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Polska pożyczka wewnętrzna 
MOTYWY | CELE POZYCZKI. 

(Wywiad dyrektora PAT. z. p. ministrem Skarbu Zawadzkim). 

Rozporządzenie 
P. Prezydenta Rzplitej 

„Dziennik Ustaw* R. P. z @та 7 

b. m. zamieszcza następujące rozpo- 
rządzenie Prezydenta Rzeczypospoii- 

tej z dn. 5 września 1933 roku o wy- 
puszczeniu pożyczki wewnętrznej: 

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytne 

Ustawy z dnia 25 marca 1938 r. © upo 

mieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wy- 

dawania rezporządzeń z mocą ustawy (Dz. 

U. R. P. Nr. 29, poz. 249) postanawiam co 

następuje: 

ART. 1. Upoważnia się ministra skarbu 

do wypuszczenia 6 proc. pożyczki wewnętrz 

nej nominainej wysokości 120 miljonów zł. 

W złocie w ebligaejach imiennych. 

  

   

ART. 2. Cena sprzedażna obligacji 6 proc. 

pożyczki wewnętrznej nie może być niższa, 

aniżeli 96 zł. za 100. 

ART. 3. 6 proc. peżyezka wewnętrzna pod 

lega jednorazowemu wykupowi po upływie 

lat 10 od laty jej wypuszczenia. Minister 

skarbu może zarządzić przedterminowy cał- 

kowity lub częściowy wykup peżyczki po 

upiywie lat 3 od daty jej wypuszczenia, 

ART. 4. Odsetki od obligaeji.6 proc. po- 

życzki wewnętrznej płatne będą w stosunku 

6 proc. rocznie zdołu w dniu 2 stycznia i 1 

lipca, każdego reku za zwrotem kuponu. 

ART. 5. Kapitał i edsetki 6 proc, pożycz- 

ki wewnętrznej zabezpiecza się całym ru_ 

chomym i nieruchomym majątkiem państwa. 

ART. 6. Wypłata kapitału oraz odsetek 

nastąpi w złotych według równowartości zło 

tego w złocie, ustałonej na, zasadzie art. 16 

Rozp. P. R. z dnia 5. XL. 1927 r. w sprawie 

zmiany ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. Nr. 

S7, pez. 255). Wypłata kapitału i odsetek od 

bywać się będzie bez żadnych ograniczeń i 

potrąceń w instytucjach wskazanych przez 

ministra skarbu. х 

ART. 7. Obligacje 6 proc. pożyczki wew- 

nętrznej przyjmowane będą według ich war. 

tości imiennej przez wszystkie kasy urzędów 

skarbowych na wpłatę należności z tytułu po 

datku od spadków i darowizn. 

ART. 8. Obligacje 6 proce. pożyczki wew 

mętrznej oraz przychody z tych obligacyj 

zwołnione są Gd wszelkich podatków i danin 

państwowych oraz samorządowych. 

ART. 9. Obligacje i kupony 6 proc. po- 

życzki wewnętrznej nie ulegają żadnemu za 

jeciu, nie wylączajac zajęcia z tytułu należ 

ności publiczno — prawnych. 

  

ART. 10. Obligacje 6 proc. pożyczki wew - 

mętrznej mają wszelkie prawa papierów pu 

pilarnych i mogą być używane dla lokowania 

kapitałów osób pozostających pod opieką i 

kuratelą, jakoteż kapitałów fundacyjnych, ko 

ścielnych, korporacyj publicznych, kaueyj cy 

wilnych i wojskowych oraz depozytów. 

ART. 11. Obligacje 6 proe. pożyczki wew 

nętrznej nieprzedstawione do zapłaty w prze 

ciągu lat 30 od dnia ich płatności, ulegają 

przedawnieniu. Nieprzedstawione do wypła 

ty kupony ed 6 proc. pożyczki ulegają prze 

<iawnieniu z upływem lat 5 od dnia ich płat 

mości. 

ART. 12. Upoważnia się ministra skarbu 

sie pokrywania kosztów, związanych z emi. 

«ją 6 proc. pożyczki wewnętrznej z wpływów, 

uzyskanych ze sprzedaży tej pożyczki. 

ART. 13. Wszystkie inne warunki 6 proce. 

pożyczki wewnętrznej, a w szczególności ter 

min Gctwarcia subskrypcji, cenę sprzedażną, 

sposób i warunki dokonywania wpłat należ 
ności za obligacje Graz termin wydanią obli 

gacji subskrybentom, termin dopuszczenia ob 

ligacyj na giełdę, określenie warunków cesji 
i tranzakcji obligacjami — ustala minister 

skarbu. 

ART. 14. Wykonanie rozporządzenia ni- 

miejszego porucza się ministrowi skarbu. 

ART. 15. Rozporządzenie niniejsze weho- 

dzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej 

Prezes Rady Ministrów 

Minister Wyznań Religijnych i Ośw. Publ. 

Minister Spraw Wewnętrznych 

Minister Spraw Zagranieznych 

Minister Spraw Wojskowych 

Minister Skarbu 
Minister Sprawiediiwości 
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych 

Minister Przemysłu i Handlu 

Minister Komunikacji 

Minister Opieki Społecznej 

Minister Poczt i Telegrafów. 

ALSS TSS 

D-r E. GLOBUS 
Choroby skórne ! weneryczne 

POowRÓCIŁ 
Wileńska 22, tel. 5-90, od 10 — 121 5— 7 

W dniu 6 wirześnia rb. p. minister 
skarbu Zawadzki przyjął dyrektora 

naczelnego Polskiej Agencji Telegra- 
ficznej Konrada Libicikego i udziei.ł 
mu następującego wywiadu: 

— Panie Ministrze! Decyzja rządu 
o wypuszczeniu pożyczki narodowej 
żywo zainteresowała szerokie rzesze 
ludności. Czy nie zechciałby Pan Mi- 
nister zobrazować motywy tej decyzji 

i cele poż. i? 

  

    
i? 

— Pożyczka jest pomyślaną jako 
środek pokrycia prawdopodobnego 
deficytu budżetowego na półrocze dru 
gie rb. W pi(zemówieniach swoich na 
komisjach sejmowych przewidywa- 
łem możność takie operacji. Zanim je 
xdnak rząd zdeeydował się na tę właś- 
mie formę, którą w tej chwili obiera- 
my, musieliśmy wyjaśnić sobie pew- 
ne rzeczy, związane z ogólno-świato- 
wą i naszą własną sytuacją finanso- 
wą i gospodarczą, rzeczy, które za- 
rysowały się depiero pół roka temu. 
Więc w tej chwili jasnem jest już, że 
pożyczka w wysokości, która może 

być bez trudu przez społeczeństwo po 

   

'nie będzie po 

kryta, wystarczy nam na wyrówna- 
nie reszty deficytu budżetowego za 

bieżący rok eyjny, czyli że rząd 
wał uciekać się do 

żadnej innej operacji finansowej, ani 
nakładać na społeczeństwo ciężarów, 
które mogły sytuację finansową utru 
<«dnić. Przy tej sposobności zaznaczam 
że defieyt będzie z ćałą pewnością zna 
cznie mniejszy od przewidzianego us- 
ławą skarbową, a prawdopodobnie. 
mniejszy od realnego deficytu za rok 
ubiegły. Z drugiej strony szereg więk 
szych i mniejszych operacyj finanso- 
wych, przeprowadzonych w ostatnich 

ezasach, tudzież innych objawów po- 
zwoliły nam stwierdzić takie wzmo- 

żenie się kredytu państwa polskiego, 
że powodzenie operacji fińangowej, 

korzystnej zresztą bardzo dla Sub- 
skryhentów, jest zupełnie normalne. 

— Panie Ministrze. Z tego, co Pan 
Minister powiedział wynika, że 
rząd zdecydował pokryć niedobór nie 
drogą dałszego wzmożenia dochodów 
lub dalszych oszczędności, lecz drogą 
zaciągnięcia pożyczki. Pożyczka jest 

  

Oświadczenie p. prezesa Rady Ministrów . 
Janusza Jędrzejewicza o pożyczce narodowej 

Rozporządzenie Prezydenta Rze- 

ezypospolitej- 0. wypuszezeniu poży- 

ezki wewnętrznej jest realizacją jed- 

nego z tych środków zasilenia finan- 

sów publicznych, których zastosowa- 

nie przewidziane było już dawniej. 

Dzięki celowo przeprowadzonym 

oszczędnościom, stopinowemu upłyn- 

"nianiu rezerw skarbowych i przysto- 

sowaniu się do zmieniających się wa- 

runków, przetrwaliśmy lata kryzysu 

bez naruszenia podstaw gospodarki 

publicznej i walutowej. To też finan- 

se nasze wykazują odporność, wysu- 

wając nasz kraj do czołowej grupy 

tych nielicznych państw, które zacho 

'wały wolny obrót pieniężny z zagrani 

eą i które honorowały skrupulatnie 

swe zobowiązania pieniężne. 

Wyłożenie do subskrypcji pożycz- 

ki narodowej przypada na moment 

powrotu zaufania do kredytu. Doko- 

mane ostatnio zagranicą przez Polskę 

operacje kredytowe na cele inwesty- 

cyjne oraz liczne oferty na takież kre 

<łyty za gwarancją Skarbu Państwa 

upoważniają do przypuszczania, że 

na tym odcinku przekroczyliśmy już 

martwy punkt. Oczywiście gdy cho- 

dzi o* potrzeby bieżące, w pierwszym 

rzędzie musimy się oprzeć na włas- 

nych siłach. Państwo, które wypeł- 

niało punktualnie i bez zastrzeżeń 

swoje zobowiązania i nadal z całą 

Ścisłością je wypełnia, ma prawo od- 

wołać się do kredytu u swych obywa- 

teli. Wytrwaliśmy zwycięsko wśród 

stosunków które zwichnęły organiza- 

cje finansowe wielu krajów, o wiele 

silniejszych gospodarczo, niż nasz. 

Dziś, gdy najniebezpieczniejsze 

momenty już są poza nami, musimy 

również własnemi siłami opanować 

pozostałe jeszcze trudności, musimy 

mieć wiarę we własne siły, a walkę о 

utrzymanie niezawisłości gospodar- 

czej doprowadzimy do zupełnego zwy 

cięstwa. 

  

Zmiany w min. Skarbu i Przemysłu i Handlu. 
WARSZAWA, (Pat). Pan Pre- 

zydent Rzeczypospolitej zarządzeniem 
z dnia 6 bm. przeniósł podsekretarza 
stanu w ministerstwie skarbu Kazi- 
mierza Różnowskiego w stan nieczyn- 
ny. Jednocześnie Pan Prezydent Rze 
czypospolitej mianował dotychczaso- 
wego dyrektora departamentu admi- 

nistracyjnego w ministerstwie spraw 
zagranicznych Wacałwa Jędrzejewi- 
cza, podsekretarzem stanu w mini- 
sterstwie skarbu oraz szefa Biura In- 
spekcji Przedsiębiorstw w minister- 

stwie skarbu Henryka Flojar-Rajch- 
mana podsekretarzem stanu w mini- 
sterstwie przemysłu i handlu. 

RED RUS ATRI TASIT ESS EEE 
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Moment ogėlnopolskiego šwiela dožynko.. 
wego w Spale, przedstawiający jeden z obrzę 
dów, symbolizujący rok na wsi według 

Prezydenta Rzplitej.    
dawnych zwyczajów, a mianowicie wiązanie 
gospodarza przy żniwie. ч 

wiec uzasadniona ze względow budžeto 

wych. Jednak przy podejmowaniu tej 
decyzji brane były pd uwagę również 
względy ogólno — gospodarcze. Czy 
mógłbym prosić o informacje, jakiemi 
argumentami gospodarczemi, uzasad- 
niającemi pożyczkę, kierował się rząd 
w tej sprawie? 

— Uważam emisję pjożyczki w „- 
heenej chwili za zupełnie uzasadnianą 
i to nawet z punkiu widzenia dosyć 
'drażliwej co do swej czystości doktry 
ny skarbowej. 

się dochodów i wydatków jest rzeczą 
możliwą, a nagłe dostosowywanie 

jednych do drugich nfezawsze jest 
wskazane. Oczywiście przy stałej ten- 
dencji zwyżkowej wydatków trzeba 
szukać nowych źródeł dpchodów a 
'przy stałej tendencji zniżkowej do- 
chodów trzeba wydatki obcinać. Jest 
toe droga, którą szedł niezłomnie do- 
tyehczas rząd polski. Obecnie jednak 
wiele oziiak pozwała przypufzezać, że 
dochodzimy do pewnej stabilizacji stło 
sunków gospodarczych i finansowych 
na poziomie niższym wprawdzie od 
poprzedniego, ale przyrzekającym pe 
'wną stałość. Dochody budżetowe, któ 
re od 3 iat nieprzerwanie spadał 
„wykazują zeówie "dole to sabóże. 

tempo spadku, a miesiąc sierpień dał 
nawet zwyżkę dochodów w stosunku 
do roku ubiegłege. Z prac przygoto- 
wawczych de przyszłorocznego bud- 
żetu wynika, że da się on jeżeli nie 
całkowicie zrównoważyć, to w każ- 
dym razie zamknąć stosunkowo nie- 

znacznym niedoborem. 
W tych warunkach kardziej wska 

zanem, niż boldsne obniżenie niezbęd- 
nych wydatków albo nakładanie na 

społeczeństwo nowych ciężarów, jest 
zwrócenie się do operacji budżetowej 
długoterminowej, przerzucającej cię- 

Żar bieżący na dhisze, lepsze lata. Jest 
to tem bardziej uzasadnione, że w cią- 
gu ostatnich ciężkieh 3 lat, rząd pol- 
ski nietylko nie zaciągnął żadnej nó- 
wej długoterminowej pożyczki, ale 
spłacił z dawniejszych zobowiązań su 
mę khpithłową, przekraczającą 261 
miljon złotych. 

— Jakie korzyści, Panie Ministrze, 
zapewni pożyczka subskrybentom? 

— Warunki pożyczki są wyjątko- 
wo korzystne dla subskrybentów, Sto- 
pa procentowa Sześć od sta, a nawet 
w rzeczywistości przy kurie 96 nieco 
więcej, jest bardzo ka — maxi- 
mum tego, co normalnie znieść mo- 
że życie gospodarcze. Zgodziłem się 
na nią jedynie w przewidywaniu, że 
na nastanie tych zupełnie normaln. 
warunków trzeba może będzie jeszcze 
kilk ułat zaczekać i dlatego żednak 
przewidziany jest względnie niedługi, 
bo 10-letni termin pożyczki, któraby 
inaczej ła w szłości obarczyć 
skarb aa Sołetani proct aa 
Rozłożenie spłaty pożyczki pozwala 
każdemu na wzięcie udziału w sub- 
skrypeji bez zbytniego natężenia swej 
siły płatniczej. Pożyczka posiada 
wszelkie gwarancje. Porqadto korzy- 

stać będzie z 2 specjalnych przywile- 
jów: będzie przyjmowana w nominał 
nej wartości na spłatę podatku spad- 
kowego i będzie wolną od zajęcia za 
należności tak, aby ci, którzy potwie- 
rzyli państwu swe oszezędności, zna- 
leźli je niezmniejszone w ciężkich dla 
nich lub ich spadkobierców chwili. 

— Czy mógłbym na zakończenie 
prosić o informacje, jak Pan Minister 
ze swej strony ocenia widoki pożycz- 
ki? 

— Na eałym świecie pożyczki wła- 
sne państwa były najnormalniejszą i 
najbardziej popułarną formą lokowa 
nia 6szczędnpśŚci. Tak musi być i u 

nas. Nie wątpię, że eałe społeczeństwo 
oceni korzyści bezpośrednie i pośred- 
nie, płynące dla każdego, kto weźmie 
udział w pożyczee. O bezpośrednich 
mówiłem przed chwilą, pośrednie zaś 
to te, że obywatel, który pomaga pań 
stwu de przezwyciężenia swych trud- 
ności w sposób gospodarczo i finan- 
sowe najprawidłowszy, pozwała temu 
państwu nie stosować innych šrod- 
ków, któreby się na tymże obywatelu 
najciężej odbiły. Każdy musi pa- 
miętać, że zdrowie finansów publicz- 
nych jest warunkiem realności bud- 
żetu domowego każdego obywatela. 

  

Idealne pokrywanie . 

Echa zbrojeń niemieckich | 
w Angiji 

PARYŻ, (Pat). Dzienniki ogłasza- 
ją sprawozdania z obrad gabinetu an 
gielskiego, podkreślając, że były one 
poświęcone zagadnieniom rozbrojenia 

i sprawom, które rozważame będą w 
Paryżu 18 bm. na konferencji angiel- 
sko-francuskiej. Prasa francuska przy 
wiązuje do decyzyj londyńskich wie! 
ką wagę, zapowiadając m. in. inter- 
weneję angielską w sprawie zbrojeń 
niemieckich. 

Rząd angielski pisze — „Le 
Rempart* jest dobrze poinformowa- 
ny o tajnych zbrojeniach Rzeszy : 
przygotowaniach lotnictwa wojsko- 
wego. Rząd angielski jest w trakcie 
badania piśocedury, jak należy za- 
stosować, aby uzyskać wyjaśnienie 
rządu niemieckiego. Możliwe jest, że 

ze strony rządu angielskiego, nastąpi 
w Berlinie przyjacielski demarche, 
którego punktem wyjścia będą poko- 

i Francji. 
jowe enuncjacje kanclerza Hitlera. 
W razie, gdyby odpowiedź niemiecka 
nie była zadawalniająca, sprawa zbra 
jeń niemieckich zpstanie wysunięta 
na Zgromadzenie Ligi Narodów... 

PARYŻ, (Pat). „Excelsior*, oma- 
wiając zapowiedziane rozmowy fran- 
cusko-angielskie na temat rozbroje- 
nia, wyraża przekonanie, że w roz- 
mowach tych, które podjęte będą nie 
bawem, sprawa kpntroli zbrojeń sta- 
mie się przedmiotem głębokich rozwa 
tżań trzech rządów, świadomych swej 
odpowiedzialności za ład w Europie. 

1000 PILOTÓW ROCZNIE. 

MOSKWA, (PATŁ —  „Komsomolskaja 
Prawda* w alarmującym tonie donosi © akty 
wności Niemiec w dziedzinie lotnietwa spor 
towego i komunikacyjnego, twierdząc, że 
Niemcy przeszkałają rocznie 1,000 pilotów, 

wyłącznie hitlerowców i zwiększają szybkość 
awjaeji eywilnej. 

Nowy przewrót na Kubie. 
LONDYN, (PAT).— Z Hawany donoszą, 

że w skład prowizorycznego rządu kubańskie 
go wchodzi 5 osób. Przewodnictwo objął dr. 
Pertela, główną jednak rolę odegrywa sier 
żant Batista, który objął stanowisko szefa 

armji. Głównym inspektorem politycznym 
jest radykalny dziennikarz Carbio, jeden z 
5 ezłonków rządzącej Junty. Carbio spędrił 
<wa lala w Rosji Sowieckiej i jest sympaty 
kiem komunistów. 

Nadużycia w Magnitogorsku, 
MOSKWA, (PAT), — W słynnem centrum 

przemysłowem na Uralu Magnitogorsk wykry 
to olbrzymie nadużycia w wydziale zaopatry 

Hitlerowcy 
CZERNIOWCE, (PAT). — Według spra. 

wozdań władz policyjnych, agitacja, komuni 
styczna na terenie całej północnej Ramunji 
uległa w osłatnich czasach znacznemu osła 
bieniu. Wzmogła się natomiast akcja, skraj 
nych żywiołów hitlerowskich, prowadzona w 

Opinie biegłych o 
KOBRYŃ, (PAT). — Posiedzenie sądu do 

raźnege w sprzwie 9 członków komunistyez. 
nej partji Zachodniej Białorusi rozpoczęło 
się od wysłuchania opinji biegłych. Każdy z 
biegłych zreferował swój punkt widzenia. — 
Biegli Wysokiński, Tyczyński i Bach wyra- 
żają zgodnie opiuję, że KPZB. stanowi gra 
pę autonomiczną Komunistycznej Partji Pol 
skiej, przyczem nietylko metody działania, 
ale nawet bezpośrednie cele i zadania KPZB. 
w wielu wypadkach nie są te same, które za 
wiera program partji komunistycznej. Istot. 
mym celem KPZB. zdaniem biegłych jest oder 
wanie ziem północno — wschodnich od Pol 
ski i przyłączenia ich do odnośnych repub- 
lik sowieckich. Dla urzeczywistnienia tego 
celu KPZB. tworzy w terenie t. zw. rejony 

wania robotników. Skonstatowanoe udział w 
nadużyciach 150 fankejonarjuszy. 

w Rumunii. 
dużej części przez elementy niemieckie. — 
Prasa notuje pogłoski e zamiarze utworzenia 
w środkowej Runmunji obozów koneentraeyj 
nych dla wszelkiego rodzaju elementów wyw 
roótowych. н s 3 ы 

zadaniach K.P.Z.B. 
ubojowione, zaopatruje swych członków w 
kroń, prowadząc jej ewidencję, wysyła w te 
ren inżynierów, szkołonych poza granicami 
państwa oraz stara się drogą indywidualnego 
terroru, aktami dywersji i sabotażu wywołać 
we wschodn województwach nastrój niepoko 

ju, sprzyjający akeji wywrotowej. 
Biegły Erlich, członek Bundu, powołany 

przez sąd na wniosek obrony, nie podziela 
zdania innych biegłych, jeżeli chodzi o okreś 
łenie naczelnych zadań KPZB. Adw. Erlich 
jest zdania, że głównym celem KPZB. jest 
dokonanie przewrotu społecznego, zaś kwest 
ja samockreślenią ludności i oderwania ziem 
północne — wschodnich od Połski stanowi 
dalszy cei w programie partyjnym. 

Wyrok spodziewany jest w piątek. 

Przedstawiciele St. Zjedn. 
i Portugalji na Zamku. 

  

   Na fotografji widzimy nowego ambasa. 
dora przy rządzie R. P. p. Johna Cudahy 

WARSZA WA, (Pat). Dnia 6 wrze- 
śnia o godzinie 11 p. Prezydent Rze- 
czypospolitej przyjął na Zamku Kró- 
lewskim J. E. p. Johna Cudahy, amba 
sadora Stanów Zjednoczonych, który 
złożył swe listy uwierzytelniające. 

WARSZAWA, (Pat). Dnia 5 wrze- 
śnia o godzinie 11 p. Cesar de Susa 
Mendes, poseł nadzwyczajny i mini- 
ster pełnomocny Portugalji złożył p 
Prezydentowi Rzeczpospolitej swe li- 
sty uwierzytelniające na: uroczystej 
audjencji w Zamku Królewskim. 

Dr. Papėe w Warszawie. 
WARSZAWA, (Pat). W drodze po- 

wrotnej z urlopu bawi służbowo w 
Warszawie komisarz generalny R. P. 
w Gdańsku p. min. Kazimierz Papee. 

Kondolencje posła 
Łukasiewicza. 

MOSKWA, (Pat). Zwłoki ofiar tra- 
gicznej katastrofy lotniczej, która wy 
darzyła się wczoraj koło Podolska, 
zosłały przewiezione do Moskwy i wy 
sławione w Domu Sojuzów. Poseł 
Rzeczypospolitej Łukasiewicz złożył 
na ręce komisarza Litwinowa kondo- 
lencje. { 

Pogrzeb ministra marynarki 
francuskiej. 

PARYŻ, PAT). — We wtorek w godzinach 
porannych odbył się tu pogrzeb ministra ma 
rynarki Leygues. W pogrzebie wziął udział 
prezydent republiki Lebrun, członkowie rzą 
du z premjerem Daladier na czele, przewodnr 
czący obu Izb — Deputowanych i Senatu, 
wielu  parlamentarzystów,  przedstawiciełe 
wojska, marynarki i korpus dyplomatyezny. 

NOWY MINISTER. 

PARYŻ, (Pat). Na miejsce zmarłe- 
go ministra Leygues prezydent repu- 
bliki zamianował na stanowisko mi- 
nistra marynarki wojennej dotychcza 
sowego ministra kolonij Alberta Sar- 
raut. Ministrem kolonij został rady- 
kał społeczny Dalimier. 

Kronika  telegraficzna. 
— Wskutek zderzenia z pociągiem towa- 

rowym wykołeił się w Binghampton w Sta. 
nie Nowy York express. Dotychczas naliczoao 
23 zabitych i przeszło 100 rannych. 

— Herriot był podejmowany wczoraj w 
Moskwie śniadaniem przez Maksyma Gorkie 

go, poczem w gronie wybitnych literatów so- 
wieckich omawiano sprawę zbliżenia kulin. 
ralnego francusko — sowieckiego. 

— W| Budapeszeie zmarł nagle na atak 
apoplekiyczny baron Albert „Nyary, „prezes 
Izby Handlowej Polsko — Węgierskiej. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA, (PAT). — DEWIZY: Lon. 

- dyn 28,31 — 28,29 — 28,44 — 28,14. Nowy | 
York kabel 6,22 — 6,26 — 6,18. Paryž 35,02 
— %,11 — 34,93. Szwajcarja 172,75 — 178,18 
— 172,32. Berlin w obrotach pryw. 213,17. 

AKCJE: Bank Polski 83 — 83,75. 
DOLAR w obr. pryw. 6,26. 
RUBEL złoty: 4,71.
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Rada Wileńskiej Izby Rolniczej, 
W, dniu 6 bm. w wielkiej sali kon- 

ferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego 
odbyło się uroczyste otwarcie Radv 
"Wileńskiej Izby Rolniczej, obejmują - 
cej zakresem działania województwe 
wileńskie i nowogródzkie. W obra- 
dach wzięło udział 50 radców. 

Po zagajeniu zebrania przez komi- 
sarza Wileńskiej Izby Rolniczej nacz. 
Szaniawskiego zabrał głos wojewoda 
wileński Władysław Jaszczołt. 

PRZEMÓWIENIE P. WOJEWODY 
WILEŃSKIEGO. 

Witam Panów na pierwszem posiedzenia 
Rady Izby Rolniczej i składam serdeczne ży 
czenia jak najbardziej owocnej pracy 
podniesieniem stanu rolnictwa na teren 
województw nowogródzkiego i wileńskiego, 
a w konsekwencji i całej Rze 

Rząd Rzeczypospolitej, powołując do ży 
cia Izby Rolnicze, Izby Przemysłowo — Hand 
lowe i Izby Rzemieślnicze, daje dowody swej 
woli eparcia struktury gospodarczej państwa 
ma samorządach gospodarczych. Powołanie 

    

      

   

      

ny jest doniosłym momen 

„że to są tereny prawie że poz 
buwione innych bogactw poza rolnictwem. te 
*eny nieuprzemysłowione, 

Panowie, jako radeowie [zby, powołani zo 
staliście do pracy na (ym terenie, biorąc na 
siebie odpowied: i wielki trud, a jed     

    mecześnie trust zaszezytny, wlania w te far 
my ustroju gospodarczego treści, ożywien    

  

ich, nasilenia potęgą uczucia żywej mił 
«lo państwa, spowodowania jak najbardzi 
intensywnego wysiłku dla dobra, Rzeczypos 
politej, z my i troską o rozwój tej podsta 
wowej dziedziny, jaką w strukturze gospo 
«darczeį państwa jest rolnictwo, Nie watpie, 
że zadania te Panowie spełnią z nawiązka, 
że Wileńska Izba Rolnicza zapisze się złote 
mi głoskami w historji rozwoju gospodarcze 
go Polski. 

  

  

   

   

tie Panowie pracę w okresie 
enia gospodarczego, ż 

moje przeto idą w tym kierunku, abyście swo 
ją pracą na terenie Izby Rołniczej przyśpi 
szyli proces uzdrowienia konjunktury $g0spo 
darczej w Polsce. 

    

  

Następnie przemawiał wojewoda 
nowogródzki p. Świderski, który w 
swem przemówieniu podkreślił mię- 
dzy innemi znaczenie utworzen'a 
wspólnej Izby dla, obydwu woje- 
wództw. 

Zkolei zabrał głos dyrektor depar 
tamentu uprawy roślin i weterynacji 
w Ministerstwie Rolnictwa p. Stefan 
Królikowski, składając w imieniu p. 
ministra rolnictwa życzenia pomyśl- 
nych poczynań i realnych wyników 
działalności nowej Izby. 

Przemawiali wreszcie w imieniu 
Związku Izb i Organizacyj Roln:- 
czych R. P. p. Fudakowski z Warsz 
wy oraz prezes Wileńskiej Izby Prz 
mysłowo-Handlowej Ruciński. 

Odczytano depesze powitalne i 
gratulacyjne od p. gen. Żeligowskie- 
go, p. prezydenta miasta dr. Wiktora 
Maleszewskiego, p. wiceministra Ka- 
sińskiego i in. 

Na otwarciu obecni byli przedsta- 
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wiciele władz państwowych, p. prezes 
Izby Skarbowej Edward Ratyński i in 

Komisarz Izby Rolniczej nacz. Sza 
niawski wygłosił dłuższe przemówie- 
nie:z przebiegu prac organizacyjnych 
zaś dyr. Izby p. Iwański — referat p 
t. „Regjonalizm w rolnictwie", Zała- 

twiono szereg spraw porządku obrad 
i zatwierdzono po szczegółowej i wy- 
czerpującej dyskusji preliminarz bud 
żetowy. 

Wybrano 9 członków zarządu: 
gen. Luejan Żeligowski, Antoni Koko- 
eiński, prof, Witold Staniewicz, Kon- 
Stanty Rdułtowski (Nowogródek), Bro 
nisław Wędziagolski, Krupski (Nowo- 
gródek), Zygmunt Ruszezyc, Mieczys- 

  

ław Kraszewski (Nowogródek), Jan 
Trzeciak. 

Zarząd ukostytuuje się w dnia 
dzisiejszym. 

Wreszcie wybrano zastępców czł. 
zarządu i komisje. 

Obrady przeciągnęły się do póź- 
nej nocy. 

DOLL "(93 
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Tenisowe mistrzostwa Polski. 
WARSZAWA (Pat). Onegdaj na kortach Legji 
rozpoczęły się międzynarodowe zawody te- 
nisowe © mistrzostwo Połski. Hech (Czecha 
słowacji) pekonał Laszkiewicza ° Bydgosz- 
ezy, który zaprezentował się bardzo dobrze, 
6:2, 6:3, 6:4. Kołez wygrał walkowerem z Ru 
munem Mishu, który nie przybył do Warsza 
wy. Tłoczyński wyeliminował Małeuryńskiego 

W grze pojedyńczej pań Mer 
hosłow.) pokonała Grabezew- 

W grze podwójnej para Tłoczyń 
ołarow wygrała z parą Zbyszew 
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> W ramach mię 

dzynarodow. mistrzostw (II dzień) walczyła 
między innemi para czeską, Hecht — Male. 
czek z Małeużyńskim i Laszkiewiczem, ( i 
łatwo uporali się z Polakami, mając w 
6:0, 6:0, 6:0. Para Jędrzejewska Dubi 
pckenała porę Orzechów 
wa 6:0, 6:0. W grze mi 

  

    

      

kach popołudniowych 
s. mistrza Piski Hebd; 

wyeliminówany przez Austrjaka Metaxe w 
stosunku 5:7, 1:6, 0:6. Hughes — (Anglja) po 
kcnał Polaka Sałmonowicza 6:1, 6:2, 6:4. 
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który został     

    

Rozwiązanie partji niemiecko- 
narodowej w Gdańsku. 

GDAŃSK, (Pat). Wzorem partji 
niemiecko-narodowej w Rzeszy gdań 
ska niemiecko-narodowa og- 

larację o dobrowelnem roz- 
wiązaniu się. 

Nieszczęśliwy wypadek 
TEHERAN, (PAT), — W tetniej siedzibie 

poselstwa polskiego w podmiejskiej miejsco 
wości Szymranie zdarzył się nieszczęśliwy wy 
padek. 4-letni synek attache poselstwa p. 0 
maszewiez pozostawiony chwilowo bez opiesi 
wpadł do basenu z wodą, znajdującego się w 
ogrodzie. Wypadek zauważono po 15 minu 
tach. Pomimo energicznej pomocy łekarskiej 
dziecka do życia przywrócić j e zdołano. 

   

      

Nowe działo przeciw 
samolotom. 

We Francji skonstruowano ostatnio da 
lekonośną i szybkostrzelną armatę, specja. 
nie dostosowaną do obstrzeliwania aeropia 
nów. „Armatka* ta waży 1250 kg. i strzela 
niewielkiemi nabojami kalibru 37 mm, Na. 
bój taki o wadze 250 gr. posiada początkową 
Szybkość 875 mtr. na sekundę, co pozwaia 
mu wznieść się na wysokość 7200 mtr. Nowe 
działo oddaje 120 strzałów na minutę i mo 
że zasypać huraganem naboi przestrzeń, 
przez którą powinien przelecićć nieprzyja. 
cielski samołot, 

Zdaniem specjalistów, armata ta sianie 
się niezbędnym, jeżeli nie głównym elei 
tem w wałce powietrznej. Sieć tego rodza 
<lział rozmieszczona na drodze przełotu nie. 
przyjacielskiej eskadry utrudni b. znacznie 
jej. zadanie. 

    

   

    

Nr. 239 (2880) 

Pożegnalny wywiad prof. Herbaczewskiego 
W kowieńskiem piśmie „Diena* ukazał 

się wywiad z prof. Herbaczewskim, który po 

zemerytowaniu go z Uniwersytetu Witolda 
cza, jak wiadomo Litwę i 

przenosi się do Warszawy. 
Na pytanie, dlaczego p 

6pusz Компе, 
«dlatego, że chce pra 

      

„ Herbaczewski     

  

   

    

  

   

  

  zaś żyć z tle 
z której ute. nie można. — 

eświade Herbaczewski 
tylko mnie tego nie w 

ciągu 20 lat pracowałem dla litewskości, a 
obecnie na starość cheą mnie zdegradow 
Nie, tego nie może być, Wyjeżdżam do Polski 
i to jest moja odpowiedź dla nich. W Lit. 
wie nie nie zostawiam; wszystkie swe ręko- 
pisy wyweżę do Polski. Jest to moja kara 
dla społeczeństwa, które nie potrafi stworzyć 
dla pisarzy odpowiednich warunków. Nie 
chcecie — nie otrzymacie nie. Jak dawniej 
będę w Polsce wydawał litewskie ksi i 
Ojczyźnie tego nie mogę uczyn 
sze moje książki skonfiskował « 
sytecki*. 

Oceniając w dalszym ciągu kul 

      

    
  

  

    

        

     

  

pierw 
enat uniwer 

   cie Litwy, prof, Herbaczewski : 

  

produkował jedynie dyletantów, nie zaś eli. 
tę społeczną. Dotąd nie posiadamy ani histur 
ji Litwy, ani historji literatury litewskiej. 
Nie troszezymy się także o opracowanie wła 
snej etnogra awet włas 

a po 10 po 
sad, budują sobic domy, a ni pisza Po_ 
dagodzy nie umieją nawet mówić po litew 

  

      

   

   

  

V Lotniczy konkurs turystyczny. 
WARSZAWA. (Pat.) Dziś rano 

uczestnicy 5 krajowego lotniczego 
konkursu turystycznego wystartowali 
z lotniska Mokotowskiego do lotu 
okrężnego dookoła Polski. Trasa lotu 
wynosi ogółem 3.605 klm. i przecho- 
'dzi przez 25 lotnisk, na których za 
wodnicy obowiązani są lądować oraz 
przez 2 punkty kontrolne, gdzie mu- 

  

szą zrzucić meldunki, 
W łocie okrężnym nie wziął udzia 

łu pilot Onoszka z ppvwodu złego sia- 
nu zdrowia oraz wycofał się z żawo- 
'dów w Białej Podlaskiej pilot Korbel 
z Aeroklubu Warszawskiego, wobec 
powyższego biorą udział w locie 0k- 
rężnym 23 samoloty. 

Na lotnisku w Porubanku. 
W. dniu wczorajszym w związku 

z piątym krajowym konkursem sa 

'molotów turystycznych lądowały w 

"Wilnie na krótki postój samoloty bio- 

rące udział w raidzie Zawodników o- 

czekiwano około godz. 10-ej. 

Na lotnisku zebrało się grono о- 

sób związanych w ten czy inny spo 

sób z lotnictwem wileńskiem. Jad- 

nakże wbrew pierwotnym przypusz- 

czeniom już około godz. 8 m. 40 na 

horyzoncie zamajaczył niewielki pun 

kcik — rósł z każdą chwilą — samo- 

lot. 

O godz. 8 m. 43 lądują pierwsi 

podniebni zawodnicy — Nr. 2. Za 

chwilę drugi punkt — zbliża się — 

opada na ziemię — Nr. 5. Przerwa. 

'Niebawem jednak słychać znów huk 

motoru. Na ziemię opada równo R. 

'W. D. 6 pilotowana przez znanego 

konstr. inż. Rogalskiego. Narzeka na 
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“.. ZAEOŽONA М 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 
rolników z tych spółdzielni gwarantuje za pożyczki z Centralnej 
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, ui. A. Mickiewicza Nt 28. Tel. 13-65. 

Ši   NIN 

« Sprawy szkolne i dziecięce. 
Wróciły już od 10 dni opalone 

mimo niezbyt słonecznego lata, wzmo 
cnione, wytrenowane na wodzie i lą 

dzie, nasycone powietrzem, swobodą, 
ruchem nieskrępowanym i napełniają 
wrzaskiem zaułki i dziedzińce. Czyś 
cie zauważyli, że dzieci wrzeszczą za- 

wsze dwa razy głośniej w jesieni? 
Potem coraz mniej, cichną, aż dopie- 
ro za pierwszemi błyskami wiosenne- 
go słońca, jak soki w drzewach, pod- 
noszą się w nich radośnie, żywiołowe 

  

  

    

krzyki ku przestrzeni i powietrznej 
dali. Nie wszystkie jednak wróciły, 
nie wszystkie bowiem wyjeżdżały. 
Te co zostały w kurzu i pustce mia 
sta, ratowały się doskonałemi warun- 
kami Wilna, bliskością lasów, rze- 
kami, Wilejka zwłaszcza, z jej płyt- 
kim nurtem, doskonałą jest dla mało 
letnich kąpielą, i tam sobie używa 
młodzież płci obojej, zaledwie umie 
nogę za nogą postawić. Ale te co jesz- 
<cze sztuki chodzenia nie posiadają, 
zdane są na łaskę Matek, które nie 
zupełnie rozumieją potrzebę oddycha- 
chania świeżem powietrzem. Zaobser- 
wować to można chodząc po Wilnie 
i okolicy najbliższej. Jeśli się widzi 
matkę z małemi dziećmi w lesie bel- 
monckim, Zakrecie, lub nad brzega- 
mi rzek, w ogrodach, to będą albo 
osoby z inteligencji, albo proletarjat 
żydowski. Chrześcijańskie matki tego 

„kalibru, wolą rajcować nad rynszto- 
kami i w kurzu opłotków łukiskich 

czy jatkowych, gdzie się ich pociechy 
nałykają mikrobów do syta, tarzająe 
się w gęstym kurzu miejskim. 

Nasłuchają się też od urodzenia 
ładnych słówek. W ostatnim n-r:e 
„Šwiata“, wspominają o tem, że Mus- 
solini zakazami umieszczonemi wszę- 
dzie i karami, oduczył rodaków od 
klęcia. To chyba najtrudniejsze zwy- 
cięsbwo il Duce, bo jakże Włosi klęli.. 
soczyście, z rozkoszą i o byle co! Tyl- 
ko Rosjanie ich chyba przewyższaji, 
sądząc z tego co o nich piszą znawcy 
tej branży. A jednak się oduczyli. A 
Polacy? Polacy też lubią. Psia krew, 
stało się prawie że wykrzyknikieni 
narodowym, a i inne słówka wchodzą 
w repertuar codziennego użytku. Jest 
w lem jednak duża różnica zależna 
od prowincji. U nas klną wtedy, gdy 
istotna złość ogarnie, Mazury klną o 
o byle co. Pamiętam jak po wejściu 
wojska polskiego mówił jeden spo- 
kojny kmiotek z pod Hoduciszek ja- 
dąc koleją: „Milińkie te polskie soł- 
daty, nie sobie, dobre, i dzieciuku da 
chleba kiedy ma i nadto pieknie śpie- 
wajo, o, wesoła ta ujska jak żadna, 
ale czemuż oni tak przekłynajo? Nie- 
chaj ich... i psia krew mówio na czło- 
wieka, i od matki zaraz, i taki synu, 
znaczy się... I to dziwo, że przekłyna 
takiemi słowami i śmieje sie, dek i 
nie wiesz człowieku co robić? Ci zna- 
czy on zezłowawszy sie, ci taki u ich 
zwyczaj w tej Polszcze?* 

  

  

    

'warunki atmosferyczne — szalony 

'wiatr — w powietrzu rzuca — lądo- 

'wanie jest bardzo trudne. 

Przylatują nowe samoloty — Nr. 

8, 16, 12 — zawodnicy oddają książ- 
ki zawodnicze komisarzowi sport. ae- 

roklubu Rzeczypospolitej p. inż. Ja 

nowiczowi. 

Aparaty zataczają przed hangary. 

W opróżnione zbiorniki wlewają bea 

zynę i ołiwę. 

Zawodnicy oglądają maszyny. 

Wszystko w porządku. Chwila odpo- 

czynku. Szklanka gorącej herbaty z* 

rumem, którą przygotował dla zawo- 

dników pamiętający o wszystkiem Ae- 

roklub Wileński — i już o godz. 9 m. 

238 pierwszy samolot odlatuje w dal- 

szą drogę na Mołodeczno, Baranowi- 

cze, Łuck, gdzie nastąpi nocleg po ca- 

łodziennem „bujaniu w powietrzu. 

Ląduje Nr. 29 — publiczność prze 

żywa chwilę przykrej emocji. Aparat 

lekko zawadza płatem o lotnisko, 
wiatr podrzuca kadłubem — i już le- 
ży pierwszorzędny  „kapotarz“ 

(wywrótka na plecy). Lotnicy cali wy- 
łażą z połamanego R. W. D. Miny ma- 
ją smutne — zmuszeni są przerwać 

lot. Uszkodzeń naprawić nie można 

— aparat przedstawia jeden „szmelc* 

Tymczasem przylatuje Nr. 3, 19. 

23, 14, 9, 21, 26, 32, 6, 30, 24 — ktoś 
z zawodników komunikuje, że Siko- 

rzanka „skaptowała* przy łądowa- 

niu w Grodnie. Potem długa przerwa, 

Tylko w parę minut odrywa się od 

ziemi srebrny ptak, aby za chwilę 

zniknąć z oczu w błękicie przestwo- 

rza. Ten i ów zatoczy „rundę* nad 

lotniskiem, inni odrazu „idą na kie- 

runek*. Na opustoszałem lotnisku 

hula wiatr. Wilnianie czekają z bi- 
ciemi serca „swoich* — jakoś długo 

"ich niema — mijają długie minuty. 

Nagle daleko, nad ciemnem pasmem 

lasów, zjawia się punkt. Zbliża się. 

Jest już nad lotniskiem. P. Z. L. 5 do- 
tyka lekko ziemi. To nasi! — wilnia- 

nie! — Wyłażą z aparatu. Czułe po- 

witanie. Pilotowi (p. Giedrojć) 'wrę- 

KATAS 
W parę minut po wystartowaniu 

w. Bananowiezach RWD 4 (Nr. konk. 
12), pilotow. przez Sołtykowskiego 
Jana — samołot w odległości 6 kilo- 
metrów od lotniska, na wysokości 109 
metrów, przewrócił się i runął. Wi- 
dziano wpierw jak upadły z samolotu 
2 czarne punkty. Sądzono, że wypadli 
lotnicy. Jednak jak się później oka- 
zało, odpadła wpierw maska z moto- 
ru, a nabtępnie i motor (silnik). Lot- 
nicy szczęśliwym trafem, może zaw- 
dzięczając wiatnom, wstrzymującym 
ciężar padającego kadłuba, uszli z ży- 
ciem, jakolwiek pilot Sołtykowski 
jest kontuzjowany, a obserwator Ku- 
biczak Marceli lekko potłuczony. Ka- 
retka pogotowia natychmiast odwio- 
zła rannych do Szpitala Międzykomu- 
nalnego w Baraupwiczach. Ranni czu 
ją się dobrze, a raczej względnie i nie 

zbyt uskarżają się na bólk. 
' BIAŁYSTOK. (Pat.) Samolot Nr. 18, 
pilotowany przez panią Sikorzankę, 
po prawidłowem wylądowabkiu 'i ru- 
towaniu na długości 100 metrów prze 
wrócił się z powodu nagłego podmu- 
ehu wiatru. Samolot jest uszkodzony. 

  

   

czają kwiaty. Jest zmęczony. Narzeka 

na drogę (każdy to samo!). Chwila 

odpeczynku.' Napełniają zapas ben- 
zyny i... już szybuje w przestworzach 
żegnany owacyjnie przez swoich — 
„wileńczuków*, — Znowu przerwa. 
'Potem ląduje Nr. 13. Odlot i... już nic 
więcej. Na lotnisku robi się pusto. 

TROFY. 
Smigło złamane. Belka pod silnikiem 
pękła. Pani Sikorzanka i pasażer p. 
Łepalniuk żadnych obrażeń nie od- 
nieśli i odjechali pociągiem do War- 
Szawy. 

NIEŚWIEŻ. (Pat.) Jeden z samo- 
iotów turystycznych, biorących u- 
'dział w 5 krajowym konkursie tury- 
Stycznym uległ dziś katastrofie w po- 
wiecie nieświeskim. 

Mianowicie awjonetka Klubu Tu- 
rystycznego Lublin typu S.P.A.H:R.. 
oznaczona w konkursie Nr. 24, prze 
latując koło wsi Pogorzelce, gm, sos- 
nowskiej, pow. nieświeski, wpobliżu 
Stacji kolejowej Pogorzelce z wyso- 
kości 80—100 metrów spadła na zie- 
mię we wsi Pogorzelce. Aparat roz- 
bił się. Pilot Zygmunt Martyniak i 
obserwator Zygmunt Kimel zostali 
ciężko ranni. W stanie nieprzytom- 
nyw po udzieleniu pierwszej pomocy 
zostali odstawieni pociągiem pośpiesz 
nym 0 godz. 14.37 ze stacji kolejowej 
Pogorzelce w kierunku Baranowicz. 
Na miejsde wypadku przybył staro- 
sta powiatowy Antoni Witkowski. 
šamolot zabezpieczono. 

    

  

   

  

L. 15 SPADŁ 
tuż przy granicy w Śowietach. 

(Telef. od własnego korosp, z Baranowicz). 
| Posterunek policji w Wołmie woj. 
nowogródzkiego zauważył 0 godz. 14 
'm. 30 samolot oznaczony liczbą 13, 
Jecący od strony Sowietów w kierun- 
ku folwarku Jacynpwo, będącego już 
po stronie polskiej. Kiedy santolot 
'był niedaleko granicy polskiej, został 
ostrzelany przez strażników sowiec- 
'kich z karabinów. Jak z tego wyni- 
ka, samołot ten wskutek zbłądzenia 
przeleciał na stronę sowiecką i dopie- 
ro po zorjentowaniu się starał się 
przelecieć na stronę polską. 

Pomimo gęstego ostrzeliwania sa- 
mołot L. 13 przeleciał granicę, lecz z 

ałonza dotąd powodów zaczął 
lądować. Pech jednak prześladował 
lotników, gdyż w chwili lądowania 

sku. Czy to w ten sposób tworzy się lituani. 
stykę? ь 

'Teatr, Dlaczego on teraz odpoczywa? Se 
ię rozpoczął, a teatr nieczynny. Narazie 

żnaby dać stary repertuar, jak to się wszę 
. Teatr jest naczelną instytucją ku! 

W teatrze uczymy się, a, aktorzy na- 
mieją mówić po litewsku. Skandale» 

t fakt, iż w szesnastym roku niepodieg 
stała utworzona komisja nauczania 

języka litewskiego. A pozatem do komisji tej 
nikt się nie zwrócił, by uczyć się języka (i. 
tewskiego. Dyletantyzm. Kogo obchodzi Lit 
wa, ten dłużej znieść tego nie może. 

Sztuka? Oto pedagodzy wystawili swoje 
dzieła i cóż? Widać z nieh, iż coroku cofa_ 
ją się wstecz. Uczniowie wyśmiewają się z 

ześcignęli oni nauczycieli, więc jacyž 
to są pedagodzy? Leez krytykować ich nie 
wolno; wszyscy boją się. 

O ile chcemy wyhrnąć z tego bagna, ma 
simy pedjąć się heroicznych wysiłków. 

raniea śmieje się z nas. Bo jakże 
nie śmiać się: nie posiadamy lituanistyki, a 
uniwersytet wydaje dzieło Szyłkarskiego o 

le dla Niemeów (i po niemiecku). 
Co się ty: młodzieży, to na młodzież 

wywierz wpły tarsze pokolenie. Przygląda 
życiu, młodzież poczyna wat 

lać się, czy aby warto wznio 
słymi romantykzmi, tak, jak my star Mła 
dzież jest tereryzcwana i dłatego deehodzi de 
przekenania, iż lepiej potakiwać staremu „a 
koleniu. 

Oto moje resumć. Dyleiantyzm w naszych 
instytucjach jest już nie do zniesienia. Trze. 
ha z nim walczyć. Jest już kiłkunastu mio 
dych ludzi, którzy megliby zastąpić starych 
dyletantėw i naturalnie zastąpią ich lecz dziś 
ich się nie dopuszeza. 

Ja pytanie, ezy nie prof, Herbaeczewski 
nie znalazł dodatniego w kułturalnem życiu 

Litwy, prof. odpowiedział: „Naturalnie 5а & 
streny dedztnie leez tylko w załążku, Rzee -y 

dsubre są u nas jedynie w ze pragnień ccz 
nigdy nie mogą stać się faktem. W masach 
chserwuje się ehęć doskonalenia się lecz ma 
sy są krępowane. Błędem starego pokolenia 

iż nie wykracza ono poza, czasy przed 
cieku ene do tych dob 

sów, gdy tarczyło powiedzieć „O, Ojczyz 
na* i już było bohaterem. 

Najbardziej jednak skandaliczne w naszej 
literaturze jest to, iż eksksięża i ci, którzy 
zamierzają porzucić stan kapła wnieśli 
do naszej literatury seksualizm, Wzniecają 
©ni bunt przeciw Kościołowi, a przyczymy le 
go buntu są bardzo błahe. Dotąd wiedzieliś_ 
my, iż księża walezą z pokusami i szatanem, 

a o ile porzueają stan kapłański to dla wznię 
słej idei, nasi zaś księża — dla dziewki. — 
Wnieśli oni do n а brudny seksa- 
alizm i odpowiedzialni są dlatego za demora 
lizowanie młodzieży. W polityce są oni reak 
cjonistami, gdyż wydaje im się, że Litwa to 
parafja. 

Jak dotąd — kończy prof. Herbaczewski 
— tak i nadal będąc w Połsce będę pracował 
w tym kierunku, by Litwa pogodziła się z Pol 
ską. Będąc wrogiem Polski Litwa nie moze 
wymagać, by Polska zwróciła Wiłno. Wi 

iem dwóch kultur romantyczn 
1 z był i Litwinem i Polakie: 
Nie możemy zapomnieć o Litwinach lecz nie 
można także poniewierać Polaków w Wilaie. 
Jestem zwolennikiem pojednania. Nie ozna_ 
cza to jednak, iż trzeba zawrzeć unję. Przy 

źń pomiędzy dwoma państwami wyraża się 
dziś we współpracy ekonemicznej. Należy po 
godzić się w dziedzinie ekonomicznej, a wów 
czas kwestja wileńską zwolna się rozstrzyg 
nie. Tylko stopniowo. 

Redakcja „Diena* powyższe oświadczenia 
prof. Herbaczewskiego zaopatruje w nastęnu 
jącą uwagę: „Cierpliwie wysłuchajmy ostat- 
nie słewą człowieka, epuszczającego Litwę, 
checiaż może się z niemi i nie zgadzamy, 

zerwał się silny wiatr i samolot zno- 
'wu został przerzucony na stronę So- 
'wiecką, opadając na ziemię koło słu- 
'pa 686 w odległości 100 metrów od 
graniey polskiej. 

*  Naoczni świadkowie wypadku о- 
powiadają, że jednego z lotników od- 
prowadzono, drugiego zaś, widocznie 
rannego, odniesiono na rękach do 
strażnicy. 

Samolot L. 13 pilotował Tadeusz 
Tyvala, obserwatorem był Włodar- 
tzyk. Kto z nich został ranny nie wia- 
domo. 

    
   
    

    
  

  

  

  

   

  

   

  

    

  

   

  

   

  

   

    

   

    

   

    

   

      

  

    

   

  

   

  

        

    

  

  

Panie i Panowie przygotowujcie stroje ze lnu! 

Komitet Organizacyjny Wystawy Lniarskiej w Wilnie 
urządza w dniu 9-ge września 1933r. o godz. I8-ej w salach hotelu Georges'a 

ul. Mickiewicza 20 

Drugi „Podwieczorek Lniarski" 
W programie podwieczorku przewidziany jest dancing i konkurs z nagrodami 

„Pięknej sukni Inianej" i „Męskiego stroju ze lnu". 
Wstęp 2 zł. Wstęp 2 zł. 

proletarjatu, 
od urodzenia 

stkich czynno- 
ych. Sa- 

In- 

   uświadomione we wszy 
ściach fizjologicznych star 
me zaczynają bardzo wcześnie. 
stynktownie, jak małe zwierzaki. Do- 
piero w wyższej sferze dziecko jest 

  

odseparowane do czasu i uświadomia- 
ne rozumnie. Ale oła naucza przez 
stosunki koleżeńskie słów i wiado. 
mości, które nie są na nic potrzebne 
w tym wieku. O tem klęciu, toby war- 
to pomyśl Narzeka się, że zadużo 
protokułów pisuje policja, niechby 
jeszcze i takie przybyły. Wtedy trzeba 
by wzmocnić posterunek koło Kasy 
Chorych, koło Izby Skarbowej, koło 
'Magistratu i opodal Urzędu Skarbo- 
wego na Wingrach. Tamby dopiero 
było obfite żniwo. A moralność by 
na tem kala. I wytwornošč oby- 
czajów wzrosła. 

„A ponieważ tak lubimy našlado 
wać eudzoziemców, może by jeszcze 
w tych lokalach umieścić obok siebie 
cytatę z Dantego: „Porzućcie nadzie 
ję wy co tu wchodzicie", a z drugiej 
anglo-saskie „Keep smilling“ (uśmie- 
chaj się) i jużby delikwent wiedział 
co ma robić, I zaraz by mu lżej było 
od takiej recepty włosko-angielskiej. 

Tymczasem rodzice medytują jak 
mają robić mundurki dla dziatwy 
szkolnej? Narazie jeszcze nie wiszą 
nad niemi kary i terminowe nakazy. 
Tylko czapki mają być przymusowe. 
A umundurowanie za rok, a paltoty 
za dwa lata. Zafundujcie sobie skar- 
bonki i zbierajcie na ten cel. Niefor- 

    

      

  

tunny ten pomysł mundurów. Małoż 
tego szkaradzieństwa widziało się za 
rosyjskich czasów? A te numery po 
rządkowe szkół ogólnopolskich na rę- 
kawie? Jak katorżnicze! Czy mun- 
dur. prócz wojskowego, opromienio- 
nego bohaterstwem obrony Ojczyzny, 

  

czyż jednolitość ubioru, nakładająca 
jakieś niewolnicze piętno, nie jest 
czemś upokarzającem?  Czemś jak   

średniowieczne żółte szaty żydowskie, 
jak liberja, jak wyrok nieufności. 
Że jak bez tego zewnętrznego rygoru, 
to cię bratku nie przyłapią tak łatwo 
na bezeceństwach, nie odkryj 
ich sprawek, nie zobaczą coś ty za 
numer.. porządkowy? Argument wy- 
suwany przez niektóre głosy opinj', 
że w ten sposób zrówna się w wy- 
glądzie bogatych i biednych, nie wy- 
trzymuje również krytyki. Bo 1) zaw- 
sze zamożny uczeń będzie miał lepszy 

i czystszy mundur od biedaka, a 2) 
właśnie dla biednych sprawa umun- 

durowania będzie tragedją. Na buty 
nie mają, a tu na mundur. Bielizna 
to problematyczne „tranty*, pończo- 
chy — dziury i cery, każdy wydatek 
na sportowe pantofle, bluzy, na te 
różne dodatki szkolne, to rozpacz w 

biednych rodzinach i odejmowanie 
sobie. od ust. A teraz szyjże mundur 
albo dwa, albo trzy naraz... Obecnie 
z ojca na syna przerabiało się domo- 
wym sposobem, darował ktoś litości. 
wy, można było ubrać chłopca czy 
dziewczynkę. Teraz nie z tego, kupuj 
nowy materjał i szyj, Za eo? I poco 
to jest? Czy jednolitość stroju ma 

        

wpływać na jednolitą 
Na subordynację? 

Jakby chcące iść 
buzy 

mentalność ? 

  

na wagary ło- 
nie potrafiły zdjąć mundurów 
rwilnemu iść na rozdobędę, tak 

chodzą skwapliwie na sztuki 
i kina dla młodzieży zabronione. Oto 
znów projekt niedemokiatyczny, 0- 
party na zewnętrzności, formie i tej 
jakiejś  strojnoś powierzchownej, 
której u nas jest aż nadto dosyć! 
Pierwiej buty i koszule, (z płótna o- 
czywiście), a potem mundury. Pro- 
jekt letnich ubiorów z Inu, to owszem, 
pomysł dobry, wszystko 'to będzie 
brudne i czarne jak Święta ziemia po 
kilku dniach, ale co to szkodzi? Zmu- 
si może do prania te baby, które 
mają na mydło. Zimowym jednak 
garniturom nie da rady chudziutka 
kiesa przeciętnego obywatela. A mi 
wsi? Jakże będzie? Czy wiejskie dzie- 
ci mają odrzucić samodziałowe bur- 
nusy i kapoty, a kupować kramne 
materjały? Czy są na to pieniądze 
w chatach, gdzie nie mają na sól i 
naftę? 

O te pomysły gabinetowe! Te uro 
dzone przy biurkach urzędniczych 
koncepty, bez wniknięcia w istotne 
warunki ludności. Już skrócenie wa- 

    

  

    
  

'kacyj o parę tygodni, (potem zmienio- 
ne na 10 dni), pozbawiło dzieci w na- 
szym klimacie rozkoszy zbierania о- 
rzechów, grzybów i jabłek, z czego 
zapasy na zimę i wogóle przyjem- 

ność. I chociaż, wobec dždžystej je- 

sieni frekwencja na wsi jest zadawal- 
niająca, jednak jest dużo głosów ro- 

"sie tak długich # 

dzicielskich z prośbą o wakacje „„Kar- 
toflane*, we wrześniu. Natomiast zi- 
mowe sporty jakoś nie nie skorzysta- 
ły z przedłużonych feryj bożenarodze - 
niowych. Kto miał na przybory spor- 
towe, to sportował, jak i pierwiej, 
kto nie miał siedział w zaduchu su- 
tereny i chaty, nudził się, psocił, wa- 
łęsał się, marzł i głodował, wytrącony 
z biegu nauki. Na wsi zwłaszcza w 
naszych zaspach śniegowych, przez 
które brnąć muszą w 15, 18 i 20 stop- 
ni mrozu szkolna młodzież, po kilka 
kilometrów, tam zimowe sporty są 
© tyle uprawiane o ile jest czas › 
ochota. Przedłużone ferje nic w tym 
względzie nie dodały. Pomysł nie był 
szczęśliwy. rzekało nań nauczy- 
cielstwo, twierdząc prawie jednomyśl- 
nie, że się młodzież wykoleja w cza- 

j, narzekali ro- 
dzice, że im się dzieci zaziębiają, wy- 
latując na to sportowanie w niedo- 
statecznem ubraniu i przebywają za- 
długo na mrozie, bo cały dzień swo- 
bodny. Narzekały i biedniejsze dzieci, 
dla których pobyt w czystej, prze- 
wietrzanej, jasnej klasie, jest odpo- 
czynkiem i kuracją zdrowotną w po. 
równaniu do warunków jakie mie- 
wiają w domach. Nie mówiące o posił- 

ku jaki tam otrzymają. Tak więc re- 
formy mależy stosować po wejrzeniu 
dokładnem w życie istot, którym się 
chce nowe narzucić warunki. Inaczej 
więcej z tego szkody jak korzyści. 

  

  

  

  

Hel. Romer, 
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Nr. 239 (2880) 

Przed zjazdem 
Jakie referaty zostaną wygłoszone na zjeździe działaczy 

gospodarczych i społecznych. 
Jutro o godz. 10 rano w sali kon- 

ferencyjnej lzby Przemysłowo-Han- 
dlowej przy ul. Mickiewicza 32 otwar 
te zostaną obrady Zjazdu Działaczy 
Gospodarczych i Społecznych, zwoła- 
nego przez Radę Wojewódzką BBWR. 
W związku z tem Biuro Zjazdu ko- 
munikuje, iż wstęp na salę dla zapro 
szonych uczestników obrad zostanie 
zamknięty o godz. 9.55 bowiem akt 
otwarcia i pierwsze dwa czołowe refe- 

raty transmitowane będą przez radjo 
Czołowe referaty na plenarnem 

posiedzeniu Zjazdu wygłoszą: Rektor 
U. S$. B. dr. Witold Staniewicz na te- 
mat „Rozwój rolnictwa jako podsta- 
wa rozwoju gospodarczego Wilna i 
Ziemi Wileńskiej oraz dyrektor Izby 
Przemysłowo-Handlowej inż. Wła- 
dysław Barański na temat „Problemy 
przemysłowo-handlowe i rzemieślni- 
cze Wileńszczyzny. Na posiedze- 
niach komisyj i sekcyj zjazdawych, 
które obradować będą w pierwszym 
dniu Zjazlu po południu i w drugim 
przed południem wygłoszone zostaną 

następujące referaty: w zakresie Ko- 

misji Rolnej: 
Dyr. Izby Rolniczej August Iwań- 

ski — „Upośledzenie województw 
północnych w zakresie przemysłowo- 
rolnym *; dyr. oddziału P. B. R. Lud- 

"x Maculewicz — „Zagadnienia fi- 
isowo-rolne na Wileńszczyźnie i 
soby rozwiązania tych zagadnień 
»odstawie ostatnich zarządzeń od- 
ieniowych*; — Koreferat inż. Ja- 

  

   

  

  

  

  

  

   

(Czerniewskiego, dyr. Zw. Rew. 
Sdzielni Polsk. — Antoni Kokociń 

S Wytyczne pracy spółdzielczej 
zny na najbliż- 

. T-wa Lniarskie- 

, Janusz Jagmin — „Uprawa Inu 
Ja podstawa dobrobytu wsi*; inż. 

Kur Mroszczyk „Organizacja 
lyhw mięsnych w odniesieniu do 
bob, rolnictwa z uwzględnieniem 
chłąjctwa” ; poseł Władysław Ka- 

mińż „Sprawa komasacji i par- 
eelat na Wileńszczyźnie" 

Wakresie Komisji Przemysłow о- 
Handmwej: 

Dy Anatol Fried „Potrzeby 
kredy: iwe przemysłu i handlu na Wi 

leńszcyźnie*; inż. Grzegorz Guch- 
man — „Potrzeby przemysłu drzew - 
mego''.inż. Abram Kawenoki — „O 
gólne problemy handlu wewnętrzne- 

go*; T:odor Nagurski — „Handel za- 
granicjiny*; Wojciech Kozłowski 
„Przemysł przetwórczy i artykuły 

drugorzędne; dyr. Izby Rzemieślniczej 

  

Arenie W JiEŃSZE 

   
   

  

  

Do nabycia w pierwszorzędnych 
magazynach gałanteryjnych. 

+ Omi 

XXV Z. S. 
Święto dwudziestopięciolecia Zwią- 

zku” Strzeleckiego pociągnie za sobą 
masową koncentrącję strzelców z te- 

renu województwa wileńskiego. W 

sobotę, dnia 9 września, o godz. 11.15 

odbędzie się raport strzelecki na pla- 

cu koło Ratusza, oraz defilada przez 

ulicę Miekiewieza. Wilno poraz pierw 
szy zda sobie sprawę z istotnej siły 
organizacyjnej Związku Strzeleckie 
go, będzie mogło ocenić wyszkolenie 
i sprawność strzelców. Po południu 
odbędą się zawody z broni małokali- 

browej. 

Z pogranicza. 
CZY DOJDZIE DO WYMIANY 

WIĘŻNIÓW MIĘDZY POLSKĄ 

I LITWĄ? 

Z Kowna donoszą, iż w drugiej po 

łowie bm. rozpoczną się narady czyn 

ników rządowych z przedstawicielami 

Międzynarodowego Czerwonego Krzy 

ża w sprawie wymiany więźniów poli 

tycznych między Połską, a Litwą. 

W kołach kowieńskich krążą pogło 

ski, że tym razem narady osiągną pozy 

tywny wynik i do wymiany więźniów 

politycznych między Polską a Litwą 
dojdzie jeszcze w r. b. 

      

MOTOCYKLIŚCI SOWIECCY ZMYLILI TRA. 

SĘ RAIDU I TRAFILI DO POLSKI. 

Z pogranicza donoszą, iż w czasie raidu 
iey polsko _ so 

wieekiej, dwóch motocyklistów z powodu nie 
pogody zbłądziło i przez nieostrożność dosta 
ło się na teren połski w okolicy wsi Dubian 
ka w rejonie odeinka granicznego Kudzieno- 

wieze. 
Motocyklistów zatrzymano do wyjaśnie 

nia sprawy. W wyniku przeprowadzonego 
dochodzenia ustalono, iż zatrzymani pocho 
dzą z Płoskirowa na Ukrainie i brali udział 
w rajdzie motocyklowym na szlaku Płoski 

rów — Mińsk. Zatrzymani dwaj komsomol 

ty są robotnikami jednej Z fabryk wojsko- 
wych automobili. Przedwczoraj w sprawie 

zatrzyamnych odbyła się kontereneja polsko 

sowiecka w wyniku której nasze władze wy 
dały zbłądzonych motocyklistów wraz z ich 
maszynami. 

  

  

  

Kazimierz Młynarczyk — „Zagadnie- 

nia aktywizacji produkcji rzemieślni- 

czej i Tadeusz Wolski — „Szkolni 
two zawodowe. W zakresie komisj 
samorządowej: Wiceprezes Rady Wo- 
jewódzkiej BBWR poseł Bronisław 
Wędziagolski „Rola samorządu 
miejskiego 'w życiu gospodarczem Wi 
len yzny“; prezes Rady Grodzkiej 
BBWR inż. Henryk Jensz — „Elek- 
tryfikacja i siły wodne a rozwój Wi- 

leńszczyzny; inż. Grzegorz Merson —- 

„Komunikacja autobusowa miejska i 

międzymiastowa na Wileńszczyźnie '; 
Teodor Nagurski — „Wilno dzisiej. 

SZER 

W zakresie Komisji Pracy: Pre- 
zes Rady Głównej Zjednoczenia Rob 
Zw. Zawod. Ziemi Północno-Wschod 
nich jposeł dr. Stefan Brokowski — 
„Stany zatrudnienia na rynkach pra- 

      

   

    

cy w Wilnie i Wileńszczyźnie; dyr. 
Robót Publicznych — inż. Aleksan- 
der Zubelewicz — „Postulaty drogo- 

  

'we na Wileńszczyźnie”; konserwator 
wileński i nowogródzki dr. Stanisław 
Lorentz — „Turystyka na Wileńsz- 
czyžnie i Nowogrodezyžnie“ 

Zaznaczyć należy, iż z wyjątkiem 
referatów czołowych rektora Stanie- 
wwicza i dyr. Barańskiego, które trwać 
będą po 45 min. wszystkie inne refe- 

; wygłaszane na zebraniach komi- 
syj i sekcyj nie przekroczą pół godz. 
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Otwarcie Wystawy Drobiu i Zwierzat 
futerkowych. 

Wezoraj o godzinie 1l-ej rano 
na terenie Ill-ich Targów  Północ- 
nych nastąpiło otwarcie Targów 
1 Wystawy drobiu i zwierząt 
futerkowych. Tegoroczna wystawa 
prze za swą okazałością poprzed- 
nią, zwłaszcza bardzo obszernie i pię 
knie urządzony jest dział kur i go- 

  

łębi, 
Na wystawie psów zwraca ogólną 

uwagę słynny pies policyjny „Gniew“, 
sprawca wykrycia niejednej zbrodni. 
„Gniew z pośród swoich towarzyszy 
wyróżnia się inieligentnem spojrze- 
niem i obojętnością na wszystkie „,z2 
czepki. 

    

Kupcy litewscy w Wilnie. 
Ostatnio w Wilnie bawiło trzech 

kupców litewskich, którzy via Berlin 
przybyli nieoficjalnie do Polski. Kup- 
cy litewscy. przedstawiciele przemysłu 
garbarskiego i handlu zwiedzili szereg 
miast Polski, gdzie -zapoznali się z prze 
mysłem i handlem naszego państwa. 
W jednej z firm poznańskich zamówi 
li oni partję towarów. Przedstawiciele . 
litewskiego handlu i przemysłu konfe 
rowali w Warszawie, skąd przybyli do 
Wilna, gdzie po zwiedzeniu Targów 
Półnccnych, odjechali przez Rygę do 
Kowna. 

        

Zaznaczyć należy, iż w ostatnich 
tygodniach Litwa coraz więcej sprowa 
dza towarów z Polski, chociaż towary 
polskie przychodzą do Litwy pod mar 
ką francuską, łotewską i niemiecką. 

Kupiectwo litewskie zrzeszone W 
wielki Związek Kupców Litewskich już 
od kilku miesięcy wypowiedziało się 
za nawiązaniem z Polską stosunków 
handlowo — przemysłowych bez poś- 
rednictwa kupców sąsiednich państw 
Rząd litewski oczywiście swego zezwo 
lenia na to nie udzielił. 

      

Podpisanie umowy z dyrektorem Szpakiewiczem 
na prowadzenie teatrów miejskich. 

Onegdaj podpisana została wresz- 
cie umowa między Zarządem miasta 
i dyrektorem Szpakiewiczem na pro- 
wadzenie przez niego teatrów miej- 
skich. Umowa podpisana została na 
3 lata. Warunki jej są identyczne z 

umową obecnie wygasającą. DyreX- 
tor Szpakiewicz będzie otrzymywai 
od Zarządu miasta 48000 złotych rocz 
nie oraz wszystkie świadczenia rze 
czowe w postaci wody i światła. 

  

KURJER SPORTOWY. 

Start kolarzy dookoła Polski 
Wczoraj w południe byliśmy na 

placu Katedralnym świadkami miłej 
uroczystości sportowej, która zgro- 
madziła tysiące widzów. Z obu stron 
placu ustawił się gęsto tłum sporlow- 
ców wileńskich. Młodzież zaległa ca- 
ły plac, a gdy nadjechali kolarze, po- 
licja nie bardzo sobie mogła poradzić 
z napływającemi masami młodzieży. 

Wilno zademonstrowało w ten spo- 
sób swoje sportowe zainteresowanie. 
Wilno pokazało, że jest rzeczywiście 

miastem sportowem i sportem żywo 

interesuje się. 

Przed godz. 11 na plac Katedralny 
zaczęli przybywać wyżsi urzędnicy 

i przedstawiciele organizacyj sporto- 

wych. Orkiestra zaczęła grać marsza. 

P. starosta Kowalski, jako prze- 
wodniczący komitetu przyjęcia za- 

wodników i jako wiceprzewodniczący 
Miejskiego Komitetu W. F. w pięk- 
nych słowach przemówił do zawodni- 
ków. Widocznie uczestnicy III biegu 

dookoła Polski dobrze odczuli ser- 
deczną treść p. starosty, gdyż na za- 
kończenie wznieśli chórałny okrzyk 
dziękując wilnianom za serdeczne 
przyjęcie i za zgromadzenie tak licz- 

nych nagród. 
Zkolei p. Kowalski wręczył zwy- 

cięzcom piękne nagrody. Olecki- do- 

stał przepiękną magrodę p. wojewody, 
Lipiński otrzymał pamiątkę ofiaro- 
waną przez p. Kureca, a inni zawod 
nicy jak następuje: Specjał — Dince- 
sa, Kołodziejczyk — Liwszyca z ul. 
Wielkiej, Konopczyński — Artystycz- 
nej Cukierni, Zieliński — Dunlopu, 
Wasilewski — Dunlopu, Czwornóg— 
Stomilu, Zagórski—Lecha, Hadrys— 
album widoków Wilna, Igo — nagro- 

НЕ М, 
Nagrody zostały wręczone. Orkie- 

slra jeszcze gra, ale już czas jechać 
na start. Czas ruszać do Lidy. Po 
chwilowej przerwie ruszamy w stro- 
nę góry Ponarskiej. Tutaj zawodnicy 
na znak komandora p. Gołębiowskie- 
go rozpoczynają walkę. Giną nam + 

oczu. 

My wracamy 
do Wilna. 

Kończąc ten krótki artykuł chce- 

my podkreślić, że w Wilnie kolarze 
czuli się doskonale, a zawdzięczać to 

mają przedewszystkiem komitetowi 
pr zyjęcia, który doskonałe wywiązał 

się swego zadania. W komitecie 
tym zasiadali pp.: starosta W. Kowai- 
ski, prezydent Maleszewski, naczei- 
nik Wiśniewski, insp. Izydorczyk, 
radca Reiss, por. lwańkowicz, inż. 

Krukowski, Radzikowski, Wale, por. 

Dłużniewski, Rydlewski, por. Ilgie- 

wicz i mjr. Zdrojewski. Komitet ten 

pracował w pocie czoła, a nagrodą za 

położony trud niech będzie zadowo- 
lenie moralne z doskonałych rezulta- 

tów pracy. 
Mamy tylko pewne zastrzeżenie 

co do komitetu organizacyjnego, ale 
ten ma siedzibę swoją w Warszawie 
i nam trudno jest nieraz krytykować 
zaocznie. Tutaj jednak uważamy, iż 

przed przyjazdem kolarzy było sze- 
reg niepotrzebnych kłopotów, które 

przy bardziej spręż stej organizacji 
dałoby się pominąć. 

Sądzimy więc, że teraz już rok 
rocznie Wilno przeżywać będzie emo- 
cje jednego etapu biegu dookoła Poi- 
ski, 

    

piękną serpentyną 

  

  

   

    

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. 

  

LODA, ĘĄ Dzięki dobrym dro- 
gom, sprzyjającemu kierunkowi wia- 
"tru V-ty etap wyścigu kolarskiego do- 
©koła Polski na przestrzeni Wilno— 
Lida wypadł bardzo pomyślnie. Pier- 
wszy na metę w bardzo dobrej: for- 
mie przybył Wasilewski, przebywa- 
jąe trasę 125 km. w ciągu 3 godzin 2 
minut; drugi pyzybył Moczulski w 3 

    

g. 2 m. 02 s., trzeci — Lipińkki 3 5 2 
a. 6 5., czwarty Konopczyński 3 g 
2 m. 7 s., piąty Oleeki 3 g. 7 m. 9 = 
szósty Pietraszewski 3 g. 7 m. 10 s., 
siódmy Igo także 3 g. 7 m. 10 s., ósmy 
'Duda 3 g. 11 m. 17 s., dziewiąty Zie- 
liński 3 g. 14 m. 29 s., dziesiąty Bań- 
ski w tym samym czasie, 

  

Niepoważny finał mistrzostw tenisowych. 
Jakby organizatorzy tegorocznych 

mistrzostw tenisowych zrezygnowali 
z rozegrania tinałów, gdyż nie mogii 
doczekać się upragnionej pogody. 

Zastosowano system losowania i 
mistrzostwo postawiono na karb szczę 
ścia. Rozstrzygnąć miał los, który uš- 
"miechnął się 'wilnianom, gdyż mist- 
rzem został Grabowiecki „bijąc* Ma- 
jewskiego, a w grze parami „zwycię- 

žyli“ Grabowiecki i Turczyński przed 
Majewskim i Małcużyńskim.  Jedy- 

nie tylko w grze mieszanej Warsza- 
wa zdobyła pierwszeństwo przez Nu- 
warównę i Majewskiego. 

Dopraw dy, wierzyć się nie chec, 

żeby teni i nasi mogli postąpić tak 
nierozważnie, przecież _ losowanie 
miejsc pierwszych w sporcie znacznie 
osłabia zaufanie do sportu, osłabia 
jego autorytet, gdyż powinien on po- 
siadać nieco większą powagę niż ma- 
giczne sztuki i rzucania krążków. 

  

Dziś K.P.W. jedzie do Katowic. 
Dziś wieczorem sportowcy KPW 

odjadą z Wilna na zawody sportowe 
do Katowie. 

W Katowicach odbędą się wielkie 
mistrzostwa kolejowe. Wilno, jak już 
pisaliśmy, broni szeregu nagród prze- 
chodnich. Mamy nadzieję, że w tym 
roku Ognisko KPW również zwycię- 
ży i przywiezie do Wilna szereg cen- 
nych tytułów i nagród. 

Prócz lekkoatletów, gier sporto 

wych, jadą jakoby również i piłkarze, 
którzy mają rozegrać tam mecz to- 

warzyski. 
Kierownikiem sportowym grupy 

wileńskiej są p. A. Kisiel i p. Żamejć 
Antoni. 

'Prócz tych dwóch kierowników 
sportowych do Katowice jadą również 
członkowie zarządu KPW na czele z 
pp. prezesem M. Puchalskim i płk. 

F. Sheybalew. 

  

  

Skazanie szpiega na dożywotnie więzienie. 
Wczoraj wileński sąd okręgowy w trybie 

doraźnym skazał na karę dożywotniego wię 
zienia niejakiego Józefa, Żemajtisa, oskarżo 

nego 6 uprawianie szpiegostwa na rzecz jed 
negc z państw ościennych. Skazany przyjął 

wyrok spokojnie, a nawet.z pewną ulgą bo 
groziła mu wszak kara śmierci. 

Rozprzwa odbywała się przy drzwiach 
zamkniętych. Włod. 

Symulacja a nie napad. 
Jsk donesiliśmy sprawa rzekomego napa 

€u rabunkowego przy ulicy Sosnowej 1, zG.. 
stała już wyjaśniona, Powzięte przez policję 
na wstępie dochodzenia, przypuszczenie, że 
ma się w danym wypadku do. czynienia z 
symulacją — potwierdził w całej rozciągłości 
list Witkowskiej, w którym przyznaje się 
ona, że napad symulowała. 

Jak zeznaje sama, nieszczęśliwa ta myśl 

zrodziła się u niej naskulek systematycznych 
kradzieży, dokonywanych od pewnego czasu 
w jej mieszkaniu oraz z tarapatów pienięż 
nych, w których się znalazła, tak że nie 
mogła wywiązać ze swych zobowiązań pie 
niężnyeh. 

Szukając wyjścia, wpadła na pomysł sy- 
mulacji napadu. Sądziła, że uda się jej w 
ten sposób przestraszyć złodziei, którzy syste 

     

    

  

   

miatycznie ją okradali oraz zmusić kredyto 
rów do przesunięcia terminów płatności. W 
tym celu zainscenizowała w pokoju nieporzą 
dek, związała samą siebie, poczem „wszezę_ 

ła” alarm. W! naiwności swej Witkowska są 
dziła, iż o napadzie dowiedzą się tylko są 
siedzi i znajomi, a nie zainteresuje się tem 
policja. Zjawienie się przeto policjantów 
przeraziło ją niezmiernie. Nie widząc innego 
wyjścia, zmuszena była do kontynuowania 

symulacji. Ostatnio widząe jednak, że pu 
lieja kroczy po prawdziwym tropie i wcześ 
niej czy później symulacja jej zostanie Wy- 
kryta, postanowiła przyznać się, co też i 
uczyniła, 

Na tem głośna sprawa o „napadzie rabun 
kówym przy ulicy Sosnowej* zostaje wyczer 

pana. (e) 

  

Runęła ściana przy ulicy Ghetmskiej. 
W sąsiedniej kamienicy 

Wczoraj wieczorem policja śledcza m. Wił 
ns, powiademiona została o katastrofie budo 
wlanej, jaka wydarzyła się przy ulicy Chełm 

skiej 6. 
Z nieustałonych narazie powodów runęła 

murowana Ściana, nowobudującego się do- 
mu, należącego do p. Józefa Kozłowskiego. 
W czasie runięcia, ściany w sąsiednim domu 

wybite zestały szyby. 
p. Lachowicza wybite zostały prawie wszyst 
kie szyby, zaś w mieszkaniu p. Gabryeli Ja. 
nuszewskiej — szyby wraz z ramami. 

Na miejsce wypadku przybyła specjalna, 
kemisja śledcza celem zbadania przyczyny 
katastrofy, Dzięki szezęliwemu zbiegowi oko 
liezności nieszczęśliwych wypadków z ludźmi 
nie było. te) 

Fałszywy alarm na poczcie. 
Wczoraj po południu zadźwięczały nagłe 

dzwenki alarmowe w głównym gmachu Dy. 
rekcji Poczt i Telegrafów. W parę potem mi- 
nut gmach obsadzony zesiał przez poliej 

Jak się okazało alarm był fałszy 
spowodewał ge monter pracujący przy napra 

wie instalacji. 

   

    

Charakterystycznem jest, iż monter u- 

   

    

przedził policję, że podezas pracy mogą nag 
le dzisłać dzwonki alarmowe i prosił, 
by policja się nie fatygowała z przybyciem. 
Mime tego polieja sprawnie stawiła się, nie 
ddewierzając prawdopodobnie monterowi i 

pódejrzewając podstęp. te) 

Bcha zabójstwa Ś. p, Klimaszewskiego. 
W dniu 6 bm. odbył się pogrzeb Ś. p. Lad 

wika Klimaszewskiego na cmentarz po_Ber- 
nardyński. 

Gdy kondukt przeciągał ulicą Zarzeczną, 
jeden z przechodniów nie uchylił czapki. Po 
przejściu kendukiu kilka kobiet zwróciło się 
do cwego przechodnia z uwagami i na tem 
tle powstała sprzeczka i zamieszanie, podczas 
którego jakiś ulicznik rzucił kamieniem, wy 
bijając dwie szyby w pobliskim domu. 

Zajście zlikwidowała policja, sporządza 
jae protokół przeciwko dwu osobom. Będą 

one pociągnięte do odpowiedzialnści na dro 
dze administracyjno — karnej za zakłócenie 
spokoju w miejscu publicznem. 

* * * 
Czwarty uezęstnik tragieznego zajścia 11- 

letni L. Kotkes został zatrzymany. Jest te 
mizerny chłepak z rodziny złodziejskiej i tru 
dniący się „zawodowo* kardzieżami z wo. 
zów. Wszyscy czterej złodziejaszkowie prze 
łani zestaną dzisiaj do sędziego śledczego. 

Qezekują ich prawdopodobnie Wielucia 
ny. 

. 15 września rb. 

Triduum 
w Ostrej Bramie. 

Wczoraj 'w drugim dniu uroczy- 
stych nabożeństw dla chorych, liczba 
uczestników tych nabożeństw znacz- 
nie się zwiększyła. Do kościoła przy- 
było przeszło 250 osób. Uroczystości 
rozpoczęły śpiewy chóru „Akord”, po- 
czem ks. superior 'Rzymełka odpra- 
wił mszę św., zaś kazanie wygłosił ks. 
Franciszek Kafarski. 

Również drugie nabożeństwo ce- 
lebrował ks. Rzymełko, naukę zaś dla 
chorych wygłosił ks. dyrektor Rę- 
kas. Uroczysta procesja zokończyła 
drugi dzień triduum. 

Przez cały czas trwania nabo- 
žeistw  ilumy wiernych  oblegały 
'Ostrą-Bramę, pragnąc uczęstniczyć 

w tej podniosłej uroczystości. Wstęp 
do kościoła jednak był dozwolony 
wyłącznie tylko chorym, posiada ją- 
cym karty wstępu i najbliższym ich 

rodzinom. 

PROGRAM 
Ill i ostatniego dnia Uroczystości 

1 września 1933 r. 

Godzina 3. Odsłonięcie cudownego obrazu 
Matki Boskiej Ostrobramskiej. Dostawienie 
chorych do kościoła ostrobramskiego i urzą. 
dzenie ich na miejscach, kióre otrzymali „od 
komitetu w I dniu Triduum Eucharyst 
nego. 

Godzina 9. Rozpoczęcie uroczystości śpie 
wem Chóru Ostrobramski 

1) Błogosławienie chory 
re uży Uroczystą Ms 

ks. Józef Wojczuna 
wangelji wygłosi К: 

o Komunji kapiańskiej, rozdanie Komunji 
Św. 

2) Wszystkim chorym. Jednocześnie czy 
tane będą wszystkich oliarzav h 

w ostrobramskim kościele, w 
przed cudownym obrazem odprawioną zosta 

nie Msza Św. j okolicznościową nu 

dla cho: 
ników Triduum. 

Wypoczynek, rozdanie posiłku, lekarstw. 
Godzina 11. Naboże! 
1) Wystawienie Najśw. Sakramentu, mo- 

dlitwa odpustowa, krótka adoracja mówiona 

'przez kapłana 
2) Pożegnalne kazanie dla chorych. 
3)| Wkładanie rąk na głowy chorych przez 

wszystkich obecnych kapłanów, 
4) "Nieszpory, Magnificat, Antyfona, 0. 

racja. 
,5) Procesja wśród chorych, błogosławie 

nie Najśw. Sakramentem każdego chorego z 
osobna. 

6) Błogosławienie oliwy i wina dla cho. 
rych, które następnie Przew. XX. Probosz. 
czowie rozdadzą swoim chorym dla zabrania 

do domów. 
7, Na; 

niem J. 
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kończenie ks. Michał Rękas, imie 

Ks. Arcybiskupa Romualda Jai. 
chwilowo nieobecnego w 
tkowe obrazki dla cha. 
i bukieciki kwiatów. 

    

   
        rych, zaś małe d 

Wycieczka uczestników 
zjazdu rybackiego na 

Jezioro Dzisna. 
W drugim dniu Wszechpolskiego 

Zjazdu Rybackiego uczestnicy Zjazdu 
o godz. 8 rano udali się pociągiem do 
Dukszt, a stamtąd na jezioro Dzisna. 
Po kilkugodzinnej wycieczce na jezio 
rze uczestnicy Zjazdu byli podejmowa 
ni śniadaniem przez Dyrekcję Lasów 
Państwowych na wyspie znajdującej 
się wśród jeziora. Następnie, był przep 
rowadzony próbny połów ryb połączo 
ny z fachowemi wyjaśnieniami udzie 
lonemi przez niektórych uczestników. 
O godz. 9,45 wiecz. nastąpił ze stacji 
Dukszt odjazd do Wilna. Z ramienia 
wydziału Prasowego Targów Północ- 
nych w wycieczce towarzyszył red. A. 
Cyncynatus. 

Wyjazd delegatów zjazdu 
pszczelarskiego. 

Wczoraj uczęstnicy zjazdu pszcze- 
larskiego zwiedzili miasto, Targi Pół- 

nocne i Wystawę Lniarską. Wieczo- 
rem część delegatów opuściła Wilno. 

Ostatni okólmik podaikowy. 
W ostatnim okólniku, dotyczą- 

"cym nadzwyczajnej daniny majątko- 
wej od rolnictwa, Ministerstwo Skar- 
bu przypomina, że danina na 1933 r. 
płatna jest w dwóch równych ratach 
w terminach do 30 września rb. i do 
15 listopada rb. Obecnie władze skar- 
bowe przeprowadzają obliczenie da- 
niny i wysyłają nakazy zapłaty. Zgod- 
nie z tym okólnikiem — nakazy za- 
płaty mają być płatnikom bezwzglę- 
dnie doręczone do dnia 15 września 
rb. za potwierdzeniem odbioru. W ra 
zie doręczenia nakazu zapłaty po dn. 

— pierwsza raty da- 
niny będzie płatna w ciągu 14 dni, 
druga zaś rata w ciągu dwóch mie- 
sięcy, licząc od dnia następnego po 

doręczeniu nakazu zapłaty. 
Stawki daniny majątkowej od rol 

niectwa wynosżą: 1) dla płatników po- 
datku gruntowego, spłacających ten 
podatek w sumie ponad 25 zł. do 60 
zł. wocznie — 22 proc. państw. po- 
datku gruntowego (ustawowo stawka 
wynosi 20 proc. pod grunt, a zwyżka 
kontyngentowa 10 proc. tej stawki); 

2) Dla płatników spłacających po- 
nad zł. 60 rocznie (bez progresji) 0s- 
tateczne obciążenie wyniesie 44 proc. 
państwowego podatku gruntowego 
(ustawowa stawka — 40 proc., zwy- 
żka kontyngentowa — 10 proc. staw- 
ki; razem 44 proc.). (w. r.) 

Sprostowanie. 
JW umieszczonej we wczorajszym numerze 

naszego pisma wzmiance reporterskiej o a- 
wanturze w barze przy ulicy Mickiewicza 41 
wśród nazwisk sprawców awantury podane 
zostało również omyłkowo nazwisko córki 
właścicielki baru Janiny Usowiczówny, która, 
jak się okazuje żadnego udziału w awanturze 
uie brała. 

Felczerzy w obronie 
swych praw. 
Związek Feleczerów R. P., Oddział 

w Wilnie nadsyła nam poniższe z preś- 

bą o zamieszczenie. Red. 

Na ostatniem (posiedzeniu Zarzą- 
du Oddziału Wileńskiego Centralne- 
go Związku Felczerów R. P. posta- 
nowiono złożyć władzom nadzorczym 
memorjał w sprawie bezrobocia pa- 
nującego w tym zawodzie. Między in- 
nemi postanowiono zwrócić uwagę 
władz na nieprawne wykonywanie 
czynności z dziedziny pielęgnowania 
i leczenia ch< h przez personel po- 
mocniczo-lekarski, jak położne, hi- 
gjenistki i siostry, zakres kompeten- 
cji których jest ograniczony czy też 
prawnie dotychczas nieujęty. 

Działalność wymienionego perso-= 
nelu pomocniezo-lekarskiego ostatnie 
mi czasy przybrała charakter jawnego 
wkraczania w dziedzinę uprawnień, 
przysługujących na.mocy ustawy z 
dn. 1. VII. 1921 r. felczerom, o czem 

świadczą anonse na wszystkich szyl- 
dach. Niezależnie od powyższego nie- 
mal we wszystkich instytucjach lecz- 
niczych zatrudniony jest przeważnie 
ów personel pomocniczy, który rów- 
nież poza zakładem, w praktyce pry- 
watnej, a zatem bez bezpośredniego 
nadzoru lekarzy, wykonywuje czyn- 
ności przekraczające ich kompetencje 

Rzecz oczywista, że sprawa ta wy- 
maga ingerencji władz, gdyż felcze- 
rzy w dobie udostępnienia lecznictwa 
i rozwoju medycyny zapobiega awczej, 
byliby pozbawieni środków do życta 
w wypadku pozostawienia wytworzo- 
nych stosunków in status quo. 

Zasługuje na uwagę fakt, iż w myśl 
ustawy о podatku przemysłowym, 
felczerzy podlegają podatkowi od »- 
brotu, wówczas gdy pokrewny im 
personel podatkowi temu nie podle- 
ga. jakkolwiek czerpie z tytułu upra- 
wiania tychże czynności takież, a mo- 
że i większe dochody. 

Wkłądy oszczędnościowe 
w P. K @. 

w m-cu sierpniu 1933 r. 

W miesiącu sierpniu wkłady oszczędnaś 
ciowe, a także i liczba oszczędzających w P. 
K. O. wykazują dalszy poważny wzrost. 

Wkłady oszczędnościowe wzrosły o 

8.174.939 zł. osiągając na dzień 31 
1933 r. stan 448.6 71 zł. łącznie 
wkładami pochodzącymi z waloryzacji daw 
nych wkładów markowych zł. 475.549.063. 

Jednocześnie ze wzrostem wkła dów OSZ- 
czędnościowych wzrosła w tym © 
ba oszczędzających w P. K. O, w 
sierpnia PKO. wydała 28.003 now; 
czek oszczędnościowych, osiągając na dzień 
31 sierpnia 1953 r. ogólną liczbę 1.059.578 
książeczek, łącznie ksi mi pochc 
dzącemi z waloryzacji 1.086. 7 książeczek. 

Bilety na Targi dla 
wojskowych. 

Notatkę umieszczoną w pismach o cenach 

biletów dla wojskowych należy sprostować 

w następujący sposób: 
, Cena biletów dla szeregowców wynosi 10 

gr, dla podoficerów niezawodowych (tak jak 

dła młodzieży szkolnej) 30 gr. — dla woj- 
skowych zawodowych cena normalna 60 gr. 

A jednak to był ten sam 
Hermański... 

W dniu 5 sierpnia r. b. pisaliśmy obszer 

nie o (procesie niejakiego Henryka Menarda 

Hermańskiego, oskarżonego o przywłaszcze 

nie 328 zł. podczas pełnienia obowiązków 

służbowych urzędnika kontraktowego w XII 

st. służbow. w Urzędzie Pocztowym w Dziś. 

nie w roku 1928. 

Proces został wtedy odroczony z powodu 

niestawiennictwa jednego ze świadków. Her. 

mański do winy nie przyznał się i twierdził 

uporczywie, że zaszła fatalna pomyłka co 

do osoby. Udowadniał mianowicie, że jakiś 

osobnik, posiadając jego skradzione poprzed 

nio dokumenty, popełnił to przestępstwo i 

uciekł. 
W dowód tego Hermański przytaczał wie 

le faktów, o których pisaliśmy. 
Onegdaj sąd zakończył rozpatrywanie tej 

sprawy, a wczoraj o godz. 13 ogłosił wyrok. 

Sąd opierając się na zeznaniach świad. 

ków, uznał, że wyjaśnienia Hermańskiego nie 

są prawdziwe. Uznał także zarzucaną mu wi 

nę za udowodnioną i skazał na 10 miesięcy 

więzienia z pozbawieniem praw na lat 3. й 
Włod. 

RADJO 
WILNO. 

CZWARTEK, dnia 7 września 1933 r. 

7,00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dziennik 

  

   

          

    

    

    

   
  

  

por. Muzyka. Chwilka gosp. dom. 11,57: Gzas. 

12,05: Mu: „12,25: Przegląd prasy. Kom 

meteor. 12. . c. muzyki. 12,55: Dzi i     połud. 14,50: Program dzienny. 14,05: 
15,00: Piosenki kabaretowe (płyty). 15,25: 

Giełda roln. 1535: Muzyka czeska (płyty). 

16,00: Audycja dła dzieci. 16,30: Duety wo- 

kalne, 17,00: Koncert kameralny. 18,00: T 

smisja z Chełma Lubelskiego. 19,15: W 

z pola bitwy pod Wiedniem 7. IX. 1683 r. 

19,25: „Skrzynka pocztowa Nr. 260“. 19,45: 

W! grodzie Sobieskich i Żółkiewskich* 

   

   
zylijska. 20,40: Dziennik wieczorny. 20,50: 

Utwory Jama Brzechwy ze zbiorku „Trze:i 

Krąg * recytuje Halina Hohendlingerówna. 

    

21,00: Koncert. 22,30: Wiad. sport. 22,40: 
Kom. meteor. 22,50: Muz. tan. 

PIĄTEK, dnia 8 września 1933 r. 
7,00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien- 

nik poranny. Muzyka. Chwilka gospodarcza. 
10,00: Transmisja otwarcia zjazdu działaczy 

gospodarczych i społecznych, referaty Witul 

da Staniewicza i Władysława Barańskiego. 
12,00: Muzyka z płyt. 12,25: Przeglądi prasy 
Kom, meteor. 12,35: Koncert. 12,55: Dziennik 

południowy. 14 Program dzienny. 14,55: 

Utwory Estelbeya (płyty). 15,25: Giełda rola. 

15,35: Utwory Schuberta (płyty). 16,00: Kona 
cet z Ciechocinka. 16,30: Transm. z kortów 
Legji Międzynarodowych Mistrzostw Polski 
w Tennisie. 17.00: Nowości teatralne. 17,t5: 

Koncert solistów. 18,15: „Nowy ustrój samo 

rządu w Polsce". 18,35: Wiad. z pola bitwy 
pod Wiedniem z dn, 8 września 1683 T. 
18,45: Rozmait. 18,50: „Ze spraw litewskich*. 
19,05: Program na sobotę. 19,10: „Na widno 
kręgu“. 19,30: Tr. z Bratisławy (Opera „Sprze 
dana narzeczona”). 20,50: Dziennik wieczor. 
ny. 21,00: Dokąd jechać na święta? — pogad. 
21,10: D. c. transm. 22,00: Muzyka tan, 22,25: - 
Wiad. sport. Kom. meteot. 22,40: Muzyka. 
taneczna. 5 

     



      

  

    

Z. S. odbyw: ę codziennie do 9 bm. włącz WILNA 

4 K UR IC R Ww. 4 L-E NS KI Nr. 239 (2880) 

RÓŻNE. > . 
— Wszystkich członków i sympatyków GAŁEGO e " Špieszcie 

powiadam Strzelecki iż próby chóra KINO 

a KRONIKA 
Dziś: Jana M. 

| 

j Czwartek | Juro: Narodzenie N. M. P. 
| I ET - 
| Wrzešnia | Vo: słońca — g- 40.56 

aa | Zachód „ — к Gm. 11 

— Pogoda dn. 7 września, według P. i. 1 
Zachmurzenie zmienne, z įprzelotnemi gd 
niegdzie opadami. Nocą chłodniej. Umiarko. 
wane wiatry z kierunków zachodnich. 

   

  

DYŻURY APTEK. 

Dziś, dnia 7 września dyżurują następują- 
ce apteki: * 

Paka — Antokolska 54, Siekie ńskiego 
— Zarzecze 20, Sokołowskiego — Tyzenhau. 
zowska — 1, Szantyra — Legjonowa, Zasław 
skiego — Nowogródzka, Zajączkowskiego — 
Witoldowa. 

Oraz Rodowi 
kowskiego — W 
Mickiewicza 10. 

    

— Ostrobramska 4, Jur 
eńska 8, Augustowskiego — 

OSOBISTA 
— Wyjazd prezesa, Izby Skarbowej, W 

7 bm. prezes Izby Skarbowej E. Ra 
ski wyjeżdża do Warszawy dla wzięcia 

udziału w obradach zjazdu prezesów — мЪ 
Skarbowych, który się odbędzie w dniu R 
b. m. 

Zastępstwo na czas nieobecności obejian 
je B. Bielunas, naczelnik Wydziału V Izby. 

= MIEJSKA 
— X Tydzień LOPP. W czasie od 1 do 8 

października r b. odbędzie się na ter 
m. Wilna i woj. Wileńskiego X.ty Ty 
Lotniczo — Gazowy. Dla uświetnienia tej im 
prezy zostały wydane chorągwie żółto - białe 

z nadrukiem LOPP. do udekorowania domów, 
balkonów, i samochodów. Chorągwie zostały 

wydane 3 rozmiarów: 
Dla instytucyj i organizacyj w cenie 3 zł. 
do udekorowania domów w cenie 1,5Ć zł. 
do udekorowania balkonów i samo*hv- 

dów w cenie 0,50 gr. 
Zarząd Komitetu Woj. Wileńskiego L. O. 

P. P. zwraca się z gorącą prośbą do Insty. 

tucyj, Organizacyj, Stowarzyszeń, PP, właś 
cicieli domów, PP. właścicieli mieszkań z 
balkonami frontowymi i PP, właścicieli sa 
mochodów o nabywanie tych chorągwi. 

Chorągwie nabywać można w biurze K.tu 

Woj. LOPP. przy ulicy Wielkiej Nr. 51 w 
godzinach od 8 do 14 w soboty do 13, iub 
zamawiać telefonicznie tel. 169 

Od dnia 8 września r. b. wysyła LOPP. na 
miasto 6.ciu inkasentów, którzy będą zgła- 
szać się do PP. właścicieli domów i miesz 

kań z balkonami. 
Każdą nabytą chorągiew winni kwitowac 

kwitem z kwitarjusza LOPP. z okrągłą pie- 
czątką Komitetu Woj Wileńskiego. 

— Bezrobotni domagają się pracy. 
W dniu wczorajszym do p. wicepre- 
zydenta Czyża zgłosiła się delega ja 
bezrobotnygh, prosząc o dostarczenie 

im pracy, gdyż znajdują się w nę- 
dzy. 

° Р. wiceprezydent Czyż poinformo- 
wał delegatów, że zarząd miasta za 
mierza większą ilość bezrobotnych 

zatrudnić wkrótce na robotach wcdo- 
ciągowych i kanalizacyjnych. 

Rozpoczęcie robót uzależnione jest 
od załatwienia formalności z władza- 
mi wojskawemi, które roboty tę w 
znacznej części mają finansować 

ję AE 
m GÓSPÓDARCZA 
— Ulgowe świadectwa przemysłowe. Wła 

dze Skarbowe zarządziły, by wszystkie nie. 
załatwione dotychczas podania o ulgowe świa 
dectwa przemysłowe na rok bieżący i lata u. 
biegłe, załatwiane były przez Izby Skarbo 
we we własnym zakresie. Przyczem Minister 
stwo Skarbu zastrzegło jedynie do swej de 
cyzji wypadki przeklasowania z I do II ka. 
tegorji świadectw przemysłowych dla przed 
siębiorstw handlowych oraz przeklasowania, 
dotyczące pierwszych pięciu kategoryj świa 
*dectw przęmysłowych dla przedsiębiorstw 
przemysłowych. 

W związku z powyższem  Ministerstw» 
Skarbu upoważniło izby skarbowe do udzie 
lania ulg przy nabywaniu świadectw prze- 
mysłowych w wyżej oznaczonych granicaci: 
w tych wypadkach, gdy nabycie właściwegu 
świadectwa przemysłowego mogłoby zagrozić 
egzystencji gospodarczej odnośnego przeł. 
siębiorstwa. 

—Wnioski o umorzenie większych 

    

  

   

  

zaległości podatkowych. Jak się do- 
wiadujemy, ustalony został osłatecz- 
ny termin przedłożenia Ministerstwu 
Skarbu wniosków o umarzanie zaleg- 
łości podatkowych, które ze względu 
na swą wysokość przekraczają kom- 
petencję Izby Skarbowej. Termin ten 
ustalono nieodwołalnie na dzień i 
stycznia 1934 roku. 

Przy sposobności należy dodać, że 
urzędy skarbowe upoważnione 205- 
tały specjalnym okólnikiem do uma- 
rzania we własnym zakresie, względ- 
nie do występowania z wnioskami o 
umorzenie do Izby Skarbowej zaległo 
ści podatkowych, nieściągalnych wsku 
tek wyjazdu płatnika 'w niewiado 
mym kierunku i braku majątku, na 
którym możnaby zaległości jego za- 
bezpieczyć. 

Do umarzania z tego tytułu kwali- 
fikują się zaległości powstałe do dnia 
31 grudnia 1930 roku, a wynoszące 
tącznie nie więcej jak 560 złotych dłu 
każdego płatnika. 

WOJSKOWA. 
— Komendant P. K, U. Wilno — Miasto 

wzywa wszystkich oficerów w st. sp. zamiesz 
kałych na terenie m. Wilna oraz powiatów 
wileńsko - trockiego i oszmiańskiego, a kió 
rzy dotychczas nie zarejestrowali się w PKU. 
«o niezwłocznego dokonania właściwy:n 
przepisów meldunkowych. 

Przy rejestracji należy przedstawić dekret 
emerytalny oraz legitymację osobistą, 

Wydział Oficerski PKU. Wilno — Miasto 
załatwia interesantów codziennie od godziay 
11 — 18. 

SPRAWY SZKOLNE 
— Egzaminy dla eksternów z kur- 

su 6-ciu klas gimnazjalnych odbędą 
się przy Gimnazjum im. Kr. Zygmun- 
ta Augusta w Wilnie (M. Pohulanka 
7) w terminie 19—27 września. Po- 
dania są przyjmowane w kancelarji 
gimnazjalnej do dnia 16 września. 
Załączniki do podania: 1) metryka u- 
rodzenia, 2) świadectwo szkolne, 3) 
świadectwo moralności lub władzy 
przełożonej, 4) życiorys, 5) dwie fo- 
tografje, 6) taksa egzaminacyjna 30 
zł. (wpłacić gotówką). 

Z POCZTY 
— Dziesięciogroszowe kartki ро- 

eztówe. Już wkrótce, bo od dnia 20 
'września rb., za 10 gr. będzie można 
nadać kartę pocztową przeznaczoną 

do korespondencji miejscowej. 
Do tego celu wykorzystano zapa- 

sy dawnej kartki pocztowej obrota 
zagranicznego, tłoczonej w kolorze 
czerwonym i przedstawiającej widok 
Placu Zamkowego w Warszawie z 
kolumną Zygmunta III. 

Na znaczku będzie czarny nadruk 
„10 gr.*, pierwotny zaś napis „20 gr“ 
będzie przekreślony 6-ma linjami po- 
ziomemi. (r) 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— T. N. Ś. W. Zarząd Tow. Naucz Szk. 

Šred. i Wyžsz podaje do wiadomości swoich 
członków, iż w nadchodzący czwartek, dnia 7 

b. m. o godz. 19 odbędzie się zebranie mi 
sięczne w lokalu gimn. im. Ad. Mickiewicza 
(ul. Dominikańska 5) z referatem p. dr. Lud 
wika Bara „Jamboree na Węgrzech *. 

Goście, osoby interesujące się harcerst- 
wem — mile widziani. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Okręg Wileński Polskiego Czerwonego 

Krzyża organizuje w dniach 20, 22, 23, 25 
września r. b. kurs z ratownictwa i obrony 
przeciwgazowej dla lekarzy, zamieszkałyc 
na terenie miasta Wilna, według obowiązują 
cego programu, opracowanego przez Dep. 
Służby Zdrowia Ministerstwa Opieki Społecz 

nej. 
Zgołszenia przyjmuje Zarząd Okręgu Wi 

leńskiego P. C. IK. ul. Tatarska 5 — do dnia 
19 września 1933 r. w godzinach 18 — 22. 

Wykłady będą przeprowadzane w godzi 
nach wieczorowych. 

    

  

Duży pożar przy 
Wezoraj © godz. 11,30 w nocy wybuchł 

magle uży pożar przy ul. Legjonowej. — W 

ul. Legjonowej. 
chwili oddania numeru na maszynę — ogień 
cbjął dwa, domy. 

  

nie, codziennie od godz. 7 p. p. w lokalu 
przy ulicy Wielkiej 68 — 2. 

— Pedziękowanie. Kierownik 7 kl. pubł. 
szkoły pow. Nr. 4 w Wilnie, składa Pa 
Staroście Grodzkiemi m. Wilna serdeczne 
podziękowanie za ofiarowanie na cele do. 
Żżywiania 'najbiedniejszej dziatwy tutejszej 
szkoły sumy 50 zł. 

TEATR | MUZYKA 
— „Tak a nie inaczej* — w Bernardyncee. 

Dziś, czwartek 7 wrzešnia'0 godz. 8 m. 30 
wiecz dana będzie po raz 5 doskonała komed 
ja w 3 aktach p. t. „T! a nie inaczej“ 
gościnnym występem jednego z najświetniej 
szych aktorów polskich Marjusza Maszyńskie 
go — autorą tej świetnej komedji, którego 
partnerką będzie utalentowana aktorka war 
szawska p. M. Grelichow: W dalszej ob 
sadzie ujrzymy ulubieńców Wilna pp.: |. 
Wbłłejkę, A. Łodzińskiego, W. Pawłowskiego, 
W. Preissa, St. Skolimowskiego, M. Paw. 
łowską. 

Ceny miejsc żwyczajne. Zniżki i kredytów 
ki ważne. 

Jutro i dni następnych „Tak a nie ina. 
czejć. 

— Teatr Muzyczny „Łutnia*. „Len* i 
„Pelsks, Krew* — wypełnią dzisiejszy wie 

czór w „Lutni*, Udział w tem widowiska 
bierze cały zespół teatru z pp. Halmirs<ą, 
Gabrielli. Dembowskim, Tatrzańskim, Szcza 
wińskim na czele. Tańce w wykonaniu zes 
połu baletowego, oraz pp. Goreckiej, Rubo 

mówny i baletmistrza W. Morawskiego. -—- 
Całość reżyserował K. Wyrwicz — Wichrow 
ski. Dekoracje i kostjamy Hawryłkiewicza 
Wycieczki grupowe korzystają z ulg bileto- 
wych. 

— „Gejsza w „Lutni*. Próby z pięknej 
operetki Jonesa „Gejsza pod wodzą K. Dem 
bowskiego dobiegają końca. W sztuce tej 905 
<innie wystąpi znakomita primadonna opery 
warszawskiej OLGA OLGINA. Resztę obsady 

      

   

  

     

  

   

    

tworzą czołowe siły teatru mnzycznego ..Lnt. * 
nia“, oraz zwiększony chór i balet. 

— „Z pałacu do cyrku* — to tytuł pięk 
mej baśni dla młodzieży W. Stanisławskiej. 
Widowisko to wypełni poranek niedzielny 
w „Lutni*. W) wykonaniu udział bierze op- 

rócz niezmiernie uzdolnionego zespołu dziesi 
— szereg artystów z pp. Dunin — Rychłow 
ską i Tatrzańskim na czele. Początek o godz: 
12 w poł. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
KRADZIEŻ. 

Stockiemu Tadeuszowi (Słowackiego 1% 
nieznani sprawcy skradii przez otwarte о* 
no, gdy w mieszkaniu nikogo nie było, garde 
robę i bieliznę męską oraz obuwie i inne 
drobne rzeczy, łącznej wartości 300 złotyc*. 

  

PORANILI DOROŻKARZA. 

Onegdaj wieczorem na ulicy Subocz zna 
leziony został przez przechodniów, leżący w 
kałuży krwi, starszy mężczyzna, z głęboka 
raną w okolicy szyi. 

Zawezwano pogotowie ratunkowe p 
wiozło rannego w stanie ciężkim do szpitala 
Sawiez. Okazał się nim 50_letni Piotr Za 
krzewski — dorożkarz z zawodu, zam. przy 
ulicy Mała Jerozolimska 62. 

Jak ustalono, wracając do domu Zakrzew 
ski wszczął bójkę z dwoma nietrzeźwymi 
osobnikami, z których jeden zadał mu cios 
nożem w szy ję. 

Po dokonaniu tego czynu sprawcy zbiegli 
Policja wszczęła poszukiwania, (el 

Obwieszczenie. 
iKomornik Sądu Grodzkiego 3 rewiru w 

Wilnie, zamieszkały w Wilnie przy ul. M. Po 
hulance 13—2 na zasadzie art, 604 $ 1 K. 
IP. C. obwieszcza, iż w dniu 8 września 19; 
roku od godz. 10 rano w Wilnie przy ul. 
dza Śmigłego 22 odbędzie się sprzedaż z li. 
cytacji publicznej majątku ruchomego, skła 
dającego się z maszyny — freżarki, oszaco- 
wanej ma sumę 1000 zł. na zaspokojenie pre 
tensyj I Wiłeńskiej Żydowskiej Kasy Poży-z 
kowo — Oszczędnościowej w Wilnie w sum'e 
50 dolarów z proc. proc. i kosztami, 

Komornik Sądowy (W. Leśniewski). 

A “ a” = е 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego 3 rewiru w 

Wilnie, zamieszkały w Wilnie przy ul. M. Po 
hulance Nr. 13—2 n zasadzie art. 1030 U. P. 
С. obwieszcza, iż w dniu 8 września 1988 r. 
od godz. 10 rano w Wilnie przy ul. Syberyj 
skiej Nr. 30 odbędzie się sprzedaż z licytacji 
publicznej majątku ruchomego, należąceg 
do Władysławy Bujnowskiej, składającego 
się z domu mieszkalnego, przeznaczonego na 
rozbiórkę, oszacowanego na sumę 5000 zł. 

na zaspokojenie pretensyj Chrześcijańskiego 
Banku Spółdzielczego na Antokolu w Wilnie 
w sumie 450 zł. z proc. proc. i kosztami. 

Komornik Sądowy (W. Leśniewski). 

  

  

    

LUW! e 3 
zobaczyć ! 

  

Dziś! 
i najlepszem 

arcydziele HELIOS| Super-film prod, „Metro* 1933-34 r, 

SERCE OLBRZYMA "5e.rso Core. 
szających „CZEMPA“ i inne niczapomniane kreacje. 

Mistrz WALLACE BEERY (CZEMP) w swem najnowszem 
(oryg.tytuł CIAŁO—Flesh). Współudział biorą: Karen. Morley 

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

sma” Brygida Helm w.jścc:: Iwomo Made che; jas.” ekranów BB z 

CASINO | -;--:::.. Podróż poślubna we troje s:::5..:. pikanterji p. t. 
wysokiego poziomu artystycznego NAD PROGRAM: tego filmu. urozmaicone dodatki 

Film ten o wartościach aityst., przewyż- 
NAD PROGRAM: Najnowsze tygodniki Pat'a i Para- 

AibertPrejean 

dźwiękowe. 
  

DŹWIĘKOWE KINO abi 

„ROXY“ 
Mickiewicza 22, tel. 16-28 

i obyczaje ludu Czarnego Lądu. 

Wielkie 

-- „ŚPIEWAK NIEZNANY" 
Onegin" w języku rosyjskim. NAD PROGRAM: |) Tygodnik dżwiękówy Foxa. 2) Magic Carpet — życie 

Film który się pamięta przez całe życie, Początek seansów: 

emocjonujące arcydzieło o niebywałej koncepcji, reżyserji 

E Z udziałem wybitnego tenora opery 
paryskiej LUCJAN MURATORE, który 
wykonuje arję z 

TURŻAŃSIEGO 

opery „Eugenjusz 

4, 6, 8 i 10,20. 
  

  

Juž za kilka dni wychodzi z druku bro- 

szura Waclawa Zaleskiego p. t. 

„Słowo po ośmiu 
latach więzienia" 

Rozdziały: Nie byłem szpiegiem. Ko- 
wieńskie więzienie. Prawne morderstwa. 
Trzeci Front. Zboczenia płciowe za kratą. 

Słowo. 

TANIE MEBLE 
Fabryka koszykarska poleca meble sa- 
lonowe, klubowe, werandowe, oraz do 
pensjonatów, lampy, bujaki i najroz- 
maitszą galanterję. dziecinne mebelki 

i łóżeczka. 

W. SŁONICZ, w. Pohuianka 5 

  

  

  

   
  

  

ZAKŁAD KRAWIECKI 

Andrzeja Zmujdzina 
został przeniesiony z ul. Garbarskiej Nr. 1 na ul 
Wielką Nr. 12 tel. 10.24, Przyjmuje obstalunki 
z własnych i powierzonych materjałów po cenach 

najniższych. 
  

  

NAJWIĘKSZA NA WILEŃSZCZYŹNIE 

FIRMA MEBLI 
Dom 

Handiowy M. WILENKIN=i S-ka ais wę 

Wilno, Wielka 21 (poprzed. Tatarska 20) 

poleca wszelkiego rodzaju meble w dużym 
wyborze tanio i solidnie 

Rejo$t MANAIOWJ. 
Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 
Okręgowego w Wiinie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 
W dniu 4.VII. 1933 r. 

13452. 1. Firma: „Józef Tomkiewicz* w Wilnie, 
ul, Wńwulskiego 8. Roboty konserwacyjno - budowla. 
ne, Firma istnieje od 1922 r. Właściciel — Jozef Tom. 
kiewicz zam, tamże. 897—VT. 

      

  

13453. I. Firma: „Przedsiębiorstwo Robót Budo- 
wlanych J. Tomkiewicz i A. Czyrkow spółka firmo. 
ма“. Prowadzenie robót budowlanych. Siedziba w 

Wilnie, ul, Wiwulskiego 8. Przedsiębiorstwo istnieje 
od 19 czerwca 1933 r. Wspólnicy zam. w Wilnie, Jó- 
zef Tomkiewicz przy ulicy Wiwulskiego 8 i Aleksan. 
der Czyrkow przy ulicy Rozbart 32. Spółka firmowa 
zawarta na mocy umowy z dnia 19 czerwca 1933 r. 
ma czas nieograniczony. Zarząd należy do obu wspói 
mików łącznie. Wkzelkie w imieniu spółki zobowią. 
zania, weksle, czeki, żyra na weksłach, pełnomocni- 
ctwa umowy, i t, а. odbiór pieniędzy z Urzędów Poczt 
i Telegrafów i od osób fizycznych lub prawnych jak 
również pokwitowania, rachunki i wszelką korespon. 
dencję podpisuje pod stemplem firmowym którykol- 
wiek jeden ze wspólników. 988—VI. 

W dniu 8.VII. 1933 r. 
13454. I. Firma: „Sklepik Żołnierski 3 P. A, G* w 

Wilnie, ul. Pióromont Koszary im. ks. Józefa Ponia. 
towskiego. Sprzedaż drobnych towarów. Firma ist- 
nieje odl 1931 r. Właściciel — 3 Pułk Artyelrji Ciężkiej 
w. Wilnie, 989—VI. 

  

  

13455. I. Firma: „Sklep spožywczy Hinda Zalkind“ 
w Wilnie, ul. Gedyminowska 65. Sklep spożywczy.   

Firma istnieje od 1931 r. Właścicielka Hinda Załkind 
zam. w Wilnie, ul. Gedyminowska 53. 990—VT. 

W dniu 12.VII. 1933 r. 

  

„ 18456. I. Firma: „ terja — Źródło Polskie, 
siostry Helena — Teresa i Paulina Feldmanówny. —- 
5 *+ Prowadzenie handlu towarami galanteryjae- 

  

m iedziba w Wilnie, ul. Wileńska 29/1. Spółka ist- 
nieje od 16 maja 1933 r. Wspólnicy zam. w Wilnie, 
przy ulicy Wileńskiej 20/1. Helena, Teresa Feldma. 
nówna i Paulina Feldmanówna. Spółka firmowa prze- 
kształcona z firmy jednoosobowej „Źródło Polskie 

nier Handlu Helena — Teresa Feldmanówna". 
stnieje na mocy umowy 2 dnia 16 maja 1933 r. i za. 
warta na czas nieograniczony. Wszelkie zobowiązania 
oraz dokumenty podpisuje w imieniu spółki każda 
ze wspólniczek z osobna. 991--VI, 

    

  

W dniu 14.VII. 1933 r. 

13457. I. Firma: „P. (Kacenelson i A. Kronik Spół- 
ka Firmowa". Skup zawodowy papierówki celem od. 

ży. Siedziba w Wilnie, ul Szopena 10. Przed- 
istnieje od 1 lipca 1933 r. Wspólnicy zam 

w Wilnie, Pałtiel Kacenelson przy ul. Szopena 10 i 
Aron Kronik iprzy ulicy Makowej 12. Spółka firmowa 
zawarta na mocy umowy z dnia 1 lutego 1933 r. na 
czas nieokreślony, Zarząd należy do obu wspólników 

łącznie. Wieksle, umowy, i wszelkie zobowiązania oraz 
pienipotencje w imieniu spółki podpisują pod stem. 
plem firmowym obaj wspólnicy łącznie, natomiast każ 
dy ze wspólników oddzielnie ma prawo otrzymywać 
korespondencję wpływającą na imię firmy zwykłą, po 
leconą i wartościową oraz podpisywać korespondencję 
z klijentami niezawierającą jakiegokolwiekbądź zobo. 
wiązania. 992—VI. 

        

  

     

  

W dniu 15.VII. 1938r. 
13458. I. Firma: „Rytwo Dawid i Rubin Sołowiej- 
k S.ka", Sklep mięsny. Siedziba w Ignalinie, pow. 

skiego. Przedsiębiorstwo istnieje od 24 stycz- 
nia 1927 r. Wspólnicy zam. w Ignalinie 
ciańskiego. Dawid Rytwo i Ruwin Soto 
ka firmowa zawarta na mocy umowy z dnia 10 kwiet 
nia 1933 r. na czasokres do dnia 10 kwietnia 1938 r 
Wszelkie zobowiązania i akty winny być podpisywane 
przez Dawida Rytwo. 993—V1. 

Do Rejestru Handiowego Dział B, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 

W dniu 7.VII. 1933 r. 
428. X. Firma: „Bank Gospodarstwa Krajowego 

Oddział w Wilnie*, Udzielono prokury dla Centrali dr, 
Aleksandrowi Pecowi i inż. Stefanowi Sułkońskiemu. 

972/VI. 

    

        

    

  

519, II. Firma: „Małopolski — Spółka z ogrami. 
czoną odpowiedzialnością*. Spółka została zlikwide* 
wana i wykreśla się z rejestru. 978/V1. 

W dniu 238.VII. 19383 r. 
527. II. Firma: „Towarzystwo Ubezpieczeń Euro. 

pa — Spółka Akcyjna". Główny Inspektorat w Wilnie 
został zlikwidowany i wykreśla się z rejestru, 

974/V1. 

W dniu 14.VII. 1933 r. 
588. II. Firma: „Rozmach — Spółka z ograniczo 

mą odpowiedzialnością*. — Zarząd obecnie stanowią 
zam. w Wilnie, przy ul. Żydowskiej 15: Elżbieta Pan 
koninowa i Narcyz Massalski. 976/VT. 

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

lstytut Piękności | Urzędnik gospodarczy 
т о 

Oddział Paryskiej f-my lat 34 z 1|1-letnią prakty- 
„KEVA“ ką dzielny i energiczny 

z bardzo dobremi šwia- 
ui. Mickiewicza Nr. 37 

  

  

dectwami i poleceniem 

telefon 6-57 na POŻAR pragnie 
а z. M-ej do | zmienić posadę od 1.X.33 

ks jako žonaty. Okolica obo- 
jętna, wymagania skrom- 

Odmladzanie twarzy. Le- | pe, Łaskawe zgłoszenie 

czenie wszelkich wad cery | pod adresem: P. Dobski. 

Masaż i Elektryzacja. | Parkowo, folw. Oborniki 
W.Z.P. 58. (Wielkp.).   

Akuszerka 

Marja Lakinorowa 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m, 5, 

W. Z.P. Nr. 69. 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
aa lewo Gedemimowską 

ul. Grodzka 27. 

Dr. GINSBEG ̂ 
shoroby skórne, w 
ryczne 1 moez0) 

Wiieńska 3 
od godz, 8—1 1 

GROUPS AND 5LE 

    

     
  

   
N. Gawroń 

University c: dan 

Tare Ža 
BAR pod Wii 

Mickiew:cza 3. 
Wydaje: śniadanii obie” 
dy, kolacje. Zdroje sm” 
czne i obfite. Cty nis“ 
kie. Abonament /biado- 
wy 25 zł. — GAHNETY 
— 

Białe lije 
narcyzy, piwonje| agrest 

taniej jak za pą cemy 
sprzedam ul. Legonowe- 

Nr. 41 M. Jakurezyk. 
>> 

Pokój lub dwa 
suche, ciepłe 

Jagiellońska 9—13. 

Pokoju 
I lub2 w centrum miasta. 
poszukuje urzędniczka. 
Oferty: Wilno I. Skrytka. 
pocztowa Nr 35. 

Rabka — Dom mu-- 
rowany 4 u- 

bikacje zł, 4.000. — Dom 
murowany 2 pokoje, kuch- 
nia zł. 4.000. — Dom 7 
pokoi, kuchnia —12.000.— 

sprzeda „Informator” 
Rabka. 

Majątek 
ziemski—większe gospo” 
darstwo rolne, okolica: 
Nowy Sącz, Przemyśl, Ja- 
rosław, Łańcut, Lwów — 
za gotówkę kupię. Marek 
Nowy Sącz, Jagiellońska 6. 

B. nauczycieł gimn. 
udziela lekcje i korepetycje. 
w zakresie 8 klas gimnas- 
jum ze wszystkich przed- 
miotów.Specjalność małę- 
matyka, fizyką, jęz. poł- 
ski, Łaskawe zgłoszenia dą 
administracji „Kur. Wił* 
pod b. nauczyciel. 

[ е ее 

ERA 

  

  

E. KOBYLINSKA. > 

ZŁOTE SCHODY. 
Okazało się, że Janusza niema w domu. Guiek, 

wstydliwie ukrywający brak krawata, poinformo- 

wał, że najprędzej można go w tej chwili znaleźć 

w stołówce. 

-— Jedźmy więc do stołówki! — powiedziała 

Lola, która nigdy tam jeszcze nie była. 

Natocki z kwaśną miną usiadł koło niej i znowu 

zapadło między nimi milczenie. 

Zdenerwowało go to wszystko do tego stopnia, 

że gdy wchodzili do stołówki, stanowczo nie pano- 

wał już nad sobą. Pozostawiając Lolę przy jednym 

ze stolików, pobiegł odszukać Janusza. 

—- Pan wie, że panna Lińska jest aresztowana? 

—syknął mu do ucha. 

Janusz upuścił widelec i nie pofatygował się 

podnieść go z podłogi. 
— (o pan mówi? Kiedy? 

— Dziś rano! 

—* Kto był świadkiem? 

— Ja sam. 

„— Gdzie ją odprowadzono? 

— Nie wiem tego. 

— Jakto? 

+= No, nie wiem! Nie wiem! Tak wyszło! Właś- 

nie teraz przyjechaliśmy z panną Lolą, żeby się na- 

radzić w tej sprawie z panem. 

— Z panną Lolą? 

— Tak. Oto czeka tam przy stole. 

    
  

  
two „Kurjer Wilenski“ S-ka z ogr. odp. 

Za chwilę Janusz całował ręce Loli, której nagle 

łzy puściły się z oczu. Bo też Lola zadługo czuła się 

odważna. Teraz w obecności człowieka, który patrzył 

na nią tak serdecznie, mogła sobie pofolgować. 

Te łzy były wywołane przez niego, strumień ich 

trysnął z uczucia, jakie wyczytała w jego twarzy, 

oraz z nagłej świadomości, że kocha tego miłego 

chłopca. 

— Niech śliczne biedactwo moje nie płacze — 

rozczulił się: Janusz. — Zrobimy wszystko, co będzie 

można. Muszę wezwać kolegów. Chodźmy lepiej 

do bufetu. ; 

W tem samem miejscu, gdzie Ludka urządzała 

swoje zebrania, zgromadzili się zaniepokojeni związ- 

kowcy. 

Janusz milcząco wskazał na Natockiego. 

— Błodaję panom do wiadomości, że panna 

Lińska została dziś rano aresztowana, rzekł ten z ha- 

mowaną wściekłością na samą myśl, że będą go 

szerzej rozpytywać. Darować nie mógł sobie, że się 

wywnętrzył przed Boreckiemi. Ale nikt nic nie po- 

wiedział. Patrzyli wyczekująco. 

— Nie zawiadomiłem dotychczas. nikogo, bo nie 

zedłem dowie- 

  

znam waszych adresów przecie. Przys 

dzieć się, w jaki sposób przyjaciele polityczni panny 

Ludmiły mają zamiar przyjść jej z pomocą. Nie znam 

tu waszych stosunków. Wracam z zagranicy. Ale 

mogę służyć pieniędzmi w tej sprawie. 

  

ROŻDZIAŁ XXIV. 

„.Nad głową fruwają zmieszane troskliwe szep- 

ty... Coś chłodnego dotyka czoła... Jest lekko... Niema   

żadnej myśli pod czaszką... Ciało kołysze się w nie- 

wiadomej pustce, potem opada i odpoczywa miękko 
na ziemi. Ludka powoli odmyka oczy i patrzy przed 

siebie z namysłem. 

— Ach, miła, droga, jak dobrze, że już patrzysz 

—śpiewa serdeczny głosik po rosyjsku. Przyćmione 

złoto śmieje się w spiętrzonych nad bronzowemi oczy- 

ma ciemnych kędziorach, śmieje się też z szerokiej, 

różowej twarzyczki, taki miły dołeczek w brodzie... 

— Tania! Nadia! Ona patrzy! 

— Sława Bogu! Sławo Bogu! 

— Odejdźcie! Trzeba jej więcej powietrza. 

— Nie! Nie odchodźcie! — odezwała się nagle 

Luda. 

Nowy wybuch radości. 

— Mówisz? 

— Ola. ona mówi! 

— (o ci było takiego? Dręczyli? 

N... nie! Chyba że byłam... niewyspana... zmę- 

czona... i głodna. 

— Głodna! Słyszycie? 

— Biedactwo! 

-— Droga dziewczynka! 

   

— Duszka! 

— Nie roztkliwiać się! Nakarmić trzeba! 

— Nakarmić! 

— Mleka dajcie! Szynki! 

—- Pomarańcze! Gdzie są pomarańcze? 

— Och — pomarańcze! — uśmiechnęła się już 

raźniej Ludka. — Czyż w więzieniu można mieć po- 

marańcze? Myślałam, że się tutaj jada tylko kapustę. 

  

  

Dziewczęcy wesoły śmiech zabrzmiał w odpo- 

wiedzi. 

— Jedzenie nam przynoszą — wyjaśniła wysoka, 

o solidnym wyglądzie studentka. — Rodzina o tem 

pamięta. I wypisać można na kartce, czego trzeba, 

jak się ma pieniądze 'w kancelarji. Tu jeszcze nie- 

ienie, są swobody pewne. A zresztą i w więzieniu 

pieniądze dużo mogą. 

— I wesoło nam tutaj — prelest! —  awolah 

kędzierzawa figurka, co tak serdecznie przemawiała 

do Ludki. 

— Otreczomsia ot starawo mira! — zašpiewala, 

jak mogla najglošniej. 

Drzwi zadygotaly gniewnem stukaniem i uchy- 
lone okienko ukazało część wykrzywionego oblicza 

dozorczyni. Dziewczęta parsknęły śmiechem. 

—- Małczat'! — wrzasnęła rozgniewana jejmošė. 

więz 

  

Ludka drgnęła płochliwie i kurczowo złapała ręce 

wysokiej studentki. Bała się... bała tej strasznej ko- 

biety za drzwiami. 

Wysoka panna odczuła lęk nowoprzybyłej. 

—- Nie draźnij tego czorta, Marusia — powie- 

działa stanowczo. 

—- Pozwoli pan, że my się tem sami zajmiemy — 

wystąpił nagle Stefan, chmurnie patrząc na Natockie- 

go. Nie potrzebujemy pańskich pieniędzy. — Gdzie 

ona jest? 

— Ależ nie wiem! Nie wiem! Mówiłem, że nie 

wiem! — wybuchnął znów Natocki. 

(D. c. n.) 

Redaktor odpewtedzialny Witold Kiszkis. 
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