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Sytuacja gospodarcza 
Niemiec 

w dobie hitleryzmu. 
Przyjaciele i 

mu są zgodni w zdaniu, że powodze- 

nie lub niepowodzenie nowego reżymu 

jest zależne od umiejętności i możh- 

wości rozwiązania przezeń kryzysu 

wrogowie hitleryz 

ekonomicznego. I wówczas, gdy przy- 

jaciele w patosie zachwytu określają 

trwałość „nowej ery* na... 10—20 ty- 

sięcy lat, skrajni przeciwnicy reżymu 

w przeciwsławnym ekstremizmie za- 

pewniają, że już najbliższa zima przy- 

niesie ze sobą jeżeli nie upadek jego, 

to w każdym razie poważne wstrząsy. 

  

W związku z temi przepowiednia 

mi nie od rzeczy będzie zlustrowanie 

zmian w ekonomicznem położeniu 

Niemiec za okres pierwszego tryme- 

stru władzy hitlerowców i ich ekono- 

micznej polityki. Nie jest to rzecz ła- 

twa, jeżeli uwzględnić zwycięskie fan 

fary obozu hitlerowskiego i czarne li- 

tanje ich przeciwników. 

Celem wyeliminowania wszelkie- 

go subjektywizmu spróbujemy dać 

odpowiedź na postawione pytanie o- 

pierając się na materjale cyfrowym. 

Można, naturalnie, przytem czynić za 

strzeżenia w stosunku do danych hi- 

tlerowskiej statystyki. Zestawienie da 

nych poszczególnych pozycyj daje, 

do pewnego siopnia, możność kontro- 

li Materjał, którym się posługujemy 

w tym artykule, jest zaczerpnięty wy 

łącznie z niemieckiej oficjalnej sta- 

tystyki. 

Atutem prasy hitlerowskiej jest 

stałe twierdzenie o szybkim spadku, 

pod władzą Hitlera, bezrobocia. Zgo- 

dnie z oficjalną niemiecką statysty- 

ką spadek ten przedstawia się nastę- 

pująco: 31 marca było zarejestrowa- 

nych 5,5 milj. bezrobotnych, 15 lip- 

ca 4,8 milj., to zn. mniej o 700 tysię- 

cy. Wskazuje się przytem na to, że 

w ub. roku za tenże sam okres licz- 

ba bezrobotnych spadła zaledwie o 

100 tys. Ma to oznaczać, że jeżeli wy- 

łączyć moment sezonowości, 600 tys. 

osób zostało wciągniętych w przecią- 

gu 3 i pół miesięcy do procesu wyt- 

wórczości, że, opierając się na tym 

fakcie, należy stwierdzić symptomaty 

istotnej poprawy konjunktury. 

Rzecz jednakże nie jest tak pro- 

sta. Statystyka bezrobotnych obejmu- 

je tylko tych, którzy otrzymują zapo- 

mogi. Z tego, ze 700 tys. bezrobot- 
nych przestało otrzymywać wsparcia 

nie można jeszcze wnioskować, że 0- 

trzymali oni pracę... Wogóle statys- 

tyka bezrobocia jest tylko fragmen- 

tarycznym wycinkiem ze stanu fak- 

tycznego w tej dziedzinie. 

Dla przykładu pozwolę sobie przy 
pomnieć Rosję sowiecką, gdzie ofi- 

cjalnie nie było bezrobotnych, byli 

tylko „iszeńcy...* Możemy zatem je- 

dynie stwierdzić, że ilość osób, otrzy- 

mujących jako bezrobotni zapomogi, 

w okresie 3 i pół miesięcy zmniejszy- 

ła się o 700.000 Czy otrzymały one 

pracę — to inna sprawa. Ciekawe 

przytem, że spadek bezrobocia dale- 

ce nie jest jednakowy we wszystkich 

zawodach. Tak mp. liczba zarejestro- 

wanych pracowników handlowo-prze- 

mysłowych pozostających bez pracy 

zmniejszyła się w tym okresie b. nie- 

znacznie: z 424.300 na 416.100, t. zn. 

© 8,200. Najbardziej spadła liczba nie 

wykwalifikowanych bezrobotnych, co 

daje podstawy do przypuszczeń, że o 
ile została ona osiągnięta przez wciąg- 

nięcie ich do procesu wytwórczego, to 

przeważnie drogą bądź robót społecz 
nych, bądź zwiększenia kadr S. S., 
S. A., i temu podobnych formacyj o 

obliczu 'wojskowem lub żandarmeryj- 

nem. 

Jeżeli zajrzymy do rubryk wyko- 

palin i produkcji przemysłu górni- 

  

    

  

czego — znajdziemy następujące 

dane: 

W tys. tonn 
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Wydobycie węgla ka- | 
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Produkcja želaza a 
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Produkbja stali . 

Budownictwo (liczba 
koncesyj) . . , 1.831   

  

Ogólny stan jest nastęujący: po 

ostrym spadku wytwórczości w kwie 

tniu (t. zn. pod bezpośredniem wra- 

żeniem „narodowej rewolucji*) daje 

się zauważyć, chociaż nierównomier- 

ny, wzrost produkcji, aczkolwiek w 

górnictwie za wyjątkiem produkcji 

stali, cyfry nie osiągnęły jeszcze 'po- 

ziomu marca. 

Znaczny wzrost produkcji stali 

pozostaje w związku z militaryzacją 

Niemiec. 

O ile ta zwyżkowa tendencja w 

niemieckim przemyśle górniczym о- 

każe się stałą, zobaczymy w przysz- 

łości, 

Wzrost wytwórczości górniczej 

znajduje się w prostym stosunku do 

ogólnego wzrostu cen. Ruch cen przed 

stawia się następująco: 

1 
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Indeks ogólny . 

Produkty agrar. 

Wyroby fabrycz |111,6.111,3/111,6/112,) 

  
Koszty utrzyma” | 

BIS 5 у 116,6|115,6|118,2 118,8     122 
I tutaj, jak przy wytwórczości prze 

riysłu górniczego, obserwujemy to sa 

mo: zniżkową tendencję kwietnia za- 

mienia zwyżkowa w miesiącach nastę 

pnych. Byłoby jednakże nieostrożnoś- 

cią na podstawie zwyżki cen wniosko- 

wać o polepszeniu konjunktury. Zwy- 

żka cen produktów agrarnych znacz- 

nie wyższa od fabrycznych jest sku- 

tkiem wzmożenia agrarnego protek- 

cjonizmu, w szczególności nadmierne 

go podwyższenia ceł na tłuszcze. Zwy 

żka cen fabrycznych jest skutkiem 

wzmocnienia elementów korporacyj- 

nych, t. zn. osłabienia konkurencji 

drogą ustanowienia przez kartele i t. 

podobne instytucje „twardych cen'*. 

   

Innemi sowy, nie wzmożenie po- 

pytu lecz rozmaite sztuczne manipu- 

lacje (wzmożony protekejonizm ag- 

rarny, eliminacja konkurencji prywa- 

tnej) są przyczynami zwyżki cen. 

Powstaje ciekawa kwestja. Jeżeli, 

rzeczywiście, 700 tys. bezrobotnych 0- 

trzymało pracę, to zn. zaczęło zara- 

biać, nie mogłoby się to nie odbić nie- 

tylko na ruchu cen, ale i na wielkości 

obrotów! Zwiększenie liczby konsu- 

mentów o setki tysięcy powinno było- 

by wzmóc popyt. Wzrost zaś popytu 

musiałby wywołać ruch towarów na 

drogach komunikacyjnych. Tymcza- 

sem dochody niemieckich kolei w ru- 

brykach ruchu towarowego przedsta- 

wiają się mastępująco: marzec — 

154,4 milj. marek, kwiecień — 131,8 

milj marek, maj — 147,5 milj. marek 

1 tu — po spadku w kwietniu — ten- 
dencja zwyżkowa, ale cyfry marca 
nie są osiągnięte! 

Zaczekajmy, jednakże, na dalszy 
rozwój wypadków. Obserwator. 

  

zaleca 
zjednoczenie li i Ill międzynarodówek 

  

LEON BLUM 

PARYŻ, (Pat). Na kolejnem posie 
dzeniu międzynarodowej konterencji 

socjalistycznej przemawiał dotychcza 

sowy przywódca socjalistów trancu- 

skich Leon Blum i ku ogólnemu zdzi- 

wieniu uczestników obrad zalecał zje 

dnoczenie II międzynarodówki soc- 

jalistycznej z III międzynarodówką 

komunistyczną. Tylko tą drogą — zda 

niem Bluma — socjalizm może zwał 

ezyć wojnę i faszyzm. 
PARYŻ. (Pat). W kuluarach mię- 

dzynarodowej konferencji soejalistycz 
nej z ożywieniem komentowane jest 
wczorajsze wystąpienie Bluma. W ło 
nie steonnietwa socjalistycznego pa- 
nują tak naprężone stosunki, że wielu 
towarzyszy przestało się sobie kła- 
niać. Koncepcje Bluma poddawane są 
najsurowszej krytyce przez zwolen- 
„ników Renaudela i Marqueta, 

Zdaniem ich, Blum zadał ostatecz 

ny cios II międzynarodówce, porów- 
nywującć ją w jednym z ustępów swe 

go przemówienia do Ligi Narodów. 
Wykazał on mimowóli, że obie te or- 
ganizacje mają jedną wspólną cechę, 
to jest bezsilność. 

Konierencja 4 mocarstw w Rzymie? 
PARYŻ. (Pat). Korespondent „Le 

Matin* informuje swój dziennik z 
Rzymu, że w tamtejszych kołach po- 

lityeznych przewidują, przyjazd mi- 
nistrów spraw zagranicznych Anglji, 
Francji i Niemice w celu odbycia kon 

ferencji z Mussolinim, 

    

BERLIN. (Pat), W związku z do- 
niesieniem paryskiego „Matin* o ma- 
jacej się odbyć 2 października konfe- 
rencji ministrów spraw zagranicznych 

Benesz i Titulescu 
PARYŻ. (Pat). Korespondent ,,Ma- 

tin** donosi z Rzymu, iż prasa włoska 
zapowiada rychły przyjazd do Włoch 
ministra Benesza. Koncepcja zbliże- 
nia gospodarczego austrjacko - węgier 
skiego i ewentualnie niemieckiego 
pod egidą Włoch nie ma na celu wy- 
kluczenia Małej Emtenty, dlatego też 
w najbliższym czasie rozpoczną się w 

  

Franeji, Niemiec i Anglji z Mussoli- 
nim w Rzymie, biuro Conti oświad- 
cza, że niemieckim kołom urzędowym 
nie o tego rodzaju kontereneji nie wia 
domo, Istnieje jednak prawdopodeo- 
bieństwo, że skoro pakt 4-ch podpi- 
sany już został przed kilkoma miesią 
<ami, Mussolini życzy sobie z zupełnie 
zrozumiałych pobudek pakt ten wpro 
wadzić w życie. Okoliczność, że pakt 
nie został jeszcze ratyfikowany. nie 
powinna odegrywać żadnej roli. 

przyjadą do Rzymu. 
tej sprawie rokowania z Czechosło- 
wacją jako najbardziej zainteresowa 
nem państwem Europy Środkowej. 

Benesz przyjedzie do Rzymu pra- 
wdopodobnie na jesieni. W Rzymie 
mówią również o wizycie Titulescu, 
która odbędzie się może jeszcze przed 
przyjazdem Benesza. 

Podziękowanie Japonji 
dla rządu polskiego. 

Minister spraw zagranicznych p. 
Józef Beck otrzymał z Tokio nastę- 
pującą depeszę: 

Nasz charge d'affaires w Warszawie in- 
formuje mnie, że rząd polski dołożył wszel. 
kich starań, ażeby urządzić jaknajbardziej 
wspaniały pogrzeh nieodżałowanej pamięci 
ministra Kawai. Proszę Waszą Ekscelencję 

16 mbje najserdeezniejsze podzięko- 
i złożyć Rząćowi Rzeczypospolitej 

wyrazy najgłębszej wdzięczności cesarskie. 
ge rządu japońskiego. (—) Hr. Ouchida, mi. 
nister spraw zagranicznych, (Iskra). 

Czy sądy doraźne zostaną 
zniesione? 

Z obowiązku dzienikarskiego no- 
tujemy, iż w sferach sądowych utrzy 
'mują się uporczywe pogłoski, że z dn. 
1-go października r. b. mają być znie- 
sione sądy doraźne. 

   

   

Wagony motorowe. 

WARSZAWA. (Pat). W Mimister- 
stwie Komunikacji odbyła się pod 
przewodnictwem ministra Butkiewi- 
cza z udziałem przedstawicieli prze- 
mysłu konferencja w sprawie budo- 
wy wagonów motorowych. Omawia- 
na była kwestja dostarczania dla Mi- 
nisterstwa Komunikacji wagonów mg 
torowych krajowej produkcji, prz 
czem minister powołał komisję, która 
ustali wytyczne dla opracowania po- 
trzebnych dla Polskich Kolei Państ- 
wowych typów wagonów  motoro- 
wych. 

* Gandhi poważnie chory. 

LONDYN. (Pat). Z Simlah dono- 
szą, że zwolnienie Gandhiego z wię- 
zienia należy tłumaczyć nagłem po- 
gorszeniem się stanu jego zdrowia. 

  

  

Orkany. 
[NGTON, (PAT). — Nad stanami 

  

WASZ   

Wirginja i półnceną Karoliną przeszedł gwał 
tówny orkan © niezwykłej sile. 

Szezególnie ucierpiała miejscowość kąpie 
lewa Wirginja — Beach. 

Powaž żne spustoszenia wyrządził huragan 

  

szyngtonie, wyrywając z korzeniami 
drzewa wpGbliżu Białego Domu, zalewając 
niżej położone ulice. 

Straty wynoszą wiele miljicnów dolarów. 
NOWY YORK, (PAT). — Podczas hura 

gznu, który przeszedł nad stanem nowojor 
skim utraciło życie 10 osób. Wiele statków 
przybyło do portu z opóźnieniem. 

Z pokładu statku Madison fale porwały 
dwu oficerów. 

WASZYNGTON, (PAT). — Express, idący 
z Nowege Yorku do Waszyngtonu, wykołeił 
się na moście na rzece Anacostia. R 

S; wagonów sypialnych rozbitych, — 
część wagonó „padła do rzeki, W: katastro 
tie poniosły śmierć 4 osoby, Katastrofa nastą 
piłą wskutek zawalenia się mostu, który 0s- 
łabiony przez ostatnio szalejący huragan, nie 
wytrzymał ciężaru pociągu. 

BUDAPESZT, (PAT). — Orkan, szałejący 
nad Węgrami, zniszczył w okolicy Topolesy 
80 procent winnie. 

W Domkaware piorun ugodził w elektro 
ię i ;ł instalacje, miasto pozostało 

        

   

        

bez światła. 
W Gkolicy Szegedynu i Mohaczu piorun 

zabił 3 osoby. 
W okolicy Nagyceros organ zburzył domy 

drewniane, powyrywał mnóstwo drzew z ko 
rzenizmi i zniszczył winnice, Powywracał 
na dużej przestrzeni słupy teelgraficzne oraz 
keminy w całej okolicy. 

<(:3) = 

Samobójstwo 
w ministerstwie Spr. Zagr. 

WARSZAWA, (PAT). — Prasa poranna 
podaje, że wczoraj po południu w gmachu 
Ministerstwa Spraw Zagarnicznych odebrał 
sobie życie wystrzałem z rewolweru Ś. p. mjr. 
Stanisław Próchnicki, naczelnik 
spodarczego M. S. Z. Z pozostawie 
tragieznie zmarłego listów wynika, że powa 
dem samehójstwa był rozstrój nerwowy па 
tle przeżyć „osobistych. 

   

Proces o podpalenie Reichstagu 
rozpocznie się 21.1X w Lipsku. 

BERLIN. (Pat). Prezydent IV sena 
tu karnego trybunału w Lipsku Bu- 
enger wyznaczył termin rozprawy 
głównej w procesie o podpalenie Rei- 
chstagu na czwartek 21 września r.b. 

Rozprawa główna odbędzie się w 
Lipsku, postępowanie dowodowe jed 
nak, z uwagi na konieczność przepro 
wadzenia wizji łokalnej i z powodu 
tego, że większość świadków mieszka 
w Berlinie, toczyć się będzie w gma 

  

ŻYDZI W POLSCE I W NIEMCZECH. 
Przemówienie Nachuma Sokołowa na kongresie sjonistycznym. 

PRAGA, (PAT]. — Prezydent światowej 
organizacji sjonistycznej Nachum Sokołow 
wygłosił na XVIII kongresie sjonistycznym 
w Pradze Czeskiej mowę, w której zastana 
wiał się nad położeniem Żydów w poszczegól 
nych państwach. 

"Po stosunkowo krótkim opisie położenia 
Żydów w Rosji Sowieckiej, które określa ja 
ko pełne tragizmu i cierpień, przechodzi So 
kcłow do omawiania, sytuacji Żydów w Pol 

see. — Mimo że od wielu lat przebywa poza 
granieami Polski i naturalizował się w An- 

lji, Sokołow uważa się wciąż za polskiego 
yda, ponieważ tu się urodził i tu spoczywa 

długi szereg jego przodków, Żydów łączą z 
Polską prawie tysiącletnie wspomnienia. — 
Były ckresy pomyślne i niepomyślne, ale ok- 
resy pomyślne były o wiele dłuższe, niż mo 
menty niedoli. 

Polska byłą, w stosunku do Żydów o wiele 
bardziej liberalna, niż kraje sąsiednie, Polska 
nie splamiła się nigdy w swej historji wygna 
niem Żydów. Przeciwnie, przez dopuszczenie 
dopływu Żydów z innych krajów Polska sta 
ła się masowym rezerwuarem dla Świata, ży 

dowskiego i w ten sposób pozytywnie przy 
czyniła się do zachowania narodu żydows. 
kiego bardziej, niż zdołał to uczynić jaki- 
kolwiek inny kraj. Rozbiór Polski również 

dla żydostwa polskiego był równoznaczny 
z rczkłądem i asymilacją (zabór pruski), zu 
bożeniem (Małopolska) i despotycznym uci 
skiem (Kongresówka). Mówca wskazuje na 
tło historyczne, ponieważ bez tego niepodob 
na jest zrozumieć obecnego stosunku Żydów 
de Polski. Stosunek ten zawsze zakłócała 
agitacja i ż wystawiany on jest na, nie 
bezpieczeństwo zniszezenia. Polska niejedno 
krotnie w ramach ustaw i ducha pokojowego 
pomagała Żydom w Genewie. 

To są fakty — podkreślił mówca — któ 
re każdy rozważny polityk musi wysoko ce 
nić. To co chcemy tu stwierdzić z satysiak 

  

   

'eją, jest, że rząd polski jest przeciwny po4 
remom, akcjom antysemiekim, jest za poko 
jowym rozwojem. Nie znaczy to, że Żydzi pol 

sey nie powinni już walczyć o prawa mniej 
szości i emancypację. Żydostwo polskie ma 
jednak swych przywódeów politycznych, swo 
ja opinję publiczną, gminy i instytucje. Im 
więc meżemy z eałem zaufaniem pozostawie 
żydowską politykę krajową. 

   

  

W Przedszkolu im. Jana Łaskiego 
ul. Zawalna 1. 

Przyjmują się zapisy w dni powszednie od 5'/ą do 71/ą po południu 
 - AREDKIEAITEGB 

Następnie Sokołow omówił sytuację eko 
nomiezną Żydów w Polsce. Obszerny ustęp 
poświęcił też położenia żydów w Niemczech. 
Wydarzenia w Niemezech są czemś niebywa 
łem. Nietylko Żydzi niemieccy, ale cały na 
ród żydowski jest dotknięty, gdy się mówi a 
niższości rasy żydowskiej. Sjonizm nie może 
pozwolić na to, aby antysemityzm szalał w 
Niemczech bez protestu. Byłoby bezeełowe 
polemizowanie z ludźmi, którzy nie chcą słu 
ehać żadnych argumentów. Życzymy ciężko 
doświadczonemu narodowi niemieckiemu pe 
kejowego rozwoju, ale musimy zwalczać no 
wą formę antysemityzmu. — Byłoby szaleń 
stwem mówić o planach żydowskich zawład 
nięcia światem. Los Żydów niemieckich wska 
zuje jednak dowodnie, że niezbędne jest stwo 
rzenie prawdziwie żydowskiej ojczyzny. 

Ustęp przemówienia Sokołowa poświęco 
ny Polsce był gorąco oklaskiwany przez zeb 
ranyeh. 

PRZEMÓWIENIE DR. RUPPINA, 
PRAGA, (PAT). — na czwartkowem pie- 

narnem posiedzeniu XVIII kongresu sjonisty 
cznego po wygłoszeniu przez prezesa Sokoło 
wa referatu o światowej sytuacji żydowstwa 
zabrał głos prof. dr. Ruppin, który wygłosił 
referat o kolonizaeji Żydów niemieckich w 
Palestynie. Podkreśliwszy ciężką sytuację ży 
dowskiego stanu urzędniczego i członków za 
wodów wolnych w Niemczech, mówca stwier 

  

  

  

    

dził, że rezułtaty dzisiejszej polityki niemiec 
kiej dotykają Żydów i we wszystkich innych 
gałęziach życia. Gdy po kilku miesiącach wy 
czerpią się rezerwy, z których żyje w Niem 
czech obecnie część Żydów, wówczas dopiero 
nieszczęście okaże się w całej swej wielk» 
ści. Dla 200 tysięcy Żydów w Niemezech nie 
ma możności znalezienia dziś egzystencji w 
ramach nowego ustawodawstwa, Z sytuacji 
tej fiiema innego wyjścia, jak tylko zorgani 
zowana emigracja, która w okresie 5—10 lat 
przeprowadziłaby do innych krajów 200 ty. 
sięcy Żydów, którzy dziś w Niemezech są po 
nadliczbowi. Zdaniem referenta w Niemczech 
nie będą kładzione przeszkody emigracji Ży 
dow. W pierwszym rzędzie dla emigracji 
wchodzi pod uwagę Palestyna, która dziś ma 
że objąć dwa razy tyle emigrantów, co w uh. 
10_leciu. Rerefent przewiduje możność osied 
lenia tam przeszło 2 tysięcy rodzin żydow 
skich z Niemiee, Nadto wchodzą pod uwagę 
inne kraje, w pierwszym szędzie Stany Zjed 
noczone, Mówca spodziewa się, że praktyka 
emigracyjną w Stanach Zjednoczonych bę. 
dzie teraz liberalniejsza. Żydostwe światowe 
powinnoby, zdaniem referenta, wnieść apel 
za pośrednietwem Ligi Narodów do jej człon 
ków w kierunku przyjęcia pewnych ograni 
czonych ilości Żydów. Wi ten sposób znaiaz 
łoby się miejsce na emigrację jeszcze około 
50 tysięcy Żydów. 

  

  

Litwa wypowiedziała umowę 
w Sprawie kościoła ewangelickiego w Kłajpedzie. 

BERLIN. (Pat). Poseł litewski w 
Berlinie 
ewangelickiej rady kościelnej t. zw. 
„Unji Pruskiej* notę, wypowiadającą 
z dniem 24 sierpnia r. b. umowę, za- 
wartą przez unję w roku 1925 w spra 
wie kościoła ewangeliekiego na tery- 
torjam okręgu kłajpedzkiego. Krok 
ten nota litewska uzasadnia m. in. 
zmianami, wprowadzenemi do kon- 

wręczył dziś w prezydjum 

    

stytucji niemieckiego kościoła ewan- 

gelickiego w lipcu r. b. 
Zastępca prezesa głównej rady e- 

wangelickiej założył protest przeciw- 
ko temu wypowiedzeniu umowy, nie 
uznając słuszności motywów jedno- 
stronnego rozwiązania jej przez Lit- 
wę i zastrzegając sobie niezbędne kro 
ki dla ochrony praw ewangelickiego 
kościoła w Unji Staropruskiej. 

  

Zamach na b. ministra Neudorfera. 
BIAŁOGRÓD, (PAT). — W dniu 24 bm. 

po południu dokonano zamachu na byłego 
ministra rolnictwa Neudorfera. Dwaj zama- 
chowcy przybyli do mieszkania Neudorfera 
w miejscowości Zlatar; na północ od Zagrze 

  

bią i wręczyli mu list, W] chwili gdy Neudor 
fer zajęty był odczytywaniem listu, jeden z 
napastników dał do niego z tyłu trzy strza 
ły, które spowodowały natychmiastową 
śmierć. Zamachowey zbiegli. 

chu Reichstagu, w specjalnie na ten 
cel przygotowanej sali. 

Oskarżonych jest 5 osób: były po- 
seł k6emunistyczny do Reichstagu 
Ernst Torgler. lat 40 (bronić go bę- 
dzie adwokat z wyboru dr. Sack z 
Berlina), murarz Marinus van der Lu- 
ebbe, Holender, lat 24 (obrońcą z u- 
rzędu jest adw. Seuffert z Lipska), da 
lej oskarżonych jest trzech Bułgarów, 
których obronę będzie prowadzić adw 
'Teichert z Lipska, mianowicie literat 
Georgij Dymitrow, lat 50, student Wa 
lagej Popow, lat 31 i szewe Wasyl 
Tanest, lat 36, 

Proces zakrojony jest na wielką 
skałę, Akta sprawy obejmują 35 gru- 
bych tomów, przyczem sam akt oskar 
żenia, sporządzony przez nadprokura 
tora Rzeszy Wernera, liczy ponad 230 
stron tekstu. Oskarżenie powołało na 
rozprawę 110 świadków i rzeczoznaw 
ców. Liczba ta ulee może zwiększe- 
miu, gdyż nowych świadków powołać 
ma prawo z urzędu sąd, jak również 
i oskarżenie. 

  

ai 

UCISK POLAKÓW. 
LIPSK, (PAT). — Do prezesa filji Związ 

ku Emigrantów Polskich w Gimritz w An- 
halcie przybyło 2 żandarmów, którzy skonfi 
skowali wszystkie papiery organizacji, łącz 
nie z otrzymaną a jeszeze nie przeczytaną 
kerespondencją zarządu centralnego w Lip 
sku. Związek Emigrantów Polskich jest orga 
nizacją, opiekującą sie wychodžtwem pols. 
kiem w Niemezech, 

POŽAR W GMACHU URZ. SPRAW 
ZAGRANICZNYCH. 

BERLIN, (PAT). — W gmachu urzędu 
Sprąw zagranicznych Rzeszy wybuchł wczo 
raj pożar, przyczem spłonęło urządzenie wnę 
trza jednego z biur i półki z aktami i książ 
kami. Dwóch urzędników doznało silnego zat 
rucia dymem. 

Ogień powstał, według przypuszczeń, wsku. 
tek niewłaściwego obchodzenia się pracowni 
ka z mieszanką gazową. Sraž ogniowa, pożar 
ugasiła po jednogodzinnej akcji ratunkowej. 

  

CZY O WIELE ZMNIEJSZĄ SIĘ SZE- 

REGI PARTJI? 
BERLIN, (PAT). — Zastępca kierownika 

okręgowego partji narodowo — soejalistycz 
nej na Śląsk Średkowy wezwał — jak donosi 
„Berliner Tageblatt* — członków partji oże 
nionych z żydowkami lub osobami pochodze 
nia niearyjskiego do wypisywania się z par 
tji narodowo — socjalistycznej, zapowiada 
jące w przeciwnym razie wykluczenie ich. 

(i — 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA. (Pat). Londyn 29,37—29,52 

— 29,22. Nowy York 6,47 — 6,51 — 6,4 
Nowy York kabel 6,48 — 6,52 — 6.44. Paryż 
35,02 — 35,11 — 344,93. Szwajcarja 172,92 -— 
173,35 172,49. Berlin w obroiach nieofie 
jalnych 20. 

AKCJE: Bank Polski 84,50. 
Dolar w obrotach prywatnych 

6.42. 
Rubel złoty 44,73 — 4,75. 
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0 Banku Akceptacyjnym. 
Z pośród ustaw mających na celu 

odciążenie rolnictwa od nadmiaru ze 
bowiązań dłużnych, bardzo ważne 
znaczenie ma również ustawa o Ban- 
ku Akceptacyjnym, który ma na celu 
zastosowanie ulg przy spłacie tych 
zobowiązań, Ulgi te odno: się prze- 

dewszystkiem do zobowiązań rolni- 
czych. zaciągniętych w instytucjach 
kredytowych, jak w bankach państ- 
wowych, kawe komunalnych, spół- 
dzielniach kredytowych oraz ban- 
kach prywatnych, mających conajm 
miej 10 proe. kredytów rolniczych. 

Pomoc Banku  Akceptacyjnego, 
ala rolników, polega na lem, że przy 
pomocy tej instytucji, rolnicy, mają 
cy krótkoterminowe zobowiązania w 
instytucjach kredytowych, mogą je 
rozło na okres dłuższy — do 7-1u 
łat. Rozłożenie spłat tych zobowiązań 
może nastąpić na mocy dobrowolne- 
go układu, zawartego przez rolni 
instytucją kredytową, względem któ- 
rej jest on zobowiązany. Jednocześnie 
z rozłożeniem spłat, instytucje kredy- 
tówe upoważnione są do zmniejszenia 
wysokości oprocentowania od rozter 
minowanego długu, do 6,25 proc. w 
stosunku rocznym. 

W celu skorzystania z pomocy 
Banku Akceptacyjnego, rolnicy, 0h- 
ciążeni nadmiarem zobowiązań dłuż- 
nych winni się zwracać do tych insty- 
tucyj kredytowych, w których są za 
dłużeni, Bank Akcaptacyjny kredy- 
tów w gołówce nie udziela i nie załai- 
wia żadnych spraw bezpośrednio / 
1olnikami. 

Działalność Banku Akceptacyjne- 
go polega nie na udzielaniu pożyczek 
rolnikom, iecz zasadniczo na ułatwie 
niach instytucjom kredytowym rozż- 
terminowania należności rolniczych. 
Instytucje kredytowe wzamian za te 
ułatwienia, stosowane względem za- 
dłużonych rolników, mają możność 
otrzymania kredytów akceptacyjnych 

i pomocy państwowej na częściowe 
pokrycie ewentualnych strat, powsta- 
łych z obniżenia rolnikom odsetek od 
długu. 

Z rozterminowania płatności z0- 
bowiązań przy użyciu pomocy Banku 
'Akceptacyjnego mogą korzystać roi- 
nicy, posiadający gospodarstwa rol- 
mne, leśne. ogrodowe i rybne, bez 

    

    
  

          

    
  

    

      

   

    

„względu na to czy są ich właściciela- 
mi, czy też użytkownikami lub dzier- 
żawcami. 

' Natomiast nie mogą korzystać z 
rozterminowania płatności zobowią- 
zań, przy pomocy Banku Akceptacj 
nego, 'w szczególności ci rolnicy, kt 
rych obciążenia hipoteczne przewyż 
szają 75 proce. wartości szacunkowej 
ich gospodarstw. Również nie mogą 
korzystać ci, których ogólne zadłuże- 
nie na ha nie przekracza 25—50 zło- 
tych, przy gospodarstwach wielkoś- 
ci do 100 ha; następnie i ci rolnicy. 
posiadający gospodarstwa ponad 100 
'ha, zadłużenie których nie przekra- 
cza 35 proc. wartości szacunkowej 
(gospodarstw. Pozatem też, z rozter- 

minowania długu, nie mogą korz 
tać rolnicy, posiadający w jednej in- 
stytucji kredytowej długi nieznaczne, 
i tak: w gospodarstwach poniżej 50 
ha — 150 złotych, w gospodarstwach 
od 50—100 ha — 500 złotych i w go- 
spodarstwach ponad 100 ha -— 2.000 
złotych. 

Rozterminowaniu nie podlegają 
długi powstałe po 1-ym lipca 1932 r. 

Rolnik, chcący skorzystać z roż- 
terminowania spłat, winien zwrócić 
się do tej instytucji kredytowej, któ- 
rej jest dłużnikiem, celem zawarcia 

  

  

      

   

z nią układu, odnośnie rozłożenia 
spłat według wzoru ustalonego 
przez Bank  Akceptacyjny. — 5- 
kłady takie, będą obowiązywały od 
dnia 1-go następnego miesiąca po za- 
'warciu układu. Zatem do sumy kapi- 
tału, mającego być rozterminowanym 
mogą być doliczone zaległe odsetki i 
koszty do dnia 1-go następnego mie- 

siąca po zawarciu układu. Zawarte u- 
kłady nabierają mocy prawnej z da- 
tą zatwierdzenia ich przez Komitet 
konwersyjny, działający przy -Ban- 
ku Akceptacyjnym. 

Rolnicy, posiadający długi w kil- 
ku instytucjach kredytowych, i o ile 
zadłużeń tych nie uda im się skomaso 
" w jednej instytucji, mogą zawie- 
rać wkłady z każdą instytucją odziel- 
nie. 

Zasadniczym warunkiem, przy za 
wieraniu wkładów z instytucjami kre 
dytowemi, jest gwarancja na zabez- 
pieczenie zawieranego układu; od 
niej zależy możność rozterminowania 
długu. 

W eelu zabezpieczenia zawiera- 
nego układu mogą służyć: 

1) papiery wartościowe, w stosun 
ku 85 proc. ich kursu giełdowego, lub 
kursu ustalonego przez Radę Banku 
Akceptacyjnego, w wypadkach, kiedy 
kurs ich nie jest na giełdzie notowa- 
ny; 

2) hipoteki mieszczące się w *7% 
proc. wartości szacunkowej majątku 
*według szacunku instytucyj kredytu 
długoterminowego, jak Państwowego 
Banku Rolnego i t. p. Przy układach 
b spłatę należności mniejszych od 
50.0006 złotych, o ile instytucja kre- 
śdytowa, z którą dłużnik zawiera uk- 
ład, stwierdzi, że obciążenia hipote- 
czne razem z zapisem zabezpieczają- 
cym sumę układu nie: przewyższają 
50 proc. obecnej wartości nierucho- 
tmości, dłużnik może być zwolniony 
od obowiązku przedkładania szacun- 
ku; 

3) przy zawieraniu układów z wię 
kszemi instytucjami bankowemi, za- 
bezpieczenia wekslowe dłużnika z po- 
ręką majątkową odpowiedzialnych o- 
sób do 5000 złotych; 

4) przy zawieraniu układów z in- 
Stytucjami drobnego kredytu może 
Ibyć zabezpieczenie wekslowe z porę 
ką osób materjalnie odpowiedzia'- 
nych do sumy 2000 złotych — przy 
2.500 złotych — przy nieuregulow: anej 
uregulowanej hipotece, — i do sumy 
hipotece; 

5) formalne coroczne cesje ze stro- 
my dłużników, jego stałych dochodów 
z gospodarstwa, jak należność z Mo- 
nopolu za spirytus i t. p., na rzecz in- 
stytucyj, z któremi zawieraja układ 

Oprócz tych zasadniczych zabez- 
pieczeń, dłużnik winien przy podpi- 
sywaniu układu złożyć weksel gwa- 
rancyjny i deklarację, upoważnia ją- 

      

    

   

    

   

cą instytucję kredytową do jego wy- 
pełnienia. S. Sm. * 

K UO BJ ER     
ZAŁOŻONA W 

ODDZIAŁY: 
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Čentalna Kasa (półek Rolniczy! 
WARSZAWA, KRAKÓW, LWÓW, TORUŃ, ŁUCK, WILNO 
KAPITAŁY WŁASNE Dn. |-VII-33 r. 6.909.000,— 

Przyjmuje wkłady na rachunki bieżące (czekowe) i książeczki oszczędnościowe 
(wkłady zwrotne na każde żądanie lub terminowe) i zapewnia 

najwyższe oprocentowanie — obecnie do 8'/, 
Zebrane fundusze Centralna Kasa przeznacza na finansowanie rolników, zorga- 

nizowanych w 3.000 — różnych spółdzielni rolniczych 

670. 000 rolników z tych spółdzielni gwarantuje za požyczki z Centralnej 
Kasy całym swoim majątkiem: 

DAJE WIĘC CENTRALNA KASA CAŁKOWITE ZABEZPIECZENIE 
i NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE WKŁADEK 

OSZCZĘDZAJCIE I LOKUJCIE SWE OSZCZĘDNOŚCI 

w Centralnej Kasie Spółek Rolniczych 
w Wilnie, ul. A. Mickiewicza Ne 28. Tel. 13-65. 

                                                                                             

WST EVE NOSKI 
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ziemią, budynkami i inwentarzem 
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Barykady na kanałach we Francji, 
PARYŻ, (PAT), — Strajk pracowników 

transportowych na kanałząch półnoenej Fran 
cji rozszerza się. Wczoraj do strajku przystą 
pili pracownicy na kanale, łączącym rzekę 
Marnę z rzeką Aisne, O ile na Sekwanie pa 
nował wczoraj spokój, to na rzece Oise i sie 
ei jej kanałów nastrój wśród strajkujących 
był silnie podniecony. — Na odcinku między 
Evagny — sur — Oise a miejscowością Con 
ilans Sainte Honorine strajkujący wznieśli 
20 barykad z berlinek i barek, które żandar 
merją i oddziały marynarki kolejno usuwały. 
Przy wielkiej śluzie nad rzeką Oise baryka 
«la była tak silnie umoceniona, że nawet po 
kilkugodzinnych wysiłkach nie zdołano j 
usunąć. Ogólnie przypuszcza się, że ruch 
strajkowy obejmie również obsługę transpor 
tową kanałów zachodniej Francji. 

Przedstawiciel ministra robót robót pub 
licznych przyjął wczoraj delegację strajku. 
jacych pracowników, zatrudnionych na ka 

Na Dalekim 
GHARBIN, (PAT). — Wojskewa ekspedy 

cja japońska udała się na kanonierkach po 
rzece Ussuri w kierunku miasta Hulim, gdzie 
zaatakoówsła powstańców, zajmując miasto i 
zmuszając pewsłańców do ucieczki, Powstań 

      

nałach póinocnej Francji, Delegacja oświad 
czyła, że wybrano komisję, która na każde 

wezwanie ministra przedstawi postulaty straj 
kujących. 

PARYŻ, (PAT). — Prasa ocenia sytuację 
strzjkową pracowników kanałów północnej 
Francji pesymistycznie, wyrażając obawy, 
                                    

  

przed burzą. Nastroje wśród strajkują 
w dalszym ciągu zdecydowane. Na w: 
kich kanałach, łączących Sekwznę z r 

Oise oraz Oise z rzeką Marną, ruch eałkawi 
cie zamarł, a ożywiony niegdyś port «w 
Rheims jest całkowicie bezezynny. 

PARYŻ, (PAT). — Minister robót publicz 
nych odbył konferencję z prefektami depar 
tamentów, w których rozwinął się strajk pra 
ceowników transportowych. Na konferencji 
minister oświadczył, że zostaną przedsięwzie 
te wszelkie Środki, zapewniające wolność pra 
cy i ruch na kanałach i rzekach. 

Wschodzie. 
cy stawili d slny opór. W wałee zginęto 
130 powstańców, reszta zaś wycefałaą się w 
kierunku północno — wschodnim. 

Ulewne deszcze uniemożliwiły pościg, 

          

Rokowania polsko-gdańskie. 
GDAŃSK. (Pat). Prasa podaje na 

naczelnem miejscu komunikat, dono- 

szący, że prowadzone w Warszawie 

polsko - gdańskie rokowania w spra- 

wie wyzyskania przez Polskę portu 

gdańskiego kontynuowane będą w 

dniu 28 bm. w Gdańsku. Do tego cza 

su podkomisja zajmować się. będzie 

badaniem materjału statystycznego. 

  

Z pobytu marszałka senatu Raczkiewicza w Argentynie. 

Marszałek senatu W. Raczkiewicz w to. 
warzystwie posła Rzeczypospolitej w Buc- 
nos Aires W. Mazurkiewicza i kilku wybit. 
nych (przedstawicieli kolonji polskiej w Ar- 

  

gentynie w otoczeniu dzieci emigrantów pol 
skich, które na uroczystej akademji, urzą- 
dzonej ku i p. marszałka Senatu odtań. 
czyły „Pierwszą Brygadę". 

  

' Poznaniu, 

„Zlazd błękitny w Gdyni". 
Z okazji 15-cia organizacji Armji 

Polskiej we Francji w Włoszech, Ža 
rząd Gł Stow. Weteranów b. Armii 
Polskiej we Francji, organizuje ogól- 
no-polski zjazd koleżeński b. Żołnie- 
rzy Błękitnych wraz z rodzinami, do 
Gdyni, który odbędzie się w dniach 
17 i 18 września r. b. pod Wysokim 
Protektoratem Pierwszego Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego. Uczestni 
cy zjazdu korzystać będą z 80 proc. 
zniżki kolejowej w każdą stronę, na 
podstawie indywidualnych  zaświad- 
czeń wydawanych przez  Agentury 
Biura Podróży Wagons-Lits/Gook w 
Warszawie, Krakowie, Katowicach, 

Lwowie, Wilnie. Łodzi, Za 

kopanem i Krynicy, oraz przez 
rząd Gł. Stow. Weteranów Armji Pol 

skiej we Francji Warszawa, ul. Dłu- 
ga 50. 

W sprawie redukcy| zamęż- 
nych urzędniczek państw. 
W związku z licznemi pogłoskami 

o zamierzonem zwalnianiu ze służby 
państwowej zamężnych urzędniczek. 
dowiadujemy się, że władze państwo- 
we nie powzięły jeszcze w tej sprawie 
ostatecznej decyzji. 

Jak słychać, władze zamierzają ze 
względów społecznych, a więc prze- 
dewszystkiem z uwagi na  koniecz- 
ność zatrudnienia większej liczby bez 
robotnej inteligencji zwalniać ze służ 
by państwowej te funkcjonarjuszki 
zamężne, które albo posiadają mają- 
tek, albo też dochody ich mężów wy- 
noszą ponad 500 zł. miesięcznie. 

W celach oszczędnościowych ze 
względu na obniżające się stale wpły- 
wy budżetowe przewidziana jest re- 
dukcja etatów o 7 proc., która umo- 
żliwi mieobniżanie poborów. 

  

  

          

List otwarty 
Do 

Pana Prezesa Tymczasowego 
Komitetu Litewskiego w Wilnie. 

Wielce Szanowny 
Panie Prezesie! 

W „Vilniaus Rytojus* z dn. 26 lip- 
ca r. b. ukazał się artykuł redakcyj- 
ny, (poświęcony częściowo mojej 050- 
bie, p. L. „Tajemmica p. Swiechow- 
skiego”. 

Pomijam wstępne, pełne szyder 
czej zjadliwości uwagi w tym arty 
le, sformułowane niby bezosobówo, 
a jednak dość przejrzyście, o przymu- 
sowej i dobrowolnej emigracji pol:- 
kiej z Litwy, uwagi, których sposób 
ujęcia świadczy wymownie o kultu- 
rze dziennikarskiej publicystów „Vi!- 
niaus Rytojus*. 

Pomijam obecnie również ogólni- 
kowe i gołosłowne zarzuty, poddają- 
ce w wątpliwość charakter naukowy 
prac Instytutu Badań Spraw Narodo- 
wościowych. 

Nie mogę jednak pominąć milcze- 
niem insynuacji, zarzucającej mnie i 
kierownictwu Instytutu Badań Spraw 
Narodowościowych świadomą prowo- 
kację „na zamówienie* z powodu 

sprawozdania z obchodu uroczysłoś- 
ci w dniu 16 lutego r. b. w Wilnie, za- 
mieszczonego w marcowym numerze 

spraw Narodowościowych** SĄD 
zniekształcającego, podług „V. R.“, 
treść przemówień mówców na tym 
obchodzie. 

  

    

  

   

      

Otóż stwierdzając, że nie jestem 
ani autorem owego artykułu, ani też, 
co jest Redakcji wiadome, re- 
daktorem „Spraw  Narodowościo- 
wych“ oraz zaznaczając, że nawet 
gdyby redakcja „Spraw Narodowościo 
wych* w danych wypadku była rze- 
czywiście wprowadzona w błąd przez 
swego sprawozdawcę, wyrządzając 
tem mimowolną krzywdę zaintereso- 
wanym osobom, to istniała prosta i 
uczciwa droga wyjaśnienia sytuacji 
przez nadesłanie rzeczowego sprostowa 
nia, — wyrażam swe najgłębsze oburze 
nie z powodu metod, używanych w 
pracy publieystycznej przez Redakcję 
„У. R.* 1 składam na ręce Pana Pre- 

zesa, jako reprezentanta społeczności 
litewskiej w Wileńs źnie i wyra- 
ziciela jej zbiorowego sumienia, pro- 

test przeciwko świadomie i ze złą wo- 
lą użytego w danym wypadku przez 
Redakcję pisma litewskiego oszcze-- 
stwa jako broni politycznej. 

Składam ten protest na ręce Pana 

Prezesa, gdyż wierzę, że nie należy 

Pan Prezes do tej kategorji polity- 
'ków, którzy wtenczas, gdy kogoś po- 
trzebują, gotowi są uznawać w nim 
dobrą wolę i inne zalety, zaś gdy po- 
moc już jest zbędną, mie gardzą rzu- 
caniem błotem. 

Racz przyjąć, Panie Prezesie, w:- 
"razy mego głębokiego szacunku i po- 
ważania 

      
   

  

          

Marjan Świechowski 

Kierownik Naukowy Instytutu 
Badań Spraw Narodowościow. 

w Warszawie. 

  

Warszawa, 

List do Redakcji. 
Wielce Szanowny 

Panie Redaktorze! 

Uprzejmie prosze o zamieszczenie 
w Jego poczylnem piśmie niniejsze- 
go oświadczenia: 

W N-rze 58 „Vilniaus Rytojus* z 
dn. 28 lipca 1933 r. w artykule p. t 
„Tajemnica p. Swiechowskiego* nie- 
znany autor w napastliwym tonie os- 
karża gołosłownie tendencyjność prac 
naukowych Instytutu, m. in. pp. Wa- 
silewskiego, Krysińskiego, Gorzucho- 
wskiego oraz mapy rozsiedlenia lud- 
ności polskiej i litewskiej na terenacn 
mieszanych polsko-litewskich, wyda- 
nej przez Istytut w r. 1929. W tymże 
artykule autor określa kronikę, 7 
mieszczoną w N-rze 1 „Spraw Nare- 
dowošciowych“, str. 85—86, „prowo- 

19 sierpnia 1983 r. 
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Kronika  telegraficzna. 
— Wi Minden (Niemey) spał 

cy kosza wojskowe, Pożar 
žė ma; r z rynsztunkiem cale. 

nu pionie „ Szkody obliczane są na 1 milj. 
mk. Według i d ogień pod koszary pol 
łożyli komuniści. 

— We Flensburgu nieoświetlony motocykl 

najechał w nocy na oddział maszerującej na 
ćwiczenia bojówki hitlerowsk 

4 hitlerowców ciężko rannych odwiezi» 
no wraz z poranionym motocyklistą do sz»: 
tala. - 9 
— W związku z aresztowaniem dyrektora 

i 2 współpracowników firmy KoHonłaj w Ka 
towiczch stwierdzono, że oskarżeni dopusz 
czali się malwersacyj nych przy sprowa 
dzaniu surowca z zagranicy. 

— W całej republice Niearigua odczuto 
barczo silne trz emi. Miasto Leon 

zęściowo zn Szczegółów 

  

    

  

się w no 

    

   
    

  
   

      
    

  

   

   

  

   
    

arazie brak. 
— W ekolieach Porilandu, (stan Oreg 

A. P.) w górach, trwa wielki poażr lasów 
Straty obliczają w przybliżeniu już obe 
na wiele miljonów dolarów. 

— Epidemja śpiączki w Saint — Louis 
spowodowała 18 w ków śmiertelnych. — 
Z Właszyngtonu w; 10 do Si, Louis spee 
jalną komisję. 

Samobójstwo dyr. banku 
cukrownictwa. 

POZNAŃ, (PAT). — W nocy ze Środy na 
czwartek popełnił samobójstwo wieedyrek_ 
tor Banku Cikrownictwa w naniu Lud- 
wik Ziemiaczkowski. a samobójst. 
wa był rozstrój nerwowy. 3 

  

    

  

    
  

   
   

  

Na samolocie po žycie 
b. prezydenta. 

NOWY YORK, (PAT). 
wiadomošė, že 7 H. 
Nassau samciot, w 
są zdecydowani zab. 
by Machado. 

NOWIY YORK, 
oślecie 7 

— Otrzymano tu 
miał wyłecieć do 

grupę ludzi, którzy 
50 prezydenta Ku 

  

    

(PAT), — Wiadomość o 
samclołu, wiozącego ru 

pę lud nych dskonać zamacha 
sa był ta Kuby Machadę, okazą 
1а zupelnie nieprawdziwa. Wiadomość 
ta jednak tak przestraszyła Machad 
ochrony dodano mu 2 agentów poli 

      

   

  

   

  

     

   

  

WADZE 

Do nabycia w pierwszorzędnych 
magazynach galantsryjnych. 

kacją'; chodzi mianowicie o spra- 

wozdanie z uroczystości niepodległoś 
ciowych litewskich ma Wileńszczyź- 
nie. które się odbyły jak co roku w 
dniu 16 lutego 1933 r. 

Zaznaczając za materjał, za- 
mieszczany w „Sprawach Niepodleg- 
łościowych”, ponosi wyłączną odpo- 
wiedzialność niżej podpisany jako re- 

  

daktor taktyczny i odpowiedzialny 
czasopisma, wobec czego p. Marjan 
Swiechowski, Kierownik Naukowy In 
styłuiu, nie będąc autorem sprawoz- 

dania, nie może ponosić za nie żad- 
nej odpowiedzialności — redakcja 
„Spraw  Narodowościowych* uwa- 
ża, Że osoby, o których mo- 
wa w artykule „Vilniaus Ryłojus* 
o ile uczuły się dotknięte sprawozda- 
niem z ich przemówień z dn. 16 lule- 
go r. b., mogły dążyć do wyjaśnienia 
rzeczywistego stanu rzeczy we właści- 
wej formie lub na właściwej drodze, 
natomiast zarzut prowokacji, posta- 
w iony przez redakcję „Vilniaus Ryto- 
jus”, musi odeprzeć z najwyższem o 
burzeniem i zakwalifikować jako nie- 
cną napaść osobistą. 

Łączę wyrazy wysokiego poważania 
St J. Paprocki 

Redaktor. 

Warszawa, 23 sierpnia 193 r. 

Anglja oglądana nie według Baedekera. 
Wraženia z wycleczki na polskim transatlantyku „Polonia“: 

Wszyscy zapewne słyszeli o t. zw. 
przewodnikach Baedeckera, Niemiec- 
ki księgarz Karol Baedecker w roku 
1827 założył księgarnię w Koblencji, 
gdzie wzorując się na angielskim księ 
garzu Murray'u, począł wydawać b. 
szczegółowe przewodniki po krajach 
i miastach Europy, Ameryki, Azji ete. 
Wydawał je po niemiecku, francusku 
i angielsku, ale opracował je z podnie 
sioną do kwadratu niemiecką drobiaz 
gowością. Przy pomnikach ma się po- 
daną nietylko chronologję, ale nawet 
wysokość i wagę. Wszędzie są wska- 

zówki, gdzie należy spojrzeć na pra- 
wo, gdzie na lewo. Jakie są hotele i co 

w mich należy jeść i t. p. Dziś wnuki 
kontynuują dzieło dziadzi Karola i 
puszczają w świat miljony w płótno 
oprawnych książeczek, bez których 
mic ruszy się w podróż turysta niemie 
cki lub angielski. 

Z Baedekera można się wszystkie- 
go dowiedzieć, tylko nie można poz- 
mać duszy i osobliwości danego kra- 
'ju, — bo z poza drzew nie widać lasu! 

Bez Bedeckera wie się znacznie 
mniej, ale dostrzega rzeczy inne. 

" . Pojechałem więc w podróż dooko. 
ła Wielkiej Brytanji bez osławionego 
Bedeckera. Pojechałem na polskim 
statku Polonią z polskiego portu Gdy- 
ni Gdynia to nasze okno na szeroki 
świat. I to okno niebylejakie. — Sur- 
sum corda, rodacy! Takich pierwszo 
rzędnych i nowoczesnych portów jak 

Gdynia nie spotkaliśmy w dumnym 
Albjonie. A nasz skromny stateczek 
„Polonia* ledwie się zmieścił w Im- 
perial Dock w Edynburgu. Dotych- 
czas ciąży nad nami psychologja pv- 
czciwych prowincjonałów, przekona 
nych święcie, że wszystko zagraniczne 
jest lepsze niż swoje. A tymczasem ta 
tylko przesądy i parafjaństwo. 

To nie, že Anglja posiada cudowne 
szosy, to mie, że połowa Anglji to par 
ki, plac do golfa i polowania. Na każ- 
dego Anglika pracuje przynajmniej 
dwudziestu murzynów oraz indusów. 
Z Kanady wiozą mu pszenicę, z Au- 
stralji mięso i wełnę, z Holandji wa- 
rzywa, z Polski bekony oraz jajka, a 
z Indyj pieniądze. 

Dajcie im tylko krwią i potem na 
rodu uprawioną ziemię, dajcie im kraj 
przez półtora wieku łupiony przez 
wrogów i każcie w ciągu kilkunastu 
łat sbworzyć! dzielną armję, europej- 
skie kolejnictwo, sieć szkół i nowocze 
snych uczelni — wierzcie mi — z pe 
wnością nie dokonają tego. "Mocny 
jesteś, Narodzie Polski, nie potęgą 
swego pieniądza, lecz potęgą swego 
ducha! 

Oto 350 osób z najrozmaitszych 
sfer społecznych wywiózł polski sta- 
tek do najbogatszego i majdumniej- 
szego kraju. Sądzicie, iż mieliśmy po- 
wody, aby się czuć zakłopotanymi i 
niższymi? Historję Anglji znaliśmy 
nieraz lepiej od Anglików. Nikomu 

  

  

  

    

nie były obce nazwiska artystów i a- 
czonych angielskich. Każdy prawie 
posiadał znajomość kilku języków 
zachodnioeuropejskich. Tymczasem 
w Anglji zwiedziłem cztery najwięk- 
sze ogrody botaniczne, rozmawiałem 
z wybitnymi przedstawicielami nauki 
i spotkałem zaledwie paru ludzi wła: 
dających w słabym stopniu językiem 
francuskim lub niemieckim. 

  

Nie byliśmy gorsi również ani 
strojem, ani manierami. Nasze mater 
jały bielskie, rękawiczki wileńskie, 
płótna żyrardowskie nie potrzebują 
się wstydzić wobec wyrobów angiel- 
skich. A czego nie mamy u siebie, -— 
Flegmy angielskiej, zarozumiałości an 
gielskiej, szos angielskich, wygodnych 

   

demków, cudownych kwiatów, — a 
przedewszy:tkiem bogatych kolonij, 
które im ten dobrobyt dały. Nie zaz- 
droszczę im ani flegmy, ani buty, ani 
nawet bogatych kolonij, ale zazdro- 
szczę im kwiatów. Wysoka kultura 
ogrodnicza i głęboki sentyment dla 
roślin w Anglji naprawdę mi zaimpo- 
nowały, Nasz lud kocha również ro- 
śliny. W najbiedniejszej nawet cha- 
cie polskiej spotkamy zawsze donicz 
ki z kwiatami. Ale te kwiaty nasze są 
akie nieraz biedne, zaniedbane. To 
samo dotyczy zwierząt. Anglik sza. 
nuje i kocha dzieci, zwierzęta i roś- 
liny. Być może z tego czerpie swą moe 
i pogodę ducha. Domy angielskie toną 
wśród kwiatów, zwierzęta iw Ang!ji 
otaczane są większą nieraz troską niż 
u nas dzieci, a dzieci mają raj na zie- 
mi, chociaż w szkołach angielskich 
nie skasowano dotychczas kar cieles 
nych za przewinienia. 

    

Przejdźmy jednak do bardziej 
tematycznego opisu naszej (podróży 

'W dniu 4 sierpnia największy (15 
tys. tonn) polski statek transatlantyc- 
ki „Polonia* stoi pod parą w porcie 
Gdyńskim. Magazyny Towarzystwa 
„Pantarej* odgrywają rolę dworca pa 
sażerskiego, albowiem prawdziwy 
dworzec znajduje się dopiero w bu- 
dowie. Formalności paszportowe i ce! 
ne załatwiane są z błyskawiczną szyb- 
kością i wyszukaną uprzejmością. O 
godzinie 12 m. 30 jesteśmy wszyscy 
„zaokrętowani”, Żegnany owacyjnie 
pan Premjer Jędrzejewicz, który od- 
prowadzał na statek swą małżonkę i 
syna, schodzi z trapu. Trap jedzie w 
górę i punkt o godz. 13-ej odbijamy 
od polskiego nabrzeża w szesnasto- 
dniową włóczęgę po obcych morzach 

i krajach. 

    

   

  

Pięć minut trwa jeszcze machanie 
cząpkami i chustkami, a potem 350 
szczurów lądowych rozpełzła się po 
słatku. Chodzą niepewni i trochę po- 
kracznie, jak gdyby tańczyli charle- 
stona. Około 14-ej omijamy Hel i tra- 
fiamy na silny wiatr dmący w dziób 
statku. Zaczyna się lekkie kołysanie i 
część [publiczności chroni się do kajut. 
aby studjować trasę najkrótszych 
dróg do... Rygi. Co mocniejsi pętają 
się nadal [po wszystkich pokładach i 
schodkach. 

Załoga Polonji składa się nietylko 
z ludzi dzielnych i pracowitych, ale 
również bardzo uprzejmych i cierpli- 
wych. Bo trzeba przyznać, że w do- 
broci i naiwności serca przeszkadza- 
liśmy im nieraz mocno, a jednak nikt 
z pasażerów nie doznał najmniejszej 

przykrości, Największe zasługi w stwo 

rzeniu tej miłej oraz nieskrępowanej 
atmosfery na statku położył kapitan 

p. Mamert Stankiewicz. syn ziemi Wi- 
leńskiej, łączący w sobie kulturę i pra 
cowitość Anglika z dobrocią i uprzej- 
mością naszego kresowca. 

Licząca 220 osób załoga statku 
składała się z ludzi najrozmaitszych 
słanów i dzielnic, Poczciwe flegmaty- 
czne kaszuby, wesołe batjary lwows- 
kie, wilnianie, poznaniacy i „galiejo- 
'ki z Kongresówy* tworzyli jedną zgra 
‘па rodzinę, a pracę swą spełniali do- 
kładnie i sprawnie jak kółka i tryby 
w zegarku. A byli wśród nich ludzie 
wielce ciekawi, których czy żądza 
przygód, czy marazm życia duchowe 

20 na lądzie, czy chęć ucieczki przed 

sobą samym zagnały do tej twardej 

szkoły życia, jaką jest służba na po- 

rządnym statku morskim. Służbę ra- 

idjotelegrafisty pełnił zamożny ziemia 
min z Poznańskiego. Chłopcem okrę- 
towym był magister filozofji U. S. B. 
ip G., niegdyś bardzo popularna oso- 
bistość w Ognisku Akademickiem. Ste 
wardem kajutowym był przedsiębior 
ca, który przed paru laty jeszcze pro- 
wadził różne roboty budowlane w por 

cie Gdyńskim, a wśród stewardów w 
jadalni był podobno magister praw. 

Następnego dnia wjechaliśmy do 
Kanału Kilońskiego. Płyniemy wol- 

miutko przez ten wykopany przez 

Niemców kanał, przecinający wpop- 
rzek nasadę Jutlandji, dzięki czemu 
mogli Niemcy w czasie wojny szybka 

4 bezpiecznie przerzucać swą flotę z 
Bałtyku na Morze Północne i odwrot. 

nie. Tu i ówdzie spotykamy spacero- 

    

wieczów i kąpiących się. Większość 
macha nam przyjaźnie rączką, a my 
im nawzajem. Czasem młodzieńcy w 
brunatnych koszulach na widok po'- 
skiej bandery krzyczą „heil Hitler* 
'Odpowiadamy im uprzejmie: „całuj 
psa w nos”. 

  

Kanał cesarza Wilhelma przecina 

dość ubogie i błotniste przestrzenie 

'Szlezwigu. Jest okres żniw. Na polach 
sioją ścięte snony żyta, chwieją swe 

smukłe kiście zielonawe owsy, Wszę- 

dzie widać dużo pastwisk.i zmeljoro- 
wanych łąk. Wsie i miasteczka po- 
prawnie czyste. Domki murowane, 
kryte dachówką lub blachą, ale gdzie- 
niegdzie społyka się i strzechę sło- 
mianą, 

Przy wjeździe do kanału, gdy sła- 
tek załatwia formalności celne i prze 
jazdowe, Niemcy usiłują nawiązać 
stosunki handlowe przy pomocy wo- 

reczków na długiej tyczce. Pieniądze 
polskie przyjmują chętnie i jeszcze 

chętniej chcą oržnač na kursie. Jakiś 
gsaan kupuje sobie za złotówkę gazetę 
niemiecką i otrzymuje w postaci pre- 

mji plik propagandowej literatury 
hitlerowskiej. Tym razem hitlerowiee 
źle . trafił, albowiem kupujący, 
'podobnie jak“ 70 proe. pasażerów Po- 
lonji miałaby wielki kłopot z wyka- 
zeniem swej aryjskości a więc nie 
fnogła liczyć na przyjaźń Hitlera, 
chociaż posługiwała się chętnie języ- 
kiem hitlerowców. Na morzu Półne- 
cnem i w La Manche'u panowała cu- 
fiowna pogoda i najzawziętsi nawet 
„ryżanie”* zapomnieli o chorobie mor- 
Skiej. J. Muszyński. 

у (DG 1.) 
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Kto ma prawo 
do wykonywania zdjęć fotograficznych z terenu Ill Targów 

Północnych. 
Przed paru dniami otrzymaliśmy 

poniższy komunikat Związku Inwali- 
dów Okr. Koła w Wilnie z prośbą © 
zamieszczenie. 

Podaje się do wiadomości, że Zarząd 
Związku inwalidów Wojennych R. P. w 

Wilnie z siedzibą przy ul. Ostrobramskiej 

27 stosownie dG zawartej umowy z Dy- 
MI Targów Północnych w Wilnie 

uzyskał prawo wyłączności fotografowania 

objektów wystawowych, stoisk, terenu, 
<ieczek grupowych it. d. w okresie trwania 

Targów. Z ramienia Związku zelkie pra- 
<e wchodzące w zakres fotografowania ob 
jęli p. p. art. fot. Siemaszko Leonard i 
Zdanowicz Edmund, zam, w Wilnie przy 
ul. Wielkiej Nr, 44, 

Wszelkie próby przekroczenia prawa wy 
łączne — ścigane będą policyjnie i й 
<downie. 

Zmonopolizowane prawa dokony- 
wania zdjęć z terenu Targów przez je- 
tną firmę czy organizację wydała się 
nam. rzeczą wprost nieprawdopodob- 
mą, i słusznie, jak się później przeko- 
naliśmy, kryjącą gdzieś jakieś niepo- 

     

      

   

  

    

    

   

  

    

   

   

rozumienie. Zwróciliśmy się w tej 
sprawie do Dyrekcji Targów, i rze- 
czywiście otrzymaliśmy wyjaśnienie, 

że wyjątek stanowią dziennikarze i 
amatorzy, którzy zdjęć dokonywać 

bę mogli bez żadnych ograniczeń. 
Nieporozumie nie wynikło z powodu 

  

  

   
     

opuszczenia tego punktu umowy w 
komunikacie Związku Inwalidów. 

Oprócz wyjaśnienia Dyrekcji Tar- 
gów Półnoenvch otrzymaliśmy we 
raj poniższy list Zw. Inwalidów, któ- 
ry już ostatecznie sprawę tę wyjaśnia. 

  

Wiełce Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie prosimy 0 bezpłałne umiesz. 

    czenie w Jego poczytnem pi g 
danegc wyjaśnienia, za co zgóry dziękuje. 

my: 
Redakcja „Expressu Wileńskiego* w 

numerze swoim z dnia 24 b. m. 
netałkę, d prawa w е 
konywania Zi fetograficz 
i stcisk podczas trwania Hi 

V 

Koncesjonowane przez Kur. O. S. W. 

ROCZNE KOEDUKACYJNE 

Juljana Sternberga 
w Wilnie, ulica Miekiewicza 

z dniem 1 września r, P. rozpocz Ь 
się nauka na nowoczesnych kur: 
handlowych: Wszechstronna wiedza 
handlowa „KANTOR WZOROWY”. 
Szkolenie w samodzielności, przyspo- 
sobienie do stanowisk kierowniczych. 
Pierwszorzędne siły nauczycielskie 
Wpisy i informacje codziennie od 6—8 

w Sekretarjacie kursów. 

1 ji JU 

Uruchomienie posterunku 
policyjnego na terenie 

Targów Północnych. 

Dowiadujemy się, że z.dn. wczo- 
rajszym uruchomiony został posteru- 
nek policyjny na terenie Ttrgów Pół- 
necnych. Posterunek ten będzie czyn 

ny przez cały czas, trwania Targów i 
Wystawy. = 

DESA 
$ ‹ін 

    

  

   
|`аг‹,;(’ш' Pół 

  

    

    

        

   
   

  

29     
Starostwo Grodzkie podaje 

do wiadomości, 
Žž» poczyn od piątku L. j „d 

inia Targow P6lnocnych wpr3- 
się jednostronny w kierunku ogrodu 

ńskiego ruch kołowy na ul. 

    
     

       

   

lewsk j. Odjazd pojazdów z przet 
głównego ma teren Targów pro 
dzie ul. św, Anny i zauł. Bernar: 

Koło oficerów Intendentow 
na Targach. 

Dnia 27-g0 bm. przybywa do Wil. 
nz na zjazd Lniarski i w celu zwiedze 
nia Targów Północnych i Wystawy 
Lniarskiej 40 oficerów intendentów 
dyplomowanych, jako delegaci insty- 
tucyj centralnych M. S. Wojsk., oraz 
poszczególnych O. K. 

Korzystając z pobytu w Wilnie de- 
legaci Koła Oficerów  Intendentów 
złożą wieniec na grobie Ś. p. Biskupa 
Władysława Bandurskiego 

O najpiękniejszą suknię 
Inianą. 

W związku z organizowanym przez Ko 
mitei Organizacyjny 1 Ogólnopolskiego 

Zjazdu Lniarskiego w Wiłnie „Podw 
kiem Lniarskim', mającym się ойй 
28 b. m. w lokalu letnin S 
go, dowiadujemy się, iż 
wśród Pań jest bardzo duże i 

gotowują cały szereg pięknych 
nych. 

Specjalne jur 
grody, — zostały j 

    
   

  

   

zacie 
pracown'* 

toalet    

    przyzna piękne na 
zaproszone. 

Wilno wobec groźby epidem]i 
tyfusu brzusznege. 

W Wilnie ostatnio wzmogła się 
ilość wypadków zasłabnięć na tyfus 
brzuszny. Wobec zaistnienia groźby 

epidemji miejskie. władze sanitarne 
przedsiewziely dalekoidące kroki w 
celu złikwidewania w zarodku rozsze 

rzajcej się choroby. Jednocześnie wła 
dze zalecaja stosowanie najdalej idą 
cych ostrożności przy spożywaniu 
artykułów w stanie surowym, w pier- 
wszym zaś rzędzie owoców, a przede 
wszystkiem nie picia wody nieprzego 
towanej. 

Z pogranicza. 
RUCH GFRANICZNY NA POGRANICZU 
POLSKO — LITEWSKIEM ZAMIERA. 

Wobec zakończenia robót rolnych ru:h 

graniczny na pograniczu polsko—liti im 

zmalał do minimum. W ciągu 15 dni sierp 

nia granicę przekroczyło zaledwie 147 osób, 

gdy tymczasem w m. lipcu granicę przekro 

<zyło 4378 rolników z inwełarzem żywym i 

martwym. 

Zamknięcie granicy 

niu r. b. 

  

      

  

   

  

nastąpi w m. wrzes 

nocnych i Wystawy Lniarskiej w Wilnie. 
Ponieważ notatka powyższa nie jest ścisłą 

i dyskredytuje zarówno Dyrekcję Targów 
jak i Zarząd Związku Inwalidów Wojen. 
nych R. P. przeto tą drogą wyjaśniamy, iż 
prawnie zawarta umowa między Związkiem 
Inwalidów Wojennych R. P. a Dyrekcją Til 
Targów nie ogranicza, zupełnie swobody fo 
teamatorów (punkt „ly umowy), natom 
prawo wyłączności dokonywania i spr 
daży zdjęć fotograficznych przez Związek 

Inwal. Wojennych zawarte jest w art. im 
tejże umowy, opartej na $ 14 cbowiązuja- 
cego Regulaminu Wystawy, który jak Sa- 
dzimy został opracowany przez powołane 
de tego czynniki działające zgodnie z Kon 
stytucja i przepisami prawa ceywilnego*. 

Za Zarząd: 

Przewodniczący 

K. Mołodeow 

  

   

   

  

    

    

Sekretarz 

K. Ziembieki. 

  

RU RJ ER WIITEŃNSKA 

Zaczątek stosunków gospodarczych 
między Polską a Litwą. 

Z Kowna donoszą, iż na skutek 
starań kupiectwa litewskiego oraz sil 
nego poparcia Kowieńskiej Izby Prze 
niysłowo-Handlowej władze kowień- 
skie zezwoliły 4 firmom kowieńskim 
na sprowadzenie towarów polskich. 
Wzamian firmy polskie zakupią tran 

sporty towarów w Litwie. Będzie to 
narazie handel zamienny, lecz należy 
żywić nadzieję, i zenie litew- 
skich władz rozciągnięte zostanie i na 
inne firmy starające się o nawiązanie 
kontaktu handlowego z kupiectwem 
w Polsce. 

    
    

Bksport wyrobów rzemieślniczych z Wilna, 
Kurtki skórzane do Holandji 

Izba Rzemieślnicza w Wilnie otrzy 
mała z Holandji zamówienie na do- 
stawę 4000 skórzanych kurtek. Zamó- 
wienie to jest już obecnie wykonywa- 
ne. Pierwszy transport odejdzie do 
Holandji w najbliższych dniach. 

  

Przed ogólno-krajowym konkursem modeli latających. 

  

W najbliższą niedzielę odbędzie się w 
Krakowie ogólnokrajo konkurs modeli la- 
tających, organizowany przez L. O. P. P. W 
związku z tem urządzono w Warszawie na 

lotnisku cywilnem stołeczny konkurs celem 

    

dokonania wyboru modeli na konkurs ogó!- 
no.krajowy. Na zdjęcju znany konstruktor 
modeli p. Bieszczyński pode konkursu sto 
iecznego pokazuje młodziutkiemu widzowi 
jeden z modeli, * 

  

Zabłąkana kula ciężko zraniła kobietę, 
Wczoraj około godziny 12 w dzień 4 

komisarjat policji zaxłarmowany został wia 

demsścią, iż ne, polu wpobliżu Bołtupia le. 
ży postrzełona kobieta, 

Po otrzymaniu tej wiadomości komisar. 
jat wezwał na miejsce wypadku  pogot 

wie ratunkowe. Karetka wobec braku dojax 
du, zmuszona byłą zatrzymać się w polu w 
odległości jednego kilometrh ad miejsca, 
gdzie znaleziono postrzeloną kobietę, a. dal 

szą drogę saniiarjusze wraz z lekarzem niu 
sieli pod ulewnym deszczem przejść pieszo. 

Po przybyciu na miejsce okazało si 
iż kobieta traficna została w górną część 
klatki piersiowej, przyczem kula przebiła 
lewe płuec i utkwiła pod skórą u lewej ło_ 

patki. Ranną okazała się stała mieszkanka 
miasta Wilna Prakseła Werykowa, którą 

    

   

natychmiast przewiezieno do szpitala Św. 
Jakóba, gdzie poddano ją Gperz 

Wyjęta kula świadczy, iż strzał oddany 
został z karabinu wojskowego. 

Przeprowadzone dochędzenie 
wykazało, iż strzał którym zrani: zosta 

ła Werykowa pauł ed streny strz: y woj 
skowej, znajdującej się coprawda w znacz- 
nej odległości od miejsca zranienia kobiety, 
niemniej jednak jest pewnem, iż kula po. 
ehodzi z karabinu jednego z ćwiczących się 
żałnierzy. 

O wypadku postrzelenia powiadómiono 
niezwłccznie prokuraturę sadu okręgowego 
oraz prokuraturę wojsko 

Czynniki Śleteze cyw 
merjz, wisjskówa wszezęły 
chcdzenie, 

  

policyjne 

   

  

    e oraz žandas 
energiczne do. 

(e). 

  

Ameryka i Anglja importować 
będą wileńskie wyroby 

drzewne. 
ostatniej bytności w 

dyrektor Izbv Rzemieśl- 
niczej w Wilnie p. 'Młynarczyk 
zetknawszy się z przedstawicielami 
importerów zagranicznych zdołał wy- 
jednač dla Wilna większe zamówie- 
nia na eksport wileńskich wyrobów 
drzewnych. Artykuły te zasilą rynek 
amerykański i angielski. Prace nad 
wykonaniem GREG już są w peł- 
nym toku, 

Zaznaczyć należy, że wzmianko- 
wane zamówienia przyczynią się wy- 
datnio do zmniejszenia się bezrobo- 
«cia wśród stolarzy wileńskich. 

Ceny w Wilnie. 
Zbeża i Inu za 100 kg. w złotych: zyło 

0; pszenica -— 21; jęczmień — 14,50; 

owies 12,75; siemię lniane — 40, len 

irzepany — 135; kądziel — 116,9. 

sło za l kg. w złotych 
wyborowe hunt — 2,90; detal — 3,20; sto- 

łowe hurt — 2,70; detal 8,00; solone 
hunt — 2,50; detal — 2,80. 

Sery za 1 kg, w złotych: Nowogró: 
hurt — 2,10. detal — 2,40; Litewski hu 
— 1,60, detał — 1,80; Lechnicki hum —- 
1,80, detal — 2,10; Trapistów hurt — 1,50 
detal — 1.80. 

Jaja za 60 

Podczas 

Warszawie 

    

  

   

  

    

  

   

    

Nabiału i jaj: 

  
  

     

  

sztuk (kopa) w złotych: Nr. 1 

     
— 5,40, Nr. 2 3 — 400. 

Za sztukę w & fr, 1 — 10, Nr. 

— 9, Nr. 3 — 8. 

Mięsa za 1 kg, w złotych wołowe —- 

  

     

  

1.15, cielęce — 1.10, baranie — 1,05, wiep- 

rzowe — 1.45, schab — 1.60, szynka ś 1 
— 1.50, szynka gotowana — 5.40, boczek 
wędzony — 2.10. 

Ryb za 1 kg. w złetych karpie żywe — 
2.00, śnięte — 1,60, szczupaki — 1.80, pło- 

  

    
ie — 1,30, okonie — 1.40. liny — 1.60, mie 
zanka ryb drobnych — 0.90. S, Sw. 

ATOL ле 
QD PLAGI letniej, 

tępiąc radykalnie: muchy, komary, 
pchły, pluskwy ! wszelkie robactwe. 
Sprzedaż w składach apt. I aptekach. 

Przedst. H. Wojtkiewicz, 
Wilane, iska 21 

  

     
   

    

  

KURJER SPORTOWY. 
Dzis witamy na dworcu zawodników Łotwy 

i Estonii. 
Pociąg z Zemgal przywiezie dzi- 

siaj wieczorem o godz. 23.10 do Wil- 
na 50 sportowców Łotwy i Estonii. 

Sportowcy ci jadąc do Włoch na 
wielki igrzyska akademiekie rozegra- 
ja w Wilnie dwa mecze piłkarskie, 
szereg spotkań w grach sportowych 
i wreszcie startować będą w wielkich 
międzynarodowych zawodach  lek- 
atletycznych. 

'Na granicy łotewsko-polskiej po- 
witają sportowców delegaci z Wilna 
p. p. red. J. Niecieeki i A. Kisiel. 

Przed startem 
W niedzielę rano o godz. 9 roz- 

pocznie się wielki bieg gigantyczny 
na trasie liczącej 42 klm. 

Do biegu tego zgłosiło się cały sze 
reg znanych sportowców z całej Pol- 
ski. 

Pisaliśmy już o zgłoszeniu Freye- 
ra i Półtoraka , a teraz podajemy dal 

sze nazwiska znanych długodystan- 
sowców. 

Po pierwsze wymienić tutaj trze- 
ba zeszłorocznego mistrza maratonu 
Sodyłę Szczepana ze Strzelca Łódz- 

Sportowcy do Wilna prźyjadą spe 
cjalnie zarezerwowanymi wagonami. 
a na dworcu wileńskim powiła ich 
orkiestra K. P. W. 

Wszyscy prawie goście zairzyma- 
ją się w koszarach 1 p. p. Leg., gdzie 
przygotowane dla nich będą wygod- 
ne kwatery, 

Pierwszym występem zagranicz 
nych sportowców będzie udział ich 
w sobotnim turnieju gier sportowych, 
który rozpocznie się w parku sporto 
wym o godz, 12. 

maratończyków. 
kiego, który ma i w tym roku poważ 
ne szanse zajęcia dobrego miejsca, a 
kto wie, może i obronienia tytułu. 

Drugim reprezentantem Strzelca 
Łódzkiego będzie Józef Brzeziński. 
ZAZ.8 

Pogoń Lwowska przysyła do nas 
'Ganeasza Bronisława, a Szopienice 
Sląskie Sittkę Józefa. 

Wilno zgłosiło tylko Żylewicza z 
W. K. S. gdyż Nowicki nadwyrężył 
w czasie treningu nogę, i startować 
nie będzie. 

Zawody hippiczne w Rydze. 
RYGA, (PAT). — W 3 dniu miedzynavo 

dowych konkursów hippicznych rozegrano 
konkurs © puhar Wojskowego Klubu Spe: 
towego. 

Uczestniczyło w tej konkurencji 24 zawod 
ników. Musieli oni przebyć 7 przeszkód wy 

sckości 1 m. 40 е szerokości 4 m. Pierw 
Szy parecurs 11 jeźdźców przeszłć bez pua 
któw karnych. W dalszej rozgrywce pierwsze 

js armji estońskiej Andre, 
› 1 trzecie — per. Ozols, 4 — kpt. Bi 

liński, 5 Niemiec Holdst. Nsstępne miejsca 
zajęli Łotysze. 

Następnie rozegrano konkurs w jeździe 
Sztafetowej parami. Warunki — 12 przesz 

    

    

kód wysekości 1 m, 30 cm. i szerekości 4 
m.; w razie jednakowej ilości punktów decy 

Acwał czas. Pierwsze miejsce zajęła para nie 
miecka z Iasterburga Lengnick i Gude, prze 
chodząc pzreeurs z 3 błędami w czasie 2 m 
56 sek., drugie — por. Ruciński i kpt. Biliń 

ski z 8 punktami karnemi w czasie 2 mia. 
52 sek., trzecie — również para polska por 
Podhoreeki i Czerniawski, mające 8 p. k. 
czas 2 m. 56 sek., czwarte Niemey Holst i 
Sehlaugat z 8 p. k. i czasem 2 m. 56 1/5 s., 
piąte — kpt. Biliński i por. Czerniawski — 
8 p. k., czas 2 m, 1 sek. 

W piątek przerwa, w sobotę dalszy ciag 
rozgrywek. 

    

Makabjada. 
PRAGA. (Pat, W; drugim dhiu międzyna 

rodowych igrzysk „Makiabiady* w Pradze 
zawodnicy polscy odni szereg zwycięstw 

Największy triumf święciła reprezentac- 
ja polska w boksie. Ze względu na to, że in- 
ne państwa wystawiły nieliczne reprezentac 

je, bokserzy (polscy zdobyli szereg tytułów 
bez walki. W wadze muszej mistrzem Ma- 
kabiady został Birenbaum (Polska) bez wal- 
ki. W wadze koguciej pierwsze miejsce zajął 
równie Rubin (Polska) walkowerem. W wa- 
dze piórkowej zwyciężył Goldstein (Angljaj 
bijąc dwóch polskich reprezentantów w tej 
wadze Schiracka i Koenigsweina. W wadze 

lekkiej wygrał Freim (Polska) walkowerem. 

wadze 'półśredniej Sztublender (Polska) zna- 

lazł się na pierwszem miejscu po zwycięstwie 

nad Hollaendrem (Anglja). W wadze = 

niej zwyciężył Pilnik (Polska) walkowerem. 
W wadze póciężkiej Makler (Czechosłowacj 
w finale pokonał Neuginga (Polska). W cięż 
kiej-wadze sierwszy był Gurewicz (Finlan- 

dja). 

        

  

      

  

      

W zawodach tenisowych Polska prowadzi 
w meczu z Anglją 2:0. Pier ego dnia Wit- 
timan (Polska) pokonał Claffa (Anglja)         

   
      

  

6:2, a dr. Liebling (Polska) wygrał z Coh 
nem (Anglja| . 6:1, 6:0. W, rozgrywkach 
indywidualnych Polacy nie startowali. 

W ping - pongu Rumunja pokonała Pol- 
skę po ciężkiej walce 5.4 a następnie wygra 
ła z Czechosłowacją 6:1. W trzecim meczu 
Austrja zwyciężyła Litwę 5:1. Inż. Kuehl 
iPolska) pokonał Bremana (Austrja) 21:11, 
21:2. 

W piłce wodnej Rumunja wygrała z Pa- 
lestyną 6:1. W zawodach szermiermiezych Po 
lacy miestartowali. 

Na zawodach lekkoatletycznych na 100 
metrów pań pierwszy "rzebieg wygrała Fraj 
waldówna (Polska) w czasie 13.9. W drugim 

przebiegu zwyciężyła Goetlibówna (Polska) w 
czasie 13,3, Na 100 metrów panów w piątym 
przebiegu Fiszer (Polska) zajął pierwsze miej 
sce w czasie 11,7, ale przegrał w międzybie- 

gach. 

  

  

   

  

  

  

  

   

PROGRAM ZAWODÓW 
LEKKOATLETYCZNYCH. 

Julro zawody lekkotletcyzne, któ- 
re rozpoczną się o godz. 15 na stad- 
jonie W. K .S. im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego przy ul. Werkowskiej 
mieć będą następujący program: 

Kula, 6 mtr. pań, 1500 mtr., dysk 
pan, 200 mtr., wdal pań, dysk panów 
i skok o tyczce. 

Po zawodach  lekkoatletycznych 
mecz piłkarski Łotwa U. S$. — W. K. 

„Smigly“, 
W niedzielę zaś przewidziane są 

następujące konkurencje, które roz- 
poczną się o godz. 15 również na sta 
djonie W. K. S$. bieg 100 mtr., skok 
pań, skok wzwyż, 800 mtr., skok 
wzwyż pań i bieg sztafetowy 4X100 

Po konkurencjach lekkoatletycz- 
nych rozegrany zostanie mecz piłkar- 
ski Łotwa U. S. — wicemistrz Wilna 
Makabi. 

Pozostałe bilety w przedsprzeda- 
žy są jeszcze do nabycia w następują 
cych punktach: Dinces Wielka 15, 
Cook Mickiewicza 6, i Fortuna Nie- 
miecka 2 

Ceny biletów w przedsprzedaży 
1 zł. 50 gr. i wejściowe 1 zł. 

PRZYGOTOWANIA DO 3 WYŚCIGU 
DOOKOŁA POLSKI. 

W dniu wczorajszym odbyła się 
w Słarostwie Grodzkiem nowa kon- 
ferencja lokalnego Komitetu organi- 
zacyjnego 3 wyścigu dookoła Polski 
"Trasa wyścigu, jak wiadomo, w roku 
bieżącym prowadzić będzie przez 
Wilno. 
° Do Wilna zawodnicy przybędą w 
dniu 4 września o godz, 16-ej. Meta 
przy zbiegu ulic W. Pohulanki i Le- 
gjonowej. Stamtąd zawodniey uda- 
dzą się do kwater przygotowanych w 
koszarach-3 baonu saperów. 

W dniu 5 września uczestnicy wy- 
ścigu zwiedzą Wilno, Targi Północne 
i Troki. 

Odjazd z Wilna nastąpi z placu Ka 
tedralnego w dniu 6 września o godz. 
1-szej w poł. 

Ogółem w wyścigu weźmie udział 
50 zawodników. 

POLKI W ANGLJI. 

LONDYN, (PAT). — W, zawodach lekko. 
atletycznych w Reigate pod Londynem, w 
których biorą udział najlepsi lekkoatleci An. 
glji i innych krajów, dwie Polki Walasiewi- 
ezówna i Wajsówna odniosły szereg cennych 
zwycięstw. 

Walasiewiczówna zajęła pierwsze miejsce 
w biegu na 100 m, i w rzucie oszczepem. 

W rzucie dyskiem Wałasiewiczówna za 
jęła drugie miejsce za Wajsówną. Wajsów 
na wygrała w rzucie dyskiem i w pchnięciu 
kulą, a w szczepie zajęła drugie miejsce za 
Walasiewiczówną. 

Prof. Herbaczewski otrzymał 
zezwolenie na osiedlenie się 

w Polsce. 

Do Wiłna nadeszła wiadomość, że 
prof. Herbaczewski, który od dłuższe- 
go czasu czynił starania u władz pol- 
skieh i litewskich w sprawie osiedle- 
nia się w Polste, uzyskał wreszcie na 
te zezwolenic. 

Prof, Herbaczewski ma przybyć 
do Wilna w pierwszych dniach wrze- 
Śnia, d następnie uda się do War- 
szawy, gdzie jakoby obejmie katedrę 
histocji i języka litewskiego. 

Aonierencja gospodarcza 
Prezydjum Robotniczych 
Związków Zawodowych 

Ziem Północno - Wschodnich 

  

Dnia 22 b. m. o godz. 18-ej w lo- 
xalu przy ul. Wielkiej 34 odbyła się 
konferencja przedstawicieli związ- 
ków zawodowych robotniczych wcho- 
dzących w skład Zjedoczenia. 

Obradom przewodniczył prezes 
Rady Zjednoczenia p. poseł dr. Ste- 
fan Brokowski. W konferen wzięji 

udział p. starosta grodzki Kowalski. 
kierownik Sekretarjatu Wojewódz- 
kiego BBWR p. poseł Dobosz, przed. 
siawiciel Inspektoratu Pracy p. ins- 
pektor Franciszek Umiastowski. 

Przemówienie na temat „Zadań : 
potrzeb rynku pracy na terenie Wil- 
na i Wileńszczyzny” wygłosił p. p 
seł dr. Brokowski. W dyskusji zabie- 
rali głos przedstawiciele Związków 
Zawodowych, wypowiadając swoje u- 
wagi i dezyderaty w stosunku do spra 
wy walki z bezrobociem oraz wyso- 
kości płac robotniczych. Dy skusji tej 
pr zysłuchiwali się z wielkiem zainte- 
resowaniem obecni przedstawiciele 
władz w osobach p. starosty grodzkie 
go i p. Inspektora Praey, otrzymując 
bezpośrednie wrażenie i obrazy z by- 
tu robotnika wileńskiego. Ponadio 
przedstawiciele robotników w swoich 
przemówieniach wyrażali zadowole- 
nie z bezpośredniego zetknięcia się z 
przedstawicielami władz i możności 
wypowiedzenia swoich skarg i bólów 

  

  

   

  

   

  

   

W toku dyskusji zabierali głos p 
poseł Dobosz, p. starosta Kowalski / 
p. Inspektor Umiastowski, którzy w 
przemówieniach swoich podkreślili 
szczere zainłeresowanie i gotowość 
popierania słusznych postulatów ro- 
batników. 

  

  

    

Po 38-godzinnych obradach prze 
wodniczący zamknął zebranie, dzięku 
jąc wszystkim za żywy udział w ob- 
radach. 

Budujmy szkoły! 
Zrozumienie potrzeby oświaty i 

ksztalcenia staje się tak powszechne, 
ilość dziatwy zgłaszającej się:do szkół 
powszechnych wzrasta z roku na rok 
tak znacznie, że ani Państwo ani sa- 

morządy nie mogą nadążyć z równo- 
ległem w stosunku do rosnących po- 
irzeh dostarczeniem odpowiedniej 
ilości izb szkolnych, ani z zaopatrze- 

niem szkół w odpowiednie pomoce 
naukowe. Powstaje w ten sposób pie- 
kąca bolączka społeczna, nietylko bo- 
wiem setki tysięcy dzieci pozostaje 
rok rocznie poza szkołą, zwiększając 
liczbę analfabetów, ale nadto i te 
dzieci, które mają szczęście dostać się 
do szkoły — muszą się uczyć w cięż- 
kich dla młodej istoty warunkach 
w salach ciasnych, przepełnionych, 
niehigjenicznych, miedość oświetio- 
nych, źle umieszczonych i t. d. W tych 
warunkach doznaje uszczerbku niety: 
ke poziom nauczania, ale także prze- 
dewszystkiem zdrowie dziecka. 

  

   

  

  

Dla zapobieżenia temu złu społe- 
cznemu zawiązało się w bieżącym ro- 
ku Towarzystwo Popierania Budówy 
Publicznych Szkół Powszec' nych, 
kiórego zadaniem jest, między inne- 
mi, zbieranie funduszów na budowę 

szkół i zaopatrywanie ich w pomoce 
naukowe. 

  

Dla poparcia tej akcji uzyskało 
Towarzystwo przychylne stanowisko 
Polskiego Towarzystwa Wvdaweów 

s k, którzy po obywate!tsku do- 
ceniając ważność sprawy — zgodzili 
się na przeznaczenie z kwoty uzyska 

nej ze sprzedaży podręczników szkol- 
nych 10 groszy od każdego podr 
nika, którego nabycie przyczyn: się 
nika na zasilenie funduszów Towarzy 
stwa, W tym celu każdy egzemplarz 

podręcznika, którego nabycie przy- 
czyni się do wspomożenia T-wa, bę- 
dzie zaopatrzony w specjalny /па- 
czek Towarzystwa z napisem: „Złóż 
grosz na Towarzystwo Popieran'a 
Budowy Szkół”. 

Akcja ta wymaga poparcia ze 
strony społeczeństwa. Niech ani jed- 
no dziecko w Polsce nie otrzyma 
książki szkolnej bez znaczka Towa- 
rzystwa. Przy zakupie książek szkol- 
nych, wydanych zarówno w b. r. 
szkolnym, jak i w latach ubiegłych 
żądajmy od sprzedawców wyraźnie 
tylko egzemnlarzy zaopatrzonych w 
znaczki Towarzystwa. Brak znaczka 
na książce nie obni ceny samej 
książki, zmniejszy natomiast wpływy 
na rzecz budowy szkół powszechnych. 

  

    

    

   

' Wszyscy sprzedawcy książek zostali 
  

zaopatrzeni w odpowiednią ilość 
znaczków. : 

Zarząd Główny T-wa Popierainia 
Budowy Szkół Powszechnych 

(—) Stanisław Bugajski 
sekretarz. 

(—) Stanisław Machowski 
skarbnik. 

(—) Kazimierz Pieracki 
V. Prezes. 

Gra w karty na pędzącym 
motocyklu. 

   bad Ga ma 
pędzącym motocyklem... 

do tego, jak powszec hnie o. 
najmniej się nadaje. 

Z Legionu Młodych. 
ORGANIZOWANIE NOWYCH 

OBWIODÓW. 

Hieologja Legjonu Młodych pr 
ze warstwy „spolec й 

    4, która 
chyba 

    

     

     

  

     

  

   

056,    
    zwolenników. Z kolei po 
Obwodu miejskiego i Obwodu w 
mach Komenda Okręgu przy: i 

cji dwóch n 
B ias 

      dużem emo, S r 

  

    
szy się i: 
szerszych warstw nauczycielstwa miejsro- 

wego i z terenu, 

iPonadio przystąpiono energicznie da 

  

Obwodu Legjonu Młodych w Wilejce Powia 
towej. 

POWRÓT KOMENDANTA L. M. 

W dn. 28 b. r. powrócił z kursu sztabo- 
   

     
wego Komendant Okręgu L. M. mgr. Mach 

у. W tymże dniu powrócił z kur. 
rulktorskiego leg. Bielecki Jerzy. 

PRZYBYCIE DELEGATA KOMENDY L. M. 

Z GRODNA, 

W. dniu wczorajszym odbył konferencję 

zastępca (Komendanta Okręgu z  delega- 

tem z Grodna leg. Łozowskim Witoldem 
na temat prac organizacyjnych L. M. na 
terenie Grodna. 

ZAPISY KANDYDATÓW DO OBWODU 

NAUCZYCIELSKIEGO L. M. 

Apelujemy do Pań naucz ek i nau-    

  

  

czycieli, sympatyków i 'awolenników ideo- 

logji Legjonu Młodych, by zgłaszali swsj      
akces do Obwodu Naucz. L. M, na ręce 

leg. Kolatora Alfreda codziennie osobiście 

lub listownie pod adresem Komenda Okrę 

gu L. M. w Wikie, ul. Królewska 5—22, 

lub też Zarzecze 8—4. Osobiste zgłoszenia 

  

  

  

     będą pr mowane w Komendzie Okręgu 

(Królewska 5) w dni powszednie od godz. 
17—18 i świąteczne od 12—14. 

RADJOG 

  

WILNO. 

PIĄTEK, dnia 25 sierpnia 1933 r. 

7.00: . 1.05: Gimnas 20 Muzy       
  

   

7.30: 
Chwilka gos 

12.05: Koncert. 12. 
   

Dziennik poranny. 
domowego. 11.57: 
Prasa. Kom. met, 12.35: 

D. c. koncertu. 12.55: Dziennik południowy. 
14.50: Program dzienny. 14.55: Jazz fortep 
nowy (płyty). 15.25: Giełda rolnicza. 15.34. 

Muzyka organowa (płyty). 16.50: Chwilka 

strzelecka. 17.00: „Tak zwane Kresy* — fel. 

jeton Tadeusza Łopalewskiego. 17.15: Muzy- 
ka lekka, 18. Odczyt. 18, Koncert chó 

1 „Harfa“. 19,05: Rozmaito: 19,20: Ze 

spraw litewskich. 19,35: Program na sobołę. 
widnokręgu. 20.00: Rec, skrzypco- 

wy 30: Dziennik wiecz. 20,40: D. c, rzci 
talu, 00: Dokąd jechać na niedzielę. 21, 10: 

Muzyka z płyt. 22,00: Muzyka taneczna 
Wiad. sportowe. 22,35: Wiad. sportowe, 
Kom. met. 22,40: Muzyka tameczna. 

     

    

   

  

     

    
    

  

    

  

SOBOTA, dnia 26 sierpnia 1933 r. 

   

    

    

  

'poranny.   Dkiennik    

  

Ghwilka' gosp. domow. 

Tiansm. uroczystego otwarcia III Targów 
Półn. w Wilnie, oraz wędrówka mikrófonu 

  

iej. Reportaż pipwadai 
Janusz Jagmin. 11.57 

Prhsa. Kom. 
Dziennik Polu 

14.40: Program dzienny. Mu. 
(plyty). 15 

po wystawie Lniars 
I. Łubiakowska i dr. 
Czas. 1 

met. 12 
niowy. 
zyka żydowska 

   
     

  

   
  

nicza. 15.35: Muzyka kameralna. 16.00: Au 
a dla chorych. 16,30: Miód żywi i ie 

pog. wygł. W. Mońkiewicz 16.45: Mu 

      

lecie Zw. Wałki Czyn 
— odczyt. 17. Koncert kameralny. 

Malownicza Jugoslawja odczyt 
W. Melś, 18.35: Transm. meczu piłkar- 

skiego. 19.00 Rec. Śśpiewaczy 19.30: Tygod- 
nik litewski. 19.45: Kwadr. literacki 20.09: 
Program na niedzielę i rozmaiłości. 20.40: 
wiecz. 21.15: Przegląd prasy rolniczej, kra 

jowej i zagranicznej, 21.30: Koncert Cho- 
pinow. 22,00: Muzyka taneczna. 22.25: 
Wiad, sportowe. 22.35: Kom. met. 22.40: 
Muzyka taneczna. 

WARSZAWA. 

SOBOTA, dnia 26 sierpnia 

15.50: Płyty. 16.00: Płyty. 
gląd wydawnictw*. 

NOWINKI RADJOWE. 
TAK ZWANE KRESY. 

Co się dzieje w zapadłych kątach pro- 
wincji kresowej, w miasteczkach pograni- 

cznych, ma strażnicach KOP_u i t. p. opo. 
wie dzisiaj przed mikrofonem wileńskim 
Tadeusz Łopalewski w feljetonie p. t. „Tak 
zwane Kresy* (Godz. 17). Będzie ło ga 
bezpośrednich wrażeń z wycieczki ma szia- 
ku Wilno— Krzemieniec. 

KONCERT CHÓRU „HARFA', 

Jeden z najlepszych « chórów polskich, 
posiadający już za sobą piękną tradycję w 
dziedzinie kultury śpiewaczej chór „Harfa* 
da się słyszeć dzisiaj o godz. 18,36 w radja. 

PIĄTKOWY WIECZÓR SYMFONICZNY 

O godz. 20 rozpocznie się konceri sym. 
foniczny w radjo pod dyrekcją Bronisława 
Szulca, który niedawno jpowrócił z tournee 
po Ameryce, Solistą będzie znany doskona.. 
le madjosłuchaczom skrzypek Roman To- 
tenberg, Wykona on koncert skrzypcowy 
d.dur Czajkowskiego. Program symfonicez. 
ny zapowiada Piątą Symfonję Beethovena 

oraz Wstęp i Pochód Weselny z opery 
„Złoty Kogucik* Rimskiego Korsakowa 

z płyt. 17.00 
nej 
18.15: 

   

  

dr. 

        

     

  

1933 r. 

17.00: „Prze. 
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KRONIKA 
  

ыы 
| Platek ||| Limo: M.M-P. Jasnogo:skici 

| Sierpnia | W 664 słońca — 2. 4. 34 
ке BG = 42 

Spostrzezenia Zakiadu Meteorologji U.5.6. 
w Wilnie z dnia 24-VIII— 1933 roku. 

Ciśnienie 737 
"Temp. średn. + 14 
Temp. najw. + 18 
Temp. najn. -+ 13 
Opady 32,1 
Wiatr: południowy 

Tend. barom. spadek, 
Uwagi: deszcz, 

— Pogoda dn. 25 sierpnia według P. I M.. 
W całym kraju zachmurzenia zmienne, ma 
lejące, z przelotnemi deszczami, zwłaszcza w 
dzielnicach wschodnich. Chłodno. Umiarko 
wane, chwiłami porywiste wiatry północne i 
północno — zachodnie oraz zachodnie. 

DYŻURY APTEK. 

stan stały, wzrost. 

Dziś, 25 sienpnia dyżurują mastępujące 
apteki: 

Monkowicza (Piłsudskiego),  Jundziłła 
(r. ul. 3 Maja ° kiewicza), b. Szyrwin. 

  

dta (Niemiecka), Siekierzyńskiego (Zarzec 
20), Sokołowskiego (Nowy Świat), Szant 
(Legjonowa), Zasławskiego (Nowogródzka) 

i Zajączkowskiego (Zwierzyniec). 

   

  

ADMINISTRACYJNA 

— Starostwo Grodzkie przypomina 
właścicielem sklepów spożywczych, 
restauracyj, kawiarń, straganów i t. 
p. przedsiębiorcom sprzedaży artyku- 
łów powszechnego użytku o obowiąz 
ku wywieszania cenników i ujawnia 
nia cen na te ariykuły. Winni niesto- 
sowania się do tego obowiązku uleg- 
ną karze aresztu do miesiąca lub grzy 
wny do 1000 zł, 

MIEJSKA 

— 0 przedłużenie godzin handlu 
w czasie Targów. W dniu wczoraj 
szym z ramienia Stowarzyszenia Kup 
ców i Przemysłowców Chrześcijan w 
Wilnie udała się do Starosty Grod::- 
kiego delegacja w składzie pp. Zwied- 
ryńskiego, Banela i dyrektora J. Ma- 
dickiego z prośbą o zezwolenie na 
przedłużenie godzin handlu w czasie 
trwania Targów Północnych i Wysta 
wy Lniarskiej do godziny 9-ej wiecz. 
dla wszystkich przedsiębiorstw. De- 
degacja przedstawiła p. Staroście, że 
jest to wprost konieczne ze względu na 
przyjezdnych na wystawę, gdyż po 
zamknięciu Targów o godz. 8 wiecz. 
zwiedzający byliby pozbawieni moż 
ności zrobienia zakupów.Pan Starosta 
do prośby delegacji ustosunkował się 
bardzo przychylnie. 

— Przedłużenie godzin handlu w 
okresie Targów. Na skutek wniosku 
'p. starosty grodzkiego w Wilnie p 
«wojewoda wileński, w porozumieniu 
2 okręgowym inspektorem pracy w 
"Wilnie, na podstawie art. 14 rozporzą 
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z 1928 r. o godzinach handlu zezwolił 
ma czas trwania III Targów Półnoe- 

nych w Wilnie na otwarcie sklepów 
miejsc zawodowej sprzedaży i zakła- 
dów, znajdujących się na terenie m. 
"Wilna, do godžiny 21-ej (dziewiątej 
wieczorem), z tem, że przerwa obia- 

dowa trwać będzie najmniej 2 godz. 
» 

— Skanalizowanie Antokola. Wo- 
bec osiągnięcia porozumienia między 
władzami wojskowemi i magistrat- 
tem w sprawie skanalizowania objek- 
tów i gmachów wojskowych, roboty 
kanalizacyjne na Antokolu mają być 
rozpoczęte w pierwszych dniach wrze 
śnia. 

"ARRAS 

E. KOBYLINSKA LIŃSKA. 

— 15 nowych domów na ulicy 
N.-Popławskiej. Na ulicy N.-Popław- 
skiej przeprowadzona została parce- 
lacja gruntów. W związku z tem mie- 
szkańcy tej ulicy zwrócili się do ma- 
gistratu z prośbą o zezwolenie na bu- 
dowę 15 nowych domów drewnianych 
Jak wiadomo magistrat popiera obe- 
cenie budownictwo drewniane na pe- 
ryterjach i w związku z tem spodzie 
wać się należy, że zezwolenie zostanie 
udzielone. 

— Ulica przez którą trzeba się 
przeprawiać baljami. Mieszkańcy ul. 
Saraceńskiej zwrócili się do magistra 
tu ze zbiorową petycją, prosząc o wy 
brukowanie tam jezdni, gdyż znajdu- 
ją się w rozpaczliwych warunkach. 
Ulica ta położona znacznie niżej od 
okalających ją ogrodów podczas desz- 
czu stale znajduje się pod wodą do 
tego stopnia, że mieszkańcy nie po- 
siadający kajaków i łodzi zmuszeni są 
używać zwykłych balij dla przepra- 
wy na drugą stronę. 

— Zaopatrzenie w wodę dzielnicy Kał.. 
waryjskiej. W niedługim czasie magistrat 
ma przystąpić do budowy stacji pomip ra 
rynku Kałwaryjskim Stacja ta będzie 
silała w wodę całą dzielnicę Kalwaryjską. 

SPRAWY SZKOLNE 

— Zmianą godzin przyjęć w Kuratorjuma 

O. S. Wil. Pan Kurator Okręgu Szkolnego 
Wileńskiego oraz p. p. Naczelnicy Wydzi 
łów i Okręgowi Wizytatorzy Szkół p 
mują: 

wtorki 
oraz w soboty od godz. 

  

   
   

  

  

i ozwariki od godz. 12 do 14; 
11 do 13. 

WOJSKOWA. 

— Przygotowania do rejestracji 
rocznika 1915-g0. Z dniem 1 września 
referat wojskowy magistratu przystę 
puje do rejestacji mężczyzn urodzo- 
nych w roku 1915-ym. W związku z 
tą rejestracją referat wojskowy zwra- 
ea uwagę na konieczność jprzygotowa 
mia zawczasu wszelkich niezbędnych 
dokumentów, a 'więc metryk urodze- 
nia i zaświadczeń o zameldowaniu w 
Wilnie. Pozatem wymagane są przy 
rejestracji świadectwa szkolme. 

Zgłoszenie do rejestracji bez do- 
'kumentów uważane będzie za nieist- 
niejące, zignorowanie zaś rejestracji 
ipociągnie za sobą dotkliwe kary wy- 
mierzane w drodze administracyjnej. 

GOSPODARCZA 

— Starosta Grodzki Wileński ustalił na 
stępujące ceny na chleb, obowiązujące z 
dniem 24 b. m. za jeden kilogram w detu. 
lu: 

Ghleb pytlowy biały — 30 groszy. Chleb 
i — 26 groszy. Chleb razowy — 29 

  

— Spodziewana obniżka cen chleba 
Z powodu spadku cen żyta, a częścio- 
*wo mąki czynniki kompetentne liczą 
śię z dalszą w krótkim czasie obniżką 
ten chleba wszystkich gatunków. 

— Konferencja w Starostwie Gro- 
dzkiem w sprawie likwidacji strajku 
w przemyśle tartacznym. W dniu 
wczorajszym odbyła się konferencja 
porozumiewawcza stron zaintereso: 
wanych pod przewodnictwem p. sta- 
rosty Kowalskiego, otaz z udziałem 
przedstawiciela Okr. Insp. Pracy p. 
insp. Umiastowskiego, w sprawie zli. 
kwidowania trwającego już od dłuż- 
szego czasu strajku w tartakach wi- 

leńskieh. 

W czasie konferencji przedstawi- 
cięle robotników zaproponowali 10- 
procentową zniżkę dotychczasowych 
płac z tem, że za okres strajku otrzy- 
mają pewien ekwiwalent ze strony 
pracodawców Jednakże pracodawcy 
na ten projekt nie zgodzili się, sprze 

  

| wiedliwienia się. 

ciwiając się stanowczo wszelkim wy- 
platom za czas strajku. 

Wobec tego robotnimy postawiii 
inny wniosek, mianowicie: 2,5 proc. 
zniżki płac w stosunku do ostatnich, 
o ile pracodawcy nie chcą dać pewne- 
go ekwiwalentu za czas strajku. 

I na ten wniosek pracodawcy mie 
zgodzili się, wysuwając ze swej strony 
projekt następujący — zniżkę 20 proc 
w stosunku do ipłac dotychczasowych 
Robotnicy tego (projektu nie przyjęli, 
gdyż nie posiadali dostatecznych dy- 
rektyw od zebrania ogólnego które nie 
upoważniło ich do zawarcia umowy 
nu warunkach innych, niż podali. 

Wobec tego został podany jeszcze 
jeden wniosek ze'strony już arbitrai- 
nej, mianowcie, żeby pracodawcy, jak 
1 robotnicy zastanowili się do czasu 
zwołania następnej konferencji nad 
możliwością natychmiastowego przy- 
stąpienia do pracy z tem, że zniżkę 
„płac robotniczych w granicach od 20 
do 10 proc. rózstrzygnie arbitraż. Na- 
stępna konferencja w tej sprawie od- 
będzie się w Starostwie Grodzkiem w 
dniu A 

W 

  

Wobec dającej się zauważ 
czasie konferencji dobrej woli stron 
do zlikwidowania strajku, należy przy 
puszczać, że już w dniach najbliż- 
szych zostanie on zakończony. Czas- 
by już był po temu najwyższy. 

* * ® 

Związek Zawodowy Robotników 
Przemysłu Drzewnego, którego człon- 
kowie objęci są strajkiem w tarta- 
kach wileńskich odbył wczoraj walne 
zebranie, na którem delegaci zrefero- 
wali wyniki konferencji odbytej we 
środę w Starostwie Grodzkiem. Po о- 
„mówieniu szeregu bolączek oraz udzie 
eniu pełnomocnictw delegacji do pro 
wadzenia dalszych rozmów z przed. 
siawicielami właścicieli tartaków ze. 
brani wyrazili słowa uznania p. sta- 
roście Kowalskiemu za jego gorliwe 
zajęcie się sprawą likwidacji strajku. 

RÓŻNE. 

— Wilja wzbiera. Naskutek ostatnich de 
szezów poziom wody na Wilji dość znacznie 
się podniósł, Woda wezbrała o kilkanaście 

centymetrów. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatry Miejskie Z. A. S. P. w Wilnie. 

Ostatnie przedstzwienie doskonałej farsy 
„Czy jest co do oclenia*. Dziś, w piątek 25 
sierpnia o godz. 8 m. 15 w, w Teatrze Let. 
nim odbędzie się ostatnie wieczorowe przed 

stawienie farsy A. Bissona p. t. „Czy jest 
co do oclenia* obfitującej w sceny pełne 
zabawnych sytuacyj z p. Leonem Wołłe 
przy współudziale pp.: Teresy Sucheckiej, 
Jasińskiej_.Dekkowskiej, * Braunówny, Wę- 
grzyna, Pospiełowskiego, Elwickiego, Mac. 
tyki, Skolimowskiego, Dejunowicza, Do- 
browolskiego A. Pawłowskiej i innych. 

Ceny miejsc zwyczajne, zniżki i kredy. 
tówki ważne, 

— Niedzielna popołudniówka w Teatrze 
Letnim. W| niedzielę 27 sierpnia o godz. 4 
pop. na scenie Teatru Letniego ukaże się 
pełna humoru i słońca farsa A. Bissona p. 
t. „Ozy jest co do aclenia“ z p. Leonem 

Wołłejką na czele świetnie zgranego ze. 
społu. 

— Wznowienie przedstawień „Jim i Jil 
Od soboty dnia 26 sierpnia o godz, 8 m. 15 
w. Teatr Letni wystawia pełną słońca i po 
gody komedję muzyczną „Jim i Jill“, kto 
ra w pełni powodzenia zeszłą przed paru 
tygodniami z repert «z gościnnym wj- 
stępem p. H. Kamińskiej i M. Wkgrzyna 

Ceny miejsc zwyczajne, zniżki i kredy. 
tówki ważne. 

Kasa w „Lutni* czynna od 11 rano do t 

pop. od 5-ej pop. do 8-ej w. bilety sprzeda. 
wane będą w kasie przy wejściu do ogrodu, 
od 8 m. 15 w. w kasie Teatru Letniego. 
Wycieczki grupowe korzystają ze specja 

h ulg wydawanych przez kanc 
tru Letniego. 
Dziś, — z powodu próby generalnej — 

przedstawienie zawieszone. 

  

   

    

   

— Pokaz — rewja „Len“ w „Lutni“ 
Juiro z okazji otwarcia Targów Północ- 
nych, w porozumieniu z Komitetem Wysla- 
wy Lniarskiej — odbędzie się w „Lutni* 
efektowny pokaz-rewja p. t. „Len“ z mu 

Przeciež nie odrzucam Idei, tylko 

nie wierzę w możliwość jej zrealizowania konKretne- 

ZŁOTE SCHODY. 
Skończenie świata! oburzył się mężczyzna. — 

Jakież to zadanie Maleńka ma do spełnienia, jeśli mo- 

żna wiedzieć? 

— Jakie? To jest wspólne zadanie, ale dlatego 

mogę je nazwać również i mojem. Tym ideałem jest 

przyszła Polska Niepodległa i wyzwolenie ludów. * 

— Nie! Tego zanadto! — rozgniewał się Natocki.. 

— I to pani?... pani ma się tem zająć? Też pomysł! 

Jeżeli o to chodzi, to pani jest bardzo zarozumiał«, 

myśląc, że w tej sprawie osoba jej cokolwiek znaczy. 

Powinna pani to rozumieć, że zadaniem prawdziwej 

kobiety jest szczęście i czystość jej rodzinnego ogni- 

ska, które teraz właśnie staje się ostatnią twierdzą 

polskišci. 

— Twierdza, w której imię Polski jest ze słow- 

nika rozmów codzienych usunięte. Przykład: Boreccy, 

Paniewscy, Zaleniewicze it. d. — ironizowała zaczer- 

wieniona Ludka. 

— Ale są też inni... Trzeba być sprawiedliwą, 

nowna entuzjastko! Nie wszyscy mogą się narażać, 

nie wszyscy zreszią mają prawo narażać się dla... 

mrzonek! 

! -— Jak pan śmie! — zawołała, już nie hamując 

się Ludka, tembardziej, że machinalnie skręcili w ja- 

kiś zaułek. — Pan jest wstrętny burżuj, jeżeli tak i. 

tem gorzej dla mnie, że pana kocham. Dawna pańska 

rozmowa ze Stefanem powinnaby była mię ostrzec. 

Pan jest pewnie „dziki*, nigdy pan nie należał do 

związków tajnych, nie był na żadnem przyzwo'tem 

zebraniu, nie słyszał o Mireckim ani o Okrzei, nie 

czytał „Róży” ani... 

— Na miłość boską, niechże pani nie ucieka. Co 

za szalona dziewczyna! Proszę mi dać możność uspra: 

  

    

   

  

AMIEDEBOSONA: RYC NOZ ZA A III OOOO OCR 
Wydawnietwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. a 

  

go. Przynajmniej na teraz — dodał pośpiesznie, wi- 

dząc, że Ludka aż stanęła z oburzenia. 

— Zresztą pani może mię nawrócić! dorzucił chy- 

trze. 

Teraz dziewczyna wpadła w zastawioną pułapkę. 

Uspokoiła się momentalnie, Przecież i ona była „nu- 

wracana“. Mecie zawdzięcza chrzest swojej wiary. 

Nic mie wiedziała, a teraz ma oczy otwarte. A ten 

biedaczek, mało był uświadomiony społecznie i naro- 

dowo. To wina niefortunnych okoliczności. Jak to cu- 

downie będzie, gdy ona obudzi jego duszę i razem 

staną do pracy w podziemnym szeregu. Jak Stefan 

i Meta. Wtedy może się da pogodzić to „szczęście oso- 

juste“ х wyższemi ideałami? 

To też Ludka uśmiechnęła się nagie i pozwoiiła 

się wziąć ipod rękę. Natocki westchnął. 

— Oj, będę miał z panią większy ambaras, niż 

przypuszezałem. 

— Jakto? żachnęła się Ludka. — To ja z panem. 

Pan jest ogromnie zaniedbany. 

— Moje dziecko! obraził się Natocki, ale widocz- 

nie zdecydował dać spokój drażliwej kw estji, bo nagle 

przygarnął jej ramię do siebie, mówiąc serdecznie: 

Ale moje kochanie nie opuści chyba zbiąkanej owcy 

narodowej? Doprawdy mógłbym sare zabłądzić na 

cozstajnych drogach. Jakażby to niepowetowana stra- 

ta była dla przyszłej Polski Niepodległej! 

Ludka odęła usta. 

— Oczywiście, że pana nie opuszczę. Ale, z: 

mi się, że pan próbuje żartować na ten temut. J 

tego nie ścierpię! 

— O, co do tego, to wypraszam sobie! Nie znoszę 

poważnego traktowania życia, Bardzo poważne są tył- 

ko dzieci, przejęte nową zabawą. Człowiek dorosły 
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zyką Jerzego Świętochowskiego, w insceni. 

zacji K. Wyrwicz-Wichrowskiego. Poszcze 
gólne obrazy: I. Len kwitnie. II, Obra my. 
len. III. Prząśniczki, IV. Rewja mody.- W 
wykonaniu biorą ud : B. Halmirska, T. 
Wołłejko, Z. Rewkowski, oraz zespół bale. 
towy pod kierunkiem baletmistrza W. Mo. 
rawskiego. Początek o godz. 8 wiecz. 

Pokaz-rewja będzie dodawany do każ. 
dego wieczornego widowiska 'w okresie Tar 
gów Północnych, 

— „Polska Krew“ w „Lutni*ć, Jutro od. 

zie się premjera wartościowego utwoca 
Ne la „Polska Krew“ w pierwszorzędnćj 
obsadzie scenicznej z Gabrielli Halmirską, 
Dembowskim, Szczawińskim i Tatrzańskim 
na czele. Zespół baletowy pod kierunkiem 
baletnistrza W. Morawskiego — zaprodu 
kuje szereg efektownych tańców polskich. 
Nowe delkoracje i kostjumy podług projek 
tów J. Hawryłkiewicza — dopełniają barw. 
nej całości. 

Reżyserja K. Wyrwicz — Wichrowskie. 
go. Wycieczki korzystają ze zniżek bileto 
wych. 

— „ULANI“ na przedstawieniu popołud 
niowem w „Lutni*, Niedzielne przedstawie 
nie popołudniowe po cenach najniższych 
od 25 gr. wypełni barwne widowisko „Uia 
ni*, urozmaicone maizyką, piosenkami iu 
scenizowanemi, oraz tańcami. Początek o 

      

  

   

   
   

   

godz. 4 po poł. 
Wycieczki korzystają z ulg biletowych 

РЕ 

Humor. 
DEFINICJA. 

— Jak się nazywają stworzenia które s 
dzają czas częściawo na lądzie, częściowo w 
wodzie? 

— |Kuracjusze. 

  

  

WKRÓTCE 
NIEŚMIERTELNA 
OPERA BIZETA 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
WŁAŚCICIEL GABARDINOWEGO 

PŁASZCZA I FILCOWEGO KAPELUSZA? 

Gnegdaj nad ranem posterunkowy polie 
ji przechodząc ulicą Turgielską zauważył 
na jednym z parkanów wiszący płaszez ga 
kardincwy zielonego koloru w dobrym sta 

nie ©raz zawieszony obok niego burakowe 
go kcioru kapelusz fileowy. 

Zaintrygowany rozpytywał miesz- 
kańców domu de kogo ta garderoba należy 

pewna kobieta opowiedziałz, mu, iż spo- 
strzegła j jak elegancki nieznany pan chwie 
jącym się” krokiem zbliżył się do parkanu i 
zawiesił na nim płaszcz z kapeluszem, po 
czem pemimo ulewnego deszczu oddalił się 
i więcej już go nie widziała. 

Połicja przypuszcza, iż nieznany 0506 
nik będące doehkrze „pod gazem* myślał, iż 
znajduje się w przedpokoju i dlatego zawie 
sił swoje rzeczy na parkanie sądząc, że jest 

to wieszak. 
Znalezicna gardereba znajduje się w 

Wydziale Śledczym, gdzie właściciel jej po 
wytrzeźwieniu może otrzymać ją zpowro- 
tem. (e). 

DZIKI WYBRYK. 

Ubiegłegoe wieczoru zerwany został ze 
Ściany i zniszczony szyłd z napisem „Lekarz 
dentysta Sz. Goldberg* wartości 40 zł, 

Pelieja cbu sprawców zatrzymała i spi 
sała protokół. 

Sprawa skierowana została do sądu gro 
dzkiego. (e). 

  

   

FAŁSZYWIE „KOGUTKI*. 

Ostatnio zanotowany zcstał cały szer 
zatruć „kogutkami*, Również onegdaj dos_ 
tarczony został do szpitala żydowskiego 7 07 
nakami poważnego zatrucia się mieszkaniec 

   

CARMEN 

6 (2767) 

m. Wilna Chaim Dworec (Zawalna 50), któ 
ry jak się okazało zatruł się „kogutkami*. 

Jak się dćwiadujemy w kilku wypadkach 
zatrucie nastąpiło przez zażycie falsyfika- 
tu „kogutkow“, które ukazały się estatnio 

w mieście. 
Policja wszczęła w tej sprawie dochodze 

nie celem wyjaśnienia skąd pochodzą te nie 
bezpieczne falsyfikaty. (e). 

      

PRZYGODA FURMANA. 

Chóry koń i skradzione towary. 
  

Nochim Gordon, furman, wracał wczoraj 
z Radunia do Wilna, z furą naładowaną towa 

rami. Niedaleke miasta koń Gordona nągle 
zachorował i padł, Gordon znalazł się w cięż 
kiej sytuacji. Po dłuższem czekaniu, nie wi 
dząe innego cia, pozostawił on furę na 
miejscu, zaś sam udał się pieszo do mia- 
sta, skąd powrócił z drugim koniem. 

Gdy Gorden przybył na miejsce gdzie po 
zostawił furę, ogarnęło go przerażenie, —- 
Wszystkie towary, które tam były — zagi_ 
nęły. 

Q kradzież towarów podejrzewa poszkodo 
wany mieszkańców pobliskiej wsi Gudelki 

   

  

  

6 czem zameldował też policji. (e). 

PODRZUTEK. 

WI dniu 23 bm. na ul, Wielkiej znalezio 

  

no dziewczynkę liczącą około 2 lat. Do su 
kienki była przyczepiona kartka z napisem 
„Nazywa się Zofja'*. Podrzutka umieszczona 
w Przytułku Opieki Społecznej Magistratu ni 
Wilna. 

PRZEJECHAŁ KOBIETĘ. 

Dorożka konna Morducha Zylbersziejna 
(zauł. Kucharski 16) najechała na ul. Zawał 

nej na przechodzącą przez jezdnię Weronikę 
Wengelawską (Belwederska 19). Doznała ona 
lekkich obrażeń ciała. 

  

W WILNIE. 
Gdzie?! 

szczegóły nastąpią. 
  

Niesłychany postępek Europejczyka: zerwanie soy z twarzy zakwefionej kobiety towarzyszącej prorokowi 
sprowadza nieszczęścia na pięciu przyjaciół. € 
Przekleństwo Yogi: „nim miesiąc upłynie 

trupami* — ściga ich. 
będziecie m = „Pięciu przek lętych džentelmanėw“ 

JEDYNY, NAJLEPSZY, NAJNOWSZY PRZEBÓJ — to gigantyczny flim szpiegowski 

PAN |š,POD FALSZYWĄ FLAGĄ“ 
Najwyžszy wyraz emocjil Nad program: Dodatek dźwiękowy. 

Premiera! 

wszystkie rekordy 
pod wzgl. napięcia, 
emocji i humoru, 

HELIOS| Przbój wytw. „Metro“ 

Rerwja w kolorach. 

— r. 1933-34. Film o młodości, przygodach i miłości! 

KRÓLOWA SZYBKOŚC 
Na żędanie publ. „Noc w skiepie lalek''. 

był sługą cara równo- 
W | cześnie w Niemczech 

służył kajzerowi. 

Film, który bije 

W rol.gł. Wiliam Halnes, 
Madge Ewans oraz Con- 
rad Nagel. Nad program: 

Seanse: 4, 6, Bi 10.20. W niedzielę od g. 2-ej 
  

CASINO | „pięciu PRZEKLĘTYCH DŻENTELWANÓW:” (ditomej 7 ИАНО 
HARRY BAUR I ROSINE DEREAN w rolach głównych. 

Julien Duviviera: 

Fascynujący splot Wschodu i Zachodu. 
  

  

Przepisowe spo- 155 
denki gimn. od zł. 
Fartuszki dla Na- 1 75 

zaretanck od zł. 

530 Teczki szkolne 

Chustki do nosa 05 

ty gat. prima 

SE 
лан 11 
dekos. prima 
!/, Jegicrow. 840 
|kombinac. dz. E— | 

skórkowe 

| NA ROZPOCZĘCIE 

Zeszyty, Bruljony, Ołówki, Piórniki. 
stry, Teczki skórzane i brezentowe. 

Przyborniki kreślarskie i papiery 

R tylko w firmie 

Wilno, ul. Wielka 9 

Szkolne bere- 100 | WwiLNO, Wielk 
Koszulki cie- 2 WŁASNA 

1 77———2——2 27 UE 

POKU SZKOLNEGO 
Torni- 

M RODZIEWICZ 
PO CENACH BEZKONKURENCYJNYCH 

  

NIEBYWAŁA ZNIŻKA CEN 50, ZAOSZCZĘDZI KAŻDY 50'/, 
Wszystko dla młodzieży akademickiej. 

Przepisowe far- 120! Pantofle gim- 10 
tuszki szk.odzł. l ==|  nastyczne W l 20 

a 

Buciczki chr, 
szkol. od zł. OBUWIA 

  

najskuteczniejszą pomocą 

którzą ogłaszają się wył 

w najpoczytnieiszem 

| NYWYYWY 

Akuszerka 

- | Śmiałowska   

wym. Szybkie zgłoszenia pod 
„do Administracji „Kurjera Wil.“   Poszukujemy niezwlocznie do šwietnego 

interesu handlowego finansistę kasjera 
lub administratora z udziałem gotówko- 

„Kasjer“ 

przeprowadziła się 
na ul. Orzeszkowej 3—12 

(róg Mickiewicza) 
tamże gabinet kosmetycz 
ny, usuwa zmarszczki, bro: 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48. 8323       

powinien wiedzieć, że wszystko jest 

poczucie humoru. Hlumor i estetyka —- oto są moje 

względne i mieć wzdyma, 

szczęściem... 

Wszystko dia młodzieży szkolnej. 

450 | Pół buty m. 
bronz. 

WYYVYYYVYYVYVYVVYVYYVYVVYY m 

KAŻDE OGŁOSZENIE 

„KURJER WILEŃSKI" 

  

Akuszerka 

przyjmuje bez przerwy 

przeprowadziła się 
Zwierzyniec, 
aa lewo Gedeminowsk: 

ul. Grodzka 27. 

ЕЕЕ 
(Mi NO A I I II S S T ET S II AI ОЧО ЕННЕ На 

Akuszerka 

Marja Lakneroda 

  

Pończoszki 122 Czółenka 1059 
przędzowe =, chr. pac I przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 

Koszulki 152 Pół bucicz, 1132 ulica Kasztanowa 7, m.5. 
dzienne = chrom, s W. Z.P. Nr. 69. 

Kombinacje 75 | Kamasze 90 
WYTWORNIA jedwabne 35 chrom-box, 1 c= Spalony kwit lombardo- 150 Torebki skór- 230 Pół buty m. 1490 wy wydany przez Lom- — | gwarant. modnego| kowe na gumie bażd Miejski w ееа 

Nr. 10899 na im. Jerzego 
Czepulonisa unieważ- 

* nia się. 

1450 ehr. 

  

Spaloną kartę na prawo 
posiadania konia wyd. 
przez Urząd Gminy So- 
leczniki na im. Jerzego 

Czepulonisa 
unieważnia się. 

B. nauczyciel gim. 
udziela lekcje i korepetycje 
w zakresie 8 klas gimnar* 
jum ze wszystkich przed 
miotów.Specjałność mate+ 
matyka, fizyką, jęz. poł: 
ski. Łaskawe zgłoszenia dą 
administracji „Kur. Wil.? 
pod b. nauczyciel. 

Duży garaż 
(może być wozownią lub 

składem na towary) 
DO WYAJĘCIA 
Zarzecze Nr. 7 

jest tym, 

ącznie į 

pismie 

2 
E 

   

  

Brzezina 

Tom. Zam   
wypełnia już powietrze całe szczęściem... 

szczęściem... 

— Już był polonez — komunikuje Natocki, roz- 

  

zasady! Pani powinna być tolerancyjna. E, zresztą ja 

w pani wyczuwam pociąg do rzeczy pięknych, do Śli- 

cznych a bezpłodnych marzeń, do bajek cudownych, 

a to się nie da, oj, nie da pogodzić z szarem życiem 

wyrobnika idei. 

— Jak pan jednak niektóre rzeczy zgaduje! — 

szepnęła Ludka. — To jest właśnie grzechem moim 

najcięższym. 

— Nie, kochanie! Piękno nie jest grzechem. A mi- 

łość nie powinna być z życia ludzi wykięta pod na- 

ciskiem nawet najwznioślejszej idei. 

ROZDZIAŁ XX. 

-— Lulus! jak ślicznie, że się jednak mamyśliłaś 

— zawołała zaaferowana i niezwykle w balowej sukn: 

|piękna Meta, siedzące przy kasie u drzwi wejściowych. 

"Jesteś zresztą bardzo potrzebna, bo gospodynie się 

spóźniają. Ale... ale jakże ty szykownie wyglądasz! 

Nigdy nie przypuszczałam, że jesteś aż taka ładna! 

Góż to za suknia? 

Tu Meia musiała przywitać się z Natockim, któ- 

ry stanął wyzywająco przy boku Ludki. 

— Služę pani! — powiedział, podając jej ramię 

— i Ludka, uścisnąwszy gorąco dłoń przyjaciółki, ode- 

szła z nim jak zahypnotyzowana. Odwróciła się jed- 

nak i posłała zatrwożonej tem wszystkiem Mecie ca- 

{05а х dziwnym uśmiechem, niby żałosnym, a niby 

radośnie zawstydzonym... 

  

A więc ball... Pierwszy w życiu! Nogi stąpają ina- 

czej w białych pantofelkach, słodko szumią nieuch- 

муше jedwabie i delikatnym różowym dymkiem osia- 

da chłód na nagich ramionach w rzeźwem jeszcze po- 

Nagle wylewa się na lśniącą posadzkę 
kołysze się, 

'wietrzu sali... 

strumień zawrotnej muzyki i rośnie, 

Į 
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glądając się po sali. 

— Wobec tego służę pani do walca. 

Ludka mocno zaciska zęby, za któremi się czai 

niezrozumiały, niepotrzebny szloch. Tak! czasami 

szczęścia znieść spokojnie niepodobna... Więe żeby 

się nie rozpłakać, należy roześmiać się głośno. 

— Ślicznie dzidziuś się śmieje — przygarnia ją 

mocniej Natocki. Ale w głosie czuć zawsze jakąś tra- 

giczną nutkę. 

W odpowiedzi Ludka przechyla głowę tak, żeby 

ją przez sekundę czuć na ramieniu Natockiego, Spo- 

gląda mu iprzytem prosto w oczy błękitnem wyzna- 

niem, aby wiedział, że robi to umyślnie... Ten wzru- 

szony szczerością dzikiej trochę.dziewczyny, przyci- 

ska do ust jej chłodną ręką. 

Ale oto nadbiegł w lansadach Bolek. Ztyłu nie 

nadążył mu nadąsany Wydra. 

— Odbijanego! Odbijanego! 

Natocki skręcił wbok, ale nie uniknął swego losu 

i zmuszony był odstąpić zarumienioną dziewczynę 

innym tancerzom. 
— Chciałem cię odwieźć na bal, — okazało się 

— żeś przyjechała samochodem z tym brunetem. 

Go za szyk! Uważaj, moja droga, żeby ten burżuj cię 
nie zbałamucił! gderał Bolek. 

— Och, nie mogę uważać dziś na nie! Taka jes- 

tem szczęśliwa. Wiesz że bal to jednak dobra rzecz! 

— Spodziewam się! potwierdził Bolek i musiał 

oddać Ludkę Januszowi. 

— Gdzie jest panna Lola? zainteresował się Ja- 

nusz, zadyszany w waleu i różowo od ucha do ucha 

uśmiechnięty. 

  

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 
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