zgodziły się na jedno, że tron carski 

  

  

Zresztą w 

należy obalić. Co do tego nie było dyskusji, ale wy- 
buchla ona w sposób nieoczekiwanie zawzięty, gdy 
przyszło do rozstrzygania, eo uczynić z carem Miko- 
łajem... Gdy młoda, piękna Żydówka Estera razem 

  

z zawziętą proletarjuszką i wiecznie zamyśloną Olą 
podpisały wyrok śmierci na eara, nagle zerwała się 
Marusia i podbiegła do nich z zaciśniętemi drobnemi 

pięściami... 3 

Niewiadomo, coby z tego wynikło, lecz nagle 
drzwi otworzyły się z trzaskiem i koścista dozorczyni 
zionęła przekleństwami w środek roznamiętnionej 
celi. 

(D. c. n.) 
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