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UROCZYSTE OTWARCIE "" 
Ill Targów Północnych. 

  

Fot. Foto—Studio. 

Moment przecinania wstęgi przez p. Premjera Jędrzejewicza. 

Wczoraj otwarto III Targi Półno- 
cene i Wystawę Lniarską. Uroczystość 
mimo niepewnej pogody wypadła oka 
zale. Miasto od rana udekorowano 
flagami, ożywiony zaś ruch na uii- 
cach świadczył, iż całe Wilno bierze 

  

gremjalny udział w tej doniosłej dla 
Ziem naszych imprezie gospodarczej. 

Przyjazd przedstawicieli 

Rządu. 

Na długo jeszcze przed godz. 11-tą 
ulicę Królewską po obu stronach cho- 
dnika zapełniły tłumy, wyczekujące 
na przyjazd członków Rządu i otwar- 
cie Targów. U wejścia na Targi na 
powitanie dostojnych gości zgroma- 
dzili się przedstawiciele miasta i 
władz. Za chwilę zaczęły nadjeżdżać 
samochody z członkami Rządu, pun- 
ktualnie zaś o godz. 11-ej przy dźwię- 
kach hymnu narodowego przybył w 
towarzystwie wojewody Jaszczołta p. 
premjer Jędrzejewicz, 'witany u bra- 
my wejściowej przez prezydenta mia 
sta d-ra Maleszewskiego oraz dyrek- 
tora Łuczkowskiego. Poza p. premje- 
rem w otwarciu Targów wzięli udział 
b. premjer Prystor z małżonką, mini- 
ster skarbu Zawadzki, minister prze- 
mysłu i handlu gen. Zarzycki, mini- 

ster rolnictwa i reform rolnych Nako 
niecznikoff-Klukowski, minister ko- 
munikacji Butkiewicz, prezes Walery 
Sławek, wiceminister skarbu Różnow 
ski, wiceminister przemysłu i handli 
Doleżal, dyrektor departamentu prze 
mysłowego w ministerstwie przemy- 
słu i handlu Kandel. Ponadto poza 
wojewodą wileńskim obeeni byli: wo- 

jewodowie: białostocki Marjan Zyn- 

dram-Kościałkowski, oraz nowogródz 
ki Świderski, wicewojewoda Jankow- 
ski, gen. Żelicówski, dowóca O. K. III 

gen. Litwinowiez, prezydent miasta 

Wilna dr. Maleszewski prezes apela- 
cji Wyszyński, prokurator Sdu Ape- 
lacyjnego Przyłuski, b. minister re- 
form rolnych prof. Staniewicz, pos- 
łowie i senatorowie, przedstawiciele 

sfer gospodarczych i wiele innych wy 

bitnych osobistości. 

Symboliczne 3 
przecięcie wstęgi. 

Do wstęgi, zamykającej wstęp na 
teren Targów zbliżył się p. premier 
Jędrzej Dookoła ustawili się 

przedstawiciele Rządu i władz. Na- 

stąpiła chwila podniosłej ciszy. Do 

zgromadzonych przemówił prezydent 
miasta dr. Maleszewski, 'przewodni- 

czący II Targów Północnych i Wy- 
sławy Lniarskiej. 

      

  

    

Przemówienie prezydenta 
Maleszewskiego. 

Panie Premjerze, Dostojni Goście, 
Szanowni Państwo. Za chwilę nastą- 
pi moment otwarcia III Targów Pół. 
nocnych i Wystawy Lniarskiej, zasz- 

czyconych protektoratem Pana Mar- 
szałka Piłsudskiego. Komitet Targów 
w którego imieniu przemawiam, wi- 
ta serdecznie Pana, Panie Premjerze, 
wszystkich tu obecnych, którzy 

bywając na dzisiejsze 
kazałi zainteresowanie m: 

tywą. 
„amierzeniem 

ganizatorów III T 
i Wystawy Lniarskiej, było danie mo 
żliwie wyraźnego obrazu bogactw 

Ziem Północno - Wschodnich, na któ 

  

   
   inicja- 

  

  

naszem, jako or- 

ów Północnych 

  

  

    

rych opier 
wytwórczo 

- się rozwija się nasza 

i wymiana handlowa. 
Stopień, w jakim udało się nam to za- 
mierzenie zrealizować ustali opinj 
Dostojnych i Szanownych Państwa po 
obejrzeniu pokazów i eksponatów 

madzonych na Targach i Wysta- 
wie Lniarskiej. 

Podejmując iniejatywę zorganizo- 
wania Targów i Wystawy Lniarskiej, 

które mają być egzaminem gospodar 
czym, złożonym przed całem społe- 
czeństwem polskiem i opinją zagrani- 
cy kierowaliśmy się myślą, że tu na 
rubieżach północnych Rzeczypospoli- 
tej czas już skończyć z biernem wy 
czekiwaniem poprawy konjunkt 
gospodarczej, natomiast trzeba się 
wziąć zdecydowanie, konsekwentnie 
i planowo do ożywienia i doskonale- 
nia tych warsztatów pracy, które na 
ziemiach, tutejszych mają naturalne 
warunki istnienia i rozwoju. Z anal- 
zy miejscowych stosunków gospodar 
czych zarysowują się drogi, po któ- 
rych zamierzamy kroczyć dla osiąg- 
nięcia produktywności i rentowności 
naszych głównych warsztatów praey, 
jakiemi są: rolnictwo, przemysł przet 
wórczy, rzemiosło i nasze placówki 
handlowe. 

  

    
    

   

  

   

   

   

  

Zdajemy sobie dokładnie sprawę 
że podejmujemy wysiłek niełatwy, o 
bowiązuje nas jednak moralnie wy- 
soki protektorat Marszałka Piłsud>- 
kiego, który Sam nigdy łatwych rze- 
czy nie robił. 

Stwierdzając pewne korzystne od- 
prężenie w ocenie naszej sytuacji go- 
spodarczej i w możliwościach jej ро- 
Prawy wyrażamy gotowość zdecydo- 
wanego (przeciwstawienia się trudno- 
ściom przeżywanej depresji ekonomi- 
cznej. 

W imieniu Komitetu Organizacyj- 
nego i Wystawy proszę Pana, Panie 
Premjerze, o przecięcie wstęgi i uz- 
ranie III Targów Północnych i Wy- 
stawy Lniarskiej za otwarte. 

Po przemówieniu prezydenta dr. 
Maleszewskiego Pan Prezes Rady Mi- 
nistrów Janusz Jędrzejewicz dokonał 
uroczystego aktu przecięcia efektow- 
nie wykonanej ze lnu wstęgi symboli 
cznej. W krótkiem swem przemówie- 
niu Pan Premjer ogłaszając III Targi 
Północne za otwarte podkreślił donio 
słość inicjatywy, jaką podjęły ziemie 
północno-wschodnie w szukaniu dróg 
do czynnej walki z kryzysem i dąże- 
niu do podniesienia ogólnego dobro- 
bytu Państwa. 

   

Zwiedzanie Targów 
i Wystawy. 

Z chwilą, gdy Targi zostały otwar 
te Pan Premjer w otoczeniu Panów 
Ministrów, przedstawicieli władz i 
społeczeństwa udał się do pawilonu 

głównego, żywo interesując się zgro- 
madzonemi tam eksponatami. Zkolei 
Pan Premjer zwiedził Wystawę Lni: 
ską, obejmującą [pawilon główny 
stawy i pawilon „len w wojsku na 

stępnie rybacki, [pszczelniczy i inne. 

Otwarcie pawilonu 
Lniarskiego. 

U progu pawilonu Iniarskiego Pa- 
na Premjera i Dostojnych Gości po- 
witał prezes Towarzystwa Lniarskie- 
go dyr. Maculewicz, wygłaszając na 
stępujące przemówienie: 

  

   

    

Przemów. dyr. Maculewicza. 
W imieniu Towarzystwa Lniars 

kiego w Wilnie mam zaszczyt powitać 
Pana Premjera, PP. Ministrów, PP. 
Wojewodów, Szanowne Panie i Sza- 
nownych Panów — u progu Wystawy 
Lniarskiej. Wystawa ta jest w Pols- 
ce pokazem dorobku myśli Iniarskiej 
i pierwszem zesumowaniem zakrojo- 

nej na szeroką skalę akcji Iniarskiej. 
Wyniki te są poważne: dały się one 
osiągnąć zawdzięczając daleko idące 
mu poparciu Rządu Rzeczypospolitej, 
giębokiemu zrozumieniu doniosłości 
zagadnienia lniarskiego przez władze 
wojskowe i intensywnej pracy orga- 
nizacyj społecznych. 

Zadaniem Wystawy Lniarskiej 
jest wykazanie maoczmnie wszystkim 
że wyroby lniane z krajowego surow 
ca są wytwarzane w Polsce w wiel- 
kich ilościach i w rozmaitych gatun- 
kach oraz, że posiadamy wielkie mo- 
żliwości naturalne i techniczne do dal 
szego rozwoju i udoskonalenia produ 
keji Iniarskiej. 

My wilnianie dumni jesteśmy z te- 
go, że pierwsze miejsce w zakresie 
produkcji i wyprawy lnu oraz wyt- 
warzania wiejskich wyrobów lnia- 
nych — zajmuje właśnie nasza dzieł- 
nica. Również szczycimy się tem, że 
akcja lniarska, która ogarnęła teraz 
csłą Polskę — zapoczątkowana zosta - 
ła tu w Wilnie i że tem samem zosta- 
ła podkreślona rola ziemi wileńskiej 
w życiu gospodarczem całego Państ- 
wa. Przebieg i wyniki prac na Iniars- 
kim odcinku frontu gospodarczego 
przedstawi szczegółowo, dr. Jagmin. 
Касга więc Pan Premjer i Szanowni 
Państwo zapoznać się z Wystawą. 

    

    
  

  

   

  

Zwiedzanie pawilonów. 
Po otwarciu i zwiedzeniu Wysta- 

wy Lniarskiej, po której Pana Prem. 
jena i Dostojnych Gości oprawadza!, 
udzielając wyczerpujących informa- 
cyj dr. Jagmin, Pan Prezes Rady Mini 
strów odłączył się od członków Rzą- 
du, którzy zaczęli zwiedzać Targi sa- 
modzielnie i bardzo szczegółowo, Tak 
naprz. Pan Minister Rolnictwa Nako: 
niecznikoff-Klukowski, szczególną u- 
wagę zwrócił 'na pawilon lniarski, za- 
znajamiająe się drobiazgowo z wy- 
datniejszemi i ciekawszemi ekspona- 
tami. 

Naogół, jak już zaznaczyliśmy na 
wstępie, całość imprezy, mimo wyraź 
nych tu i ódwzie śladów gorączkowe- 
go pośpiechu w urządzaniu pawilo- 
nów i stoisk -— wypadła dodatnio i 
należy przypuszczać, że Wilno, jako 
centralny ośrodek ziem północno- 
wschodnich egzamin ze swej dojrza- 
łości gospodarczej złoży pomyślnie. O 
ile mogliśmy stwierdzić nrzedstawi- 
ciele Rządu z Panem Premjerem na 
czele ocenili w zupełności inicjatywę 
Wileńszczyzny do rozwiązania  pro- 
blemu gospodarczego w drodźe czyn- 
nej, ingerencii i o całości imprezy wy 
rażali się z prawdziwem uznaniem, 

  

  

  

BERLIN, (PAT). — Z Duesseldorfu dono- 

szą, że w dniu 26 bm. o godz. 7,30 rano uległ 

katastrofie znany lotnik sportowy Reinhold 

Poss, leeący w towarzystwie Pawła Weinris. 

cha. Obaj lotnicy ponieśli śmierć na miejscu. 

Wypadek zdarzył się nad miejscowością 

Wildeberg koło Neustadt nad Dosse. Przyczy 

ną wypadku było zaczepienie skrzydłem «© 

wieżę kościoła. Przypuszezają, że Poss le- 

ciał na tak niewielkiej wysokeści celem wy 

zyskania korzystnego wiatru, 

Jak wiadome, Reinhold Pess kył jednym 

z najlepszych i najbardziej zasłużonych lot 

ników niemieckich. Brał on udział w licz. 

nych narodewych i międzynarodowych zawa 

dach Istniezych. Dwukrotnie zajął drugie 

miejsce podezas challenge w latach 1939 i 

czna śmierć asa lotnictwa niemieckiego. 
Towarzysz lotu Żwirki i Wigury nie żyje. 

1932. Obeenie Poss brał udział w niemiec 

kim raidzie awionetek. 

KONDOLENCIJA, 
BERLIN, (PAT). — Z powodu tragicznej 

śmierci Reinhardta Pessa, jednego z najwybit 
ych lotników niemieckich, charge d'at_ 

taires polski w Berlinie radea Waszyński wy 
stosówał dziś pismo kondolencyjne do baro 
na ven Neuratha, ministra spraw zagraniez 
nych Rzeszy, 

INNE WYPADKI. 
BERLIN, (PAT). — W drugim dniu vai. 

du awionetek zanetowano szereg dałszych 
wypadków. Oprócz : katastrofy Possa donoszą 
z pod Bremy © spadnięciu na bagniska jed 
nege z uczestników raidu. 6 dalszych ma- 
szyn musiało lądować przymusowo, inne zaś 
zawróciły z pówodu panuj mgły. Kilka 
maszyn uległo uszkodzeniu. 

    

* ® ® 

Mandžurja — Sowiety. 
Energiczny protest przeciwko przekroczeniu granicy. 

CHARBIN, (Pat). Rząd mandżuc- "erje GPU. granicy sow.-mandžursk. 
ski przesłał пепетатмепи: konsulato- 
wisi ekiemu energiezny protest 

iwke prz oczeniu przez kawa- 

  

  

W razie powtórzenia się podoń- 
nych wypadków protest zapowiada 
hardzo poważne konsczwencie. 

. 

Pogrzeb mjr. Próchnickiego 
, WARSZAWA, (PAT). — W dniu 26 w ko 

ściele Karola Boromeusza na Powązkach od 
prawiona została msza ęta za spokój du 
szy mjr. Stanisława Próchnickiego, naczeini 
ka wydziału gspodarczego M. S. Z. Po nabo 
żeńsiwie odbyłe si i o 
tar iejscowym, W uroc 

udział minist 
Kaliński, podsi 

jum Rady Ministrów Lechnic 
szych urzędników, gen, Burhardt — Be 
oraz liczne gro yjaciół i kolegów zmar 
łego. Honory wojskowe oddała kompanja 21 
p. p. 

          

   

      

  

  

u w Prezyd. 
i, szereg wyż 

  

    

  

  

  

  

Najnowsze zdobycze wiedzy w zakte- 

sie organizacji sprzedaży i przedsię- 
biorstw. dekoracji wystaw i wnętrz 

sklepowych, oraz akwizycji 

dają jedyne w Polsce 

Kontesjonowane Prywatne 

Koedukacyjne Kursy 

Reklamy i Snrzedażoznawstwa 
Czesława Białynickiego-Biruli 

Wilno, ul. Wileńska 28 

Wibitni 

i praktycy. Informacje i zapisy przyj- 

wykładowcy — teoretycy 

muje kaacelsarja codz. w godz. 15—18 

Wileńska 28. 

Kurs 3 miesięczny. Wykłady wieczor.       

  

W NIEMCZECH. 
„Socjalizm'* narodowych socjalistów. 

HITLER E MINISTROWIE RZESZY 

U HINDENBURGA. 

BERLIN, (Pat). Kanclerz Rzeszy 

Hiller udał się w sobotę po południu 
do Prus Wschodnich,    

  

nbergiem, Samolot, wio 
zący Hitlera, wylądowal w Malborga, 
skal w towarzystwie sekretarza sta- 
nu Meissnera i'plk. Hindenburga, kan 
clerz Rzeszy udał się do siedziby pre 
zydenta Rzeszy w Neudeek, gdzie przy 
był również premjer Goering i mini- 
ster Reiechswehrv Blomberg. 

ŽŽ) MLE 

Zakłady Przemysłowe 

„CZERSK” 
SP. Z OGR. ODP. 

Zarząd- Warszawa, Piusa XI Nr. 22 
WYTWÓRNIA — CZERSK (Pomorze) 

  

     

   
TARTAK PAROWY 

WARSZTATY STOLARSKIE 
FABRYKA WEŁNY DRZEWNEJ 

MEBLE WSZELKIEGO RODZAJU 
IFFS"FW Y SUROWE 

EISTWY OZDOBNE 
DOMY DREWNIANE 

Na Ill-ch Targach Północnych pawiljon własny. 

M M 
ASSR TO PAS ANET IEA ISI OSA NASL NK A 

BERLIN, (Pat). Na zježdzie nie- 
mieckich organizacyj cechowych prze 
mówienie programowe wygłosił dziś 
sekretarz stanu Feder, teoretyk go- 
spodarczy patrji marodowo-socjalisty 
cznej, 

Poruszając m. in. sprawę socjali- 
  

"zacji, mówca oświadczył, że marksis- 
ci mieli zamiar przeprowadzać socja- 
lizację w sposób, nie prowadzący do 
właściwych celów. Życie gospodarcze 
dzieli się na 3 dziedziny: produkcję,    

Lot małżeństwa Lindberghów 

    
Lindbergh z małżonką w Grenlandji. 

LONDYN, (Pat). W południe mał- 
żonkowie Lindbergh wystartowali z 
miejscowości Lervieck na wyspach 
Shetland, położonych wpobliżu Szko- 

cji, do dalszego lotu. 
Warunki atmosferyczne w czasie 

odlotu zapowiadały się jak najlepiej. 
Lindbergowie mają zamiar wylądo- 
wać w Kopenhadze «dzie zakończą 
ostatecznie swój raid nad północną 
częścią Atlantyku. 

Lot małżonków Liudbergow mini 
na eelu zbadanie możliwości utworze 
nia stałej komunikacji lotniczej mię 
dzy Eurepą i Ameryką, oraz wytycze 
nie drogi dla tej komunikacji. 

BERLIN, (Pat). O godz. 17.15 wy- 
lądował z żoną w Kopenhadze Lind- 
bergh, przebywając w ten sposób 0- 
statni etap swego lotu 

„obrót i spożycie. Narodowi socjaliści 
odrzucają „wszelkie eksperymenty so- 
cjalizacyjne 'w dziedzinie produkcji. 
Feder wspomniał o art. 13 programu 

narodowo-socjalistycznego, który do 
maga się socjalizacji przedsiębiorstw, 
już strustowanych. Jako prz 
dziedzin życia gospodarczego już doj- 
rzałych do upaństwowienia, mówca 
wspomniał kołeje żelazne, przyczem 
oświadczył, że Niemcy obecne stoją 
wobec konieczności upaństwowienia 
przedsiębiorstw, wytwarzających 
prąd elektryczny. 

Mówiąc o sprawach polityki fi- 
nansowej, mówca zaznaczył m. in., ze 
niemieckie życie gospodarcze obcią- 
żone jest zadłużeniem na ogólną su- 
mę 90 miljardów mk. w złocie, w tem 
około 18 miljardów zadłużenia zagra- 
nicznego. Oprocentowanie w wysokoś 
ci 8—12 proc. jest dla niemieckiege 
życia gospodarczego zbyt wielkim cię 
zarem. 

      

   

  

    

  

PROTEST PRECIWKO DECYZJI 
KŁAJPEDZKIEJ. 

BERLIN, (Pat.). Dziś prezydent 
naczelnej rady kościoła ewangelickie 
go złożył pisemny protest posłowi li- 
tewskiemu przeciwko _ naruszeniu 
przez rząd litewski umowy kłajped:- 
kiej, dotyczącej działalności kościoła 

A: w okręgu kłajpedz- 
im, 

„CZARNY FRONT*. 
BERLIN, (PAT); —  Kadykalny odłam 

partji narcdówe — socjalistycznej, t. zw. 
„Czarny Front* pod przewodnietwem Otto 

era który uległ w swoim czasie rozwią 
u zaczął ujawniać — jak informuje biu 

re Wolfifa — w ostatnich czasach znowu ožy 
wioną działalność rewolucyjną. Niewyśledze 
ni dotychczas sprzwey rozpowszechniają ulot 

andówe zawierające ataki na rząd 
zy. Policja we Wroeławiu aresztowała 

liczzych zwólenników Strassera, 

ROZWIĄZANIE POLICJI 
POMOCNICZEJ. 

BERLIN, (PAT). — Brunświckie nitnister 

stwo spraw wewnętrznych wydało zarządze 
nie, rozwiązujące oddziały policji pomoeni 
czej, złożone z członków fermacyj hitlerow 
skich, z dniem 51 sierpnia br, 

    

     

  

NIEMA TAJEMNICY LISTOWEJ. 2 
LONDYN, (PAT). — „Times“ podaje dziś 

ošwiadezenie prezydenta policji w Akwizgra 
nie, z którego wynika, że listy, idące przez 
Niemcy tranzytem, bywają otwierane. 

Marsz. Raczkiewicz 
już jest w Europie. 

LIZBONA, (Pat). W sobotę przy- 
jechał do Lizbony wracający z podró- 
ży po Ameryce Południowej marsza- 
łek Raczkiewicz, którego przywitał po 
sel Szumlakowski. Marsz. Raezkie- 
wicz wyjechał do Paryża, skąd wraca 
do Polski. 

  

  

  

   

  

6-KLASOWA PRYWATNA SZKOŁA POWSZECHNA 
I OGRÓDEK DZIECIĘCY 

Е. KOMISAROWEJ i F. SZWARCOWNY 
ul. Uniwersytecka 1 — 5. 

W szkole powszechnej będą czynne w roku szkolnym 1933-34 oddziały od I-go do 

V-go. Do oddziału I-go przyjmowane będą dzieci od lat 6-ciu. 

Zapisy do szkoły i ogródka codziennie od g. 10 do 2-ej.   
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<a RZE RA 
Na pierwszy zjazd rzemieślniczy 

Dobrze się stalo, pierwszy 
zjazd rzemieślniczy województwa wi- 
leńskiego odbywa się w czasie III Tar 
gów Północnych i Wystawy Lniars- 

    

    

  

kiej. Właśnie teraz kiedy robimy 
przegląd możliwości gospodarczych 
Wileńszczyzny, jest najwłaściwsza po 
ra, by zabrali głos przedstawiciele 
trzynastu tysięcy warsztatów rzemiesśl 
miczych. By zreferowali sytuację rze- 
miosła i sprecyzowali swoje postulaty 

A sytuacja rzemiosła na Wilęńsz- 
czyźnie nie jest lekka. Właśnie na tej 
Wileńszczyźnie, która za czasów TO- 

syjskich była tylko kroplą w morzu 
wobec rozległych terenów cesarstwa 
rosyjskiego. Któżby wtedy intereso- 
wał się jakiemiś potrzebami rzemieśl 
mika wileńskiego? Jego życiem i kwa 
lifikacjami? Nikornii nawet przez 
myśl nie przechodziło, by rzemieślni- 
ków zorganizować, wykwalifikować i 
zatrudnić. By wyszukać dogodne rya 
ki zbytu dla ich wyrobów. Stosowano 

    

dewizę: „każdy sobie rzepkę skro- 

bie“. 
No, i naskrobano... 
Wsie i miasteczka zaroily się od 

domowych partaczy. Coraz częściej 
spotykano rzemieślników do wszyst- 
kiego. A raczej aoniczego. Ale wtedy, 

kiedy mie było kryzysu, wykw alifiko 
wani rzemieślnicy patrzyli na swo- 
ich nieudałych konkurentów z pobla- 
żliwością. Mówili: niech się ta mucha 
również pożywi. 

Pracy nam nie zbraknie. 
Przyszła wojna, a poniej kryzys. 

Rozpoczęła się ciężka walka o zamó- 
wienia. Coraz trudniej pyło walczyć 
z konkurencją fabryczną. A do tego 
na każdym kroku gryzły te muchy, 
które cięły coraz dotkliwiej niż osy 

panowie z domowem wyksztalce- 
miem nie legalizowali swoich warsz- 
tatów, skutkiem tego nie płacili po 
datków i innych świadczeń  socjal- 
nych. Mogli więc pracować taniej. Za- 
częła się szerzyć nieuczciwa konkuren 
cja. A wślad za nią bankructwo tych, 
którzy nie stosowali się do nowych 
metod walki. Którzy nie mieli ochoty 
i sił rozpychać się łokciami na zasa- 
dach wolnej konkurencji. Coraz wię- 
cej uczciwych rzemieślników spycha 
mo w ostatnią nędzę i zasilano niemi 
szeregi bezrobotnych, lub chałupni- 
ków. 

Wówczas Państwo podniosło gło- 
wę. Zorganizowało Izby Rzemiešlni- 
cze, wydało szereg ustaw broniących 
przed nieuczciwą konkurencją, zain- 
teresowało się kwalifikacjami rzemie 
ślników, zaczęło pomagać Ilzbom Rze 
mieślniczym w wyszukiwaniu rynków 
zbytu i kredytu na rozbudowę no- 
wych warsztatów pracy 

° Państwo więc zrobiło pierwszy 
krok na drodze do zorganizowania 
rzemiosła na zasadach planowości 
Dalsze kroki należą do przedstawi- 
cielstw rzemieślnicz., obradujących 
dzisiaj w Wilnie. 

  

  

    

   

    

Mówi się nieraz, że Wileńszczyz 
na jest biedna i skutkiem tego rze 
miosło niema trwalszych widoków ro 
zwoju. Że tutaj żadna Izba Rzemieśl- 
nicza mie potrafi nic zmienić nawet 
wtedy, gdyby z Izby zrobił się cały pa 
łac z liczną liberją. 

Pogląd zgruntu fałszywy. 
Kiedy nikt nie troszczył się o rze- 

miosło, to rzeczywiście, wszyscy ki- 
wali głowami i litowały się nad bez- 
radnością rzemieślników Wileńszczy- 
zny. Inaczej jest dzisiaj. Przecież rę 
kawiczki wileńskie są już znane w 
Anglji, Holandji, Danji i ostatnio w 
Śtanach Zjednoczonych Ameryki. 

  

  

  

Do nabycia w pierwszorzędnych 
magazynach galanteryjaych. 

EEEFEEFEFFEEFEEEEEEEEEEEEEECEE 

NAJWIĘKSZE W EUROPIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU BAWEŁNIANEGO 

I. Šcheiblera 

WOJSKOWYCH 
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Zjednoczone Zakłady Włókiennicze 

Spółka Akcyjna w Łodzi 

Tkaniny z bawełny, Inu, jedwabiu (sztucznego) dia użytku 

prywatnego, dla przemysłu 

oraz — specjalne — dla 

DOSTAW RZĄDOWYCH, CELÓW 

EEEOEECEEEECEGENELHELFELEELEELIELIE| 

województwa wileńskiego, 
A cóż znaczą ostatnie amerykań- 

skie zamówienie beczek dębowych; a 
galanterja drzewna, a stolnice i deski 
do prasowania, które zamówiła An- 
glja na sumę 1 miljona 400 tys. zł.? 
Nie mówię już o zamówieniu kurtek 
skórzanych przez Holandję, obuwia i 
bluz robotniczych przez Z. S. S. R. 
Z każdym dniem niemal napływają 
nowe obstałunki. Wystarczyło tylko. 
że Wileńska Izba Rzemieślnicza ener 
gicznie zabrała się do rzeczy 

Niestety nie wszystkie zamówie- 
nia mogą być wykonane. I to nie z 
braku surowca i rzemieślników, lecz 
często z braku odpowiedzialnej orga- 
nizacji rzemieślniczej lub z braku kre 
dytów inwestycyjno - obrotowych. 

wście przeszkody te są do u- 
ia. Gdv będzie gwarancją zwrot 

  

      

   

    

   
na, sze sie znajdą. Utwo 
rzenie za odpowiedzialnych organi 
zacyj zależy od samych rzemieślni- 
ków. 

KOSA 
Pierwszy Zjazd Rzemieślniczy Wo 

jewództwa Wileńskiego,  okraduje. 
Podobnie, jak III Targi Północne i 
Wystawa Lniarska zmierza do pod- 

  

niesienia dobrobytu Wileńszczyzny 
Jest dobrze zorganizowany, niewąt- 
pliwie przyczyni się do šeišlejszego 
sprecyzowania postulatów Wileńsz- 
czyzny. 

Należy więc mu życzyć owocnych 
obrad. W. Rudziński. 

Program zjazdu 
rzemieślników. 

W dniu 27 i 28 sierpnia 1933 r. od- 
będzie się w Wilnie Pierwszy Zjazd 
Rzemieślniczy Województwa Wileń- 
skiego. Przed otwarciem zjazdu o g. 
8 m. 30 odbędzie się mabożeństwo w 
kościele Św. Ducha (po-Dominikańs- 
kim), poczem ulicami Wileńską, Mi- 

    
  

ckiewicza i przez Plac Katedralny ru-. 
szy pochód, by złożyć od rzemiosła 
województwa wileńskiego wieniec na 
Grobie Nieznanego Żołnierza. 

Otwarcie zjazdu nastąpi w Małej 
Sali Miejskiej, ul. Końska Nr. 3 o g. 
1l-ej w obecności przedstawicieli 
władz i przybyłych gości z Warszawy 

Na zjeździe zostaną poruszone naj 
aktualmiejsze sprawy, tyczące się o- 
podatkowania, nielegalnych warszta- 
tów, mieuczciwej konkurencji, eks- 
portu produktów rzemieślniczych, no- 
welizacji ustawy przemysłowej i t. d. 

М wyniku dyskusji winny zapaść 
uchwały i rezolucje, które będą gło- 
sem całego rzemiosła wileńskiego. 

Tylko wspólnemi siłami i zgod- 
mem działaniem zdobędziemy należ- 
me nam stanowisko, zdołamy zapew 
nić rzemiosłu zdrowy byt i normalny 
rozwój. 

W obecnej chwili trudnych i cięż: 
kich warunków materjalnych zamiast 
czekać na lepszą przyszłość, sami tę 
przyszłość musimy sobie wywalczyć. 
Musimy pokazać jaką siłę i moc two- 

  

Wszędzie do nabycia. 
  

PARYŻ, (Pat), Na nocnem posie- 
dzeniu plenarnem konferencji socja- 
listycznej przyjęto dwa wnioski, je- 
den w sprawie ogólnej polityki II mię 
dzynarodówki, drugi zaś w kwestji 
rozbrojenia. 

Pierwsza rezolucja domaga się, 
aby w krajach, gdzie nadal jest de- 
mokracja, klasa robotnicza broniła z 
wszystkich sił wolności indywidualnej 
i społecznej, oraz swobody syndyka- 
lizmu, pozatem rezolucja m. in. do- 
maga się zorganizowania przez II mię 
dzynarodówkę manifestacji na ca- 
łym świecie przeciwko faszyzmowi. 

*" Rezolucja w sprawie rozbrojenia 
domaga się natychmiastowego wzno- 
wienia prae konferencji rozbrojenio 
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ji 
że Marszałek ma otrzym 

zablę hetmana Ż 
cą się w skarbsu 
tym uroczystym aktem, który ma 
w początkach wrześni mnione 
specjalne przygotowania. 

— JAMBOREE HARCERZY SŁOWIAŃ. 
odbędzie się w Polsce i to jeszcze w 

    

  

są podobno    

  

poki 

  

        
  

    

bieżącym jalk to uchwaliła konferenej d- 
byta w Gi „ W roku zaś 1934 odbędzie się 
kurs instruktorów skautowych — słowian z 
udziałem 10 instruktorów z każdego pań. 
stwa. 

— POLSKI ASFALT do pokrywania 5705 
otrzymamy nareszcie z państwowych zak?a- 
dów „Polmin* Drohobys Dotąd taki 
asfalt sprowadzaliśmy y granicy, głównie 

ze Stanów Zjednoczony 
— a — KLOPOT 

  

      
    

    

    
   

  

1 DYPLOMATÓW 
na skutek 

problem 
o 0 lo, że 

   
gi miemieck 

naprawdę między ` s 

amibasada angie! zwróciła się ze ży 
iż gęsi importowane z Polski wprowa y 
do Anglji t. zw. cholerę drobiu. Sprawę zba- 
dano. Okazało się, że wszystkie gęsi byty kil 
kakrotnie badane przez weterynarzy 
może być mowy.o tem by ród gęsi zs 

Polski reprezentowały sztuki chore. 
„ transport gęsi szedł przez 
tamtejsi kupcy posługiwali się już 

niem jako środkiem 'konkurencyjny'n. 
np.. epidemja prys przed paru laty, 

przyszła do nas tą drogą. . 
— NIEZWYKŁE ZJAWISKO W KRYNI- 

CY wywolalo zainteresowanie nietylko Tud. 
ności, ale i uczonych. Oto przesycający kry 
nickie wody bezwodnik węglowy (CC 

z kilkometrowej prawie głębi buc! 
ą masą. Uczeni umieli pokaza 
w laboratorjum, ale żeby tak sam». 

? — Zlecieli się więc do Krynicy 
(ula w radę, postanowili tą niczwykłą for- 

nazwać „Wroblewskit* — Na 
słynnego prof. Wróblewskiego... 

utropol*, Śledzioryb*,  „Mordofot* 
У szyldzie afiszu oburzyłyby uczo 

nych. , skit” pewnie ujdzie na such». 
Już bo wogóle chemja ma swoje prawidła ję 

  

   

    

    

  

  

    

      

    

          

    

           

  

zykowe. Tam by i „dwukapuścian grochu * 
nikogo nie raził, —- Przynajmniej stylistycz. 
nie.. 

— POCIĄGI „LUX—TORPEDA* zostś 
uruchomione na linjach Dyr. Krakowskiwi* 
Zalkopane, Rabka, Żegiestów i Krynica. Ww 

   
tych luksusowych wagonach motorowych bę 

ogranicze- dą jednak stosowane b. znaczne 
nia bagażowe — do 10 kg. 

— NOWY GAZ WOJENNY 

„Echo de Paris“. Mieli go wynal 
ratorjach niemieckich, a odznacza się tem 

nowy fabrykat, że żadne maski, używane do. 
tychczas, przeciw niemu nie skutkują. 

— URBAN UCIEKŁ DO ADOLF 
Gracz „Ruchu* i reprezentacyjny skrz; 
wy futbolista polski, Urban, zbiegł z P 
przez zieloną granicę i włożył barwy jedn 

z drużyn niemieckich, Tak podaje „Chwiia”, 

Jak to było w istocie — nie wiadomo naraz'e, 
Wątpliwe jednak, czy taki — bez preceden. 
su dotąd — sposób zmieniania barw klubo. 
wych zostanie zaaprobowany przez władze 
sportowe chociażby, 

— HITLEROWCY ZAMAŻĄ SWASTYKI 
ych murach miast austrjackien 

jąc te ostatnie do stanu pierwot- 
nego. Zarządzenie, by dawni członkowie par 
tji hitlerowskiej odrobili swą krzykliwą i 
niekułturalną mazaninę agitacyjną ma ob 
cję grzywny lub kary więziennej. \ 

ZNIKLI MIESZKAŃCY 300 WSI w 
$yrji! Pisma angielskie donoszą, że wielkie 
obszary wschodniej Syrji wyludniły się 
gle i bez śladu. A przekona o tem 
scowi komornicy i sekwestr: , którzy wy 
ruszyli na ściąganie należności skacbowych, , 
Urzędnicy ci zjechali wielką połać kraju i w 
opusze ZI wsl RC tylko stada wil 

   
   

      

   

      
  

  

    

        

    

  

  

    

   

     

   ja skłoniła do aośtiedik się? — 

mo. Czyżby <i sekwestratorzy angiels 

— ROZSTRZELANO GOLĘBIA.. 

  

JAKO 

   
SZPIEGA, a miało to miejsce w Turcji. Zła. 
pano tam skrzydlatego listono. z ukrytym 
planem jednej z twierdz tureckich. Ktoś zro- 
bit plan i użył gołębia jako łącznika szpi 
gowskiego, Plan odebrano, ale co zrobić 7 
„łącznikiem©? Puścić wolno? — Może być 

v w tym celu. Zresztą napew 

    

         

  

no wróci do swoich — do PIOSUW Turcji . 
A więc? — Rozstrzelać szpiega! 

"Wyrok wykonano. mi. 

Rezolucje II Międzynarodówki. 
wej w Genewie, całkowitego zniszeze 
nia prywatnych fabryk broni, dalej 
prokiamuje strajk powszechny, jako 
ostateczny Środek przeciwko wojnie, 
wreszcie wypowiada się za koniecz- 
nością arbitrażu, przyczem odmowa 

arbitrażu winna służyć jako kryter- 
jum dla określenia napastnika. 

PARYŻ. (PAT). — Posiedzenia komisyjae 
II międzynarodówki miały charakter poufny 
w każdym ra wiadomo jest, že przebieų 
ich był burzliwy, i że grupa Blum = 
romski znałszła się w mniejszości, 

Na plenarnem posiedzeniu przyjęto jed- 

    

  

    

    

       

        

WALL EN SR T 

Statek, który uratował załogę „Niemna” z wizytą w Gdyni 

    

   

      

prawo motorowiec 
princessen Margarela*, któr: 
łogę polskiego statku „Niemen* 

    

    

ten przybył obecnie po raz pierwszy 
Gdyni Na lewo kapitan motorowca G A 

EEE 

  

Salmonsson 

ufundowaną 

dla „Ктопрг 
wdzięczn 

trzyma łablicę pamiątkową, u- 

i Kolonjalną 
w dowód 

mna", 

   

    

  

  

  

Pierwsze wrażenie. 
Jakie może być pierwsze wrażenie” — 

»mne, miłe, dobre, porywające, 0szo- 

przygnę 
i Wystaw Wrażenie bardzo różnorodne 

  

i „mies 

r 

wysławowe -— 

łopocące na masztach, 

  

pawilony 

dykty 

wsłęgi, uroczyste ot. 

również łopocące (z 

biedactwo!) na ziemi, 

warcie, władze, tłum, or 

„ tradycyjnie. 

iestra — wszystko 

jak się na 

  

„.Piucha niemonotonna nie można narzę 

błocko 

?...), galimatjas przy kasach, których 

jest akurat dość, by się zabaw 

„od Annasza do Kaifasza* 

(ziemia masza powinna nas 

  

z intere. 

santem w E    

    
tradycyjnie, leż „wszystko jak s 

Uspokojony więc „zasadniczo 

rozglądam dokoła. No pawilonów tu nie 

brak! Naogół przyzwoite i na poziomie, nie- 

  

które b. ładne, a wszystkie ultra „modern“. 

Strasznie „modern“ są również napi 

poznać po tem, że z trudem się je odczytu. 

je. — Trochę zawiele bawiono się tu we 

„wkomponowywanie nadpisu* — w skutku 

trzeba mieć nieraz dobrą wolę, by to odczy- 
tać, 

co 

  

Reklamowa sprzedaż wieczi 

kusiła się o efekt artystyczny 

mi literami napisano , 

nie“ 

ch piór nie 

— wołowe 

  

„wieczne pióra bezpłat. 

i ludzie z całego pawilonu sypią do 

a. Efekt najważniejszy, handlowy — 

  

stoi 

jest. 

Kiedy już o malarstwo poszło... Po co 

przefasonowali pawilon teatralny?  Wyglą- 

dał jako tako i oko już doń przywykło, a tu 

raptem kolor z ulicy Rudnickiej i to malar- 

stwo na górze Pożal się Boże, jeśli masz ko. 

ak mówi St I. Witkiewicz. 

Iniarskim — te 

  

   
  

mu! — To sa- 

  

mo w wilonie alegorje i 

ani 

Mó- 

scenki rodzajowe. Ani to dopasowane, 

konsekwentne w stylu, ani zrozumi 

  

wią że iu i tam Hawryłkiewicz zawinił, —- 

Mój Boże! A taki zdolny dekorator teatral. 

ny! 

Wspaniale zato malują... 

Włłaściwie najlepiejby zwiedzać wystawę w 

tym stroju z opon, które reklamuje na wy. 

stawie jakaś gruba stwora. Gdzie si 

nie przesuniesz 

miątka. 

me pawilony.    

  

człeku 

  

— zostanie na płaszczu pa- 

Wszystko świeżo malowane i „nadtoż* 

kolorowo .... 

Ale dość Winna temu 

da, która może z powodzeniem symbolizo 

kryzys, Tłumi ona nasze najlepsze intencje. 

Spojrzysz człecze na lewo doro. 

bek,pracy ludzkiej owoce, postępu znamio- 

już jęcz 

  

pogo- 

ma prawo: 

  

nomyślną uchwałę przeciw antyse 
Uchwała, dotyc ólnej polil 
dzynarodówki, / została 291 glosaini 
przeciwko 18. Rezołucja rozbrojeniowa przy 
jęta została 283 głosami przeciw 19, przy 
wstrzymujących się od głosu. Do tych ost 
nich należeli członkowie grupy Blum - 
romski, 

Zwycięstwo „anty — 
ycięstwo połączenia się IT między 

ki Socjalistycznej z IM międzynarodówką k» 
munistyczną, jest zatem bardzo silne i bę 
dzie ono miało przedew iem wpływ na 
stosunki wewnętrzne w i so: 5 
cuskich. Grupa Renaudela »znalazta w uchwa 
łach konferencji poważne 6parcie moralne. 

    

ca ©) 

  

  

    

  

czyli 
arodów 

Biumistów*, 
    

       
    

  

Strajk na kanałach we Francji, 
PARYŻ, (PATį. Strajk pracowników 

kanałów zdaje się dobiegać końca, Na zgra 
madzeniu delegatów w Chauny zdecydowano 
w zasadzie zakończenie strajku, W posiedze 
niu uczestniczyło ponad 1500 delegatów. — 
Przebieg narad był bardzo spokojny. Decy 
ja zaprzestania sirajku nie jest ostateczna. 
gdyż strajk obejmuje ogółem obszar od Sek 
wany aż do granicy belgijskiej. 

  

Zgromadzenie nie chciało wobce tego 
ć na siebie odpowiedziałności za wszy 

stkich straj ych, przyjmując zasadniezo 
propozycje ministra robót licznych Pa 
ganona. Zgromadzenie uzależniało ostatecz 
ne zakończenie strajku od zgody res. pra 
cowników kanałów. Zdaje się jednak, że pro 
pozycje ministra Paganona przyjęte będą 
i wobec tego sirajk zakończy się. 

    
   

      

   

    

SANTA 

Kronika telegraiiczna. 
— „Deutsche Allgemeine Ztg.“ donosi £ 

Doorn, że były cesarz Wilhelm jest chors. 
— W| Niemczech wykonano w dn. 26 bm. 

5 wyroków śmierci. 

— W San Sebastian aresztowano gen. Sa 
ro, który próbował przedostać się na terytor 
jum francuskie. 

— Fińska partja socjalistyczna, stosując 
się do uchwał międzynarodowej konferencji 
socjalistycznej w Paryżu, ogłosiła bojkot lo 
warów i produktów niemieckich przez fińską 
klasę robotniczą. 

— 7 całej prowineji wschodnio_pruskiej 
nadchodzą wiadomości o wielkich burzach 
które wynządziły znaczne szkody rolnictwa. 
Największe straty wyrządził huragan w oko 
licy Margrabowa. 

— Na całym terenie przedaipejskim spad 
ły śniegi, pokrywając nietylko wierzchołki 
gór, ale i miejscowości położone na zboczach 
Z powodu spadku temperatury letnicy op1 
szczają letniska górskie. 

— Wpobliżu Piławy osiadł na mieliźnie 

polski jacht , „Vision“, należący do akademi 
ckiego jacht — klubu w Jastarni. Załogę ata 
żoną z 12 osób uratowano. Rozbitkami zają! 

się konsulat generalny w Królewcu. 

  

     

  

— Chińsey bandyci porwali bogatega 
Francuza, właściciela hotelu w Charbin 

  

Za uwolnienie uwięzionego zażądali bandy 
okupu w wysokości pół” miljona dołarów. 

— Aresztowano w Atenach znanego fi. 
nansistę amerykańskiego Insulla. 

— Nadeszła z Szanghaju wiadomość >) 
przytrzymywaniu przez policję japońską w 
Kobe lorda Marley'a, delegata na radykalny 

kongres antywojenny w Szanghaju. 

PARYŻ, (PAT). — Agencja Havasa dono- 
si, že na Kubie, wśród robotników, panują 
nastroje nieprzychylne dła rządu Cespedesa. 
Piekarze, tragarze oraz kilka innych związ 

ków robotniczych w stolicy i na prowincji 

ogłosili strajk, żądając zmniejszenia godzin 
pracy i zwiększenia zarobków. Agitatorzy 
w ostrych słowach atakują rząd Cespedesa. 
Prezydent oznajmił, że ruch robotniczy trak 
tować będzie z największą tolerancją, jedna 
kże nie dopuści do naruszenia porządku pub 
licznego. 

   
   

    

na. Powiedzmy 

iezkę chces: 

w laki de 

  

wzruszenie cię ogarnie, 

    

  

panie, 

jętnie, wprost 

  

oczy zalew 

      isem wystrolia się na te Targi 

a jak ubogi krewny na świę- 

lo. Niech 

by, drzewo, 

„obaczy boga 

leklura, 

po a: jaki taki. 

  

za rodzina! Len, ry- 
    skóry, si 

Wyroby 

  

„nictutejsze” na 

   

    

     

by nie zbrakło samochodu, czy 

skiadaka gumowe ystko jest. 

Nastrój na wy — Praw iluter 

y. Tak jakby się ludziska wstydzili trochę 

— jakby w swoje nie i. — Przeciw 
     

— Przeciw 

tyiko, 

'nowaniem i z trochę 

  

ościeniowi wierz- 

  

A wierzgają, 

więc skromnie i ; 

  

że po wile 

  

niepewnym uśmiechem. 

  

Najwyższa „temperatura 

rze przy Studenci 

ano odremontowani 

tamże portki, 

  

i najjaśni 

niesludenci    

  

lnie.         

    

to już 
  zują i Numa obfitoś 

  

żą i pysznią się 

    

iego: 

  

makaly, kilimy, piótna, strojs 
przeróżne, dla płci obojga, pościel, > 
krawaty nawet wsale piękne — wszyslko 
ze lnu! Dmie się więc potem taki 

ZSS 

— Przy 

„rolnik 

monopolu także dwie 

Też w 
papierosy 

  

sprzeda ją. len je ubrali... 

do znajomego, który, cały Iniany kręci się 
przy eksponałach. Ani mnie słuchał. Właś_ 
nie Humaczył jakiejś pani jakieś takie swoje 
Iniano - gospodarskie kalkulacje. 

— mówię 

  

A;propos monopolu 

miejsca zajął, ale i miał czem! 

które warcząc i turkocząc „na © 
wprost lepią pudełka, nabijają gilzy, rei 
nio je zmajstrowawszy, nie mylą się pcha. 
jąc papierosy do pudełek, by jednym ru- 
chem potem je załepić i opieczętować — 
warte są uwagi. łeż pełno tu. Na 
Ścianie zaś — przeciwieństwo: ohydne wory 
do iprzemycania tytoniu, odebrane na grani. 
cy i plastyczne ręce, nabijające 
nym tytoniem „fantazyjneś gilzy, 
Pokąsane, brudne, cwrzodziałe... Е! PREZ z żę 
go pierwszorzędny i dorównać mu może chy 
bą stoisko eksploatacji jelit. Ta krowa ma. 
łowana, której z brzucha 'wyłażą piękn 
sporządzone bebechy 

nie. : 

tytoniowego: Dużo 

Te m 

     

    

Gapiów 
  

    

    

wywi: 

  

ra swoje wraże 

Pogratulować pomysłu! 

iKto ma tego wszystkiego dość, idzie w 

ustronie, na rybki: Pawilon i staw, na któ. 

  

rym dwa most 

tr 

w bratniej zgodzie, jeden od drugiego siatką 

drucianą oddzielone, żyją. 

Zresztą pawilon, ale r: cja rybna — to 

Mogą mieszczuchy napa. 

arpiom królewskim, 

  

yć się i linom i     

niczego sobie 

   

  

atrakcja! Ludzie opychają 

doś 
się rybą „na ra. 

A że trzeba czegoś „pod 

więc ów, który kiosk swój egzotycz 
ny z racji skrzyń wszelkiemi adresami świa 

ta poznaczonych 

monopol 

nieźle. 

    

ho niedroga. 

rybkę", 

      

gdzieindziej wystawił — 

zarabia „tu wcale 

Anemon. 

spirytusowy 

   

P. S. Chciałem odrazu napisać, że nasz 

kiosk (jedynie „Kurjer WiL* wraz z drukar 

nią „Zniez** ustawił samodzielny kiosk fir- 

mowy) robi wrażenie już przy 

awę, ale czy to wypada chwalić się sa 

ażdy i tak zobaczy. A. 

MSZEWKCANCZNEAZTJ 

  

  

  

wejściu na 

  

Wys 

  

memu? 

KOMITET ORGANIZACYJNY 

Nr. 

SŁUCHOWISKA 
Matafizyka na usługach życia 

praktycznego. 

Znakomity 

228 (2769) 

LU Poisce i 

nicą 

  

znany w 

         
   

fizjonomista i ps 

wp 

*ho — grafo. 

wia w 

  

log, który podziw każdego €zło 

wieka swoją znajomości 
RĘKI I.KSIĄG na zgi 

nie IM cnej i OSOBY. 

Erebas co byio, co myśli i co ma być, 

przepowiadania z 

życzenie klijenta 

    

obe nieobecnej   

   
   
   

sprawy sądowe, choroby о- 

> i wyjazdu. Powiem     
      

    

ki «mu charak «o go ocze- 

kuje i czego ma wystrzegać się, Wielolet 

nia praktyka. Bezwzględna dyskrecja, U. 

dzieła lakże porad w najw ych spra 

wach, mówi islów i foiografji zaocznie. 

  

Proszę się przekonać, 

Frzyjmuje od godziny 9 rano do 3 p. p 

i od 4 do 9 'wieczorem. Ceny dostępne** 

Tak się przy pomocy ulotek reklamuje 

klatce 

ły przy. ut. 

znany na całej schodowej okultysta 

Mickiewicza 33 na 

  

zamiesz 

    

3 piętr 

"Pow iem cieszy się niemałem, mi- 

mo silbej konkurencji. Na tej samej klat. 

ce jest wwóch lekarzy, jeden obrońca i je- 

den udwokal, który przecież także „wpra- 

wia w podziw „na życzenie klij * „spra     
wy sydowe”, Lekarze także nie slronią od 

każde. 

„pod z 

hwałek w Powiem 

* lub 

| udzielam porad w 

pr     rodzaju: 
  mu czego ma wystrzegać się 

     

  

wa mah sprawach* — ale któryż z 

nich dorówna powodzeniem wróżbiarzowi. 

Wszyscy chodzą do psipsichofizjonomi 

sly: pokojówłki, sludentki, uczniowie i na 

wet jedna pani 'porucznikowa. Adlministra 

biuralisiki i jeden dzielny  doroż- 

  

Aż oto znalazł się człowiek, który pa 

stacowił sobie rozwiać caiy nimb metafi_ 

zyczuega przedsiębiorcy. 

Cóż uczynił len kominiarz? 

Nie Poproslu zgłosił. się do 

psychografologa i przedstawii się jako bez 

róbotny, Zaoliarował się rozdawać rekla. 

ulotki, Otrzymał ich bardzo pokaź- 

prostszego. 

  

nv 

  

ną paczkę, 

  

istępnego dnia zgłosił się po wynagro 

dzem Otrzymał je. Teraz triumfuje, 

  

   
— Jeżeli on taki grafoman — fizjolog 

to dlatego on sobie nie wywróżył, że ja 
ani jednej jego kartki nie rozdałem, a wszy 

stkie, wszystkie wrzuciłem do pieca? 

tuz. 

  

UWAGA! Okres zimowy się 
zbliża, nie trzeba zwlekać z wy- 
konaniem robót malarskich. 

Pamiętać należy, że najlepsze 
| najtrwalsze artykuły malar- 

skie można jedynie nabyć 
: 8 
> FRANCNZAA RYMASZEWS NIEGO 
Wilno, ul. Mickiewicza 35 

TOWAR WYBOROWY, 

CENY NISKIE. CENY NISKIE. 

(T A i) 
Koncesjonowane przez Kur. O. S. W. 

ROCZNE KO<DUKACYJNE 

Juljana Sternberga 
w Wilnie, ulica Miekiewieza 22. 

z dniem 1 września r. b. rozpoczyna 
się nauka na nowoczesnych kursach 
handlowych: Wszechstronna wiedza 

E handlowa „KANTOR  WZOROWY* 
E Szkolenie w samodzielności, przyspo- 
Žž sobienie do stanowisk kierowniczych. 

Pierwszorzędne siły nauczycielskie. 
Wpisy i informacje codziennie od 6—3 

w Sekretarjacie kursów. 

MU 

POLSKI = 

3 

   

  

    

  

|
 

T 

   

  

i 

ЕЁ 
5 

E ИАИЛИМОИСЛИИЕНИНИИЙ 

WSPOMNIENIE 

O TADEUSZU HOLOWCE 

D-ra Adolfa Hirschberga 
ukaże się w najbliższych dniach 

TREŚĆ: Przedmowa, Program naro- 
dowościowy, Wywiad z Tadeuszem 
Hołówką, Tadeusz Hołówko a Żydzi, 

Ostątni Rok, W walce i burzy. 

  

  

I-go Ogólnopolskiego Zjazdu Lniarskiego w Wilnie 
urządza w dniu 28-go sierpnia 1933 r o godz. 

Szlacheckiego. 

„PODWIECZOREK LNIARSKi" 

w letnim lokalu 18-ej 

W programie przewidziany iest dancing i konkurs z nagrodami „Pięknej sukni 

    

Guo 

i a ia suo ze lau*. 

Klubu S sės | 

| oieae oróbokÓWRE GAĆ I zł. 

  

  

REDAKCIJA WYDAWNICTWA z 

„Ziemie Północno-Wschodnie Rzeplitel", 
powiadamia, że redagowany przez nią informotor społeczno-gospodarczy jest odręb- 

i ukaże się pod a RON, 

Wilenskich Izb: Pr:zemystowo-Handlowej, Rolniczej i Rzemiešiniczeį 
przed zakończeniem III Targów Północnych 

Wydawnictwo będzie nosiło charakter ogólnego informatora o m. Wilnie i woje- 

Nwogródzkiem, Białostoskiem i Poleskiem. Wiadomości i spra- 

wozdanie z terenu Targów będą stanowiły w niem tylko jeden z licznych rozdziałów. 
(Dla uniknięcia nieporozumień reda 

Wischodnich Rzplitej* jest mgr. J 
   

  

   pagandowo — Prasowego Targó 
Kijowskiej 4 m, 32 nie zaś w Biurze Targó 

  

Święcicki, 

nem wydawnictwem od katalogu III Targów Póła. wydawanego przez Dyrekcję Targów 

wództwach Wileńskiem, 

! administracja wydawnictw 

2 

ja informuje, że Redaktorem „Ziem Półn. --- 
a mie B. Święcicki Szef Biura Pro- 

mieści się przy ul. 
     

PRYWĄTNA KOEDUKACYJNA 

SZKOŁA ADMINISTRACYJNO - HANDLOWA 
im. prez. Narutowicza w Wilnie, ul. Uniwersytecka 9. 

Z prawami 4-letnich Szkół Państwowych stopnia gimnazjalnego. 

Szkoła posiada Wydział Administracyjno-komunikacyjno- Handlowy (taryfowo-ko- 
lejowy): Świadectwo ukończenia szkoły uprawnia do objęcia stanowisk urzędni- 

w szkole podchorąż. rezerwy. 
muje kancelarja szkoły od godz. 

Przy szkole: 

ków Il kat. w państwowej służbie cywilnej orsz — do skróconej służby wojskowej 
Zapisy przyj- 

Kursy Pisania na 

Dla niezamożnych Sela zniżone. 
10—13. 

Maszynach. 

  

  
  
   



  

KUR JI ESR МОВЕ МОВ 

Wata opatrunkowa ze Inu. Zlikwidowanie ożywienia w branży złodziejskiej. 
Wyroby lniane jako materjał о- 

patrunkowy, nie są rzeczą zupełnie 

nową. 
Już w końcu XVIII-go stulecia w 

Anglji wyczeski lniane po bardzo pry- 
mitywnej przeróbce miały zastosowa 
nie w lecznictwie jako materjał chłon 

ny i opatrunkowy. Szarpie lniane, 

strukturą swą bardzo zbliżone do wa 

ty, były w powszechnem użyciu już 

pized kilkudziesięciu laty. 

W dobie obecnej ponieważ czyn 

miki rządowe i społeczne dążą do sa- 

mowystarczalności gospodarczej kra- 

ju, rozpoczęto doświadczenia z prze- 

róbką pakuł i wyczesków lnianych w 

<elu utrzymania waty hygroskopijnej, 

co dało bardzo pomyślne wyniki. O- 

trzymany produkt został przez autu- 

rytety Świata lekarskiego wyprobo 

wany, zanalizowany i uznany jako w 

zupełności nadający się do celów ie- 

czniczych. Aczkolwiek w wyglądzie 

zewnętrznym t. j. włókna nieco się 

różnią od dotychczas używanej waiy 

bawełnianej, to jednak fizyczne i che 

miczne 'właściwości zupełnie odpo- 

wiadają wymaganiom stawianym wa- 

<ie opatrunkowej, a w niektórych wy 

padkach przewyższają watę bawełnia 

ną. gdyż jak wiadomo wyroby ze Inu 

nieco chłodzą, co przy leczeniu ran 

jest rzeczą bardze mawet pożądaną. 

Wata, bez względu na pochodze- 

nie, jest niczem innem, jak tylko pii- 

śnią dobrze wymytych, oczyszczonych 

i wybielonych elementarnych włókien 

Starannie przeprowadzone chemicz- 

ne procesy bielenia niszczą zbędne u 

nawet szkodliwe substancje nieorga 

niczne i organiczne, pozostawiając je- 

dynie czystą celulozę, która Sama 

przez się jest doskonałym chlonni- 

kiem wilgoci. 
Mikroskopowa różnica pomiędzy 

watą Inianą i bawełnianą wyraża Się 

w wyglądzie włókien. Lecz posiada 

włókno kształtu komórki cylindrycz- 

nej, zamkniętej z obu stron. Połysk 

posiada jedwabisty. Włókno zaś ba- 

wełny jest bez połysku, posiada wew- 

nątrz próżną przestrzeń, dzięki cze- 

mu ma kształt tasiemkowaty i jest 

skłonne do skręcania się, a tem Sa- 

mem łatwiej spilsnia się niż włókno 

Iniane. Co się tyczy właściwości che- 

mieznych różnicy pomiędzy watą Inia 

ną i bawelnianą niema. 

Ilość jpopiołów według lekospisów 

dopuszczalna jest 0,2 proc.—0,4 proc 

stkie farmakopeje wymaga- 

ją, by odwary z waty nie dawały osa- 

dów z BaCI., Ba/NO sj: i AgCI, co 

stwierdzałoby niedokładne oczyszcze 

nie i wypłukanie włókien Pod wzglę 

dem fizycznym, wata lniana również 

nie ustępuje właściwościom wacie ba- 

wełnianej. Sterylizuje się doskonale, 

wydzielenia z ran wchłania bardzo dv 

brze, posiada miękkie i przyjemne w 

dotyku włókna i jest wygodna przy 

nakładaniu powiązek gipsowych i 

krochmałowych. 5 

Do przeróbki na watę Inianą na- 

dają się wszystkie przędziwa lniane, 

a w zupełności -wystarczają odpadki 

z przedzalni i tkalni przemyslowych. 

Proces przeróbki lnu jest w zasadzie 

Dr. med. Ch. Szenieki 
chor. skórne i weneryczne 

ZAKŁAD RENTGENOLOGICZNY 

GABINET ELEKTROŁECZNICZY 

Baranowicze, Sosnowa 15. Tel. 134 

POWRÓCIŁ. 

    

   

        

Z pogranicza. 
CUDZOZIEMCY I POLACY ZWIEDZAJĄ 

ROSJĘ SOWIECKĄ. 

Ruch graniczny na granicy polsko - So 

w punkcie Kołosowo - Niegorelo 

gu ostatnich miesięcy był bardzo 

ożywiony, 

z granieę państwową 

ie cudzoziemcy bic 
i indywidualnych 

    

      

  

    

    

   

  

mi z Francji, Niemiee, Angij 

pozaiem kilka wycieczek amery anskich stu 

dentów i przemysiowców przybyła pociąga 
egorełeje udali się auto - karami 

ma objazd Białorusi sowieckiej. Z Polski 
; wycieczki: przemysłowców, rze 

kowa. 
ne wycieczki 

  

   

  

      

  

1 
i pociągami, 

NIENAGANNE STOSU 
CZU POLSKO _ 

Jak już swego 

Xi graniczne "pe j. 578069 

mianie na lepsze. Obtalnio 

niezwykle miłe obejście się s 

wieckich i celników ne a 

w Niegorełoje. Służba sowt 
wateli polskich jest uprz 

$owieccy S i 

stosunki z 

NA POGRANI. 
WIECKIEM. 

sto. 
e uległy 

zanotowano 
rażników so. 

e granicznym 
wobec aby 

+0 grzeczna. 
ko, by 
jaknaj- 

    

    

su donos     
        

   

      

   

  

  

   
   »m były 

  

    
    

        
   

  

nicy  załałwioń» 

podnoszone ni 

zwrotu 

przłekroc 
dezerterów i 

u lipca na 
pomyślnie wszystkie spr 

ach, a dołyc 

  

   kanego nielegz 

granic 
  

ni 

   
Ponadto (przeprowadzono na przestrze 

1950 ha łąk meljoracj iieznych mi 

scowościach położonych po obu ы 
granicy. 

We wszystkich tych pracach komendun 

€i sowieckich odcinków wykazali jaknaj 

dalej idącą pomoc. 
W. ciągu ostatniego miesiąca na grani 

cy nie zanotowano żadnych wykroczeń 

prowokacyjnych wys apień ze strony 
wieckiej. z 

LIKWIDACJA BANDY KONIOKRADÓW 

PRZEMYTNIKÓW. 

Szajkę |przemytników koni k 

ujęto na granicy polsko - litewskiej w rej)- 

mie Łyngmian, 
Aresztowano 4 osoby na czele kłórycn 

stał znany koniokrad Tomasz Kruńko z te- 
renu Litwy. 

  

    i Ša stron   

   

    

  

dzionyci 
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РОТ 

bardzo podobny do bawełnianego. 
Ponieważ jednak surowe włókno Inu 
posiada barwę żółtawą, (nieco ciem- 
niejszą od włókna bawełny), przeto 
proces bielenia waty lnianej jest mie 
co dłuższy i kosztowniejszy w porów- 
naniu z procesem bielenia włókna bz- 
wełnianego. 

Wata hygroskopijna, aby odpo- 
wiadała swemu zadaniu, powinna być 
przedewszystkiem starannie odtłusz- 

czona i wolna od związków wosko- 

wych, które uniemożliwiają pochła- 

nianie wilgoci. 
Najlepszym sprawdzianem dobre - 

go odtłuszczenia waty jest siła chłon- 

ności. Dobra wata lniana powinna 
chłonąć 18—22-krotną ilość wody (w 

jednostce cięż Drugim dobrym, 

wystarczającym, lecz niekoniecznym 
dowodem odtłuszczenia waty jest jej 

skrzypienie w dotknięciu. Skrzypienie 

waty stwierdza ślady mydła i kwasu, 

pozestałych po procesie odtłuszczenia 

włókien lnianych. 
Prawie od roku stosują watę lnia- 

ną nietylko w lecznietwie, ale i armja 

i kolej, i tylko od społeczeństwa za- 

leży, aby została ona artykułem pow- 

szechnie używanym i całkowicie za- 

stąpiła dotychczas używaną watę z ba 

wełny zagranicznej. 

Miejmy nadzieję, że w zrozumie- 

niu doniosłości własnej produkcji z 

własnego surowca sfery miarodajne, 

Jakoteż szeroki ogół społeczeństwa о- 

każą należyte poparcie temu młode- 

mu przemysłowi. A wówczas to wy- 

rób waty lnianej stanie się jednym z 

filarów produkcji polskiej wogóle, i 

przeróbki lnu w szozególe, z czego w 

pierwszym rzędzie skorzysta Wileń- 

Szczyzna, jako główny. producent Inu 

Pozatem wspierając przemysł kra- 

jawy polegający na przeróbce włas- 

nych surowców, wstrzymujemy im- 

port z zagranicy, a tem wzmacniamy 

życie gospodarcze i ekonomiczne, a 

w związku z tym naszą niezawisłość 

polityczną. : 
Mgr. farm. Zdenka Jerzabkówna. 

i i BRETANIA 
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BLACHĘ OCYNKOWANĄ 
Do KRYCIA DACHÓW 

znanej marki 

„C. K. H. KRÓLEWSKA HUTA" > 
Polskich Zakładów Przem. Cynk. Sp. Akc. w Będzinie 

—( CENY FABRYCZNE )-( 

zwrócić baczną uwagę na znak 

fabryczny „C. K. H. Królewską Huta" 

i wystrzegać się naśladownictw. 

REPREZENTACJA i SKŁADY FABRYCZNE 

T.wo Merat. Br. CZERNIAK i S-ka 
WILNO, BAZYLJAŃSKA 6, Tel. 2-73. 

blachy CYNKOWEJ, 

CEMENTU, papy i wszelkich artykułów budowlanych. 

Prosimy 

Sprzedaż hurtowa: 

  

Ostatnio policja Śledcza ustaliła, iż ow 
związku z edbywającemi się w Wilnie Tae 
gami Półncenemi, w branży złodziejskiej za 
panowało ożywienie. Sporo złodziei miejsco 
wych — szczególnie kieszonkowcow, przeby 
wających ostatnie na „gościnnych wyste. 
pach* w innych miasta, przybyło do Wiln: 
w nadziei, że da się tutaj obecnie „zaro 

Prócz tego policja otrzymała informaeje 
iu do Wilna kiłku zamiejscowych 

„specjalistów*, którzy nawiązali kontakt z 
miejscewymi złodziejami, planując szereg 
kradzieży. 

W związku z tem, w celu unieszkodli_ 
wienia przestępców policja Śledcza m, Wił 
na przeprewadziła w przeddzień otwarcia 

   

       

  

Targów i Wystawy Lniarskiej wielką obławę 
w Czasie której złustrowano wszystkie znane 
polieji meliny złodziejskie i kryjówki paser 
skie. 

W wyniku obławy, w której wziął udział 
cały apurat śledczy, a która trwała kilka go 
dzin, aresztowano 19 złodziei miejscowych i 
przybyłych na gościnne występy. Tych ostat 
nich przesłano pod eskortą pelieyjną do 
ich sta miejsce zamieszkania. „Tutej- 
Szych* zaś osadzeno w areszcie policyjnym. 

Akcja ta zmierzająca do zabezpieczenia 
kieszeni zwiedzających Targi odniosła stu- 

prceentowy skutek — w dniu wczorajszym 
żadnej kradzieży kieszonkowej nie zanotowa 

no. (e). 

    

   

        

Złodzieje w. kancelarji obwodowego 
funduszu bezrobocia. 

Ubiegłej necy dokonano kradzieży z wła 
maniem w lekalu sekretarjatu obwodowega 
funduszu bezrobocia przy ulicy Portowej 
Nr, 28, 

Nieujawnieni narazie sprawey przy pe 
mocy drabiny przedostali się na balkon 3 
piętra, gdzie mieści się kancelarja tego urzę 
du, i po otwcrzeniu drzwi wytrychem, prze 
dostali się do wnętrza lokalu. Po wyłama- 

niu kilku szułlad w  biurkach kaneelaryj. 
nych wykradli kasetkę żelazną z 36 zł. oraz 
kilkanaście zł. na ogólną sumę 51 zł. 

Dokenawszy kradzieży sprawcy zbiegli tąż 
samą drogą 

W wyniku przeprowadzonego dochodze 
nia, policja zatrzymała dwóch złedziei po- 
dejrzanych © dokonanie powyższego włama 
nia. (e) 

   

Niefortunne poczynania nieuczciwego 
baptysty. 

We wsi Rudnia gm. kozłowskiej 48-letni 
Pietkun Grzegorz stworzył sektę baptystów. 
Do sekty wstąpiło 75 osób z uwagi na to, 

że Pieikun obiecywał, że nowowstępujący 
otrzymzją ulgi w podatkach gminnych i pe. 
życzki. 

Po pewnym czasie gdy żaden z nowych 
sekciarzy nie otrzymał ulg ani pożyczek — 
włościanie poczęli się byrzyć, zwłaszeza, 

że Pietkun otrzymał na utrzymanie sekty 
2000 zł. Е 

Na tem tle dnia 2 4bm. wynikla sprzecz 
ka, a następnie bójka, która zakończyła się 
pobiciem Pietkuna i jego pomocników Li- 
sowskiego i Kaczunowicza, zaś włościanie, 

którzy zaciągnęli się do sekty wystąpili. 
Pietkun w obawie dalszych ekscesów 

opuścił wieś, „Sir: 

  

KONSERWATORJUM MUZYCZNE W WILNIE 
Ul. KOŃSKA 4 1. 

Nauka gry na instrumentach solowych i orkiestrowych. Kłasa organowa. Śpiew solowy. 

Przedmioty teoretyczne, Zespoły: kameralny chórowy 

nauczycielskie. Zapisy przyjmuje sekretarjat od godziny 4 — 

  

orkiestrowy. Pierwszorzędne siły 
7 popoł. Początek zajęć 

dnia 1-g0 września. 

  

W Przedszkolu im. Jana Łaskiego 
ul. Zawalna 1. 

Przyjmują się zapisy w dni powszednie od 5'/ do 7'/, po południu 

  

CA MY 

  

     PRIMA OUALIT 

czarnej, gwoździ, 

  

W.K.S. „Smigły” — Łotwa U.S. 1:0 
Deszcz, mgła, słaba gra, jedna tylko bramka. 

Przyjechtali do nas piłkarze Łot- 

wy, którzy wczoraj rozegrali z mist: 

rzem Wilna mecz piłkarski. 
Akademicy Łotwy pierwszy swój 

mecz przegrali, a dziś spotkają się z 
Makabią. 

Piłkarze Łotwy nie pokazali nam 
jednak pięknej gry, ale nie pokazali 
nie ładnego również i wilnianie. Jakoś 
nie kleiło się, może to deszcz, a może 

mgła. ałbo wogóle szereg przygnębiają 
cych przyczyn, które bezpośrednio 
wpłynęły na psychikę sportową obu 
drużyn, które nie wykazały życia. 

Dopiero po strzeleniu bramki przez 
W. .K S. nieco się ożywiło, ale były to 
już ostatnie minuty gry i mecz zakoń 
czył się sukceseni wilnian. 

Na mecz piłkarski z Łotwą oczeki- 
waliśmy już od dłuższego czasu, to też 
mimo deszczu na trybunie zgromadziło 
się koło 500 widzów. 

Mecz, jak zwykle rozpoc się ce 
remonją powitania drużyn i odegra- 
niem hymnów państwowych, po któ- 
rych sędzia p. Sudnik rozpoczął grę. 

Oczekiwania zgromadzonych  wi- 
dzów na strzelenie bramki spływały 
na .niczem, bo żadna z drużyn niemo 

ТО 
OD PLAGI ietnieį, 

tępiąc radykalnie: muchy, Kemary, 
pchły, plus 1 wszelkie robactwo. 
$przedaż w składach apt. | aptekach. 

Przedst. H. Wojtkiewi: 
Wilne, Katwaryjsko р 

| Eaergiane | inaligontne 
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osoby! 
+ do 1000 zł. Zapewniony byt niejjęczni. 

Informacyj udziela: T-wo Bankowe 
w Grodnie przy ul. Hoovera 9. _ 
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gła zdobyć się na przeprowadzenie pla 
nowej akcji, która mogłaby być uwień 
czona goalem. 

Nad drużyną W. K. 5. zawisło ja 
kieś fatum. Drużyna, która tak niedaw 
no umiała porwać swoją grą kilka ty- 
sięcy widzów teraz wyglądała całkiem 
blado. Brak dyspozycji strzałowej da 
wał się boleśnie odczuwać. 

Łotysi całą swoją uwagę skierowy 
wali na obrońców W. K.' S., których 
nie mogłi przełamać, by dostać się do 
twierdzy W, К. 5. 

Wilnianie mieli przez cały czas prze 
wagę, a kilka razy piłka już... już... 
zdawało się, że siedzi, a tu rapiem po 
szia na aut i znów rozpoczynała się 
praca od początku. Pawłowski z całej 
siły strzełit w poprzeczkę, a Naczulski 
pechowo władókał kilka piłek w próż 
nię, to znaczy w aul. 

Tak mniejwięcej było do przerwy, 
Zdawało się, że po zmianie stron gra 
się poprawi, ale jakoś znów się nie 
klei. W. K. S. zaczyna, grać prawem 
skrzydłem — Browką, który znów 
przypomniał się publiczności  wileń- 
skiej jako bardzo utalentowany pił- 

karz. On ież 15 minut przed końcem 
zdobywa jedną jedyną bramkę zawo- 
dów, on przechyła szalę zwycięstwa na 
naszą stronę. 

Łotysze chcą wyrównać. Atak su- 
nie się jeden za drugim, ale nic z tego, 
bo sędzia p. Sudnik odgwizduje mecz, 
zresztą jest zupełnie szaro. 
Publiczność śpieszy do Arbonóv 

rych niestety nie było. Tutaj musimy 
pod adresem „Arbonu” powiedzieć kil 
ka przykrych słów, bo pzecież nie moż 
na być tak niesolidnym przy impre: 
zach, które wymagają sprężytej organi 
zacji, Lepiej w takim razie nie obiecey 
wać, a wówczas nikt do nikogo nie bę 
dzie miał pretensji. Bo i na dworcu w 
dniu przyjazdu gości Arbon zrobił ka 
wał i zamiast dwóch wozów zamówio 
nych raczył przysłać jeden, co wywo 
łało niepotrzebny chaos. Warto więc 
wszystkie te „arbonowe* sprawy skie 
rować na właściwą drogę. 

Wracając do meczu, powiedzieć mu 
simy, że dziś oczekujemy od Łotwy 
nieco ciekawszej walki z Makabią, któ 
ra walczyć będzie na stadjonie W. K. 
S. o godz. 16,30. 
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Kasy całym swoim majątkiem: ziemią, budynkami i inwentarzem 

AJE WIĘC CENTRALNĄ KASA CAŁKOWITE ZABEZPIECZENIE 
| NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE WKŁADEK 

OSZCZĘDZAJCIE i LOKUJCIE SWE OSZCZĘDNOŚCI 

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

J Н 

Wyjazd delegacji na dožynki 
do Spały. 

W dniu 3 września u Pana Pr>- 
zydenta Rzeczypospolitej w Spale od- 
będą się tradycyjne dożynki. 

Z Wileńszczyzny wyjeżdża ma do- 
żynki specjalna delegacja z pośród 
miejscowego włościaństwa. Delegacja 
wileńska weźmie udział w uroczystos 
ciach dożynkowych i zostanie nrzed 
stawiona Panu Prezydeniowi Mośc e 
kiemu. 

8000 strzelców przybywa 
na zjazd wileński. 

W związku z uroczystościami 25-le 
cia Związku Strzeleckiego w Wilnie 
odbędzie się, jak wiadomo, impona- 
jacy zjazd strzelców z terenu valėj 
Polski. Na zjazd przybędzie zgórą 
8000 strzelców. Poza województwem 
wileńskiem najliczniei ma być repre- 
zentowane województwo lwowskie i 
Pomorze. 

Przeszło 2000 osób 
na Targach Północnych. 

Podług prowizorycznych  obli- 
czeń w  ipierwszym dniu otwar- 
cia Targów Północnych i Wysta- 
wy Lniarskiej teren Targów zwiedzi- 
ło przeszło 2000 osób. Jest to cyra 
dość pokaźna. Miarodajne czynniki li 
czą się z tem, iż w następnych dniach 
zwłaszcza zaś w dniu dzisiejszym licz 
ba zwiedzających wzrośnie bardzo po 
ważnie. Wczoraj bowiem wiele osób 
odstraszyła fatalna pogoda i nieustan 

nie ipadający deszcz. 

Wybuch epidemii jagiicy 
w woj. wiieńskiem. 

Ostatnio na terenie województwa 
wileńskiego wybuchła epidemją jagłi- 
cy. Ogółem zanotowano ostatnio 255 
wypadków zachorowań. W celu zaha 
mowania dalszego rozwoju tej niebez 
piecznej choroby, wojewódzkie wła- 
dze sanitarne wszczęły energiczną ak 
cję, zmierzającą do opanowania sytu- 

acji. 

J J L 

Centralia Kaši pit ol 
ZAŁOŻONA W 1909 R. ma . 

ODDZIAŁY: WARSZAWA, KRAKÓW, LWÓW, TORUŃ, ŁUCK, WILNO 

KAPITAŁY WŁASNE Dn. |-VII-33 r. 6.909,000,— 

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

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

nizowanych w 3.000 — różnych spółdzielni rolniczych 

670 000 rolników z tych spółdzielni gwarantuje za pożyczki z Centralnej 
. 
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РОКТО М У. 
Wspaniałe wyniki lekkoatletów. 

Pierwszy dzień międzynarodowych 
zawodów lekkoatletvcznych z udzia- 
łem Estonji, Łotwy i czołowych lek- 
'koatletów Polski minął niestety w cza 
'sie deszczu. х 

Zgromadzonych zawodników po- 
iwitał na stadjonie prezes pułk. Z. 
"Wenda. Orkiestra odegrała hymny. 
Na maszty wciągnięto flagi Estonji, 
Łotwy i Polski. 

Na pierwszy ogień poszła kula. 
Zwycięża rekordzista Estonji młody 
lekkoatleta olbrzym Wiiding, który 
mimo deszczu i mokrej kuli rzucił 
15 mtr. 49 emt. 2) Dimza Łotwa 14 
mitr. 34 em. 3) Wojtkiewicz Sokół 12 
mtr. 67 cm. Konkurencja ta była na 
bardzo wysokim poziomie i gdyby nie 
deszcz, to Wiidimg uzyskałby jeszcze 
lepszy wynik. Ciekawi jesteśmy jak 
wyszedłby z walki Heljasz, który miał 
by ciężką przeprawe. 

Na 60 mtr. pań wyerała Eltermans 
Łotwa 8 sek. 2) Sirotówna Makabi 9 
sek. 3) Evers (Ł). Eltermans lepiej wy 
szła z dołków i prowadziła od startu 
aż do mety. 

Bieg na 1500 mtr. był również pięk 
nym pojedynkiem między Kuchar- 

  

skim Jagiellonia, Riekstnisem, a Žyle 
wiczem K. P. W. Miękka bieżnia nie 
pozwoliła Kucharskiemu „iść* na re 
kord, to też odrazu widać było, że 
walczyć on będzie tylko o pierwszeń 
stwo. Kucharski wygrywa łatwo w 
czasie 4 min. 25,1 sek. 2) Żylewiez K. 
P. W. 4 min. 28,5 sek. 3) Riekstnis (L) 
Žylewicz zrobit milą miespodziankę 
zajmując drugie miejsce. 

Na 200 mtr. Łotwa swoich zawod 
ników nie wystawiła, to też konkuren 
cja ta odbyła się przy udziale zawod- 
ników miejscowych 1) Żyliński K. P. 
W. 24 sek. 2) Wojtkiewicz Sokół 24,2 
3) Wieczorek WKS. 

W dysku znów zwycięża olbrzym 
Estonji Wiiding 43,58, 2) Dimza Łot- 
wa 42.48 38) Żardzin Srzelec 37.69,5. 
Niespodzianką jest wynik Żardzima. 
który pokonał Wieczorka i Zieniewi- 

cza. 

W skoku wdal pań zwyciężyła El- 
dermans Łotwa 4.67 2) Gailitis Łot- 

wa 4.43. 3) Sirotówna Makabi 4.19. 

Dziś o godz. 15 na stadjonie WKS. 
przy ul. Werkowskiej dalszy ciąg za- 

wodów. 

Międzynarodowy turniej gier sportowych. 
Wczoraj rozpoczął się w parku 

sportowym międzynarodowy turniej 
gier sportowych przy udziale dosko- 
nałych drużyn Estonji, Łotwy, wice- 

istrza Polski K. P. W. i A. Z. S. wi- 
ego. 

Riki wezorajsze są następują- 

    

    

    
ce: Estonja wygrała z K. P. W. w pił 
ce siai (2:1 (15:10, 12:15-15:09. 

  

Gra bardzo ostra i ciekawa. Poziom 
wysoki. K. P. W. mało zgrane. 

A. Z. S. wileński wygrał w siat- 
kówce z Łotwą 2:0 (15:6, 15:11). Łot- 
wa drużynę siatkówki skleciła na po- 
czekaniu kładąc zasadniczą uwagę na 
piłkę koszykową. Ciekawi b. jesteśmy 
wyniku A. Z, S. z Estonja, bo jeżeli A. 
Z. S. wygra to zdobędzie pierwsze 

Dziś start 
W parku sportowym o 9 godz. na- 

stłąpi start maratonu o mistrzostwo 

Polski. 

   

  

Do maratonu poza konkursem 
zgłosił się doskonały biegacz Łotwy 
Bukas. 

miejsce. 
' W piłce koszykowej Ogni: K. 
P. W. zrehabilitowało się, zwycięża- 
jąc 20:19 Estomję, Gra toczyła się na 
rozmokłym boisku, to też o technice 
trudmo jest pisać. 

A. Z. S. grając z Łotwą przegrał 
koszykówkę 47:16. Łotwa typowana 
więc jest na mistrza turnieju. 

Panie zawiodły na całej linji. AZS. 
bawiąc się wygrał z U. $. Łotwą 15:1, 
15:9. Gra bez życia i pod względem 

rtowym bez wartości ze względu 
na słaby poziom Łotwy. 

Dziś więg od sodz. 9 rano rozgry- 
wać się będą walki finałowe turnieja 
które wyeliminują mistrzów turnieja 
międzynarodowego. 

Maratonu. 
Zawodnicy na mecie powinni już 

być koło godz. 12. 
Udział w maratonie biorą wszyscy 

najlepsi biegacze  długodystansowi 
Polski na czele z zeszłorocznym mi- 
strzem Sadyłą. 

        

Przy cierpieniach serca i  zwapnienia 
naczyń, skłonności do udaru i ataków ape- 
plektycznych, naturalna woda gorzka „Fran 
ciszka - Józeta* zapewnia iagodne wypróż- 
mienie bez nadwyrężenia się. Zalecana przeż 
lekarzy. 

Podziękowanie. 
Składamy seredczne podziękowa- 

nie wszystkim tym, którzy wzięli 
udział w oddaniu ostatniej posługi 
zmarłej drogiej naszemu sercu córce 
š. p. Janinie Pitkownie; a więc: przy- 
jaciołom i znajomym, w szczególnoś- 
ci zaś Żeńskiej Szkole Powszechnej 
Nr. 37 z kierowniczką p. Malicką 
na czele. 

Pogrążeni w smutku i nieutuło- 
nym żalu RODZICE. 

Domek drewniany. 

Zakłady Przemysłowe ,.Czersk* na Pomo 

rzu wystawiły na 3.ch Targach Północnycie 

piękny i stylowo wybudowany domek drew- 

niany, który budzi powszechne zainteresowa 

mie wśród zwiedzających tangi. 

Zakłady przemysłowe „Czersk* kiedyś na 

leżały do Niemców. Obecnie zaś od kilkn 

lat przeszły iw ręce polskie i zostały uru- 

chomione dzięki niezmordowan: iniejaty- 

wie głównego współwłaściciela firmy inż. 

Aleksandra - Jana Rodkiewicza, 

Wzór domku drewnianego firmy „Czech* 

został na Targach wystawiony dzięki stara 

niom znanego (propagatora budownictwa @с 

wnianego inż. Znajdowskiego. Domek drew 

niany firmy „Czersk* składa się z luksusowo 

urządzonej tarasy, korytarza, 2-ch pokojów, 

kuchni — na doie i jednego pokoju na górze. 

Oczywiście, że posiada on wszelkie wygody. 

Zaletą tego domku jest to, że obok estetycz- 

nego wnętrza posiada on dużo Światła i po- 
wietrza, Zakłady przemysłowe „Czersi о 
nież wyrabiają stylowe meble — które 
ją wielkością i formą doskonałe mieszcz 

w schłudnych pokojach, pozostawiając jesz- 

cze dużo, wolnego miejsca. 

Domek drewniany firmy „Czersk” należ 

niezawodnie do najpiękniejszych ekspo 
tów 3-cich Targów Północnych w Wilnie. 

Z niwy loteryjnyj. 
Dnia 2 września upływa przepisowy !es- 

min wymiany losów klasy IV.ej na losy 

o tym samym numerze do klasy V-ej. Kto 
się trzyma tego przepisu, tego nie spotka 
żadna niespodzianka. Gracz zabezpiecza 
wszystkie swoje sprawa tylko: wtedy, gdy 
przestrzega przepisów. Przepisy o grze na 
Joterji wydane są nie przeciw graczowi, 
ale poto, ażeby zabezpieczyć wszystkie pra 

wa gracza. 

   

   

  

  

  

   

  

    

        

Ciągnienie klasy V.ej rozpoczyna sę 

dnia 7 wrześr Według nowego zarządze- 
nia trwa ono nie dni 27, ale 16, Jakiego cha 
rakteru jest ta zmiana? Otóż pozostaje ta 
sama „ilość wygranych w ogėlmej liczbie 
45.326 i 1.200 wygranych pocieszenia na łącz 

ną sumę 17.775.750 zł, i ta sama ilość ciąg 

   
   

  

nień. k 

Poproslu zamiast jednego ciągnienia 
dziennie, będą odbywać się codziennie dwa 
ciągnienia. Żyjemy w wieku radja i samo- 
lotów, w 'wieku niesłychanego pośpiechu, 
więc i loterja przyśpiesza tempo łosowa- 

nia. Kto wygra, prędzej otrzyma wygraną, 
ale żeby wygrać trzeba grać, 

Ostrzeżenie, 
W Krakowie powsłała instytucja p. n. 

Syndykał Prasowy. W: rozsyłanych przez 
siebie okólnikach i cyrkułarzach Syndykat 
Prasowy mianuje się stytucją zcentrali- 
zowanych organizacyj wydawniczych“. 

Wobec tego władze Polskiego Związku 
Wydawców Dzienników i Czasopism wyjaś 
niają, że wymieniony Syndykat Prasowy 
ani nie centralizuje, ani nie reprezentuje 

żadnej organizacji «wydawniczej, 

Ponadto przypomnieć należy, że wyżej 
wymieniony Syndykat Prasowy mie ma niz 
wspólnego również z organizacją zawodo 

  

wą dziennikarzy polskich wogóle, a kra. 

kowskich w szczególności. 

—( 

WILNO. 

NIEDZIELA, dnia 27 sierpnia 19338 r. 

10.00: Transm. nabożeństwa. 11.57: Gaš. 
12,10: Kom. met, 12,15: Koncert popularny. 
14.00: Zbiór, pakowanie i przechowywanie 
owoców — odeźyt wygł. St. Skasiński, 14.15: 

Kom. roln. met. 14.30: Muzyka. 14.45: Po- 
rady weterynaryjne. 15.05: Audycja врес)а!- 

na — St. Moniuszko, król pieśni polskiej — 
pog. Witloda Hulewicza z przykładami mu. 

i. 16.00: Audycja dla dzieci i mło- 
30: Recital $piewaczy. 17.00: „Ra- 

— odczył wygł. Poczętow 

i śłaskie. 18.00: Zakończe- 
nie międz. mistrzostw wioślarskich, 18. 
Geneza i realiz III Targów Północn 
odcz. wygł., red. Święcieki. 18.45: Kult róży 
w życiu i poezji — feljeton Ireny Lubiakow- 
skiej.,19.00; Słuchowisko. 19.40: Skrzynka te- 
chniczna, 19.55: Program na poniedziałek. 
20.00: Koncert. 20.50: Dziennik wieczorny. 
21.00: Transm. 22.00: Muzyka taneczna. 22.25: 
Wiad. sportowe z Wilna i innych stacyj. 
22.40: ' Kom, met. 22.45: Muzyka taneczna. 

  

  

    

    

    

   
botnik a ksi 
ska. 17.15: Pi 

    

   

      

  

   

PONIEDZIAŁEK, dnia 28 sierpnia 1933 r. 

: Gimnastyka. 7.20: Muzy 
7.30: Dziennik poranny. 7.35: Muzyka. 

50: Chmvilka gospod. domowego. 11.57: Czas, 
rasa. Kom. met. 12 

: Dziennik południowy. 
Muzyka (pł 

Muzyka (płyty). 1 
Giełda rolnic: 1 : Audycja dla dzieci: 1) 
Nowi ikoledzy — opow. Cioei Hali, 2) Kro- 
mika chleba. 16.00: Koncert solistów. 17 60: 
Pogadanka francuska; 17.15: Muzyka lekka. 
18.15: Penang — najpiękni zakątek świa 
ta — odczyt wygł. inż. K. G 
cital fortepianowy. 19.20: Z litewskich spraw 
aktualnych — odezyt litewski. 19. Prog. 
ram na włorek, 19.40: Zdefutoryzowani po- 

      

  

   

    

        

    

     

   

  

   

    

  
  

      

eci — feljeton. 20. Operetka. Wil. kom. 
sport. D. e. operetki, Dziennik wiecz. D, 
operetki. 22.00: Muzyka taneczna. 2 

    

Wiad. sport, 22.35: 
taneczna. 

Kom. met. 22.40: Muzyka 

KOWNYKI RADIOWE. 
KRÓL PIEŚNI POLSKIEJ. 

Niedzielną audycję specjalną, która raz 
poczyna się o godzinie 15,05 wypełni pu. 
gadanka Wiitolda Hulewicza p. t. „Stanis- 
ław Moniuszko, król pieśni polskiej” ilustro 

wana przykładami mmuzycznemi, zaczerpnię 

  

temi z najcenniejszych dzieł twórcy „Hał. 
ki“, 

Z KATOWIC DO WILNA, 

- O godzinie 17,16 rozgłośnia  wileńska 
transmituje z Katowic koncert popołudnio- 
wy, poświęcony pieśniom śląskim, oraz ślą 
skiej muzyce ludowej. Udział biorą orkie- 
stry kolejowe i zespoły śpiewacze, 

L
 

  

| 
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KRONIKA 
  

  

==“ Dziś: Prz. rel Św. K. 
czej | Jutro: Augustyna 

| Sierpnia Wschód słońca — g. 4 m. 38 

= Zachėd . —g. Óm 38 
  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.8.2. 
w Wilnie z dnia 26-VIII— 1933 roku. 

Ciśnienie średnie 754 
Temp. średnia” + 12 

  

Temp. Sa 
Temp. 11 
Opad 10.9 
Wiatr płn, - zach. 
Tend. bar.: wzrost 
Uwagi: deszcz 

— Pegoda dn. 27 sierpnia według P. I. 
Jeszcze zachmurzenie zmienne, z zanik. 
m opaadmi, jednak stopniowo malejące. N 
«o chłodniej. Umiarkowane, chwilami por 
wiste wiatry północne — zachodnie i 74- 
chodnie, 

   
   

DYŽURY APTEK. 
Dziś. dyżurują następujące 

apteki: 
Monkowicza (Piłsudskiego),  Jundziłła 

(r. ul. 3 M " Miekiewicza), b. Szyrwin- 
dta (Niemiecka), Siekierzyńskiego (Zarzecze 
20), Sokołowskiego (Nowy Świat), Szantyra 
(Liegjionowa), Zasławskiego (Nowogródzka) 

i Zajączkowskiego (Zwierzyniec). 

27 sierpnia 

    

SPRAWY SZKOLNE 

— Konserwatorjum Muzyczne roz- 
poczyna rok szkolny dnia 1 września 
Nauka gry na istrumentach solowych 
i orkiestrowych. Klasa  organowa. 
Śpiew solowy. Przedmioty teoretycz- 
ne. Zespoły: kameralny, chórowy i or- 
kiestrowy. Pierwszorzędne siły nau- 
czycielskie. Zapisy przyjmuje sekro- 
tarjat (ul. Wielka 47, wejście od u!. 
Końskiej) od godz. 4—7 po poł. 

— Szkoła Handlowa im. St. Sta- 
sziea w Wilnie przy ul. Wileńskiej 28 
przedłuża termin wpisów nowowstę- 
pujących do wszystkich klas, do dnia 
15 września r. b. za zezwoleniem 
władz szkolnych 

— Koedukacyjna Szkoła Rzemiosła i 
Przemsyłu Artystycznego W. T. A. P. po- 
daje do wiadomości, że zapisy przyjmuje 
codziennie od godz, 11-ej do i3ej w no. 
wym lokalu įprzy ul. Mickiewicza Nr. 7 

p rganizowana i dostosowana do nowe- 
średnich zakładów naukowych. 

posiada 4-ry wydziały: malarstwa 
yjnego, 1 by dekoracyjnej, 
zabawkarstwa prowadzone 

pierwszorzędne Siły artystyczno 

we 2 pośród członków Towa 
styków i Towarzystwa Niezależnych. 

Nauka rozpocznie się z powodu reinon 
tu lokalu i robót inwestycyjnych w dniu 
15go września 1933 roku. 

- Studjam baletowe Sawiny _ Dolskiej. 
Studjum artystki baletu, uczęstniczki I Mię 
dzynarodowego iKonkursu Artystycznego % 
Warszawie, Ł. Sawiny - Dolskiej będzie 

    

go typu 
Sz     

    

  

przez 
facho- 

stwa Pla 
   

    

    

   

     

   
otwarte 1 września w mowym lokału ul. 
Dąbrowskiego 7— 2. 

Zapisy od 27 sierpnia «codziennie cd 
4— 7. 

GOSPODARCZ 4 
— Tartaki podięły już normalną 

pracę. W związku z podpisaniem umo 
wy zbiorowej, likwidującej przewle- 
kły czterotygodniowy strajk w tarta- 
kach wileńskich o czem donosiliśmy 

  

już w numerze wczorajszym, więk- 
szość tartaków podjęła już w ciągu 
dnia wczorajszego normalną pracę. 
Część robotników, która dotychczas 
rie została zatrudniona powołana zo- 
stanie do pracy od poniedziałku. 

W związku z tem ponownie otrzy 
ma pracę około 270 robotników. 

— QCzy władze skarbowe przejmą 
egzekucję komornego? W wileńskich 
sferach lokatorskich oraz wśród właś 
cicieli domów utrzymuje się uporczy 
wa jpogłoska, że w najbliższym 
czasie» władze skarbowe przejmą eg- 
zekucję komornego. Zarządzenie to 
ma być podobno spowodowane 
zmniejszaniem się wpływów podatko 
wych od nieruchomości. 

Potwierdzenia tej pogłoski ze źró 
del urzędowych brak. 

Ożywienie się w handlu szkolnym 
i zastój w innych branżach. Masowv 

już 

  

&& 2 ANNY ONDRĄ 

Nu I 

powrót młodzieży do miasta w związ 
ku z rozpoczęciem nowego roku szkol 
nego spowodował dość zaczne ożywie 
nie się w handlu dotyczącym bezpo- 

   

    

  

ednio zajęć szkolnych. Natomiast 
kupcy innych branż uskarżają się, że 
te właśnie wvdatki na zeszytv, książ- 
ki, nowe czapki i t. p. spowodowa- 
ły redukcję nowych zakupów, gdyż 
rodzice chcą w ten sposób poweto- 
wać nadzwyczajne wydatki. 

— Zmniejszenie taryfy za prze- 
jazd taksówkami. Na ostatniem posie 
dzeniu magistratu zapadła decyzja 
zmniejszenia dotychczasowej tarvfy 
dorożek samochodowych. Uchwała ta 
zostanie wprowadzona w życie na- 
tvchmiast po zatwierdzeniu przez Ra- 
de Miejską. 

— Stan bezrobocia. Pódług ostat- 
nich prowizorycznych obliczeń na te 
renie Wilna znajduje się obecnie 5975 
bezrobotnych. Najwięcej bezrobot- 
nych rekrutuje się z pośród pracowni- 
ków umysłowych i niewykwalifikowa 
nych robotników fizycznych 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— Zjazd Absolwentów Państwo- 
wycz ka.sów Maturalnych dla byłych 
wojskowych (kl. VIII-b pod dyrekcj: 
prof. Ignacego Popławskiego. 

Z okazji 10-lecia organizatorzy 
Zjazdu wzywają wszystkich Kolegów 
do gremjalnego stawienia się w n. 2 
września 1988 r. o godz. ll-ej rano 

' mieszkaniu kol. Iżyckiego — Wa- 
no, ul. Zawalna 22—5. 

'o macje tamże, tel. 407. 
.  — Komunikat Peowiaków. Sekre- 
tarjat POW. komunikuje, iż z dniem 
1 września br. sekretarjat czynny w 
Środy i czwartki, od godz. 18 do 29 
w lokalu BBWR. przy ulicy Św. Au 
ny 2, pierwsze piętro. 

Herbatka miesięczna peowiaków, 
odbędzie się u Ob. Starost - Kowalskie 
go Wacława, przy ulicy Żeligowskie- 
go 4, natomiast dokładny termin hec 
batki, podany zostanie dodatkowo. 

Przypomina się również, iż są do 
nia w sekretarjacie legitymacje 

jętych członków, a nadesłane 
Główny Zarząd Peowiaków w 

Warszawie 

  

   
  

    

     

ujrzymy 
wkrótce! 

MIC E NS kr 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Wykład prof. W. Lutosławskiego, W 

niedzielę dnia 3 września o godzinie 10.iej 
rano w sali V Uniwersytetu prof. W. Lu- 
tosławski omówi recenzje „Jednego Łatwe 
go Żywota* i odpowie na pytania słucha 
czy. 

Wstęp wolny i bezpłatny dla wszystkich. 

RÓŻNE. 

K. Okręgowa Sekcja Sióstr 
за w Wilnie w 

—Z P. С. 
Polskiego Czerwonego K 
myśl obov ujących sióstr pogotowia 5- 
nitarnego PCK. przepisów, wzywa ich 9 
niezwłoczne podanie swych obeenych adre 
sów. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Letni w ogrodzie Bernardyńskim. 

Dziś. w niedzielę o godzinie 8 m. 30 wiecz. 
ujrzymy na scenie Teatru Letniego arcywe- 
sołą pełną słońca komedję muzyczną „Tim 

i Jill“ z H. Kamiūską i M. Weg 
lach głównych w otoczeniu pp 
Detkowskiej, Neubelta, Braunówny, 
go, Pośpiełowskiego, Dejunowicza, 
chowskiej, Janowskiego i innych. 

     

    

   

  

  

          

   

   

  

Święto. 

    

    

   

jsza popołudniówka w Teatrze 
. Dziś, w niedzielę 27 sierpnia o gc- 

e 4 po poł. Teatr Letni gra znakomitą 
Bissona p. l. „Czy jest co do oclen 

rej rolę tytułową kis je ulubieniec W* 
Leon Wołłejko ma czele świetnie zgra 

mależy iż jest to 
awienie tej doskonałej 

     

          

    1a p. 
mego zespołu. Z: 

przedostatnie pr. 

  

  

  

y miejsc zniżone. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Dziś o godz. 

8 wiecz. widowisko składające się z efektow 
nej rewji Iniarskiej p. t. „Len*, ujętej w 
4-ry barwne obrazy z muzyką J. Świętochow 
skiego, w inscenizacji K. Wyrwicz - Wien. 
rowskiego. Ilustracje przeistaczania się włó- 
kien Inu w piękną przędzę, a następnie w 
tkaninę odtworzy zespół baletowy pod kie. 

rownictwem  baletmistrza W. Morawsk 
Piosenki o lnie wykonają: B. Halmirska i Z. 
Rewkowski. Prolog wygłosi Leon Wołłejko. 
Drugą część widowiska wypełni pełna humo 
ru i pięknych melodji wartościowa ореге\. 
ka Ne „Polska Krew“ w wykon j 
wybitnie rel 

i Dembowskim, 
m na czele. Soliści baletu: Goreka, 

Rubomówna i Morawski łącznie z zespołem 
baletowym. 

    

    

    

          

  

     

     

    
jsza popołudniówka w „Lutni*. 
nie 4 po poł. ukaże się po ce- 

  

$ o go 
nach naj 

  

GZK ORAN 0 

Z Targów. 
— P. K. O. Wi stoisku P. K. O. na III Tar 

gach Północnych została uruchomiona -Fks.. 
pozytura Oddziału Wileńskiego P. K. O., 74 
kres czynności której obejmować będrie: 

y i'wypłaty z r-ków oszczędnościowyci 
( na r-ki czekowe oraz ubezpiecze 
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— Schejbler i Gronman. Największa vw 
Polsce, a nawet w Europie fabryka wyrobów 
bawełnianych Zjednoczone Zakłady Włókien. 
nicze K. SCHEIBLERA i L. GROHMANA. 
Spółka Akcyjna w Łodzi przyjmuje u M 
w III Tare Północnych, gdzie posiada 

oo: 

        

ci tkaniny An z jedwabiu sztucza” 
go oraz w ostatnich czasach e e 
na czele którego stoi p. gen. D. ciszew 
ski położył specjalny nacisk na pr 
nie Zakł. do przerobu Inu, Zakłady wyrabia. 
ją obecnie tkaniny lniane, półlniane oraz ог 

nizują wyrób tkanin z Inu kotonizowanego. 
niny te są łudząco (podobne do tkanin 

bawełnianych. jednakże ze względu na za. 
wartość lnu będą od: nich trwalsze. 

Tkaniny te można oglądać w pawiłonie 
Zakładów na Targach. 

75 robotników bez. pracy. 

W dniu wczorajszym stanęła pra- 
ca w tekturowni w Białej Wace. Po- 
wodem przerwy jest poważne uszko- 
dzenie ściany w komorze turbinowej, 
która wymaga koniecznego remontu. 
Unieruchomienie tekturowni potrwa 
około dwóch miesięcy. 

Część robotników pracujących do 
tąd w tej tekturowni zostanie zatrud 
nionych przy remoncie 

Uruchomienie tekturowni 
w Platerowie. 

Onegdaj została uruchomiona po 
dłuższym remoncie tekturownia w 
Platerowie pow. postawskiego, zatrud 
niając przeszło 100 robotników. 

Zwinięcie agencji pocztowej. 

Dyrekcja Poczt i Telegrafów w 
Wilnie zawiadamia, że z dniem 20-go 
września rb. zwija się agencję pocz- 
towo-telegraficzną Wierzchnie k. Dzi- 
sny, pow. Dzisna, województwo wi- 
leńskie, a ma jej miejsce uruchamia 
się pośrednictwo poczt.- -tel. o rozsze- 
Lo zakresie działania (Dz. URP 

Nr. 60/927, poz. 530). 
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Polska komunikacja samo le 
towa w okresie jesieni I zimy 

Dna i-go września 1933 r. wcho- 
dzi w życie na naszych linjach po 
wietrznych nowy rozkład lotów, we- 
dług którego samoloty kursować bę- 
dą codziennie (nie wyłączając nie- 
dziel) tylko na dwóch linjach: War- 
szawa—Kraków i Warszawa—Lwów. 

Na linjach pozostałych, t. j.: War- 
szawa — Gdańsk — Gdynia, Warsza- 
wa — Poznań, Warszawa Katowi- 
ce, Warszawa Wilno, Katowice — 

Kraków, Kraków — Brno — Wiedeń, 

Lwów Czerniowce — Bukarestz — 
Sofia — Saloniki i Wilno — Ryg 
Tallin samoloty będą kursować tyl- 
ko trzy razy w tygodniu. 

Na linji Warszawa — Bydgoszcz 
ruch zostaje wstrzymany. 

Ponadto na okres zimowy wstrzy- 
mamy zostaje ruch z dniem 16. X. na 
li Bukareszt Sofja — Saloniki 
oraz Wilno — Ryga — Tallin, a od 
dn. 1. XI. tkže na linji Warszawa — 
Wilno. 

NA WILENSKIM BRUKU 
KRADZIEŻ NA SZKODĘ MAGISTRATU. 

Onegdaj na szkodę magistratu, nieujaw- 
niony narazie sprawea, skradł szyny wąsko 
torówki wartości kilkudziesięciu zł. (6) 

SPRYTNY .WYSTĘP ZŁODZIEJSKI. 

Ubiegłege wieczora nieznani sprawcy 
skradli z dorożki odwożącej z dworca kolejo 
wego de mieszkania Jeciela Tyszowieckiego 
(Kwaszelna 19) walizkę zawierającą gardero 
Łę męską na ogólną sumę ponad 460 zł. 

W wyniku przeprowadzonego dochodzenia: 
polieja aresztowała sprawcę kradzieży. (e). 

WŚPÓD PISM. 
Ukazał się Nr. 508) „Wiadomości Li- 

terackich* w ob, wie. 
: fragment noweli Marjana Buczkowskiego. 

„Śmierć cehłopca*, wiersz Antoniego Słonim- 
skiego „Ino S. EE riai A Mei- 
cer „Noc 

Napiersik go o poezji Statfa i w k 
trauba o dziele prof. Kota o ideologji arjan, 
artykuły Jerzego Stemipowskiego  „Scepty 
cyzm w twórczości Wacława Berenta, Fram 
ciszka Siedleckiego „Polk mauka o wier- 
szu, J. E. Skiwskiego „Z w n „Ścisłoś. 
ci“ — dialog nieprawdopodobny ponadte 
recenzje z książek i korespondencj У 

  

  

    

  

  

  

  

     
  

  

  

   
     

      
      

  

  

          

komedja režyserji 

Najdowcipniejsza, najweselsza BAB 

KAROLA LAMACZA p. t., Gdzie?! Kiedy?! 
  

PAN a 

@ Najwyższy wyraz emocjil 

* Dziś ostatni dzień! JEDYNY, NAJLEPSZY, NAJNOWSZY PRZEBÓJ — to gigantyczny flim szpiegowski 

Ny"OD FAŁSZYWĄ FLAGĄ" 
Nad program: Dodatek dźwiękowy. 

był sługą cara równo- 
cześnie w Niemczech 

służył kajzerowi. w ROSJI 
  

HELIOS 
Rekordowy program! 

AFERA KRYSTYNY! s rol. 

wiczej Tajgi Syberyjskiej Reżyser Bek-Nazarow. 

ORA dźwiękowy sensac. Film prod. polskiej 1933—34 
główn. urocza LILI ZIELIŃSKA. 

SKONIECZNY | 
SOWKINO MOSKWA „,„Wielki myśliwiec IGDENBU". 

Początek seansów o g. 

-|ey) MARR Czesław 
inni, Nad program: ARCYCIEKAWY film prod. 
Beni miłośc AGRSISENE AREK ŻYRY na. ale da 

Wy ćniedaiele PRÓG SLS ae 
  

CASINO 
Dziś! Arcydzieło rezyserji słynnego Jullen Duviviera! Dziś 

„РЕСШ PRZEKLĘTYCH DŻENTELMANÓW'* (CZARODZIEJ Z MROK 
HARRY BAUR I ROSINE DEREAN w rolach głównych. Fascynujący splot Wschodu i Zachodu. NAD PRO- 
GRAM: Tygodnik dźwięk. „FOXA" i „NIEDOKOŃCZONA SYMFONJA“ Schuberta w wyk, studentów smer. 
  

DŹWIĘKOWE KINO 

„ROXY“ 
KEickiewicza 22, tel. 16-28   Dzlš wielkie arcydzieło osnute na tle słynnej powiedci F. Benoit „ATLANTYDA* 

„DEMON MIŁOŚC 
ANGELO. NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

EE Reżyserji genjalnegojtwórcy „Najezdźcy* 6. W.Pab- 

осс BRYGIDA HELM 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20. 

i męski 
JEAN 

  

  

NV     
Nareszcie znik! 

moj Odcisk zestarzaly, 
Gdyž „LEBEWOHL“ 

to šrodek niebywaly. 

Żądać we wszystkich aptekach i składach apteczn. 

wyraźnie 

LEBEWOHL 
Wyrób krajowy. 

  

  

в   
PRECZ Z NASZYMI WROGAMI! 
Karaluchy, prusaki i t. p. robactwa — 

to szerzyciele zarazy i różnych chorób za- 

każnych. Należy je doszczętnie wytępić 

tylko przy pomocy niezawodnego i rady- 

kalnego środka, jakim jest 

FLUR I B 
Żądać we wszystkich aptekach i zkł. apt. 

  

  
  

UWAGA! Sklep wełny, sukna I jedwabiu 

CALEL NOZ 
WILNO 

ul. Niemiecka 19 
telef. 8-90 

Otrzymał na sezon jesienny I zimowy 

w wielkim wyborze ostatnie nowości 

materjałów damskich i męskich 
największych Bielskich fabryk. 

CENY KRYZYSOWE. PROSZĘ PRZEKONAĆ SIĘ 

  

  

SKŁAD SUKNA 
GOLBER-BENGEN uenmiecca 25 

OTRZYMANO 

na sezon jesienny I zimowy 
WIELKI WYBÓR 

NAJMODNIEJSZYCH TOWARÓW SUKIENNYCH 
na 

CENY NISKIE! 

: Wydawnictwo 

damskie i męskie palta i garnitury najlepszych 
fabryk Bielskich. 

PROSZĘ SIĘ PREZKONAĆ! 

„Kurjer Wiłeński* S-ka z ogr. odp. 

NAJLEPSZY WĘGIEL 
Górnośląski Konc. „Pro g res" oraz 

KOKS Górnośląski I Czeski. 

CEMENT 
Syndukatu Cementowien Polskich. 

BLACHĘ 
Ocynkowaną do krycia dachów wszyst- 

kich wymiarów poleca przedsiębiorstwo 

Handl. Przem. 

M. DEULL 
WILNO, JAGIELLOŃSKA 3 TEL. 8-11 

SKŁADY: KIJOWSKA 8, TEL. 999.     
  

  

DRZEWO 
Skład A. GURWICZ 

POLECA: 

| SZCZAPY BRZOZOWE I SOSNOWE 
OKRĄGLAKI NA FESTMETRY 

WĘGIEL GÓRNOŚLĄSKI 
i WSZELKIE MATERJAŁY BUDOWLANE 6 

po CENACH NAJNIŻSZYCH. 
UDZIELAM DŁUŻSZE RATY. š 

.RRGRTGPCWER GP DHARMA 

  

„DZIECKO POLSKIE" 
ryw, ё Szkota „44. STEF. ŚWIDA 

Z I-szą | 2-gą kl. GIMN. i z PRZEDSZKOLEM 

MSL dziccióGa 4-do 14 It 2Oblaly one (cd 
15 zł. mies.). za 2-je dzieciutsępstwo, Język fran- 
cuski nadprogramowo. Ul. Mickiewicza 1] — 11. 

NA ROZPOCZĘCIE E I 
ROKU SZKOLNEGO | 

| 
i 

Zeszyty, Bruljony, Ołówki, Piórniki. Torni- 
stry, Teczki skórzane i brezentowe. 
Przyborniki kreślarskie i papiery 

tylko w firmie 

MRODZIEWICZ 
Wilno, ul. Wielka 9 

PO CENACH BEZKONKURENCYJNYCH       
  

B
i
d
 

g
 

Zwróć uwagę ma firmę, nie zamawiaj u pokątnych 
handlarzy! którzy obiecują złote góry za grosze, mó 
wią, że dodają do zegarka 6-strzałowy straszak lub 

75 naboi i to za zł. 7.40, a nie 
robią tego. U nas otrzyma każdy 
darmo straszak U. P. N. 2341 
(bez zezwolenia) i 50 naboi wy- 
syłamy dla zamawiających listo- 
wnie zgarek z franc, złota szwaje. 
syst. „Ankier* z wiecznem szkłem 

i d-letnią gwarancją za zł. 6.46, lepszy gatunek zł. 8.75 

i 10— kryty z trzema kopertami zł. 12 i 15 extra płas- 

ki na kamieniach zł. 14 i 16 ma rękę, damski lub mę- 
Przedst. Fab. 

   

  

ski zł. 9.95, 11—, 14.20. Adresować: 
Zeg. Szwaje. Sz. Skrzydłower, Warszawa 1, Skrytka 

386, Oddział 5. 

  

Do Pp. Fotograftw matorć will 

POLSKA PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA 

Wacława Żylińskiego 
Wilno, Wileńska 35, róg E. Orzeszkowej į 

Przyjmuje prace, jak: Wywoływanie, Kopjowanie, 
Retuszowanie, Powiększanie. Ceny konkuren- 
cyjne. Obsługa fachowa. Na żądanie robimy 

zdjęcia fotograficzne na mieście, jak grupy, wy- 

cieczki i t. 4. Wykonanie staranne. Proszę 
się przekonać. 

oo 

DARMO 

zupełnie przeznaczyliśmy 5 palt welurowych męskich 
i palta damskie z futrzanemi kołnierzami dla tych 

P. T. Klijentów, którzy zakupią u nas towary do 25 
października TB 

Przeczytajcie uważnie: 
Firma nasza, chcąc spopularyzować swoje to. 

wary wśród licznych warstw konsumentów, urządza 
2 miesiące reklamowe. 

i 'W ciągu tych miesięcy 
vary po cenach niżej kosztu własnego, 

    

wysyłamy wszelki» 
a miano 

  

  

| wicie: 

NIZE 
Tylko za 13 zł. 50 gr. 

wysyłamy: 3 metry materjału na męskie ubranie |      
sienme, I pułower d 

  

3 ręczniki”     
szyi, 3 pary skarpelek jesiennych, 

  

ANTONI JANKOWSKI i 
PABJANICE 

„AJASKA“ 
Największa w kraju fabryka gzzy, waty i opatrunków. 

Specjalność: 

WATA LECZNICZA ZE LNU 
Ш TARGI PÓŁNOCNE — STOISKO W PAWILONIE GŁÓWNYM. 

Na żądanie próbki waty Inianej bezpłatnie. 

  

błyskawicznym zańwskiem przy 
biała,   

i S-ka 

U
N
R
R
A
 

: ‚ ‚ ‚ | pe 
M GORDON Sp. Akc. 

POLECA 

Przyjeżdżającym na Targi Północne 
ODWIEDZIĆ SKŁĄD FIRMY Niemiecka 26, tel. 

Sukna, wełny, jedwabie OSTATIE NOWOŚCI na demskie i męskie 

palta oraz garnitury. Materjały na mundurki i palta szkolne. 

306. 

3 chusteczki białe do mosa oraz 1 parę rękawiczek 
wełnianych podwójnych. 'Na żądanie dodajemy pod. 
szewikę w cenie 7 złotych. Opłatę pocztową zł. 2,60 

płaci odbiorca. 

Nr. 2. 

40 metrów tylko za 25 złotych 

wysyłamy: 4 metry materjału „Fłamisol* na damską 

suknię, 9 metrów płótna kremowego na bieliznę wszet- 

kiego rodzaju oraz na pościel i prześcieradła, 9 m 
rów zefiru na koszule męskie lub chłopięce w ró 
nokolorowe prążki, 9 metrów  flaneli  bieliźnianej 
puszystej i miękkiej w różnokolorowe prążki na bie- 
liznę wszelkiego rodzaju oraz 9 metrów ręcznikowego 
w kostki, Opłatę pocztową zł. 3. — płaci odbiorca. 

   
    

  

Nr 8: 
Tylko za złotych 32 

1 sztukę płótna białego 17 metrów w dobrym ga. 

tunku, 2 prześcieradła białe z kolorowemi brzegami, 

3 duże ręczniki białe, 1 parę kołder pikowych na 
łóżka w eleganckie kwiaty żarkardowe oraz 1 pasę 
dywanów na ścianę w DIE tkane obrazy. 

Opłatę pocztową zł. — płaci odbiorca. 
Towary powyższe zria każdemu za za- 

liczeniem pocztowem po otrzymaniu listowego zamó- 

wienia. Płaci się przy odbiorze, Bez ryzyka: jeżeli się 
towar nie podoba, przyjmujemy z powrotem i pie- 
niądze zwracamy lub zamieniamy na inny towar. 

    

  

Zamówienia prosimy adresować: 
Łódź, Łódź — Bielska Tkanina, Piotrkowska 

59. 
UWAGA: w dniu 30 paźdz 

listę osób, które otrzymały prem, 
Korzystajcie więc z okazji! Każdy może zup.ł. 

nie bezpłatnie otrzymać jedno palto! 

Zaleszczyki | | AKuszerka gti rj КОЛЕН 

r. ogłosimy    

  

Helenówka” n/Dniestrem 

Stońęczne pokoje, balko- ) 

ny, kuchnia wykwintna. |przyjmuje od 9 do 7 wiec 

ulica Kasztanowa 7, m. 
W. Z.P. Nr. 69. 

Ceny zniżone. 

Dowynajęcia 
mieszkanie 6-10 pokojowe 

ul. W. Pohulanka 34, 

dowiedzić się u dozorcy 

  

  

Ceny kryzysowe. Estko   

NY PR 

JĄ T 

н Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moczopleiowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8. 

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

ekó'ne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—7, 

W. Z. P. 29. 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet kosmetyez- 
my, usuwa zmarszczki, bre- 
dawki, kurzaiki i wąwy, 
W. Z. P. 48. 8323 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedeminowską 

ul. Grodzka 27. 

Dowynajęcia 
mieszkania: 1) Agokojo- 
we 2) 3 pokojowe oraz 
sklep Wileńska 7 tel. 10-67 

Unieważnia się 
skradzione dowody: 

1) koński dowód i 2) ks. 
wojskową wydaną przez 
P. K. U. Święciany na 
imię Aleksandra Łetka. 

Powiadomienie 
Powiadamiam, iż za 

"wszelkie zobowiązania za- 

ciągnięte przez moją żonę 
Marję z  Sienkiewiczów 
primo voto Wolską nie 
odpowiadam. Bielski Ed- 

| ward Wilno, ul. Helen- 
i dernia Nr. 11, 

Charta 
5-miesięcznego rasowego 
oddam tanio w dobre rę= 
ce, Sosnowa Nr. 9a m. 4. OGR AZ aa ZE 

Międzyrarodowa 
firma zaangażuje generale 
nego zasiępcę na pensję. 
rów ję oraz agentów na 

  

  

  

  

    

  
Į 
! 

Ё 

į 3 

    

rewelacyjny międzynaro- 
| dowo patentowany wyna- 

  

y zadziwił cały 

  

| świat swą nieocenioną 
DRUSKIENIKI, Św. Jakó- | wartością. Zarobki kolo- 
ba 17. Do wynajęcia po- ! salne, wprost mie douwie. 
koje, pensjonat, stołownis | rzenia. Mercamtil  Trest 

Company Warszawa. 

  

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

   


