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NAD BAŁTYKIEM. 
Na łamach prasy ryskiej nie usta- 

je dyskusje 

ostry i pesymistyczny 

„ często w sposób nader 

  

naświellująca 

polityczną sytuację Łotwy. Niewątpli 

wie, wewnętrzne położenie naszego są 

siąda nad Bałtykiem, zawdzięcza jąc 

zdecydowanym i mocnym posunię- 

ciom rządu, ustabilizowało się b. wy- 

raźnie. Zarówno w sensie gospodar- 

czym jak i politycznym. Przyjęcie re- 

alnego zupełnie budżetu oraz ciągła i 

wydatna piecza nad jego realizacją 

wpłynęła bardzo wyraźnie na uspoko 

jenie zatrwożonych widmem inflacji 

  

   

umysłów. Stanowcze stłumienie w za- 

rodku odśrodkowych, warcholskich 

posunięć, zmierzających do osłabie- 

nia wewnętrznej spoistości państwa 

— nie mniej wyraźnie wpłynęło na 

jego ustabilizowanie wewnętrzne. Ma 

my tu na myśli nieudatną próbę prze- 

szczepienia na grunt łotewski spaczo- 

nych ideji faszystowskich, wędrują- 

cych do Rygi via Berlin. Osławiona 

grupa Sztelmachera, niedoszłego pos- 

ła do Sejmu łotewskiego; Związek 

Legjonistów, składający się z awan- 

turników, którzy w rzadnych Legjo- 

nach nie służyli, oraz i niemniej awan 

turniczy Perkonkrust (Krzyż Perku- 

na), zręcznie realizujący idee Trze- 

/ z pod znaku swastyki hit 

  

  

  

ciej Rze 

lerowskiej — oto niektóre z ofiejal- 

nych etapów przejawów faszyzmu lo 

tewskiego, który w znacznym stopniu 

pomimo b. krótkiej egzystencji, przy- 

czynił się do częściowego zagmatwa- 

nia sytuacji wewnętrznej w kraju, roz 

budząc niezdrowe antagonizmy wy- 

znaniowe i narodowościowe. 

Stabilizacja wewnętrzna w konse- 

kwencji prowadzi do konkretnego u- 
stalenia nowych form i przejawów po 

lityki zewnętrznej. Łotewska polity- 

ka zagraniczna w obecnem stadjum 

oparła się o postulaty niewzruszonej 

niezależności gospodarczej i, wypły- 

wającej stąd — zdaniem polityków ło 

tewskich — całkowitej niezależności 

politycznej. Zarówno pomyślne a u- 

miejętne roztrzygnięcie sporu z Niem 

<cami, jak i nowa orjentacja via Lon- 

dyn świadczą o niewątpliwem  męs- 

kiem podejściu Łotyszów do współ- 

czesnej rzeczywistości europejskiej 

przed którą Łotwa stawała dotąd bez 

wyraźnej myśli i woli indywidualnej. 

We wciąż wzrastającem nawarst- 

wieniu kalejdoskopowych załamań 
się cywilizacji współczesnej — naród 
łotewski, opóźniony w swym natural 
nym rozwoju zarówno kulturalnym 
jak i politycznym, powoli ale stale od 

zyskuje swoje własne pozycje, utwier 

dzające jego prawo do samodzielnego 

istnienia. Przejawia się to m. in. bar- 

dzo wyraźnie w realizacji problemu 
Unji Bałtyckiej, omawianego już nie- 
raz na łamach naszego pisma. Ideja 
Unji państw nad Bałtykiem położo- 
mych jest starszą od ich niepodległoś 

ci. Jeszcze bowiem okupacja niemiec 

ka sięgała zatoki fińskiej, kiedy już 

na wygnaniu, w Sztokholmie, w Lon 

dynie, w Paryżu patrjoci fińscy, ło- 

tewscy i litewscy na wspólnych kon- 

ferencjach marzyli o połączeniu wy- 

siłków swoich narodów, celem zdoby- 

cia niepodległości. Ci ludzie wtedy nie 

czerpali swej sztuki politycznej z in 
nego źródła, jak tylko z wielkiej mi- 

łości dla dalekich swych ziem ojczy- 

stych. W sercach ich już wtedy zro- 

'dziła się ententa bałtycka. I już na ze 

braniach delegatów bałtyckich w Lon 

dynie i w Paryżu — w roku 1918, 
1919 — rozważano statut generalny 

Europy wschodnio - północnej oraz 
statut międzynarodowy Bałtyku. Na- 

leży zaznaczyć, że w naradach tych 

brał czynny udział między in. b. i 
późniejszy premjer szwedzki P. Bran- 
ting, w prowizorycznym zaś progra- 

mie konferencji, którą cztery państ- 

wa bałtyckie wraz z Polską odbyły w 

Rydze w sierpniu 1920 r. przewidzia- 

no dopuszczenie do dalszych zjazdów 

trzech państw skandynawskich: 

Szwecji, Norwegji i Danji. 

Później czyniono bezskuteczne pró 

by sklecenia unji z pominięciem Pol 

ski i Finladji. Rzeczywistość nasuwa- 

ła konieczność takiego przynajmniej 

sojuszu, należało unikać bowiem nie- 

bezpiecznego układu sił nad Bałty- 

kiem, któryby Bałtyk przemienił na 

mare elausum, podlegające prawu naj 

państw nadbrzeż - 

    

potężniejszego z 

nych. Ale i do dzisiaj nawet do t. zw. 

„małej unji“ nie doszło. Łotewska po 
lityka zagraniczna w obecnych eta- 

pach rozwojowych podkreśla swoje 

wybitnie pozytywne stanowisko wo- 

    

zagadnienia Nadbałtyki. ustala- 

jąc — bez względu na sentymenta i 

wrażliwość sprzymierzeńców — dro- 

  

  

gi, któremi należy dojść raz wreszcie 

do konsolidacji sił nad Mare Balti- 

cum. 

Nie należy się łudzić, że kwestje 

sporne, związane z problemem unji 

nadbałtyckiej dadzą się szybko i bez- 

boleśnie usunąć. Można się jedynie 

  

cieszyć, że nie owija się już dzisie 

w bawełnę i, że o pewnych rzeczach 

mówi się głośno i wyraźnie, choć 

przed pół rokiem jeszcze wolało się o 

nich przemilczać. 
* * & 

Świadomie zupełnie wstrzymaliś- 

my się od wypowiadania się na te- 

mat rewizyty tloty łotewskiej w Gdy 

ni. Czekaliśmy na odgłosy opinji spo 

łecznej oraz prasy polskiej i łotews- 

kiej. 

I nie zawiedliśmy się. 

Łotysze są narodem, który wycho 

wał się w atmosferze pieśni i morza. 

Pomimo wszystkie niedole i trudnoś 

ci naród łotewski dumnie niósł w swo 

jem sercu swoje świętości: pieśń ludo 

wą i umiłowany nadewszystko szum 

Bałtyku. Należy jedynie podziwiać, 

jak pokolenia dźwigające na swoich 

barkach 700 lat tragicznej niewoli u- 
miały rozbudzić i zachować w sobie 

'kult potężnej pieśni i miłości do mo- 

rza. 
I dzisiaj, gdy na wodach Bałtyku 

potwierdzoną została oddawna już wy 

próbowana przyjaźń łotewsko - pols- 

'ka — zarówno społeczeństwo jak i 

prasa łotewska entuzjastycznie usto- 

sunkowały się do jeszcze jednego kon 

kretnego odcinka rzeczywistości poli- 

tycznej na wschodzie Europy, na któ 

rym współdziałanie obu państw przy 

niosłoby nieocenione korzyści. 

M. Miż - Miszyn. 
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antrinė Kara Gili Kaki 
ZAŁOŻONA W 1909'R. 

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

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

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

nizowanych w 3.000 — różnych spółdzielni rolniczych 

670 000 rolników z tych spółdzielni gwarantuje za pożyczki z Centralnej 
u, Kasy całym swoim majątkiem: ziemią, budynkami i inwentarzem 

DAJE WIĘC CENTRALNA KASA CAŁKOWITE ZABEZPIECZENIE 
i NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE WKŁADEK 

OSZCZĘDZAJCIE i LOKUJCIE SWE OSZCZĘDNOŚCI 

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

|) K 

Od Administracji. 
Prosimy Szanownych Prenumeratorów o wniesienie przedpłaty 

za miesiąc wrzesień i wyrównanie zaległości. 
Do numeru dzisiejszego załączamy blankiet czekowy P. K. O. 

z numerem konta naszego wydawnictwa Nr. 80.750 dla wszyst- 
kich prenumeratorów zamiejscowych. 
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W piątek dnia 25 b. m. p. minister re- 

form rolnych dr. B. Nakoniecznikoff . Klu- 

kowski udekorował w charakterze prezesa 

Związku Kaniowczyków i Żeligowszczyków 

ków, b. premjera prof. Jorgę odznaką Krzy. 

ża Kaniow go. с 

Na zdjęciu moment dekorowania prof. 

Jorgi w obecności 

  

posła rumuńskiego w 
delegata rumuńskiego na Kongres History. Warszawie Cadera. 

Sowiety nie żywią zaborczej tendencji 
wobec Polski. 

Artykuł Radka w „Gazecie Polskiej" 
WARSZAWA, (Tel. własny). Ba: ny, „dla których Związek Sowiecki 

wiący ostatnio w Polsce wybitny pu- nietylko že nie żywi dla Polski żad- 
blicysta i polityk sowiecki Karol Ra. nych zaborczych tendencyj, lecz od- 
dek nadesłał do „Gazety Polskiej* ar. wrotnie powitał adrodzenie niepodle 
tykuł pod tyt.: „Odrodzona Polska : głej Polski jako jeden z niewielu po- 
Związek Sowiecki*. Artykuł ten uka- zyływnych faktów, wytworzonych 
że się jednocześnie w „Gazecie przez wojne światową w Europie         
kiej* i w moskiewskich „łzwie Środkowej. 

Autor artykułu wyjaśnia przyczy- 

- Międzynarodowy kongres historyków 
w Krakowie. 

KRAKÓW, (Pat). Ubiegłej nocy dzynarodowego Nauk Historycznych 
przybyli do Krakowa w liczbie 600  Temperley, zamykając obrady VII 
osób uczestnicy międzynarodowego kongresu historyków. 
kongresu historvków. Gmach uniwsr S 
sytetu Jagiellonskiego udekorowano 
na przybycie znakomitych gości fla- 
gami państwowemi, dywanami i kwia 
tami. 

W dniu 28 b. m. rano w auli Uni- 
wersyłetu nastąpiło uroczyste powi- 
tanie gości przez rektora Uniwersytc- 
tu prof. Kutrzebę, który wygłosił prze 
mówienie na temat znaczenia historji 
w rozwoju kultury. 

Ostatnie plenarne posiedzenie mię 
dzynarodowego kongresu historyków 
odbyło się w Złotej sali Domu Kato- 
lickiego. Na tem posiedzeniu wygłosi- 
li referaty prof. Nabholz z Zurychu i 
prof. Restowcew z uniwersytetu w 
Yale. Po tych odczytach zabrał głos 
prezes nowoobrany Komitetu Mię- 

Podróż Herriota po Rosji. 
MOSKWA, (Pat). Herriot opuścił legatami komisarjatu spraw zagrani- 

wezoraj Kijów, udając się do Char- cznych. Herriot był kilkakrotnie prze 
kowa. W Kijowie goście francuscy dmiotem owacyj ze strony ludności 

    

IPo południu uczeni zagraniczni, po 
dzieleni na grupy, zwiedzali zabytki 
Krakowa. W dniu 29 b. m. goście uda 
ją się zwiedzenie Wielic:|<i. Niektó- 
rzy z nich zapowiedzieli, że zostaną w 
Krakowie przez dłuższy czas celem za 
poznania się szczegółowo z zabytka- 
mi miasta. 

Z Krakowa goście po podzieleniu 
się na grupy językowe udadzą się na 
wycieczki po Polsce. Pierwsza grupa 
pojedzie do Zakopanego i Pienin, dru 
ga do Wilna i Białowieży, trzecia da 
Poznania, Torunia i Gdyni oraz na 
wybrzeże polskie, wreszcie czwarta 

do Lwowa i do Truskawca. 

Następny kongres historyków od- 
będzie się w roku 1938 w Szwajcarji. 

  

byli niejednokrotnie przedmiotem o- charkowskiej. 
wacyj ze strony łudności. —(::)— 

CHARKÓW, (Pat). Przybył tu w 
poniedziałek rano Herriot wraz z to- 
warzyszącymi mu politykami francu 
skimi i specjalnie przydzielonymi de 

Kara śmierci za oszustwo. 
MOKSWA, (PAT) — W Šwierdlowska 

(dawnej Jekaterynburg) na Uralu w wielkim 
procesie przeciwko i1 ezłonkom administra 
eji fahrycznej, oskarżonym 0 oszukiwanie ra 
botników przy wypłacie, główny oskarżony 
skazany zestał na Śmierć, 3 — na więzienie 
od 3 — 10 lat, Pozostałych 7 skazano na róż 
ne terminy rcehót przymusaewych. 

Zdobycie Elbrusa. 
MOSKWA, (PAT). — Moskiewska ckspe 

dyeja ałpinistyczna w składzie 58 oficerów 
i żołnierzy czerwonej armji osiągnęła naj 
wyższy szezyt Kaukazu Elbrus, dotychczas 
zdobyty jedynie przez kilku pojedyńczych 
dpinistów. 

Śmierć lotnika. 
LONDYN, (PAT). Według otrzymanych 

tu wiadomości szwajcarski lotnik Nauer, któ 
ry wystartował do lotu na trasie Przylądek 
Dobrej Nadziei (Afryka) — Anglja) celem 
ustalenia newego rekordu długości lotu, ulezł 
tragicznej katastrofie i prawdopodobnie uto 
nął przy ujściu Konga. Wiadomość powyższą 
potwierdza relacja pewnej szwajearki z Kon 
ga, która, siedząc na, werandzie swej willi, 
zauważyła płynąły po rzece przedmiot, przy 
pominający samolot. Po półgodzinnem utrzy 
mywanin się na wodzie, przedmiot ten znik 
nął i więcej nie wypłynął. Wobee powyższej 

relaeji, potwierdzającej przypuszezenia, kon 
suł szwajcarski w Kongo zawiadomił swe 
władze o utenięciu lotnika. 

PKN 
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WASZYNGTON, (Pat). Roose- 
velt oświadczył, że nie zamierza stabi 
lizować dolara dopóty, dopóki inne 

Zagłębie Saary musi powrócić do Niemiec. 
Tak chce Hitler. 

BERLIN, (Pat). Podczas uroczy- 
stości, zorganizowanych przez związ- 
ki niemieckie -""łębia Saary pod po- 
mnikiem w Niederwalden, nad za- 
chodnią granicą Rzeszy, wvsłosił nrze 
mówienie kanclerz Hitler, podk 
jąc m. in., że zagłębie Saary musi po- 
wrócić do Niemiec. Pragniemy mówić 
z Francją o „stkich sprawach go- 
spodarczych — oświadczył Hitler — 
pragniemy porozumienia z Francia. 
W jednej jednak sprawie nie może 
kyć mowy o żadnem porozumieniu — 
zaznaczył kanclerz — zwracając sę 
do delegacji związków niemieckich ża 
głębia Saary. „Ani Rzesza nie może się 
wyrzec was, ani wam nie wolno wy- 
rzec się Niemiec. 

PARYŻ, (Pat), Dzienniki przykła- 

   

   

  

dają wielką wagę do przeciwnych ma 
nifestacyj, zorganizowanych przez so- 
cjalistów i komunistów w  Neukir- 
chen, gdzie zgromadziło się 30 tysięcy 
osób. Szef stronnictwa socjalistyczne 
go zagłębia Saary redaktor naczelny 
„Volkstimme“ Braun nakreślił pro- 
jekt rozwiązania losu okręgu Saary. 
Uwaž on, że stworzenie zagłębia Saa- 
ry powinno być węzłem porozumie- 
nia między Niemcami a Francją. Mów 
ca zapowiedział walke aż do osłatecz 
ności przeciwko faszyzmowi hitlerow 
skiemu. 

Komisja rządząca zagłębia Saary 
ma zamiar zwrócić się do Ligi Naro- 
dów z protestem przeciwko + 
stacjom hitlerowskim, odbytym tuż 

! granica okregu Saary. 

    

  

Aresztowania komunistów 
we Lwowie i Stanisżawowie. 

Wykrycie zakonspirowanej jaczejki. 
LWÓW, (PAT). — Wezoraj mad ranem 

organa bezpieczeństwa we Lwowie przepro 
wadziły likwidację organizacji technicznej 
Centr. Komitetu Komunistycznej Zachodniej 
Ukrainy (KPZU). Zatrzymano ©gółem 28 
osób z Sałomonem Jolłesem i Stanisławem 
Hordyńskim na czele, Wykryte zakonspiro 
wany łokal partyjny, gdzie znaleziono redak 
cję komunistycznych ulotek, odezwy i wy 

  

   

  
dawnictwa „Spartakusa“, przygotowane do 
druku matryce, maszyny do pisania z litera 

  

Powrót marszałka 
Raczkiewicza. 

WARSZAWA, (Pat). Pan marsza- 

lek Senatu Wł. Raczkiewiez przybę- 
dzie do Warszawy z podróży do Po- 
łudniowej Ameryki w dniu 30 b. m. 
o godzinie 10 rano. 

Ambasador Cudahy w drodze 
do Gdyni 

ANTWERPJA, (Pat). Dziś przybył 
tu nowomianowany ambasador Sta- 
nów Zjednoczonych A. P. przy rzą- 
dzie polskim p. Cudahy. Ambasador 
Cudahy po powitaniu przesiadł na po 
kład okrętu „Kościuszko, który wie- 

czorem opuścił port, udając się do 
Gdyni. 

Amerykańska fiota niepokoi 
Japonię. 

PARYŻ, (Pat). Agencja Havasa do 
nosi z Ottawy, że delegat japoński na 
międzynarodowy kongres badania za 
gadnień Pacyfiku hr. Soyehima о- 
świadczył przedstawicielom prasy że 
wzrost marynarki wojennej Stanów 
Zjednoczonych stanowi poważną groź 
bę dla pokoju świata. Obecność na 
Pacyfiku floty atlantyckiej Stanó « 
Zjednoczonych niepokoi Japonję. Sta 
ny Zjednoczone dokonałyby wielkiego 
kioku w kierunku uspokoienia umy- 
słów, gdyby odwołały z Pacyfiku flo- 
tę Atlantycką oraz co ważniejsze, gdy 
by zniosły zakaz emigracji Japończy- 
ków do Stanów Zjednoczonych. 

Daladier lustruje pogranicze 
PARYŻ, (Pat). Premjer Daladier, 

zwiedzający prace fortyfikacyjne na 
granicy wschodnie; przybył do Metzu 
samolotem. Prezes rady ministrów 
spędził ubiegły wieczór w Metzu i w 
ciągu dnia dzisiejszego zwiedzi forty- 
fikacje wzniesione na brzegach Mo- 
zeli. 

  

   

Napad na konsulat 
niemiecki. 

GORDOLA, (PAT). Kilkunastu osobni- 
ków napadło na dom, w którym mieści się 
konsulat niemiecki. Napastnicy wśród wro. 
gich okrzyków przeciwko Hitlerowi i wogóle 
Niemeom oddali do łokalu konsulatu kilka. 
naście strzałów rewolwerowych, poczem zde 
molowali lokal kamieniami i porozłewali w 
lokalu smołę, Napastniey zdołali zbiec przed 
przybyciem policji. 

  

EUGENJA KOBYLIŃSKA 

ŚWIAT w SZKOLE 
(pamiętnik nauczycielki) 

Książka ta wyszła już z druk. „Lux* 
i jest do nabycia w księgarniach wil. 

* Skład główny w księg. Św. Wojciecha 

CENA Zł. 3.50. 

  

  

Warunek Roosevelta. 
Stabilizacja dolara. 

narody nie zrównoważą swych bud- 
żetów i nie oprą swych walut na trwa 
łych podstawach. 5 

  

sem Litwy? Czyż 

mi polskiemi i rumuńskiemi, kilka tysięcy 
sztuk gotowych ulotek i okólników oraz wie 
le innego materjału obciążającego, Areszto 

wanych przekazano do dyspozycji władz są 
<owG — prokuratorskich. 

   

STANISŁAWÓW, (PAT), — Na terenie 

województwa stanisławskiego przeprowadzo 
ne szereg rewi. w rozmaitych ośrodkach 
ruchu komunis ego. Aresztowano przy 
tem ponad 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
„DZIEŃ KOWIEŃSKI* O REFORMIE NAZ: 

WISK W LITWIE. 

„Dzień Kowieński* w artykule Dionizego 
Bazyłew . t. „Dokoła reformy nazwisk“ 
między in. pisze: 

Szerzonej przez tut, prasę urzędową z 
wielkim zapałem idei zlitewszczenia nazwisk 
w drodze -j opinja kraju nie podzie 
la. Nie mówiąc już o negatywnem stanowisku 
mniejszości narodowych, krytyczne głosy od 
zywają się nawet z obozu, kliióry reprezentu 
je sam herold projekowanej reformy „Liet. 
Aidas*. Dowodzi tego artykuł b. redaktora 
„Liet. Aidasa“ p. Gustaini Z drugiej strony 
za litewszczeniem nazwisk wypowiedziało się 
bodaj tylko kilku księży na łamach „Ryła- 
sa”. Sprawy nazwisk litewskich w tygłu dzie 
jowym przedstawia się dzisiaj „Liet. Aida- 

    
       

  

   

  

    

    

sowi* w ten sposób, iż pogmatwany ich ogól 
ny obraz nie daje się pogodzić z godnością 
narodu litewskiego. 

Z drugiej strony, czy równą w Litwie wra 
żliwość okazuje się w sprawie masowego 
zmieniania nazwisk przez Litwinów amery 
kańskich? 

Czy poczucie obrażonej dumy narodowej 
nie nakazywało już dawno, by śpiewać swo 
ją litewską na wzór polskiej rotę „Nie bę 
dzie Niemiec pluł nam w twarz* wobec tych 

* eodziennie niemał ipowtarzanych obelg i wyż 
wisk, jakich Niemcy nie szczędzą pod adre- 

w odpowiednio żywiołowej 
formie zaprotestowano w swoim czasie prze- 
ciwko brutalnemu pobiciu przez Prusaków 
w Tylży dr, Vyduńasa, tego ofiarnego ap>- 
stoła litewskości w jej odwiecznej kolebce? 
I dlaczego „Liet. Aid." w nazwiskach histo- 
rycznej Litwy widzi ujmę dla godności va 
rodowej, żądając obcięcia ich słowiańskich 
„ogonów*, które jednak nie przeszkodziły 
przyjściu na świat i nie zawadziły litewskości 
tak wielkich i zasłużonych swej Ojczyźnie 
mężów, jak Baranowski, Basanowicz, Jaib- 
łoński, Maculewicz (Maironis) i wielu in- 
nych? Już obecnie władze gminne spisują pe 
wsiach nazwiska. Spis ten w zasadzie ma о- 
bejmować nazwiska jedynie Litwinów, ponie 
waż 'w myśl projektowanej reformy nazwiska 
osób narodowości nielitewskiej litewszczeniu 
nie podlegają. Zbyt dobrze jednak wiadomem 
jest, że zasady i praktyka życiowa są to 
dwie rzeczy odmienne, į 

„Liet. Aidas* reformę nazwisk nazwał kie 
dyś drugą reformą rolną. Tym razem jednak 
grubo się pomylił. Jeżeli chodzi o nas, Po.a 
ków, reforma rolna zubożyła nasz stan po- 
siadania. Niema zaś takiej mocy i takiej re 
formy, któraby nas z naszego ducha naro- 
dowego zdołała wywłaszczyć i ego ducha 
zubożyć, Przy najbardziej litewskich narzu 
conych nam nazwiskach Polakami być nie 
przestaniemy, tak, jak najgłębiej jesteśmy 
przekonani, iż szczery Litwin, chociaż o naj 
czysłszem nazwisku polskiem i przy wszel- 
kich ..próbach czasu* zawsze pozostanie so 
bą, wiernym synem swego narodu.  )Wiłb:) 

  

  

  

   

  

  

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

Pamiętać należy, że najlepsze 
i najtrwalsze artykuły malar- 

skie možna jedynie nabyč 
W SKŁADZIE FARB 

FRAACKZKA RYWASZEWSKIEGO 
Wilno, ul. Mickiewicza 35 

TOWAR WYBOROWY. 

CENY NISKIE. CENY NISKIE. 

  

Autobus w rowie. 
RÓWNE, (PAT). — Na drodze z Równego 

do Klewania autobus, powracający z Targów 
Wotyūskich, uległ katastrofie, wpadając de 
przydrożnego rowu. 8 pasażerów odniosło b. 
poważne obrażenia.  



ое 

2 

Tegoroczny urodzaj nie jest rekordowy. 
Miarodajne wyjaśnienie 

Wobec różnorodnego, a często nie- 
ścisłego oceniania tegorocznego uro- 
dzaju zbożowego w Polsce. Ajencja 
„Iskra” zwróciła się do ministerstwa 
rolnictwa z prośbą o miarodajne sc 
rakteryzowanie rozmiarów tegoroczne- 
go urodzaju i sytuacji na rynku apro- 
wizacyjnym. 

ficjalne wy 
brzmi następują! 

        

      

    Śnienie ministerstwa 

    

Wiadomości, które napływają ze 
wszystkich stron kraju w sprawie wy- 
sokości tegorocznych plonów świad- 
czą o tem, że w tym r. nie będzie w 

Polsce miejscowości dotkniętych wy- 
raźnym nieurodzajem, niema nato- 
miast podstaw do mówienia o zbio- 
rach rekordowych. Na zasadzie da- 
nych, wpływających do ministerstwa 
stwierdzić można, że tegoroczne om. 
łoty okazują częstokroć mniejszą wy 
dajnoś , niż można było oczekiwać * 
oceny w czasie źniw zbóż, odznacza- 
jących się w roku bieżącym specjal- 
nie dorodną słomą. Omłoty zbóż ja 
sych nie były jeszcze przeprowadzone 

i brak jest miarodajnych danych dia 
zorjentowania się w wysokości plo- 
nów. Lokalne straty, zwłaszcza w wo- 
jewództwach południowych i wołyń- 

   

  

  

skiem poczyniły burze i grady. W 
przewidywaniu ogólnych zbiorów 
zbóż w tym roku należy też mieć na 
uwadze pewne zmniejszenie powierz- 
chni uprawy zbóż jarych, oraz dość 
znaczne obniżenie powierzchni upra- 
wy pszenicy, wynoszące w porówna- 
niu z rokiem ubiegłym 4,6 proc. Ro:- 
patrując zagadnienie ogólnej aprowi 
zacji kraju, należy zwrócić uwagę na 
sprawę urodzaju ziemniaków, jaki w 
niektórych okolicach kraju zapowia- 
da się poniżej średniego. Zważywszy, 
iż ziemniaki stanowią podstawowy ar- 
tykuł wyżywienia ludności wiejskiej 
isą najważniejszą paszą, zapowiada- 
jące się zmniejszenie zbiorów ziem- 
niaków może w wydatnym stopniu 
zwiększyć zużycie ziarna zbóż, a prze 
dewszystkiem żyta, na potrzeby włas- 
ne gospodarstw rolnych. 

Spadek cen na wewnętrznym ryn- 
ku światowym jest w tych warun- 
kach przedewszystkiem wywołany ol- 
brzymią podażą, która się zaznaczyła 
niemal w całym kraju w ciągu ostat- 
nich tygodni. Podaż ta spowodowana 
została w części niewątpliwie przez 
maturalną tendencję rolnictwa do 
zdobycia potrzebnych gotowkowyca 
środków obrotowych lecz w poważ- 
nym stopniu spotęgowana została 
przez odruchy paniczne, wywołane 
niejednokrotnie przez akcję wyraź- 
nie spekulacyjną. Jeżeli się zważy, że 
obecny okres gospodarczy rozpoczął 
się w Polsce całkowicie bez remanen- 
tów zbożowych, które poważnie kom- 
plikowały sytuację w początkach ro- 
„ku zeszłego, to dojść należy do wnio- 
sku, że środki polityki zbożowej, sto- 
sowane w roku ubiegłym, a udosko- 
nalone w wyniku doświadczeń z lat 
poprzednich, powinny wystarczyć dla 
opanowania sytuacji na rynku zbo- 
żowym. W chwili obecnej uczyniono 
wszystko, aby osłabić przyczyny ma- 
terjalne, wzmagające podaż. Odpo- 
wiednie rozprowadzenie kredytów za 
stawowego i zaliczkowego trwa w ca- 
łej pełni, oprocentowanie tych kredy- 
tów zostało obniżone, nacisk wierzy- 
<ieli na dłużników jest poważnie os- 
łabiony, a państwowy aparat inter- 
wencyjny działa z największą energją 
od początku roku gospodarczego. 

Wreszcie wyjaśnić trzeba, że do 
spadku cen zboża przyczyniła się obe 
cenie bardzo poważnie sytuacja mię- 
dzynarodowa, a ściśle mówiąc zamk- 
nięcie kilku bardzo ważnych rynków 
zbytu dla importu zboża. Odnosi się 
to w szczególności do Niemiec i do 
Francji, które eksportują obecnie zbo 
że, płacąc premje wywozowe kilka- 
krotnie przewyższające jego wartości 
na rynku światowym. Sytuacja tego 
rodzaju 'wytworzyć musiała na mię- 
1 rynku zbożowym czę 

    

   

  

ministerstwa rolnictwa. 

ściowo bardzo poważne trudności, 

niemniej istnieją i tu objektywne po- 
wody do wiary w poprawę sytuacji. 

Wiadomość o katastrofie nieu- 
rodzaju w Ameryce potwierdzają się 
— i obecnie przypuszcza się, że tego- 
roczne zbiory w Stanach jednoczo- 
nych mie przekroczą 60 proc. zbiorów 
normalnych. Ponieważ Stany Zjedno- 
czone wywożą rzadko ponad 10 proc. 
swych sprzętów, więc nieurodzaj 
goroczny — wywołać tam musi brak 
zboża, który znakomicie przyczynić 
się może do wchłonięcia istniejących 
stocków i do usunięcia tego czynnika 
który od szeregu lat szczególnie de 
prymująco oddziaływał na międzyna- 
rodowy rynek zbożowy. W tych wa- 
runkach nie powinno rolnictwo kom- 
plikować sytuacji własnej i ogólno- 
gospodarczej przez niepotrzebne po- 
ięgowanie (podaży, dokonywane w 
chwilach  nieprzemyślanych  odrt- 
chów. 

      

К б оы СЕ B 

|POZNAJ OBCZYZNĘ, 

BY CENIĆ OJCZYZNĘ | й 
Dwie wycieczki morskie okrętemii 

»Polonia< й 
DO ZIEMI ŚWIĘTEJ, GRECJI I TURCJI, gą 
od 26 września do 10 października $ 
oraz od 10 40 24 października @ 
TRASA: Lwów — Konstanca — Haifa — | 

Jaffa — Ateny- Konstantyno- į 
pol - Konstanca — Lwow. 

Ceny biletėw od zt. 600.— Igczniel 
z paszportem i wizami. 

A informacje i sprzedaż biletów: gi 
HLINJA GDYNIA—AMERYKAF 
w Warszawie, ul. Marszałkowska 116, 8 
tel. 547-46, w Gdyni, ul. Waszyngtona, E 
weLwowie, ul. NaBłonie2,wKrakowie,| 
ul. Lubicz 3, w Rzeszowie, ul. a i 

  

XVIII kongres sjonistów. 
PRAGA, (Pat). W dniu 28 b. m. 

kontynuowano plenarne posiedzenie 
XVIII kongresu sjonistów. 

Na wstępie w imieniu sądu kongre 
sowego b. senator Kingel przedstawił 
kongresowi ostateczną decyzję sądu. 

Następnie przewodniczący kongre 
su Metzkin powitał gości przybyłych 
"na kongres: lorda Melchetta i lady 
Erleigh. Lord Melchett, podziękowaw 
szy za zaproszenie go na kongres, u- 
sprawiedliwiał się, że jeszcze obeenie 
nie może przemawiać po hebrajska, 
ale wyraził nadzieję. że tak się sta- 
nie już na przyszłym kongresie. 

Zkolei prezes Sokołow, zabiera- 
jąc głos, wspomniał o zmarłych w cią 
gu ostatnich 2 lat sjonistach, w szcze- 

gólmości zaś zabitego ostatnio w Pa- 
lestynie Arloseroffa. Specjalny ustęp 
poświęcił mówca Żydom niemieckim, 
którzy zginęli w czasie prześladowań 
Zwrócił on uwagę, że nie zgineli oni 
wprawdzie na stosach, jak za cza- 
sów inkwizycji, jednakże przedwczes 
na ich śmierć spowodowana była tyl 
ko dlatego, że byli oni Żydami. Naz- 
wiska ich nie są wprawdzie znane, 
ale wszyscy oni przejdą do Panteon i 
narodu żydowskiego. Kongres uczcił 
pamięć zmarłych przez powstanie. 

Następnie zagajony został dalszy 
ciąg debaty generalnej. Pierwszy prze 
mawiał przedstawiciel sjonistów ame 
rykańskich Rottenberg. W kwestjach 
politycznych wypowiedział się on za 
współpracą z lewicą sjonistyczną. W 
kwestjach gospodarczych wyraził о- 
bawę, że niemożliwe będzie przepro- 
wadzać osadzenia Żydów niemiec- 
kich w Ameryce i stwierdził, że ży- 
dostwo amerykańskie jest dzisiaj w 
tej mierze wyczerpane i spauperyzo- 
wane tak, że nie będzie mogło ono 
złożyć większych sum do funduszu 
żydowskiego. Mówca domagał się da 
lej międzynarodowej współpracy i po 
wołał się na ostatni wywiad z prezy- 
dentem Masarykiem, który oświad- 
czył, że problem Żydów niemieckich 
jest problemem międzynarodowym. 
SEE CB "PO CREED ZA AAC CAO ERO GR GR CBA 

POLSKI GRAKGHUS 
WSPOMNIENIE 

O TADEUSZU HOLOWCE 

D-ra Adolfa Kirschberga 
Jest do nabycia w księgarniach 

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

Ostątni Rok, W walce i burzy. 

Ri CRO CE CB OWE CUD UB GA CE WD GOZB GB 

Zkolei w imieniu sekretarjatu Ligi Na 
rodów witał zjazd Cataspini z Gene- 
wy. W dalszym ciągu przemawiał 
przedstawiciel frakcji dr. Weinthel z 
Palestyny, który w ostrych słowach 
zwrócił się przeciwko lewicy, doma- 
gając się równości prawa pracy dia 
wszystkich Żydów z Palestyny, bez 
względu na ich przynależność partyj- 
ną. Następny mówca Szapira domagał 
się w imieniu ortodoksyjnej organi. 
zacji robotniczej, by uznane zostały 
prawa religijne robotników ortodók- 
syjnych i wypowiadał się za ogólną 
organizacją robotniczą. Zkolei przed- 
stawiciel ogólnych sjonistów Supraski 
z Palestyny żądał zwiększenia emigra 
cji do Palestyny. Domagał się by usta 
wy emigracyjne zostały zmienione. 

Żabotyński zaprzecza 
istnieniu terorystów w Stron- 
nictwie rewiejonistycznen: 
PRAGA, (PAT). — Dziś w nocy preze. 

nistów — rewizjonistów Żabotyński pr ł 
grupę przedstawie eli prasy z Polski, obec 
nych na kongresie, którym oświadczył, że 
jest - absolutnie przekonany o. niewinności 
Stawskiego, Rosenblatta i Achimejera. Wy 
jątki z dziennika i notatki Achimejera 
czytame na sądzie — jak zresztą oświad 
czył sam imejer — tylko zarejęskówa 
niem różnych pogłosek, о 
lewicy w Palestynie o zabójstwie Arlosorofa. 
Niektóre z tych pogłosek były zakomuniko- 
wane listownie przed dwoma miesiącami. Na 
pytanie, czy mogła istnieć grupa terorystów 
w stronnictwie rewizjoniłycznem, o któryc: 
nie wiadomo partji — Żabotyński odpowie. 
dział, że jest to absurd. 

—o()0— 

    

    
     

    

     

    

     

Kontrola cen artykułów 
spożywczych. 

Wkrótce wejdzie w życie rozporzą 
dzenie o normowaniu cen przez wła- 
dze administracji ogólnej (wojewódz- 
two, starostwo). 

Jak dotąd, tylko niektóre artyku- 
ły pierwszej potrzeby podlegały kon- 
troli. Nowe zaś rozporządzenie umo- 
żliwi władzom administracji ogólnej 
roztoczenie nadzoru nad cenami na 
wszelkie artykuły pierwszej potnrze- 
by. Wobec tego, że zakres tych arty- 
kułów nie jest ściśle określony — bę- 
dą kontrolowane ceny prawie wsz) 
kich przedmiotów. (w. r.;. 

    

TEATR LUTNIA. 
„Polska krew* operetka O. Nedbala. 

Rewja „Len“. 

* Nazwisko Oskara Nedbala, auto- 
ra „Polskiej krwi', związane jest mo- 
cno z wybitnemi czynami artystycz- 
nemi w zakresie twórczości i odtwór- 
czości muzycznej, Znakomity ten mu- 
zyk, wirtuoz altówki, był przez dłu- 
gie lata jednym z filarów słynnego 
„Kwartetu czeskiego”, tego nieporów 
nanego zespołu kameralnego, który 
dzielnie przysłużył się propagandzie 
muzyki zespołowej na szerokim świe 
cie. późniejszym stadjum swej 
działalności zabłysnął Nedbal, jako 
pełen temperamentu i muzykałności 
dyrygent symfoniczny. W międzye 
sie oddawał się kompozycji, także 
poważnym charakterze; operetka by 
ła dla niego niejako momentem wy- 
poczynkowym, zdołał on jednak i w 
tej .polotnej formie uzewiętrznić wa- 
lory swojej muzykalności i zręcznoś 
ci technicznej. „Polska krew* posia- 

da muzykę nieco może zbyt naiwną, 

zwłaszcza w porównaniu z py sznemi 

    

  

   

jej uzorami takich „majstrów* tego 

genre'u, jak Lehar, Kalman inni 

współczeni. 

Wybór polskiego tematu operetki 

czyni ją dla nas tem ciekawszą, choć 

możliwa tu do zastosowania charak- 
ika melodyjna nie została wy- 

zyskana w dostatecznej mierze. Ryt- 

my mazurków i krakowiaków, nie wy 

czerpujące wszystkich możliwości, 
wprow adzaja pomimo to e о- 

żywienie całości. Toteż sceny tanecz- 

ne, zarówno jak i postać zadzierzystej 

szlachcianki, udającej  bóciankć, 

wywoływały na widowni objawy 

szczerego zadowolenia. 
W roli Zarembianki p. Gabrielli 

zaznaczyła swj talent szezerem uję- 

ciem całości i umiarem w uwydatnie- 

niu charakterystycznych momentów 

Doskonale sekundował jej p. Dem 

bowski w roli sympatycznego, Szcze- 

rego hr. Bolesława: gra! z przejęciem 

jak zwykle, i, jak zwykle dobrze Śpie- 

wał. P. Szezawiński w roli Bronisła- 

wa. znalazł wszystkie te okazje, które 

pozwałają mu z takim niewymusz0- 

nym humorem odtwarzać tenv ser de- 

cznych, rozkochanych, ale pechowych 

młodzieńców. P. Tatrzański przetwo- 

  

   

' rzył się w zamaszystego szłachcica, 

koniecznie przekonanego w swych 

zdolnościach dyplomatycznych. 

P. Hahmirska miała okazję rozwi- 

nięcia swego temperamentu w grze 

swobodnej, okraszonej dźwięcznyn. 

śpiewem i efektownym gwizdem. Re- 

sztę obsady stanowili (pp.: Molska 

(egzaltowana mama), Detkowski (we 

sały rezydent Maciej). 

Sceny taneczne miały duże zasto- 

sowanie, i wykonane były przez cały 

zespół z pp. Gorecką, Morawskim i 

Rubomówną na czele w sposób efc- 

ktowny i w układzie barwnym. 

Nad całością muzyczną przewodził 

kapelmistrz Wiliński, - nadając tem- 
pom i rytmice należyty wyraz. 

W pierwszej części widowiska о- 
perebkowego madawaną jest rewja 
propagandowa „Len'*, w której sceny 

recytacyjne p. Wołeki, jako typowe- 
ko Oszmianczuka, przeplatane są śpie 
wno- tanecznemi obrazami w wyko- 
naniu zespołów. Należy tu podkreślić 
wysoce pomysłowy układ tych scen, 
ich kolorystyczną stronę kostjumową 

oraz dekoracje p. Hawryłkiewicza. 

Wyróżniamy p. Rewkowskiego, jako. 
impatycznie i obiecująco zapowia- 

dającą 5 ę silę sceniezną. A. W. 
    

Pociąg roztrzaskał wóz 
3 osoby zabite 4 ranne. 

BYDGOSZCZ, (PAT). — W dniu wczoraj 
szym wieczorem, na przejeździe nowowyba 

dowanej linji kolejowej Górny Śląsk — Gdy 
nia, wpobliżu stącji Dembie, pociąg najechał 
na wóz, którym jechało 7 osób, powracają. 
cych z odpustu, Wskutek zderzenia wóz га 

stał całkowicie zdruzgotany. Wi katastrofie 
zginęło 3 osoby, 4 zaś zostały ciężko ranne. 
Zwłoki nieszczęśliwych ofiar przewieziono 
dlo konstnicy w Bydgoszczy, rannych zaś u- 
mieszczono w tutejszej lecznicy miejskiej. 

Tragiczny zgon słynnego 
lotnika niemieckiego. 

  

Słynny lotnik niemiecki Reinhold Poss, 
który zginął w katastrofie lotniczej w Wii- 

denburgu, koło Neustadt. 
Jak wiadomo, Poss w zeszłorocznym lo- 

cie okrężnym dookoła Europy zajął drugie 
miejsce po Ś. p. kipt. Żwirce. 

SRRERWEJEZ OWNER AREZZO 

Hawks ustanowił nowy 
rekord. 

BERLIN, (PAT). — Amerykański pilot 
Hawks ustanowił rekord nieprzerwanego 10- 
tu, przebywając 5236 km, z przeciętną szyb 
kością 322 kjn. na godzinę. 

Wyścig kolarski. 
WIARSZAWA, (PAT). — Wezoraj odbył 

się w Pułtusku na trasie Pułtusk — Chorzele 
— Pułtusk IV wyścig kolarski do granicy nie 
mieckiej. Trasa 170 km. Startowali zawod 
nicy z. całej Polski w liczbie 54. Bieg ukoń 
ezylo 35. W! ogólnej punktacji nagrodę prze 
chodnią Okr. U, F. W, zdobyła po raz dru 
gi drużyna robotniczego klubu sport. „Prad“ 
z Warsząwy, osiągając czas 33 godz. 13 mia. 

31 sek. (czas łączny 5 zawodników). Indywi 
dualnie pierwsze miejsce zajął Radke z Wzr 
szawy 6 g. 35,8 S. 

Tenis. 
BYDGOSZCZ, (PAT). — W dniu 28 bm. 

odbyły się konkurencje międzynarodowego 
turnieju tenisowego w mitach i doublach, — 
W. półfinale para Popławski — Lilpopówna 
zwyciężyła parę Bratek — Chaberówna 6:2, 
6:8, 6:0, Również para Popławski — Lilpo_ 
pówna zwyciężya parę Baranowski — Andru 
tówna 6:2, 6:1. W; finale para Stolarow -— 
Pozowska zwyciężyła parę Popławski — Lil 
popówna 6:4, 7:5. 

LWÓW, (PAT). — W poniedziałek w dru 
gim dniu międzynarodowego meczu teniso 
wego o drużynowe mistrzostwo Polski Legja 
przeciwko LTK. rozegrano po raz pierwszy 
w obecnym sezonie sensacyjny mecz pomię- 
dzy Tłoczyńskim a Hehdą. Niespodziewanie 
zwyciężył Tłoczyński 6:2, 2:6, 6:4, Zwycię 
stwo było najzupełniej zasłużone, gdyż Tło 

  

   

* czyński był przez cały czas lepszy. Hebda wy 
raźnie niedysponowany grał bardzo nerwo- 
wo. W drugiem spotkaniu para Hebda — 
Orzechowska pokanała parę Tłoczyński 
Neumanówna 6:2, 6:2, W ogólnej punktacji 
zwyciężyła Legja 5:2. 

Finlandja pokonała Łotwę 
HELSINGFORS, (Pat). W Helsing 

forsie rozegrany został mecz pikarski 
o robotnicze mistrzostwo Europy w 
grupie północnej między Finlandją a 
Łotwą. Zwyciężyła Finlandja w sto- 
sunku 2:0. 

Or. A LIBO 
choroby uszu, gardla i nosa 

POWRÓCIŁ 
Zawalna 22, od 1l 1213 — 5. 
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SŁUCHOWISKA 
Historłja pewnej rodziny. 

Mój : 
Ву! to wspanialy, el 

mój dostał posadę dobrze płatną i piękna je 

go małżonka mogła w zupełnym spokoju o 

przyszłość bezczynnie oddawać się troskom 

roku 192 

Przyjac 

  

przęjawiei ożenił się w    
piękny rok, 

rodzinnego wyłącznie, 

ikonjunktury. 

Jak ptaszek ska 

dobrej Zaro-    Nastąpiły 

bki mego pr 

kał z jednego st 

dziej lukratywne. Żona mu pr 

dości i maleństw. Rodzina się 

bko o 150 procent netto, biorąc pod uwa- 

gę liczbę jednostek żywych. Był tego po- 

wodu radość wielka w mym przyjacielu. Kitóż 

bowiem znał troski w latach 28.ych. 

Aliści w roku 1929 pojawiły się groźne 

iela rosły. 

anowiska na inne, 

    

coraz bar 

    
     powiększy 

      

W 1930 dochody mego przyjaciela zaczę- 

w roku 19: 

się bawić oszczę: 

    

A maleć wyraźnie, 

  

rowała sukienki. Przestali się Šalti pi ro- 

zmnażać. W) roku 1932-im stracił poraz pierw 

Na dworze 

zawie. 

  

szy posadę. Było to w styczniu. 

wiało śniegiem i zimnem. Ale gor: 

  

ja szalała w sercu mego przyjaci 

Po dwu miesiącach znaleźli (już w licz. 

bie mnogiej) źródła dochodowe. Otrzymali 

  

     
pracę i mój pr ciel i jego małżonka. We 

dwoje teraz pracowali na „dom“. Ale we 

dwoje zarabiali tyle co niegdyś sam „pan ro 

dziny'*, Statystyki w kraju głosiły, że na sku 

tek k u i masowego zatrudnienia kobiet, 

jako siły roboczej mniej płatnej, skala płace 

zmalała kilkakrotnie 

Żona zmęczona całodzienną pracą, jakże 

odbiegała od ideału małżonki wziętej w roku 

1927. Nabrała szorstkości w obejściu i brak 

czułości małżeńskiej coraz wyraźniej z jej 

  

  

Strony odczuwał znużony jak dawniej pracą 

mąż. 

Idylla (taka to i idylla) trwała tylko parę 

miesięcy. Już jesienią nastąpiły rugi męża- 

tek, Przy posadach utrzymali się tylko „wy 

rodzin Zredukowana nie- 

    

łączni żywiciele 

wiasta, nauczona doświadczeniem, wszczęła 

kroki rozwodowe. Adwokat zaczął wlec spra 

wę na kredyt. Małżońkowie żyli w idealnej 
zgodzie, 

zwaśnionych. 

ale nazewnątrz, dla świata udawali 

Kiedy ju 

    

zostało ustalone że 

HOB icielem — błysły smut 

  

nej kobiecie nadzieje zarobkowe, Chwilowo 

zajęła się practwem, czyli praniem. 

w kraju 

cego się kryzy 

ci wypadków 

  

   

  

skutek 

u kobieta sta 

głos na 

  

je się 

  

głównym żywieie- 

lem rodziny, podejmując się wszelkich, jakie 

Itylko się jej natrafią prac, do czego nie 

pcsuwa się mężczyzna, bardziej przywiąza- 

ny do swego zasadniczego zajęcia. 

Kiedy już naprawdę, bez żartów „zasad. 

miczem z ciem* ciela stało się 

ny — bezrobotny*, żona jego sta 

ła się naprawdę giową i żywicielką rodziny 

[Proces rozwodowy przerwali bo adwokat też 

'bez gotówki był i nawet na znaczki sądowe 
żal było wydawać złotówki. 

Przyjaciel mój w żaden sposób pracy do- 

stać nie może. Natomiast żona jego awanso- 

     

  

mego przy 

  

„zredukowa 

    

wała już na maglarkę w pewnem prywat- 

nem przedsiebiorstwie. Niedzielami dorabia 

cerowaniem, do czego mężczyzna nie może 

się ani rusz posunąć, 

Obecny pan i żywiciel w spódnicy staje 
się coraz bardziej despotyczny, szorstki i ma- 
ło czuły. Ale nic na tem nie traci dorasta ją_ 

ce pokolenie. 

Bo oto mężczyzna, ich ojciec zmienia, na 

skutek ciągłego przebywania w domu cha- 

rakter i usposobienie, 

Staje się subtelny i wrażliwy. Opiekuje 

się dziećmi jak najtroskliwsza niańka. W sto 

sunku do żony (będąc na jej utrzymaniu) 
wykazuje bardzo wiele przywiązania małżeń 
skiego. Dba o dom, jego estetykę i kulturę. 
Staje się bardzo mięki w obejściu skromnym 
Kosztem umie się bardzo esteytcznie i załot 
nie ubrać. 

    

Nabiera coraz więcej kokieterji. 

tuz. 

  

W Przedszkolu A. P. WYGODZKIEJ 
Teatralna 4, m. 4, tel. 6-42 

Przyjmuje się zapisy dzieci 4 — 7 lat. Ilość miejsc ograniczona. 
Zajęcia rozpoczynają się | września b. r. 
  

kuglja oglądana nie według Bedeckera. 
Wrażenia z wycieczki na polskim transatlantyku „Polonia”. 

(Dalszy ciąg). 

Szablon albo standard jest chara- 

kterystyczny dla Anglji. Turystę, ja- 

dącego przez ulice Londynu uderza w 

oczy szablon domów. Proszę wyobra- 

zić sobie kilkometr. długości ulicę 
zabudowaną z obu stron podobnemi 
do siebie kropka w kropkę domkami. 
Wymiary, ozdoby, kolor ścian, odrze- 
wia, ogródki przed domem i omal nie 

kwiaty w ogródku są jednego typu. 

Podobno nawet stali nieszkańcy tych 

domów, zwłaszcza w dni mgliste, lub 
gdy są zlekka zawiani, jedynie wed- 
ług numeru rozpoznają swe gniazdko 
rodzinne. Dodajmy do tego, że na ta- 
kiej ulicy mieszkają nieraz wyłącznie 
przedstawiciele jednego zawodu. Po- 
jkazywano mi np. ulicę lekarzy, ulicę 
notarjuszy i ulicę maklerów giełdo- 
wych. Należy zaznaczyć, że Anglicy 

mają wstręt do tych olbrzymich wie- 
lopiętrowych bloków tak charaktery- 

stycznych dla miast kontynentu. Dom 

ki przeto są małe, jednopiętrowe. Da 

każdego mieszkania prowadzi z ulicy 

osobne wejście, posiadające obowiąz 

kowo, podobnie jak w Holandji, 0z- 

dobne drzwi, opatrzone błyszczącą 
mosiężną kołatką. Przed domem znaj 
duje się zawsze mniejszy lub więk- 
szy ogródek, lub przynajmniej ganek 
ozdobiony pnączami. Na parterze la- 

kiego domku mieszczą się bawialnie, 

pracownie i pokoje ogólne, a na pię- 

trze, połączonem schodami wewnętrz- 

nemi — sypialnie. 

  

Tak mieszka Anglik, który w ży- 
ciu prywatnem, podobnie jak w poli- 
tyce, lubi „splendid isolation* i nie 
znosi wspólnej klatki schodowej lub 
wspólnej kontrolowanej przez stróża 
bramy wejściowej. Proszę sobie teraz 
wyobrazić te osiem miljonów łudnoś- 
ci Londynu rozlokowanej w miedu- 
żych izolowanych domkach, a wtedy 
mie będziemy się dziwić, że od przy- 
stani w Greenwich do centrum mia- 
sta (Skwer Trafalgarski, Parlament, 
Opactwo Westminsterskie) trzeba je- 
chać godzinę autobusem, a stamtąd 
do Ogrodu Botanicznego (Kew Gar- 
den) — godzinę i 20 minut. Natural. 
nie Środek miasta i najstarsza część 

czyli t. zw. City posiada duże wielko- 
miejskie gmachy, w których mieszezą 
się jednak sklepy, biura, karjiory, her 
baciarnie. W tej dzielnicy wre życie 
w dnie pow szednie od ósmej rano do 
szóstej wieczorem. Po szóstej zaś, a 
w soboty od pierwszej po południu 
aż do poniedziałku rano te dzielnice 
handlu i pracy są jakby wymarłe. Na 
ósmą z rana ąutobusy, koleje, statki, 
tramwaje zwożą do biur i sklepów te 
miljony pracowników zamieszkałe na 
olbrzymich obszarach dookoła City, 
a wieczorem je wywożą z powrotem. 
W sobotę od południa miasto pusto- 
szeje, albowiem ludność ucieka do 
parków, których w Londynie jest kil- 
kadziesiąt, ma place sportowe, a „jeśli 
mają środki to robią dalsze wyciecz- 

ki nad morze, w góry lub do innych 

miast. 

Anglicy wogóle lubią podróżować 
i zwiedzać. Robią to jednak zwy 
cicho i w skupieniu. Trzech pasaże- 
rów z Polonji robiło więcej hałasu w 
wagonie lub tramwaju, niż pięćdzie- 
sięciu Anglików. Cisza i spokój panu- 
je również w kinach, teatrach. her- 
baciarniach i restauracjach. W jed- 
nym z kin widzieliśmy jakąś parę, 
która się z dwuminutowemi przerwa 
mi stale obcałowywała, Sąsiedzi uwa- 
żali jednak, że jest to ich sprawa oso- 
bista, nie robili żadnych uwag na ich 
temat i jak gdyby tego nie dostrzega- 
li Wogóle spokój i niedziwienie się 
niczemu jest charakterystyczną cechą 
tego narodu. 

  

Nerwowość i pośpiech są Amgli- 
kowi obce. A za to we krwi ma przy: 
wiązanie do tradycji i umiłowanie na- 
rodowego szablonu. Młodzieniec an- 
gielski w czasie lata musi być ubrany 
w słomkowy kapelusz i piaskowe spo 
dnie, na uroczyste obiady w towarzy- 
stwie dam trzeba mieć frak, a na po- 
grzeby cylinder. Na Śniadanie muszą 
być grzanki z podsmażoną wędzonką, 
a do obiadu pudding. Anglicy jadają 
dużo, produkty mają pierwszorzędne, 
które jednak według naszych pojęć 
gastronomicznych potrafią zawsze do 
tego stopnia genjalnie spaskudzić, że 
przeważnie przeklinaliśmy angiels 
„lunch'e“ i „dinner'y“. Zimna bara- 
nina, rozbef, szynka i ryba solka są 
kamieniami węgielnemi, na których 
się opiera angielska sztuka kulinarna 
Do tego dochodzą jarzyny wygotowa- 
ne w wodzie bez soli i wszelkich przy 

    

praw. Kapusta, brukiew i pasternak 
należą do t. z. jarzyn marodowych. © 
zupach angielskich można powiedzie 
krótko: niech im Bóg tego nie pamię- 
ta — bo inaczej musiałby ich srodze 
za nie pokarać. Do mięs, ryb i ja 
rzyn, których zaletą jest fakt, iż nie 
mają żadnego określonego smaku, u- 
żywa się różnych sosów i przypraw, 
które wyrabiane są fabrycznie i przy 
ipominają nowoczesne specyfiki che- 
miczno-farmaceutyczne. Okrasą an- 
gielskiego menu są puddingi. Niekto- 
re z nich są nawet jadalne, większość 
jednak przypomina babki z klajstru 
krochmalowego. Lunch lub obiad z 
38—4 dań kosztuje 2 do 4 szylingów 
(szyling — 1,5 zł.). Z przyprawami w 
Anglji jest akurat odwrolnie niż u 
nas. Imbir używa się do piwa (ginge:- 
ale), cwkierków, puddingów, — miętv 
do czekolady, mięsa, a do melonów 
pieprzu. 

Dobra jest w Anglji herbata. Pija 
się najczęściej esencję herbacianą 
zlekka zabielaną śmietanką — to jest 
herbata angielska. Gdy się zażąda her 
baty chińskiej to oprócz esencji poda - 
ją garnuszek wody „gorącej. Anglicy 
mogą sobie pozwolić na pijanie samcj 
esencji, albowiem funt (453 g.) dobrej 
herbaty kosztuje w Anglji 1 do 2 szy- 
lingów. Herbatę pija się między 5.i6 
po południu (five-o-clock tea). Za je- 
den lub półtora szylinga otrzymuje 
się garnuszek esencji, śmietankę, bu 
łeczki, masło, marmeladę (jam), cia- 
stko i keks. Jak przy tak gruntow- 
nem objadaniu się potrafią Anglicy, 
a zwłaszcza Angielki zachować smu- 
kłą sylwetkę pozostaje dla mnie taje- 
maicą. Pozornie wyglądają Anglicy 

  

  

   

  

zdrowo, a. w aptekach angielskich 
przypominających nasze drogerje 
sprzedaje się przeważnie £lit, mydła, 
szczotki, pastę do butów, przybory fo 
tograficzne i rzadko tylko lekarstwa. 

Gdzie w Ang glji można dostać le- 
karstwo, tego nie odgadnie żaden z 

Czytelników. Otóż ni mniej ni więcej 
jak w pewnych ubikacjach, о К- 
rych się mówi, że król do nich pie- 
chotą chadza. Przekonałem się sam 
o tem. Byliśmy na lunchu w pewnym 
hotelu, Jeden z naszych towarzyszy 
zapytał o adres apteki, w której 
chciałby kupić aspiryny. — O, : 
rynę može pan kupič w naszej „lava- 
tory powiedział gospodarz. Nie 
Giza własnym uszom i poszed 
łem we wskazanym kierunku. Rze- 
czywiście w umywalni ujrzałem auto 
macik ścienny z napisem: „aby otrzy - 
mać żądany towar należy wcisnąć 6 
pensów w szczelinę, którą wskazuje 
strzałka i pociągnąć za rączkę”. W а- 
utomacie znajdowały się celofanowe 
pudełeczka z następującemi pastylka- 
mi: Aspiryna, Cascara -Sagrada, Chi- 
nina, Soda z miętą i Formalinowo- 
miętowe pastylki od chrypki. Podzi- 
wiałem popularyzację medycyny i za- 

utomatyzowanie samoleczenia w An- 
glji! „Dobrodziejstwa* tego systemu 
zakłóciło mi jednak wspomnienie prze 
czytanej niedawno książeczki angiel- 
sikej o rozpowszechnianiu się choro- 

by raka w Anglji. Podobno już dziś 
co czwarty człowiek w klinikach i 
szpitalach angielskich umiera na ra- 
ka, a jeszcze przed dwudziestu laty 
umierał na raka co dziesiąty, Ucieszy - 
łem się więc, że u nas w Polsce ist- 
nieje dotychczas średniowiecny sys- 

          

tem zasięgania w chorobie porady u 
lekarzy i nabywanie leków w kontro 
lowanych przez państwo i prowadzo- 
nych przez posiadających uniwersy 
ckie wykształcenie fanmnaceutó 

  

    

      

aP- 

tekach. W Anglji niema farmacji na 
uniwersytetach, niema państwowej 
kontroli aptek, niema taksy aptekar- 
skiej, ale są automaty do A 
lekarstw, a pozatem więcej gruźlicy i 
więcej raka niż u nas. Gdyby. nie świe 
tne warunki mieszkaniowe i higjeni- 
czne, w jakich żyją Anglicy, gdyby 
nie taniość owoców (tuzin bananów 
15 gr., duża pomarańcza — 13 gr. itp) 
to wątpię czy w istniejącym syste- 
mem Jęomocv, lekarskiej mogliby oni 
długo przetrwać. 

Że Anglicy „jednak wkrótce Lego 
systemu nie zmienią, zdaje się nie u- 
legać wątpliwości, albowiem nie lubią 

oni reform i nie lubią zwyczajów po- 
chodzących z kontynentu. Królewska 
gwardja ubrana jest w kostjumy z 
przed dwustu lat. Merowie miast w 
czasie uroczystości paradują w stro- 
jach z XV wieku. Dawniej Anglicy п- 
cinali często swym królom i kr rólo- 
wym głowy, a dziś z nabożeństwem 
ogradzają miejsca, gdzie stał pień ka- 
towski i odbywają do tych miejsc wę- 
drówki. Wogóle w Anglji można się 
wielu rzeczy nauczyć, chociaż niektó- 
re z nich na kontynentalne stosunki 
trzeba tłomaczyć odwrotnie. 

  

  

J. Muszyński. 
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Drugi dzień ogólnopolskiego 
Zjazdu Lniarskiego. 

W drugim dniu ogólno-polskiego 
Zjazdu Lniarskiego odbyło się w to- 
kalu Sekretarjatu Wojewódzkiego B. 
B. W. R. nadzwyczajne walne zgro- 
madzenie Towarzystwa Lniarskiego. 
Zgromadzenie zagaił dyr. Maculewie 
zapraszając na honorowego przewod- 
niczącego Rektora Staniewicza. W 
prezydjum honorowem zasiedli JE. 
Arcybiskup Jałbrzykowski, pani pre- 
mjerowa Prystorowa, dyrektor B-ku 
Rolnego Staniszewski, naczelnik wy- 
działu w ministerstwie rolnictwa Wioy 
zo, pik. Rudolph — przedstawiciel 
departamentu intend. M. S, W. Wród 
obecnych zauważyliśmy płk. Fr. Gu- 
zika — kierownika centralnego zao- 
patrzenia intendentury, konsula Do- 
nasa, przedstawiciela wielkiego prze- 
mysłu dyr. Kellera, dyr. monopolu sol 
nego Mickiewicza i wielu innych w 
bitnych osobistości oraz przedstawi- 
cieli ziemiaństwa i organizacyj rolni- 
czych. 

Dyr. Maculewicz wygłosi łobszer- 
me sprawozdanie z 5-letniej działalno 
ści T-wa Lniarskiego, zapoznając ze- 
branych z rozwojem akcji Iniarskiej 
na terenie całego kraju. Pięcioletnia 
wytężona praca T-wa Lniarskiego da 
ła okazałe wyn które bezpośrednio 
może społeczeństwo poznać na terenie 
Wystawy Lniarskiej. 

Akcja Iniarska popierana jest prze 
cewszystkiem przez koła rządowe. 

Instytucje rządowe i samorządowe 
oraz monopole państwowe wciągu 
dwuch ostatnich lat podniosły znacz- 
nie użycie wyrobów lnianych we 
własnym zakresie. Najpoważniejszym 
konsumentem krajowego włókna jest 
wojsko. Państwowy monopol solny 
wykazuje także większe zaintereso- 
wanie wyrobami lnianemi. W roku 
ubiegłym i bieżącym monopol ten za- 
mówił worków lnianych na sumę о- 
koło 3 miljonów złotych. Także Mi- 
nistersterstwo Sprawiedliwości popie 
ra akcję Inianą. W ostatnim roku za- 
mówiło przędzy lnianej dla więzien- 
nych warsztatów tkackich na sumę 
około miljona złotych. Ministerstwo 
W. R. i O. P. wydało niezmiernie do- 

        

  

  

   

    

  

  

niosłe zarządzenie, które ustała, że 

przepisowy uniform letni uczni i ucze 
nie szkół państwowych ma być wyko 
rany z płótna lnianego. Ministerstwo 
Poczt i Telegrafów zamierza zastąpić 
tkaniny bawełniane, używane na po- 
trzeby tego ministerstwa, tkaninami 
z krajowego lnu i konopi. Spodziewać 
się należy, że państwowe fabryki na- 
wozów sztucznych, które zakupiły już 
próbne partje worków lnianych w 
Bazarach Przemysłu Ludowego w 
Wilnie i Nowogródku, zgłoszą na przy 
szłą kampanję większe zamówienia 

na worki lniane. Cukrownie polskie 
zamierzają wykorzystać do opakowa 
nia cukru tkaniny Iniane w wysokośc: 
do proc. ogólnego zapotrzebowania 
worków. 

Jak widzimy włókno krajowe kro 
czy pewnie do zwycięstwa nad impos 
towaną bawełną. Przemysł polski, któ 
ry początkowo niechęinie ustosunko 
wał się do drogiego surowca krajo- 
wego (a w dwa razy lepszego od ba- 
wełny) zmienia stopniowo front i po 
większa stale ilość wrzecion lnianych 
których liczba dosięga obecnie 25 ty». 

Towarzystwo Lniarskie dąży nie 
tylko do iększenia wewnętrznej 
konsumpcji krajowego włókna, lecz 
także i do podniesienia jakości jego, 
nad czem czuwa specjalna instytucja 
— Lmiarska Centralna Stacja doświad 
czalna. Stacja ta bada gatunki lnu, 
sposoby jego przetwarzania i t. p. i 
dzieli się swemi złobyczami z produ- 
centami. 

Wczoraj nastąpiło właśnie poświę 
cenie lokalu i pracowni Lniarskiej 
Centralnej Stacji Doświadczalnej przy 
ulicy Św. Jacka Nr. 2, w której to 
uroczystości wzięło udział szereg oso 
bistości ze sfer urzędowych i przemy- 
słowych na czele z b. premjerem Pry- 
storem i jego małżonką. Dyr. Jagmin 
oprowadził abecnych po lokalu Stacji 
i ogródkach udzielając obszernych 
informacyj. 

O podwieczorku Iniarskim który 
zakończył drugi i ostatni dzień Zjaz- 
du, piszemy na innem miejscu. (h) 

    

Len w teatrze, w klubie ' 
szlacheckim, na Wystawie 

Len wszędzie! To hasło Wilna w 
ostatnich dniach. Rewja w teatrze jest 
na ogół ładnie pomyślana i melodyj- 
na, największe powodzenie miał bo- 
daj p. Wołłejko, „jakžesz? Oszmian. 
czuk na wystawa przyjechawszy”, wy 
borny i prawdziwy w typie. Ładnie 
rósł len i wiatr tańczący obrywał mu 
błękitne kwiatki, bardzo efektownie. 
Prząśniczki witane oklaskami nader 
wdzięczny tworzyły obrazek ale | 

każ szkoda, że po melodyjnej przy- 
śpiewce nie słyszeliśmy Prząśniczek 
Moniuszki tak odpowiednich do oko- 
liczności. Stroje też były jakieś ni to 
ni owo — powinny być wiejskie, daw 
ne, albo współczesne, a te nie były 
zbyt gustowne. Rewja mody bardza 
dobrze p. prezentowała, p. Halmis- 
ska miała zwykłe powodzenie w zie- 
łonej z żółtem sukni lnianej i balowej. 

Wczoraj zaś popołudniu tłumy 
zbiegły się i zcisnęły w Klubie Szla- 
checkim na oględziny strojów lInia- 
nych. Sfery połączyły się pod ha- 
słem tej miłej roślin" o błękitnych о- 
<czach śpiącej królewny. 4 

Byli P-two Premjerostwo Prysto- 
rowie, wojsko licznie i wesoło oblewa 
ło len przy bufecie, ziemiaństwo za- 
stanawiało się czy nie chodzić do I 
by Skarbowej w parciankach, bo po- 
datki na nie droższego nie pozwolą, 
inteligencja, literatura, prasa, prze- 
mysł i reszta, ciasno i bez komfortu, 
ale dawno już wiadomo że w Wilnie 
Jest atmosfera spartańska i pełna pro- 
stoty, bawili się jednak wesoło i tań- 
czyli ochoczo. 

Jury złożone z p. Szumańskiej, p. 
Hoppena i dyr. Hulewicza przyznało 
nagrody: l. bez spornie p. dr. Swido- 

    

   

    

j z białostockiego ea 
śliczny żakiecik zlotawy do białej su 
kni, III. p. Zdrojewska za barwioną 
ma niezabudkowy kolor sukienkę, IV. 
P. Ciundziewicka za suknię z szarego 
płótna z szafirowemi ślicznemi „dziaż 
kami“, V. p. Halmirska za fantaz ję 
balową zielono-żółtą. 

Nagrody stanowiłe obrusy, serwe- 
ty i pijama. 

Panowie: I. Dyr. Maculewicz, If. 
p. Rewkowski niebieski garnitur, III. 

p. Staniukiewicz otrzymali kilim i po 
koszulinie b. ładnie wyszytej, 

Zauważylśmy jeszcze sporo ład- 
nych sukienek: p. Starościny Kowai- 
skiej, p. Pythonówny, p. Bohdanowi- 
<zówny, p. Jagminówny dwie ostatnie 
z pąsowemi diżkami. Zdaje się że te 
właśnie tkane ozdoby nadają się spe- 
cjalnie do kostiumów. Gdyby wyna- 
leźć jakiś sposób żebv się to płótno 
tak nie gniosło szybko, były by z nie- 
go niejedne stroje, ale i tak na do- 
mowe i plażowe sukienki okazuje się 
że mają wiele uroku. Panowie na ogół 
mieli koszule z płótna i wielce je so- 
bie chwalili. Len wszędzie! Len na 
każdym, na każdej, R. 

Nauczycielka muzyki 
WACŁAWA CUMFT rozpoczyna lekcje 

z dniem |-go września. Przyjmuje zapi- 

ay codziennie rano do |2-ej i 944—6 w. 

Wiwulsskiego 6—23. 

  

  

  

  

Powrót min. Zawadzkiego 
i sen. Wiechowicza 

do Warszawy 
Pan minister skarbu prof. Włady- 

sław Zawadzki udał się w poniedzia- 
łek dnia 28 b. m. z powrotem do War- 
szawy samolotem pasażerskim „,Lo- 
tu: 

Tym samym samolotem powrócił 
również do Warszawy senator Wie- 
chowiez, prezes Rady lzb Rzemieślni 
czych który bawił w Wilnie na zjeź- 
dzie rzemieślniczym. 3 

  

GIELDA ZBOŽOWO — TOWAROWA 
1 LNIARSKA W WILNIE 

z dnia 28 sierpnia 1933 r. 
'Сепу za towar średniej handlowej jako- 

ści, parytet Wilno, — W złotych za 1 q 
(100 kg). 

Żyto zbierane nowe 15,25. Pszenica zbie 
rana mowa 21. Owies zbierany 12,50 — 13 

Mąka pszenna 4/0 A. Luks. 36,62 i pół —- 
36,87 i pół — 36,50 — 38,50. Mąka żytnia do 
55 ргос. 25 — 26. Mąka żytnia do 65 pros. 
20 — 21. Mąka żytnia sitkowa 17. Mąka żyt 
nia razowa 17. Mąka żytnia szatrowana 19. 
Otręby żytnie 9. Otręby pszenne cienkie 9 — 
9.50. Otręby jęczmienne 8,50. Kasza gryczana 
1/1 palona 39, Kasza gryczana 1/2 palona 
36, Kasza gryczana 1/1 biała 37. Kasza perło 
wa ipecak iNr. 2 27. Kasza perłowa Nr. 3 --. 
Kasza owsiana 50. Siano 5,50. Słoma 5.00. 
Siemię lniane 90 proc. —, Len łtrzep. Woło- 
żyn 1299,00 — 1342,30. Len trzep. Druja 
1104,15 — 1347,45. Len trzep. Dokszy 
1234,50 — 1277,36. Len trzep. Traby 1234,5) 
— 1277,35. Kądziel Grodzieńska 1158,28 -— 
1179,53. Len czesany —, (Basis I sk. 216,50 
za 1000 kg. f.co stac. załadowania), 

. Ogólny obrót w tonnach: 110. 

  

  

  

    

К ОО va ES MS Ka 

Kozolucjo |-go СОЬ Anemiošinitego ), vileiskiogo, 
Wczoraj w lokalu Izby Rzemieśl- 

niczej, począwszy od godziny 9-ej ra- 
no, obradowały cztery komisje pierw- 
szego zjazdu rzemieślniczego, przygo- 
towując rezolucje, któreby wyczerpa- 
ły na bardziej palące sprawy w życiu 
rzemieślnika Ziemi Wileńskiej. 

O godz. 15-tej rezolucje te zostaiy 
przyjęte przez aklamację przez ucze- 
stników zjazdu, zgromadzonych na 
ll-giej części obrad w Małej Sali Miej- 
skiej. 

Rezolucje komisji podatkowej i 
świadczeń socjalnych, której przewo- 
dniczył inż. Namysł, są, w ogólnych 
zarysach następujące: 

Rzemiosło domaga się utrzymania 
podatku ryczałtowego na dalsze lata 
1 ustalanie jego wymiaru na podsta- 
wie lat 1931, 32 i 33, — oraz większe- 
go stopniowania kategoryj świadectw 
przemysłowych względnie wprowa- 
dzenie możliwości wykupywanią do- 
datkowych świadectw przem. waż- 
nych na pewien okres czasu przy ok- 
reślonej ilości zatrudnionych w war- 
szłacie, 

W sprawie podatku dochodowego 
rzemiosło domaga się respektowania 
przez władze Skarbowe norm šred- 
niej dochodowości, ustalanych przez 
reprezentację rzemieślniczą, oraz po- 
wołania przy poszczególnych urzę- 
dech skarbowych Komisyj Zawodo- 
wych Rzemieślniczych. 

Rzemiosło domaga się — eałkowi- 
tego umorzenia zaiegłości podatko- 
wych tym rzemieślnikom, którzy nie 
są w stanie ich opłacić, wszystkim zaś 
innym rozłożenie ich na długotermi- 
nowe raty bez doliczania procentów 
za zwłokę — oraz zakazu egzekwowa 
wania narzędzi pracy z uwzględnie- 
niem napędów mechanicznych, bez 

których warsztat nie może normalnie 
pracować. Domaga się także rozłoże- 
nia na raty opłat należnych z tytułu 
daniny majątkowej. 

W sprawie Świadczeń socjalnych 
zjazd domaga się usunięcia dotychcza 

sowego systemu obliczania składexs 
ubezpieczeniowych ma rzecz Kasy 
Chorych i Zakładu Ubezpieczeń od 
Wypadków, drogą zmniejszenia tych 
opłat oraz najszybszego wprowadze- 
nia w życie zcaleniowej ustawy ube:- 
(pieczeniowej. Ze wzgledu na to, iż in- 
terpretacja ustawy o Funduszu Pracy 
w przedmiocie opłacania składek 
przez rzemieślników, wykupujących 
świadectwa przemysłowe XIII kate- 
gorji, nasuwa pewne wątpliwości, —- 
rzemiosło domaga się wstrzymania 
egezekugji z tytułu opłat na rzecz 
Funduszu Pracy do czasu wyjaśnienia 
tych wątpliwości przez odnośne wła- 
dze. 

Rezolucje komisji zbytu produkcji 
rzemieślniczej, która obradowała pod 
przewodnictwem posła Ptaszyńskiego 
zdążają do stworzenia jaknajkorzyst- 
niejszych warunków dla eksportu wy 
zebów rzemieślników wileńsk. Prze- 
dewszystkiem więc rzemieślnicy do- 
magają się zrealizowania projektu na- 
ukowego Instytutu Rzemieślniczego 
w Wilnie, któreby przez popularyza- 
cję nowoczesnych metod produkcji 
zwiększył wydajność i jakość pracy 
warsztatów. Jednocześnie zjazd ape- 
luje do całego rzemiosła wileńskiego, 
aby poparł ideę utworzenia Muzeum 
Rzemieślniczego w Wilnie oraz do- 
maga się od Izby Rzemieślniczej by ta 
wysyłała eksponaty na wystawy za- 
graniczne 

W celu należytego wykorzystania 
przez rzemiosło naturalnych bogactw 
Wileńszyzny zjazd apeluje do rolni- 

ctwa o ścisłą wpółpracę przy reali- 
zowaniu programów eksportowych: 
jakto koszykarstwo (należyte rozwi- 
nięcie. plantacyj wikliny), rzeźnictwo 
(należyta hodowla bydła i SWaĘ itp. 
Dla należytego podniesienia rolnictwa 
na Wileńszczyźnie oraz zwiększenia 
eksportu wyrobów rzem. w znacznym 
stopniu uzależnione jest od budowy 
nowej rzeźni i chłodni w Wilnie. Na- 
leży także stworzyć centralny Bank 
Rzemieślniczy z oddziałami na pro- 
wincji, który miałby na celu finanso. 
wanie całej akcji związanej z produ- 
kcją rzemiosła. ` 
V04004000000 44414 0000 0000000 PPLL00447045 

zarglczne | inieligontne 
osoby! 

į Zapewniony byt 39 1000 zł. 
miesięcznie 

Informacyj udziela: T-wo Bankowe 
w Grodnie przy ul. Hoovera 9. 

  

  

  

  

  

  

ПСОа 

Wydobycie zwłok tragicznie zmarłego żołnierza. 
Na dnie ściskał on kurczowo wbity do rzeki pal 

We wczorajszym numerze „Kurjera*ć do 
nosiliśmy już o tragicznej śmierci starszego 
sapera 3 bataljonu pierwszej kompanji szkoł 
nej Romana, Żuchowskiego, który utonął w 
czasie robót saperskich w miejscu gdzie Wi 
lenka wpada do Wilji. 

Dopiero wczoraj udało się wydobyć zwło 
ki żołnierza. Zagadkowem wydawało się że 
po określonym czasie zwłoki same nie wy. 
płynęły na powierzchnię, > 

  

  

W czasie przeszukiwania dna w okolicy, 

gdzie miała miejsce katastrofa, w pewnym 
miejscu zauważono zwłoki żołnierza w pozy 
cji stojącej. — Przypuszczają, iż żołnierz bę 
dąc w ostatniej chwili jeszcze przytomny kur 
czowe łapał się za każdy obcy przedmiot i 
będąc na dnie rzeki uchwycił się za słup któ 
ry niestety był mocno wbity w dno rzeki. 

Pogrzeb Romana Żuchowskiego odbędzie 
się prawdopodobnie jutro, Narazie zwłoki 
speczywają w kostnicy przy szpitalu woj 
skowym na Antokolu. (e). 

   

  

Aresztowani urzędnicy skarbowi 
osadzeni w więzieniu na Łukiszkach. 

We wczorajszym namerze „Kurjera* do. 
nosiliśmy o aresztowaniu urzędnika skarbo 
wego IX stepnia służbowego Ernesta Klinga, 
pełniącego ostatnie obowiązki referenta no 
datkowege Il-go Urzędu Skarbowego © 
byłego urzędnika skarbowego  Bolesławx 
Nowiekiego pierwszego pod zarzutem pobie. 
rania łapuwek, a drugiego o pośredniczenie 

    

przy pobieraniu takowych. 
Jak się obeenie dowiadujemy wczoraj obu 

zatrzymanych z polecenia władz prokurator 
skich osadzeno w więzieniu na Łukiszkach. 
Względem aresztowanych zastosowano w 
charzkterze środka zapobiegawczego 2 mie- 
sięczny areszt bezwzględny. (©) 

/W rezolucjach Komisji stanu nie- 
legalnego w rzemiośle, która obrado- 
wała pod przewodnictwem dyr. Ak- 
sentowicza, zjazd prosi o jaknajszyb- 
sze znowelizowanie Ustawy Przemy- 
słowej i podjęcie energicznej walki z 
nielegalnemi warsztatami. Ze względu 
na to, że instytucje państwowe i sa- 
morządowe często oddają zamó- 

wienia na produkty rzemieślnicze oso 
bom niewykwalifikowanym lub za- 
kładom szkolnym, więziennym i t. p. 
zjazd domaga się zobowiązania tych 
instytucyj do oddawania wszelkich 
zamówień rzemieślnikom, spółdziel- 
niom lub spółkom rzemieślniczym le- 
galnym. 

Rezolucje komisji dokształcania 
zawodowego, której przewodniczył 
dyr. Mencel, domaga się powiększenia 
ilości szkół dokształcających zawodo- 
wych. Szkoła taka powinna być w 
żdem mieście powiatowem. Zjazd do- 
maga się także, by Magistrat urucho- 
mił w jaknajkrótszym czasie zlikwi- 
dowaną w Wilnie publiczną szkołę 
dokszłałcającą zawudowo Nr. 1. Zjazd 
uważa za cenzus. wymagany przy 
przyjmowaniu do terminu ukończenie 
4-ch oddziałów szkoły powszechnej. 

Uchwalono także specjalną rezo- 
lucję dotyczącą zawodu piekarskiego, 
która zawiera szereg żądań, mają- 
cych na względzie dobro tego zawo 
du. 

  

  

    

  

   Wykłady wieczorowe, 

  

Do kompletu 
dzieci ze sfery inteligentnej..Nauka w lokalu Zawalna |. 

Uczestnicy zjazdu uchwalili 
rócz tego rezolucję ogólną: 

„Wobec zakus hitlerowskich Niemiec na 
całeść granie Rzeczypospolitej Polskiej — 
Zjazd gorąco zapewnia, iż rzemiosło wileń 
skie golowe jest walezyć do ostatka sił o 
każdą piędź n: yeh ziem i protestuje prze- 
ciwko gnębieniu w barbarzyński sposób о- 
bywateli Państwa Polskiego, zamieszkałych 
w Niemezech“, 

Wyslano depesze: 

Prezydent Rzeczypospolitej prof. 
Ignacy Mościcki. 

Pierwszy Zjazd Rzemieślniczy Wo- 
Jewództwa Wileńskiego prz a Ci 
Dostojny Panie Prezydencie wyrazy 
synowskiego oddania i zapewnienia 
o swej nieustannej gotowości w pra- 
cy nad obywateleskiem cementowa- 
niem północno-wschodnich rubieży 
naszego kraju”. 

Pierwszy Marszałek Polski Józet 
Piłsudski, 

Rzemiosło wileńskie zebrane na 
pierwszym swym zjeździe wojewódz- 
kim pragnie zapewnić Cię Panie Mar. 
szałku, że wierne Twym wskazaniom 
ideowym i skoordynowane zgodnym 
rytmem kochających Cię serce, gotowe 

jest zawsze na Twój rozkaz złożyć o- 
fiarnie swe życie na Ołtarzu Ojczy- 
zny“.. 

Wyslano takže depesze do p, min. 
Zarzyckiego, wojew. Jaszezolta i woj. 
Kirtiklisa. 

Na tem zjazd zakończono. (h) 

op- 

    

   

  

  

Roczne Kursy Handlowe | 
na Księgowych — Bilansistów. 

Stow. Abs. Instytutu Nauk Handl.- Gosp, przy poparciu POLSKIEGO TOWA- 
RZYSTWA KRZEWIENIA WIEDZY HANQL. i 

WILNO, MICKIEWICZA 18 (lokal Inst. Nauk. H.-G.) 

Inform. i zapisy codz. 6—8 pp. 

EKONOMICZNEJ W WILNIE 

Niezemożnym daleko idące zniżki. 

  

przechodzącego kurs 3 roku szkoły 
powszechnej, przyjmę jeszcze 2 lub. 3 

Wiado- 
mość: Archanielska 7 — 2 od godz. 9do || z rana. 

  

A. Studnicka. 

  

Wypadki w związku z Targami Północnemi. 
W związku z 6iwarciem w Wilnie Tar- 

gów Północnych zanotowano w kronice kry 
min: j Szereg wypadków mających pewną 
styczn z Targami. 

OKRADZIONY KUPIEC. 

Kupiee drzewny p. Samuel Gersztejn zam, 
przy ulicy Arsenalskiej 4, wybrał się w u- 

biegłą niedzielę na teren Targów Półnoenych 
Gdy Gersztejn wyszedł z jednego z pawilo 
nów i sięgnął do kieszeni skonstatował brak 
portfelu. 

Jakiś kieszonkowieć korzystając z tłoku 
wykradł mu portfel zawierający banknot 100 
zł., dwie złcte monety 5 rublowe oraz biłon 
na nieznaczną sumę. 

Poszkcćowany poskarżył się policji, któ 
ra poszukuje sprawey, 

SPRYTNY TRICK ZŁODZIEJSKI, 

Cyla Milejkowska złożyła w policji nastę 
pujący meldunek: Wczoraj do mieszkania 
jej przy ulicy Bonifraterskiej 6 zgłosiła się 
jakaś nieznana jej kobieta, która przedsta- 
wiła się jako Janina Drzewicka zam. w War 
Szuwic przy uliey Marszałkowskiej 45. 

Nieznajoma oświadczyła, iż przybyła do 
Wilna z Warszawy celem zwiedzenia Tur 
gów i że przy okazji przywiozła dla nich 
pozdrowienia od krewnych. P. Milejkowska 
zaprosiła nieoczekiwanego gościa do pokoja 
częstowała ją herbatą z konfiturami, oraz 
„herbatnikami własnego yrobu*. Nowoprzy 
była pe półgodzinnej wizycie nagle podnin 
sła się i eświadczyła, iż musi udać się już 
na Targi, gdzie czeka na nią mąż, Dopiero 

   

  

  

    

po jej odejściu Milejkowska spostrzegła, iż 
z mieszkania zginął złoty zegarek oraz in 
ne rzeczy. Podejrzewa o kradzież ową rzeko 
mą warszawiankę. 

Policja poszukuje złodziejkę. 

NA GWAŁT NIE MOŻNA... 
Policja spisała protokół przeciwko nieja- 

kiemu K. Jasimowiczowi, stałemu obywate 
lewi Wiilna, który chciał koniecznie przedo 
stać się na teren Targów bez biłetu, a gdy 
mu w tem przeszkodzono zaczął awanturo- 
wać się i w dodatku tak głośno, iż nadbiegł 
posterunkowy, który odprowadził go do ko 

misarjatu. Sprawę przesłano do sądu sta 
rościńskiego, 

ZGUBIŁ TRZY TYSIĄCE ZŁ. W DRODZE 
NA TARGI. 

Inżynier Koziorowski, stały mieszkaniec 
Warszawy (Nowogródzka 41), zameldował po 
licji, iż w drodze z Warszawy do Wilna, ilo- 
kąd przybył na Targi Północne, zgubił trzy 
tysiące zł. oraz weksli na znaczną sumę, kłó 
re miał dostarczyć jednemu z mieszkańców 
miasta Wilna. 

Możliwość kradzieży poszkodowany wy- 
klucza. 

NIEPORZĄDANI GOŚCIE. 

Wezoraj wieczorem wywiadowcy wydzia 
łu śledczego, który czynią wszystko by u 
chronić zwiedzających Targi od złodziei, za 
trzymali trzech kieszonkoweów, spodziewa 
jących się na terenie Targów bogatego ро- 
łowu, (e) 

—
 

Kij ma dwa końce. 
Pan Wiktor Piotrowski, zamieszkujący w 

lym okresie czasu, w k m dział 
przy ulicy Dąbrowskiego 7, zau 
pokojem, że drzwi jego mieszka 
przez kogoś oble e naftą i pody 
szczęście drzewo stawiało 
nia i dlatego zaw. .e się końc 

dliwem zakopceniu. 
Pan Piotrowski zawiadomił o 

wym wypadku policję. W mi 
drzwiami zasiadł wywiadowca, | 
go dnia po kilkugodzinnem oczekiw 
słyszał za drzwiami podejr 

K tarz i ujął z na 
enedyktę Husz: 
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Wczoraj Hu 
dem. Pan Pictrows 
Na mocy amnestji sąd umorzył 

ko Huszczance, 

  

     

  

     zeszła z ławy 

— bez żadnej kary. 
Natomiast pan Piotrowski został uka 

grzywną w wysokości 20 zł. lub 2 dniami are 
sztu. Dlaczego? Sąd uznał jego niestawienri 

  

ctwo za nieusprawiedliwione. Włod. 

—0()о— 

WILNO. 

W/DOREK, dnia 29-go sierpnia 1933 r. 

1.00: Czas, 7.05: Gimnastyka. 7.20: Muzy 
ka. 7.30: Dziennik poranny. 7 
7,52: Chwilka gosp. dom, 11,5 5. 
Koncert. 1 : Prasa. Kom, 12,35: D. c. 

Dziennik południowy.  14,00- 
Program dzienny. 14,55: Muzyka (płyty). -- 

   

      

     

          

       

    

15,25: Giełda rolnicza. 16,35: Muzyka (płyty) 
Muzyka 

taneczna. 18,15: W| warsztatach Gdyni — od- 

czyt. 18,35: Recital śpiewaczy. 19,05: Rozmai 
tości. 19,20: Porty bałtyckie — odczyt. litew 

ski, 1 Program 1 e. 19,40: Na wid 
nokre 20,00: Godzina życzeń (płyty). -- 
20,50: Dziennik wiecz. 21,00: Bieżące wiad. 
rolnicze. 24,10: D. c. koncertu. 22,00: Muzy 

ka taneczna, 5: Wiad, sportowe. 22,35- 
Kom. met. 22,40: D. c. muzyki tanecznej. 

   

  

ŚRODA, dnia 

7,00: Gzas. 7,05: Gimnastyka. 7,20: Muzy 
30: Dziennik poranny. 7,36: Mi 
hwilka gosp. domowego. 11.57 
uzyka. 12,25: Prasa. Kom. 12,3; 
ki. 12,55; Dziennik południowy 

14,50: Program dzienny. 14,55: Muzyka pły 
ty). 15,25: Giełda rolnicza. 15,35: Muzyka 
(płyty). 15,45; Skrzynka P, K. O, 16,00: Kon. 
cert z Ciechocinka. 17,00: Dożynki w Spaie 
— odczyt. 17,15: Koncert solistów. 18,15: Do 

tychczasowe wyniki działalności Funduszu 
Pracy. Odczyt wygł. dyr. Madeyski, 18,35: 
(płyty). 19,10: Rozmaitości. 19,20: Przegląd 
litewski. 19,35: Program na czwartek. 19.40: 
Kwadrans literacki. 20,00: Wieczór piosenki. 
20,50: Dziennik wiecz, 21,00: Skrzynka roln 
21.10: R skrzypcowy. 22,00: Muzyka ta- 
neczn: Wiad. sport. : Kom. met. 
22,40: Muzyka taneczna. 

30 sierpnia 1933 r 
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NOWINKI RADJOWE. | 
PIEŚNI POLSKIE, 

Dzisiaj, we wtorek o godzinie 18,35 roz- 
pocznie się przed! mikrofonem recital śpie 
waczy znanej artystki operowej Haliny Les 
kiej. Program zawiera pieśni Komorowskis 
go, Galla, Pankiewicza i Karłowicza. Akom 
panjuje prof. L. Urstein. 
ias 

MUZYKA DLA ZNAWCÓW. 
Jutro w środę o godzinie 21,10 radjostac- 

je polskie transmitują z Warszawy konce:t, 
którego program wypełni skrzypaczka p. E. 
Umińska. Usłyszymy w jej wykonaniu utwa 
ry Bacha i Schuberta w opracowaniu Krei 
slera, następnie Ravela, Debussyego i in. 

WALKA Z BEZROBOCIEM, 
Reorganizacja (państwowej akcji zwaicza- 

nia bezrobocia doprowadziła do utworzenia 
w roku bieżącym t. zw. Funduszu Pracy, któ 
ry subwencjonuje roboty publiczne w kraju. 
Z odczytu dyr. Madeyskiego (na środę godz. 
18,15) społeczeństwo dowie się o dotych. 
czasowych wynikach działalności tej ważnej 
instytucji, OE = 

KURJER SPORTOWY. 
Trasa Iil-go wyścigu kolarskiego dookoła Polski. 

x. 

WILNO >, 
sunt 

  

W dniu 1 września rozpoczyna się w Pol. 
sce III wyścig kolarski dookoła Polski, ог- 
ganizowany przez Warszawskie Tow. Cykli. 
stów, 

Zdjęcie przedstawia trasę tego wyścigu. 
Poszczególne etapy wynoszą: Warszawa — 

  Toruń 213 klm. — Ostrołęka 248 klm, — 
Grodno 199 klm. — Wilno 183 klm. — Li 
115. klm. — Wołkowysk 208 klm, — Brze 
n/B, 241 klm, — Lublin 165 klm. — War. 
szawa 160 klm. Razem 1.722 klm. 

    

Sportowcy zagraniczni wyjechali. 
Wezoraj wieczorem wyjechali już 

z Wilna Łotysze i Estończycy, którzy 
bawili u nas na zawodach międzyna- 
rodowych. 

Goście byli u nas trzy dni, a wczo- 
raz będąc już po zawodach zwiedzali 
miasto i Targi Północne. 

Bardzo miłe wrażenie zrobili sym- 

patyczni Estończycy, z którymi pier- 
wszy bodaj raz bliżej zetknęliśmy się 
Warto więc z nimi częściej utrzymy 
wać stosunki bo pod względem spor- 
towym to przewyższają oni Łotyszów 
O tem mówią przecież bardzo wyraž- 
nie same wyniki, które są na pozio- 
mie europejskim. 

W niedzielę regaty wioślarskie 
W niedzielę na Wilji odbędą się 

doroczne jesienne regaty wioślarskie. 
Regaty te będą przedostatnią re- 

wją naszych wioślarzy, gdyż czeka 
nas jeszeze jedne regaty długodystan- 

sowe. 
Niedzielne regaty zapewne odbędą 

się w konkurencji Grodna z Wilnem. 
O szczegółach pisać jeszcze bę- 

dziemy w odpowiednim czasie. 

   

PODZIĘKOWANIE ZA MARATON. 
„ Przeprowadzenie techniczne ma- 

retonu należy zawsze do jednej z naj- 
trudniejszej konkurencji, I w Wilnie 
z tem było b. dużo kłopotu, a że or- 
sanizacja stała na niezivm stosunko- 
wo poziomie, to w szczególności nale- 
ż» się słowa podziękowania p. mic. 
S Czarneckiemu dow. 3 B. Sap., któ- 
ry poszedł organizatorom na spotka- 
nie, udzielajae szeregu ułatwień tech- 
nicznych, * 

Również podziekowanie należy się 
P. W. Pocztowym. Podziękowanie 
składamy na ręce p.  Kozłowskie- 
go. Pocztowcy doskonale wywiazali 
się ze swego zadania i rowerzyści ca- 
ły czas wytrzymali na swoich stano- 
wiskach. 

Przyszło z pomocą również K. P. 
W. Dzięki płk. Sheybalowi organiza- 
tcrzy mieli do swojej dyspozycji ko- 
larzy kolejowych, którzy jechali za 
maratończykami. 

„, Słów kilka należy również poświę- 
cić pp. motocyklistom, a więc Olsze- 
wskiemu, Morozowi, Hermanowiczo- 
wi, Holsztejnowi, Radzikowskiemu i 
P. Kisielowi za łaskawą pomoc na tra- 
sie, która była niezbędną. 

Doskonale również wywiązała się 
ze swych obowiązków uprzejma poli- 
cja, która na całej trasie trzymała ści 
sły porządek 

Trydna więc ta impreza, która te- 
raz nieprędko powtórzy się w Wilnie 
udała się dobrze i większość zawod- 
ników była zadowolona z organizacji, 
która spoczywała w ręku Wileńskie- 
gc Okręgowego Związku Lekkoatle: 
tycznego. 

Goście nasi odjechali wczoraj przez 
Warszawę i Pragę do Włoch na ig- 
rzyska akademickie, w których nies- 
tety Polska udziału nie bierze, a szko 
da bo mielibyśmy ciekawy materjał 
porównawczy.



КО КЕ Nr. 230 (2871) 
  

Dziś: Ścięcie głowy ś. Jana 

Jutro: Róży Lim. P. 

Wschód słońca — g. 4 m. 4! 

Zachód »„ —g. 6w 34 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.8.8. 
w Wilnie z dnia 28-VIII— 1933 roku. 
Ciśnienie 767 
"Temp. średnia + 14 
Temp. najw. + 17 
Temp. najn. + 9 
Opad — 
Wiatr półn. - wsch. 
Tend. wzrost 
Uwagi: dość pogodnie. 

  

°° — Pogoda dn. 29 sierpnia według P, I. M. 
Po chmurnym i miejscami mglistym ranku 
w ciągu dnia w całym kraju pogoda słonecz 
na, noc chłodna. W dzień temperatura okoła 
20 stopni. Słabe wiatry lokalne. 

DYŻURY APTEK. 
Dziś, we wtorek 29 sierpnia br. dyżurują 

następujące apteki: 
Paka — Antokolska 54, Siekierzyńskiego 

— Zarzecze 20, Sokołowskiego — Tyzenhau 
zowska 1, Szantyra — Legjonowa, Zasław- 
skiego — Nowogrodzka, Zajączkowskiego -— 
Zwierzyniec. 

Oraz: Miejska — Wileńska 23, Chomi- 
czewskiego — W. Pohulanka, Chróścickiego 
— Ostrobramska 25, Ottowicza — Wielka 29. 

OSOBISTA 
— Wyjazd prezesa S. A. Dnia 28 bm. p. 

prezes Sądu Apelacyjnego Wacław Wyszyń 
ski wyjechał w sprawach służbowych do 
Grodna i Suwałk. 

    

MIEJSKA 

— 5 punktów dla rozdawnictwa 
mąki. Jak już donosiliśmy, wydział 
opieki społecznej zarządu miasta za- 
mierzał z dniem wczorajszym przystą 
pić do rozdawnictwa mąki dla bezro- 
botnych i ubogiej ludności. Naskutek 
jednak wynikłych w ostatniej chwili 
trudności akcja rozdawnicza ulesła 

froczeniu na przeci” dwóch dni, i 
rozpocznie się we Ś z dniem 30 
b. m. Mąkę otrzymają jedynie bezro- 
botni i biedni obarczeni rodziną w 
«ści 4 i pół kilogramów na rodziny. 
Akeja rozdawnicza trwać bedzie w 

ciągu czterech dni: 30 i 31 sierpnia 
Graz li 2 września r. b. Dla szybkie- 
20 dokonania rozdawnictwa zorgani- 
zowanych zostało 5 punktów na terę- 
nie poszezególnych komisarjatów P. 
P. I tak dla ludności zamieszkałej w 
G6brębie I i V komisarjatów punkt roz 
dawniczy mieścić się będzie w Ratu- 
szu przy ul. Wielkiej, dla II komiras- 
jatu w lokalu pasażu (Ostrobramska 
5|- III komisarjat w  łokału stacji 
pomp (J. Jasińskiego), IV komisari1- 
ti — Kalwarvjska 9 i dla VI komi- 
sariatu — Antokol 71. 

Ogółem do akcji rozdawniczej za 
kwalifikowano 4200 osób. 

Bezrobotni samotni o1az żonaci 
bezdzietni otrzymają zamiast mąki 
bezpłatne obiady. Fermin wydawa1- 
nia obiadów nie został jeszcze Ści- 
śle ustalony. 

   

SANITARNA 

— Choroby zakaźne. Ostatnie dane władz 
sanitarnych notują na terenie Wilna naste 
pujące wypadki zasłabnięć na choroby za- 
kaźne: ospa wietrzna 3; tyfus brzuszny 6; 
płonica 18; (w tem 1 zgon); błonica 7; czer 
wonka 1; róża 1; gruźlica 6 (w tem 3 zgony). 

iRazem chorowało w ciągu ubiegłego ty- 
godnia 42 osoby, w tej liczbie 5 zmarło. 

SPRAWY SZKOLNE 
— Studjum baletowe Sawiny - Dolskiej 

Studjum artystki baletu, uczęstniczki I Mię 
dzynarodowego Konkursu Artystycznego w 
Warszawie, Ł. Sawiny - Dolskiej będzie 
otwarte 1 września w nowym lokalu ul. 
Dąbrowskiego 7—2. 

Zapisy od 27 sierpnia codziennie od 4—7. 

Em 

E. KOBYLINSKA. 

RONIKA 
GOSPODARCZA 

— Egzekucja należności na Fun- 
dusz Pracy. Dowiadujemy się, że z 
dniem 1 września wydział podatkowy 
zarządu miejskiego przekaże całok- 
ształt rachunków związanych z opła- 
tami od czynszu komornianego na 
rzecz Funduszu Pracy urzędom skai- 
bowym. Stosownie do przepisów na- 
leżność z tego tytułu za okres od 1-go 
kwietnia do 1 lipca r. b. winna być 
wnoszona do kas miejskich w ciągu 

sierpnia. 
Po 1 września należności te będą 

ściągane w drodze egzekucji. 

— Piekarze proszą © odroczenie terminu 
mech?Znizacji piekarń. Wczoraj pod przewod 
ictwem bawiącego w Wilnie w związku ze 

zjazdem rzemieślniczym senatora Wiecho 
cza odbyło się zebranie piekarzy wileń 
Na zebraniu tem omawiana była jedna z naj 
większych bolączek piekarzy mianowicie 
kazana mechanizacja piekarń, która ma b 
przeprowadzona jeszcze w ciągu roku bieżą 

ką syluację 
m przeprowa 

anizacji swych warsztatów posta 
nowili zwrócić się do czynników miarodaj 
nych z memorjałem o odroczenie tego ter:ni 

nu. 

Przeprowadzenie w nakazanym terminie 
mechanizacji piekarń spowoduje, jak twie 
dzą piekarze zamknięcie się zgórą 100 pie 
karń. 

    

   
     

  

   

      

  

    

   

WOJSKOWA. 

— Dodatkowe posiedzenie komi- 
sji poborowej. Na dzień 30 bm. wyż 
naczone zostało dodatkowe posiedze- 
nie komisji poborowej. Komisja urzę- 
dować będzie w lokalu przy ul. Bazy! 
jańskiej 2. Daje ona możność uregu 
lowania swego stosunku do wojska 
wszystkim tym mężczyznom, którzy 
w czasie właściwym obowiązek ten 
z jakichkolwiek względów zaniedbali. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zebranie „Koła Polonistów* nauczy- 

cieli szkół średnich odbędzie się dnia 1 w 
śnia (piątek) o godzinie 19 m. 30 w lokatu 
gimnazjum państwowego im. Ks. A. Czart)- 
ryskiego (ul. Orzeszkowej 9). 

Na porządku dziennym „Sprawozdanie z 
kursu programowo - ust ego dla po 
lomistów* kol. Chmielewskiej i Włokulskiej 

Piotrowiczowej. 

  

   

  

   

RÓŻNE. 

— Uroczystość rozpoczęcia prac 
oświatowych w więzieniu przy ulicy 
Ponarskiej. Onegdaj w obecności wi- 
ceprokuratora Sądu Okręgowego p. 
Szemiota, naczelnika więzienia i per- 
sonelu strażniczego, odbyło się uro- 
czyste rozpoczęcie prac oświatowycn 
«w szkole więziennej. Na program się 
złożyły: przemówienie miejscowego 
ks. kapelana, kierownika szkoły wię- 
ziennej, oraz występ zespołu drama- 

tycznego więzienia, składającego się 
z więźniów. Produkcjom dramatycz- 
nym przyglądało się 130 więźniów, 

dla których było to nielada rozrywka 

urozmaicającą szary żywot więzienny 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ARESZTOWANIE NIEDOBITKÓW 

„CHUNCHUZOW““. 

Donosiliśmy juź o zlikwidowaniu przez 

policję miejscową młodocianej szajki ło 

dziejskiej skałdającej się z13 chłopców. 

Jak się obecnie okazuje obliczanie czion 

ków szajki na 13 osób było niezupełnie ścis 

łe, gdyż do kompanji tej dochodzi również 

jeszeze jeden chłopiec 11_letni Stanisław Kłos 

Onegdaj wieczorem chłopiec ten wybił 

szybę wystawową w sklepie p. Jakóba, Musz 

ko przy uliey Trcekiej 20 i skradł stamtąd 

towary zreszią na sumę nieznaczną. 

Wczoraj osiatni niedobitek „chunchuzów* 
został zatrzymany. Sprawa zaś jego dołągzo 

na do sprzwy pozostałych. (e). 

  

      

ZAGINĄŁ. 

P. Stefanja Klimaszewska zam. przy ulicy 

Pionierskiej 6, zmeldewała policji o zaginię 
ciu jej męża ślusarza — pracownika etato 

wego magistratu, który przed kilku dniami 

wyszedł z domu i dotychczas nie powrócił. 

  

Policja wszezęła poszukiwania, te). 

MIŁOŚĆ I MUZYKA... 

Sonia Gołub trudniąca, się zawodowo 

  

sprzedajną miłością zameldowała policji, iż 
jakiś gość cpuszezająe jej gościnne mieszka 
nie skradł patefon z płytami ogólnej warto 
ści ponad 125 zł. (e) 

POSTRZELENIE PRZY PROCHOWNI NA 
ZAKRECIE. 

P. Józef Babin, zam. przy ul. Świerkowej 
11, będąc w stanie moeno nietrzeźwym Ira 
fił ubiegłego wieczoru do lasu na Zakrecie 
gdzie zaczął się kręcić koło prochowni, — 
Ostrzegawcze okrzyki pełniającego wartę żoł 
nierza oraz strzały ostrzegawcze nie odnie. 
sły pożądanego skutku, wobec czego żołnierz 
wystrzelił w kierunku podejrzanego osohni 
ka. Na szczęście kula leko raniła Babina w 

rękę. (e). 

Niezwykłe zajście przy ul. Słowackiego. 
W domu Nr. 29 przy ul. Słowackiego mie 

szkają bracia Błoch współwłaściciele fit- 

my „Błoch — Izraelit* przy ulicy Zawałnej. 
Niedawno Błochowie przyjęli w charak 

terze służącej niejaką  Januszkiewiczową 

niewiastę liczącą ponad trzydziestkę, która 

jak twierdzą mieszkańcy tego domu, zdradza 
ła wyraźne cechy histerji. 

Od pewnego czasu służąca owa zacz 
«powiadać sąsiadom, iż pracodawcy męczą 

ja i grożą zabiciem. Sąsiedzi opowiedzieli 
naturalnie o tem jej pracodawcom, którzy 

nie zwrócili jednak na to uwagi. 

MIESZKANIE ZAMIENIONE NA FORTECĘ. 

W. niedzielę około godziny 1, gdy jeden z 
braci powrócił de domu i zadzwonił by otwo 
rzono mu drzwi, posłyszał przez zamknięte 
drzwi podniecony głos służącej: „Proszę pa 
na, ja pana nie wpuszczę, zabarykadowałam 
się w mieszkaniu i zamierzam popełnić samo 
bójstwo przez zatrucie się*. 

Domagania się Błocha, a, następnie i bra 
ta jego, który nadszedł w między czasie, by 
otworzyła drzwi, nie odnosiły skutku, Służą 
ca zaryglowala drzwi oraz założyła żelazną 
sztabę. W ten sam sposób zabezpieczyła rów 
nież drzwi tylnego wyjścia, które zabaryka 
dowała ustawiając przed niemi stoły, krzes 
ła oraz inny sprzęt. 

Krzyki ebu braci oraz bezskuteczne dobi 
janie się do drzwi zwabiły wkrótce sąsia 
dów, którzy dowiedziawszy się © co chodzi, 

usiłowali wyważyć drzwi. Masywne drzwi nie 
ustąpiły jedmak. 

DWA ALARMUJĄCE MELDUNKI 
W, KOMISARIACIE. 

Nie mając innego wyjścia Błoch pobiegł 

  

  

  

  

36 jej oddech w piersiach. Dotknęła mimowoli ust swych | 

do telefonu i zaalarmował o zajściu komisar 
jat polieji 

Na miejsce wypadku niezwłocznie przyby 
ło dwóch posterunkowych, którzy również 
bezskutecznie usiłowali przedostać się do mie 
szkania. Moene drzwi nie ustępowały W mie 

dzyczasie z ulicy, gdzie zgromadziła się ga 
więdź, wciąż dcehodziły alarmujące meldun 
ki, Ten spostrzegł służącą w oknie z jakaś 

buteleczką w ręku, tamten widział jak otwie 
rała okno w celu wyskoczenia przez okno na 
bruk, inny znowu coś widział, 

INTERWENCJA STRAŻY OGNIOWEJ. 

Wówczas jeden z posterunkowych zaałar 
mował straż ogniową, która przybyła z dra 
biną mechaniczną. Drabinę przystawiono de 
okna jednego z pokoi niedostępnego mieszka 
nia i peliejant ze strażakiem poczęli się 
wspinać do okna. S 

Rozległ się brzęk tłuczonego szkła i wkró 
tee obaj przedostali się do mieszkania Bło. 
chów. 

NIEUDANY SKOK Z TRZECIEGO PIĘTRA. 

Na widok strażaka i policjanta, służąca 
Szybko wskoczyłą na okno — otworzyła je 
i usiłowała wyskoczyć .na bruk. — Policjant 
zorjentował się jednak w sytuacji i pod. 
skoczywszy do okna zdążył złapać samobój 
ezynię za suknię, tem samem ratując ją Od 
niechybnej śmierci. Po udaremnieniu zama 
chu i unieszkodli/ieniu Januszkiewiczowej 
harykady zostały usunięte i drzwi do mieszka 
nia otwarte. Niedoszłą samobójczynię prze 
wiezionie do komisarjatu. Zostanie ona zba 
dana przez lekarzy — psychjatrów, zachodzi 
bowiem przypuszczenie, iż jest ona umysło 
wo chora. (e)- 

   

  

  

TEATR | MUZYKA 
W: - WILNIE. 

— Jim i Jill w Teatrze Letnim w ogro0- 
dzie Bernardyńskim. Dziś we wtorek dnia 
29 sierpnia o godz. 8 m. 30 w. Teatr Letni 
wystawia piękną, pełną werwy ia komed 
ję muzyczną „Jim i Jill“ z H. Kamińską i 
M. Węgrzynem na czele świetnie zgranego 
zespołu naszych ulubieńców w osobach pp.: 
Jasińskiej — Detkowskiej, Braunówny, Świ 
tochowskiej, Neubelta, Elwickiego, Pospie- 
łowskiego, Dejunowicza, Janowskiego i iu- 
nych. Piękne piosenki i znakomita gra arty 
stów dodają dużo uroku tej arcyzabawnej 
komedji muzycznej. 

Ceny miejsc zwyczajne. Zniżki i kredytów 
ki ważne. 

   
   

   

Jutro i dni następnych „Jim & ЛНЧ 

— Gościnne występy Marjusza Mas: 
skiego w Teatrze Letnim. Od soboty dn 
września o godz. 8 m. 30 w. gościnne wys'*:t 
pi w Teatrze Letnim znakomity artysta Te 
atru (Polskiego w Warszawie p. M; sz Ma 
szyński w swej słonecznej, pełnej pogody i 
życia Sztuce p. t. „Tak a nie inaczej”, która 
zdobyła niebywały sukces w Krakowie i Pvz 
naniu. 

  

   

  

   

  

— Nowa oryginalna placówka artystycz- 
na. Teatr — Kino „Rozmaitości*, Sala 
Miejska, Ostrobramska 5. Już w sobotę dn'a 
2 września otwiera swe podwoje Teatr — 
Kino „Rozmaitošci“, dając tanią rozrywke 
Ala najszerszych warstw społeczeństwa. - - 
Na pierwszy program pójdzie doskonała ko 
medija J. Korzeniowskiego w 2 aktach „Maj 

  

   

  

  

   
ster i czeladnik* w wykonaniu doborowy 
sił artystycznych, oraz świetny dźwiękowiec 
„Noce portow który ukaże się na ekranie 
jako 2 część urozmaiconego programu pier 
wszej premjery Teatru — Kina „Rozmaiło- 
ści”. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia*. — Atra 
wielką są obecnie przedstawienia w „Lutni* 

składające się w dwóch oddzielnych, nie” 
wykle barwnych i różnych całości. Pierwszą 
część widowiska stanowi pokaz — rewja -- 
„LEN“ w wykonaniu zespołu baletowego 
oraz Halmirsklej (piosenki), Humor w śpie 
wie reprezentuje w tem widowisku Z. Rew. 
kowski. Regjonalnym zaś zapowiadaczem ‹ 
opowiadaczem jest niezrównany Leon Wołiej 
ko, Drugą część widowiska wypełni 3-akto 
wą operetka Nedbała „POLSKA KREW, 

którą słusznie nazwano reprezentacyjną, dla 
iście polskiego humoru, kolorylu i melod:i 
Na czele zespołu: Gabrielli, Halmirska, Dem 
bowski, Szczaw ‚ Tatrzański, Zarówno 
publiczność przyjezdna, jak i rdzenni wilnia 
nia przyjmują to widowikso entuzjastycznie. 
Opracowanie reżyserskie K. Wyrwicz — Wi. 
chrowskiego. Początek o godz. 8 w. Wyciecz 
ki — korzytają z ulg biletowych. 

— „Z pałacu do cyrku* — oto tytuł naj. 
nowszego widowiska dla młodzieży i dzieci. 
pióra Włandy Stanisławskiej, licznie ilustro 
wanego muzyką, śpiewami i łańcami. Oprócz 
zespołu młodocianych artystów, w widowi 
sku tem wystąpi zespół artystów zawoda- 
wych z Dunin — Rychłowską i Tatrzańskita 
na le. Zainteresowanie tem widowiskiem 
— ogromne, 

Premjera odbędzie się w najbliższą soba 
tę o godz. 4 w / e muzycznym. „Lutnia 
Ceny miejsc najniższe od 25 gr. 3 

     

    

   

  

   

     

  

    

  

  

   
  

    

   
   

Doniosły dla pracowników 
wyrok Sądu Najwyższego. 
Pomiędzy szeregiem zwolnionych pracow 

mików miejskich, którzy nie zdobyli jeszcze 

uprawnień emerytalnych, a gminą m. st. War 
szawy toczy się spór o wysokość należnej im 

odpraw acownicy stoją na stanowisku, 
że w myśl $ 43 statutu emerytalnego przy 
sługuje im odprawa w wysokości uposażenia 
za tyle miesięcy, ile lat pracowali w gminie. 
Natomiast gmina m. st. 
że odprawa należy się tylko za czas, za kto 
ry pracownik płacił składki emerytalne 

Sąd pracy, a następnie Sąd Okręgowy 
zasądził na rzecz pracowników odprawę w 
wysokości miesięcznego uposażenia za każ 
dy rok pracy. 

Obecnie, jak donosi w ostatnim numer: 
„Pracownik Miejski”, Sąd Najwyższy ogłosił 

wyrok oddalający skargę kasacyjną zarzą- 
du miasta i zatwierdzaj wyrok II instan 
cji na korz pracownikó 

W ten sposób Sąd 
iż obecnie obowiązują statut emerytalny 
wysokość odprawy uzależnia od ilości prze 
pracowanych lat, a mie od czasu wysługi 
emerytalnej i płacenia składek emerytalny 

Wyrok ten przesądza sprawę dla ws 
kich będących w toku analogicznych sp» 
rów oraz wszystkich spraw, które wytoczone 
będą |jprzed upływem przedawnienia, wyno 
szącego w danym wypadku 5 łat. 

Wyrok ma znaczenie nie tylko dla War 
szawy, ale i dla pracowników innych miast 
kwestjonujących wysokość odpraw. Jest 10 
wielki sukces, wygrana setek pracowników, 
sięgająca setek tysięcy złotych 

  

    

    

  
  

    
    

  

   

  

   

wyższy stwierdził. 

  

       

    

  

  

ZŁOTE SCHODY. 
— Teraz ja nie rozumiem! spłomieniała Ludka. 

Jakto „żyją? Oni wcale nie „żyją”, ale się kochają 
ze sobą. Boże drogi, jak z panem trudno się poro- 
zumieć! 

— Nie! — Natocki złapał się za głowę. — To jest 

rzeczywiście niesłychane! Widocznie jestem bardzo 

mało inteligentny, ale prosiłbym o wyjaśnienie w spra- 
wie Stefana i Mety. 

— Oni bardzo się kochają — informowała Ludka, 

nie czując, że popełnia niedyskrecję — ale idealnie. 

Oni się nawet nigdy nie ipocałowali — dodała po uszy 

zarumieniona. 

  

  Ach tak? Winszuję! No, to jest coś nowego! 

W każdym razie ja stanowczo (protestuję. Zupełnie 

się nie nadaję do takiej roli. Dziwię się, jak pani może 

mi coś podobnego proponować. Zaczynam przypusz- 

czać, że jednak pani mnie nie kocha... — I Natocki 

spuścił głowę z wyrazem przygnębienia. 

— Ależ kocham pana — dziwiła się Ludka. Pan 

„doskonale o tem wie. 

— To powiedz, kochanie, wyraźnie po ludzku, 

że chcesz być moją żoną i nie martw mnie co chwilę, 

że wpadnę w rozpacz. 

— Cheę być pańską żoną — powiedziała Ludka 

po namyśle. Ale nie teraz. Chciałabym jeszcze, pora- 

dzić się z Metą. 

— (o?! — rozgniewał się Natocki, zamykające jei 

usta pocałunkiem. — Nigdy w życiu! Ach, ty moje 

utrapienie! Ja się nie chcę żenić z Metą, tylko z tobą. 

Ludce zakręciło się w głowie. Pocałuenk zaparł 

m 
1, Wydawnictwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 

  

paleami, jakby chcąc odczuć raz jeszcze przelotne 

jego warg dotknięcie. To było coś innego, niż wszyst- 

ko, co dotychczas przeżyła, coś zupełnie imnego. Było 

tak słodkie, że odbierało przytomność. Nie pozwalało 

myśleć o niczem. : 

To była miłość!... Mówiła o niej ciotka i to była... 
niesmaczne. Słyszała o miej od Staśki i wstrętem ją 

przejęły te zwiąrzenia. Ofiarował jej miłość Raszuk 

i wolałaby umrzeć niż znieść jego pocałumki. Tyle razy 

śmiała się z par zakochanych, tyle razy dokuczała Me 

cie z powodu Stefana, dopiero w ostatnich czasach 

dojrzała w ich miłości piękno. Była „dziką Ludką*, 

'a teraz przyszedł ten obcy, aby ją ujarzmić. 

Ten obcy ogarnął ją ramieniem i kołysał lekko na 

swej piersi, delikatnie nurzając usta w jedwabistości 

rudawych włosów. Nie spłoszył jej zuchwałym dot- 

knięciem. Wzrastające z każdą chwilą uczucie kazało 

mu być mądrym w tej chwili. 

— Moja dziecino... moja ślicznotko — mówił śpie 

wanie. — jeszcze nie mogę uwierzyć. No powiedz .. 

powiedz raz jeszcze... Wiesz co... 

— Kocham pana — szepnęła. 

— Dziękuję... dziękuję... I będziesz moją żoną? 

— Będę. 

— I będziemy mieli dzieci?... Może malusieńką, 

malusieńką córeczkę? 

— Będziemy! zgodziła się Ludka, która w tej 

chwili nie umiałaby mu niczego odmówić. 

— Jestem więc szczęśliwy. Wszystko będzie do- 

brze — dodał, wypuszczając ją z objęcia, gdyż we 

drzwiach stanęły wachlujące się i spocone pary, dy- 

miące jeszcze wyziewami siarczystego mazura. 

Ale wzruszona Ludka nie widziała przed sobą ni- 

  

    

  

PAN 
Dziš premjera! Wspaniały podwójny program! Po raz pierwszy wyświetlany w Wilnie 

„KREW CYGAŃSKA" sumo: ore: sizETA „CARMEN 
  

| Waika byków! || 
oraz fascynująca piękność Joan 

CRAWFORD w rewelacyjnym filmie 
Tel. 5-28 

Barwna i żywiołowa Sewilla — raj pięknych kobiet! || 

„Pożegnanie z grzechem" c: = „Carmen“, bogaty 
przepych salonów oraz koncertowa gra artystów daje widzowi maksimum wrażeń. 
  

CASINO | pm 

HELIOS| 
DŹWIĘKOWE KINO 

Mickiewicza 22, tel. 16-28 

  

  

  

Przy zakupach prosimy powoływać sę 

na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim, | 

RST ATS AKA TAN VATTER AEA RECE AOR CO BCE PR OAK 

UROCZYŚTE OTWARCIĘ SEZONU! 
Najnowszy sukces reżyserji światowej sławy genjalnego Karola Lamacza! 

nad filmy! B B 8 X (Dziewczątko) 
Najweselsza i najdowcipniejsza komedja sezonu z A NNY 0 N D R Ą w roli tytułowej, 

OTWARCIE SEZONU! 
Najweselszy 

Napinacz” 
Namelsdyjariszy 

Przebój świata 

W roli tytułowej uro- 
cza, żywa, dziarska 

„ROXY“ 

ANGELO. 

NA ROZPOCZĘCIE 
ROKU SZKOLNEGO 
Zeszyty, Bruljony, Ołówki, Piórniki. Torni- 

stry, Teczki skórzane i brezentowe. 
Przyborniki kreślarskie i papiery 

tylko w firmie 

M RODZIEWICZ 
Wilno, ul. Wielka 9 

PO CENACH BEZKONKURENCYJNYCH 
  

DRZEWO 
Skład A. GURWICZ 

ui. Łukiska 8, tel. 18-04. 

POLECA: . 
SZCZAPY BRZOZOWE I SOSNOWE 

OKRĄGLAKI NA FESTMETRY 
WĘGIEL GÓRNOŚLĄSKI 

i WSZELKIE MATERJAŁY BUDOWLANE 

po CENACH NAJNIŻSZYCH. 
UDZIELAM DŁUŻSZE RATY. 8   

kogo; 

mgła! 

przed jej oczyma tańczyła lekka, kolorowa 

ROZDZIAL XXI. 

Bal przeszedł wszelkie oczekiwania. Hasał, tupał, 

dzwonił, migotał kolorowo, nakrywał siedzące po ką- 

cikach pary różowym kloszem marzenia, miał już na 

sumieniu kilkanaście pocałunków, parę serc na wieki 

rozdartych, kilkadziesiąt głów, zawianych przy bu- 

fecie, potłuczone kieliszki, splamione serwetki i masę 

więdnących kwiatów dokoła. 

Ta noc była długa, długa i piło się ją zwolna, jak 

po brzegi napełnioną czarę... 

W pewnej chwili Natocki podszedł z Ludką do 

okna i odchylił ciężką, spadającą na posadzki zasło- 

nę. Nad lutowym śniegiem milczącego jeszcze miasta 

wstawał wcześniejszy już ku wiośnie ranek. Przez 

uchylone górne okno szedł powiew rzeźwy i dziwnie, 

jak ma Petersburg, łagodny. Pomieszane blaski, spły- 

wające z elektrycznych lamp i budzącego się dnia, 

który przez srebrne szyby zaglądał, .oblekły twarz 

Ludki w widmową bladość 

  

  

Natoeki przeraził się jej wielkich, podcienionych 

oczu i ust, jakby dojrzalszych i dziwnie czerwonych. 

W tej drobnej twarzy nie było w tej chwili nie ze zwy- 

kłaj beztroskliwości dziecka, ale jakieś niepojęte, nie- 

licujące z dzwoniącym za plecami oberkiem, skupienie 

— (o ci jest Maleńka? 

— Ach, nie! westchnęła głęboko Ludka. Tylko .. 

niebo nad tamtym dachem złocić się zaczyna, a mnie 

się jednej nocy wydało, że po złotych schodach idzie 

do mnie dawny dobry Bóg, którego znałem w dzieciń- 

stwie, a z którym się potem w niezgodzie rozstałam. 

Więc to mi się przypomniało... tak jakoś... mie do 

rzeczy. 

Drukarnia „ZNICZE, Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40. 
BLIOT. 

  

    

NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

  

NAJWIĘKSZA NA 
WILEŃSZCZYŹNIE 

FIRMA MEBLI 

DOM HANDLOWY 

M. Wilenkin 
I S-ka egz. od 1843r. 

į Wilno, Wielka 21 
(poprzed. Tatarska 20) 

poleca wszelkiego 
rodzaju meble 

w dużym wyborze 

tanio i soiidnie 

M Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moczopłeiowe, 

ulica Mickiewicza 4,. 
telefon 10-90, 

od godz. 9—i2 1 4—8. 

DO WYNAJĘCIA 
sklep oraz 2 mieszkania 
4 pokojowe i 3 pokojowe 

Wileńska 7, tel. 17-67 

  

  

! i 

  

Film, o którym mówi cały świat!j 

CÓRKA PUŁKU 
ANNY ONDRA 

narodowej Rewji Filmowej w Niceji. 

Córka Pułku—i:o melodyjny przebój na tle romantycznych 
przygód. Córka Pułku — Film premjowany na Między- 

Początek seansu o godz. 4, 6, 8 i 10,20. 

Dz!lś wielkie arcydzieło osnute na tle słynnej powieści F. Benoit „ATLANTYDA 

-- „DEMON MIŁOŚCI" 
o k twórcy „Najezdžcy“ 6. W.Pab- 

<h czarjąca BRYGIDA HELM „55u 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20. 

DO WYNAJĘCIA 
jeden lub dwa lokale 
duże, nadające się pod 

składy, fabrykę lub inne 
przedsiębiorstwo 

Dowiedzieć się Sadowa 2% 

Agronom 
hodowca znający gospo- 
darstwo przemysłowe, 

mleczarstwo, olejarstwo, 
leśnictwo i t. p. z długo- 
letnią praktyką w kraje 
i zagranicą poszukuje po- 

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ie morzopłcjcwe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—|1 į 4—€ 
z.w.P 
  

  

Akuszerka 

Маг Lalnerowa 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz 
ulica Kasztanowa 7, m, 5 

  

W. Z.P. Nr. 69. sady odzaraz wymagania 
skromne. 

Akuszerka Wilno, Ostrobramska 16 
m. 22. 

  

M. Brzezina | pokój 
przeprowadziła sią do wynajęcia może być 

Zwierzyniec, Tom. Zam: | z używalnością kuchni, 
na lewo Gedeminowsk; bez mebli. 

ul. Grodzka 27. Skopówka 5 — 3 
wskaże dozorca. 

B. nauczyciel gimn. 
udziela lekcje i korepetycja 
w zakresie 8 klas gimnax: 
jum ze wszystkich przed“ 
miotów.Specjalność mate: 
matyka, fizyką, jęz. pol 
ski. Łaskawe zgłoszenia dą 
administracji „Kur. Wił* 
pod b. nauczyciel. 

  

. Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet kosmetyez 
szczki, bro- 

       W. Z. P. 48. 

— Osobliwy dzieciak z pani — rzekł Natocki, 

Szukając ukradkiem jej ręki. — Nie podoba mi się 

ten ranek. Przyszedł zbyt wcześnie. Zapuszczę zas- 

łonę. Niech będzie lepiej noc! 

  

— Taka jestem zmęczona — poskarżyła się Lud- 

ka. Chciałabym do domu 

— No więc dobrze, dzidziaśku! — zgodził się Na- 

tocki. — Pójdziesz lulu. Odwiozę cię. 

Nad Petersburgiem ukazało się zaczerwienione 

słońce i ziewnęło prawdziwie już wiosennym podmu- 

chem prosto w pobladłą twarz wyczerpanej dziew- 

czyny. Sanki zgrzyłały od czasu do czasu po wytar- 

tym śniegu, podskakując zlekka na nierównościach 

i wtedy Ludka mimowoli wtulała się mocniej w opie- 
kuńcze ramię. Głowa jej tonęła w jedwabnych fal- 

bankach kaptura, który wczoraj wieczorem przynio- 
sła ciotka, mówiąc, że nabyła go od pokojówki jednej 

z dam cesarskiego dworu, więc Ludka nie powinna 

sobie wyobrażać, że to jest byleco. Cesarski ten kaptu- 

rek zawziął się specjalnie na Natockiego, zakrywające 

fruwającemi falbankami całą twarzyczkę dziewczyny. 

Ale jej to muskanie płatków jedwabiu przypomniało 
pocałunki ukochanego i miało coś ze słodkiej zmy- 

słowości, która się otwierała przed Ludką, jak pierw= 

sza karta nieznanej bajki. Już dojeżdżali do wysokie- 

go szarego domu z wnęką długiej bramy, przypomi- 

nającej niezgłębioną studnię. 

— Dziękuję panu za wszystko — powiedziała 
Ludka, 

— Zaraz! zaraz! Nie tak prędko. Chcę odprowa- 
dzić panią do samych drzwi. Może mi się uda skraść 

Jeszcze jeden pocałunek? szepnął jej do ucha, 

(D. c. im] 

Redakter odpowiedzialny Witold Kiszkis.   
 


