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Liliony Baleki МО.
Daleki Wischód przesiai być tak

bardzo znów daiekim. W każdym

razie zbliżył się tyle razy, ile razy

powiększyła się szybkość połączeń

„ądowych, morskich, a przedew-

szystkiem obecnie powietrznych. Od
pół wieku, gdy zaczęły się współ-

czesne zaognierua w Chinach i lub

dokoła Chin, albo od odiegłej o trzy
dziesiątki lat wojiy rosyjsko - japoń-

skiej, zrobiło się wielokrotnie bliżej

z Tokio do Pekinu, Charbina lub
Czyty, z Moskwy do Władywostoku,
ze Stanów Zjedzoczonyca ra drugi

brzeg Oceanu Spokojnego.

Jeszcze większe zaś zbliżenie,

„niż wskutek  pr+-yśpieszonych połą-

czeń w przestrzeni, dokonywa się z

pow „du spięć pontycznych w dzisiej
szym świecie, w którym nic już nie

rozdziela krajów, ani góry, ani wody,
an; pustynie, tak iż wszystko się łą”

czy i wszystko się zazębi, Jeśli
Chiny opanowane będą, w iakiej czy

innej postaci, przez Japoaję, cały

świat to odczuje nietylko- pod
względem gospodarczo - rynkowym,

ale takie, jako naprawdę wreszcie

cie zarysowujące się t. zw. żółte nie-

bezpieczeństwo. Jeśli Rosja popad-

nie w zatarg zbrojny na Dalekim

Wschodzie, nie będzie to obojętne
aia jej przeciwnisów w Europie, a
wiadome, że Nieracy obecne niezbyt
tają, że tylko czesają na sposobność.

Jeśli St. Zj. Ameryki, aby nie do-

puścić rozprzeztrzeniania się Japo”

nji na wschodnie: wybrzeżu Azji, a

zarazem jej przewagi na Oceanie

Spokojnym, wkroczą zbrojnie, anglo-

„ascy ich pobratymcy. Wielka Bryta
nja i Dominja, nie uchylą się od u-

działu w rozegraniu tego starcia dwu

swiatów, które i ędzie przełomem w
dziejach ludzkosci.

Skoro zaś wiemy, że sprawy Da-

lekiego Wschodu nie są odsuwane

od reszty świat», jakżeż cne wyślą”

da,ą i jakie są tam widoki najbliż-

sze?
Są one miedvruznacznie  grožne.

Zaniepokojenie polityczne jest wte-
dy trwałe, kiedy istnieje jakaś siła,

której pęd do zz:nian jest stały, Taką
siłą na Dalekim Wschodzie jest o-

becnie Japonja.
Japonje ma dzisiaj rządy wojsko-

wo - polityczne w większej mierze

niż kiedykolwiek. Pierwiastek ten,
od objęcia steru przez admirała O-

kada w lipcu r. b., jeszcze wzrósł.

Ruch polityczny, kierowany przez

kołą wojskowe, z jen. Araki'm, b.

ministrem wojny, na czele, ma silne
podłoże w kraju, opierając się na

związku, liczącym miljony  człon-

ków. Istotą jego ;est wiara w wielkie
przeznaczenia Japonii ; przekona”

mie, że godzina tych przeznaczeń

wybiła.

R-zpęd Japonii jest wielostron-
ny. Chce ona uzyskać wyłączne

wpływy w Chinach, czemu dało wy-
raz głośne oświadczenie ministe:-
stwa spraw zagranicznych w Tokio

z maja r.b.,zapowiadające, iż Japonja

nie dopuści do wkraczania innych
państw w stosunki z Chinami, co z

biedą załatano następnie dyploma-
tycznie w stronę Stanów Zjednoczo-

nydh i Wielkiei Brytanji, Chce ona
również odeprzeć Rosję cd wybrze-

ża Oceanu Spokvjnego, rozszerzając

swe zdobycze poza Mandźurję, a ©-
becny zatarg 0 kolej wschodnio -
chińską jest tylko szczegółem w tem

ogromnem starciu Chce ona wresz*

cie. przeciw Slanom Zjednoczonym,

dla których jesl to sprawa życia i

śmierci, osiągnąć przewagę morską

na Oceanie Spokojnym, więc żąda
zniesienia umowy waszynglońskiej z

+. 1922, potwierdzcnej w Londynie w

r. 1930, a ustalającej stosunek sił
mor "ich po 5 dla W, Brytanjj i St.
Zjeun., a 3 dla Japonji, nie czekając

zaś na nic, powiększa swą flotę stat-

kami, któ:c sobie skrzętnie buduje...

państwo Mandźukuo.  Dążenia Ja-

ponji są więc rzeczywiście w pełnem

tego słowa: znarzenie światoburcze.

Jednocześnie, nie oddzielając go”

spodarstwa od polityki, zalewa Ja*

ponja rynki śwatowe wytworami

swego przemysłu, których ceny,

dzięki spadxowi waluty od r. 1931 o

'60 proc., oraz dzięki niskim płacom,

urągają wszelkiemu  współzawod-

n'c*wu.
Wszystiie nowe czynniki na Da-

iekim Wschodzie,  republikanizm
Chin, bolszewizm. Rosji, imperjalizm

'i merkantylizm !cponji, kryzys Sta-

Polska i Francja.
Coś się psuje w stosunkach pol-

«ko - irancuskich,
Co więcej, — sprawa pizedsta-

wią się wudocznie tak źle, że kato”
wicka „Polonia” siawia pytanie, czy
istnieje jeszcze przymierze poisko-

:rancuskie,
Mimo istniejącego sojuszu polsko-fran-

cuskiego, prasa francuska, i to prasa po-

ważna, stojąca bliszc rządu francuskiego,

wówi o Polsce, jakby jej nic nie wiązało z

Francją, przeciwnie, mówi o niej jako o pań

twie, którego polityka jest podejrzana i nie

zasługująca na zauiarie. Nie pomniejszy się

tego faktu przez to, że napisze się w Polsce,

juk to uczynił główny organ sanacji „Gaze-

„a Polska”, że cała prasa francuska jest

przekupna. Nasamprzód jest to niezgodne

z prawdą, następnie uogólnienie takie staje

się oszczerstwem, a na oszczerstwo oczer-

riony reaguje uczuciowo. Z drugiej strony w

sanacyjnej prasie polskiej prowadzi się

systematyczną kampanję przeciwko Fran-

cji Pozornie wygląda to tak, jakby tylko

chodziło o zatar$ dyplomatyczny w spra-

wie projektu Pakiu Wschodniego, ale w

rzeczywistości nieporozumienia Irancusko-

polskie wkraczają w dziedzinę uczuć. Wy-

wtarza się we Francj. nastroje antypolskie,

a w Polsce nastroje antyfrancuskie.

Słusznie podaseśla dalej ,„Polo-
nia“, že

tem rozwój nasiicjów zarówno we Fran-

cji jak i w Polsce jest dla obu narodów

szkodliwy i w dalszych swych konsekwen-

cjach niebezpieczny. |Interes obu krajów

wymaga, aby mu czemprędzej położono

kres, szczególnie ze względu na to, co dziś

dzieje się w świecie i co jutro dziać się

może.

Dotychczasowe oświadczenia pra-
sy sanacyjrej i P.A.T-icznej „Polo-
nia” uważa za niewystarczające,
$dyż prasa francuska nadal pomawia
nas o konszachty z Niemcami.

Nikt u nas nie aa wiary doniesieniom

pism paryskich. Nie można sobie wyobra-

„ać, aby w Polsce mogł kiedy powstać rząd,

1\убгуБу zawarł sojus: przyjaźni i pomocy z

Niemcami, Musiałby to być rząd zdrajców

i sprzedawczywów, a taki rząd w Polsce nie

j.st do pomyślenie. Sojusz przyjaźni i po-

mocy Polski z Niemcami zest niemożliwością

Listoryczną, politvczną i moralną. Polska

opinja publiczna nie zniosłaby go i nie to-

ierowała ani przez chwilę, bo wie, że takie

ustosunkowanie się Polski do Niemiec by-

ioby aktem samobójstwa politycznego. Je-

żeli w prasie paryskiej, i to w prasie po-

ważnej, mającej związki z rządem francu-

skim, z wojskiem i z, kołami gospodarczemi

mogą się pojawiać takie pogłoski, a znaczna

„<ęść opinji francusk.ej uważa je za praw-

diz. we — to jest to dcwód, że opinja publicz

na we Francji nie zna 'nastrojów w Poisce,

e odpowiedzialność za ten stan rzeczy po-

„osi nasza polityka zagraniczna

W. takich warunkach obowią*
zkiem ministra spraw zagranicznych
jest przerwać milczenie i położyć
kres szkodliwym plotkom lub wręcz
oszczerstwom pod adresem Polski,

Czy można usprawiedliwić?

Przerwania milczenia ze strony
naszych czynnikow oficjalnych do-
maga się takže „ABC“.

Skoro milczy p. minister spraw
zagranicznych, powinna przemówić
przynajmniej prasa |owa.

We Francji odzywają się głosy
rozsądku. Chodzi o to, by ze strony
piolskiej ułatwic zadanie naszym
szczerym przyjaciołom francuskim,
dążącym do likwidacji przykrego epi-
rodu.

Obowiązek ten c.ąžy przedewszystkiem

na polskiej publicystyce półurzędowej, któ-
ra w dalszym ciągu milczy, pozwalając w

ten sposób na szerzenie się prawdziwej or-

igi coraz to dzikszych pogłosek i „rewela-

tyl”.
Jeżeli polska prasa urzędowa nie uwa-

та za wskazane wyjaśnić kategorycznie spra

wy ataków dzienników francuskich, to

niechże to uczyni w stosunku do fałszywej

cry prasy niemieckiej, która coraz od-

ważniej zaczyna przemawiać prawie ..w

imieniu Polski.

Trzeba stwierdzić, że świat czer”
pie komentarze i oświetlenia pol-
skiej polityki zagranicznej z artyku-
lów gazet niemieckich.

Wobec milczenia Polski znaczna część

spinji międzynarodowej przyjmuje za dobrą

saonetę domniemania publicystów niemiec-

kich, Którzy systematycznie i codziennie

(rajmują się grzebaniem sojuszu polsko-fran-

cuskiego. Wczorajszy „Berliner Tageblatt“

w artykule p. t. „Ciężkie szable' zapewnia,

że nawet przystąpienie Polski do paktu
wschodniego nie uratuje tego scjuszu, bo

wtedy konflikt polsko - francuski rozpocz-
ile się od nowa „na wyższej płaszczyźnie i

ra szerszym froncie".

Czy w tych warunkach można uspra-

wiedliwić milczenie zbliżonej do rządu pra-

wy polskiej?

nów Zjednoczorych pogtębiają tam-
tejszy stan wstrząsu trwałego.

Rzecz jasna, wielkość zagrożeń

wywołuje też odpowiednią wielkość
odporów, jak porozumienie Stanów
Zjednoczonych z Rosją w listopadzie
r. ub., oraz zamierzone na wrzesień
r. b. wstąpienie Rosji do Ligi Naro- dów, z której usunęła się Japonja, a
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z prasy.
„Mielibyśmy zapomnieć?,..'*
rod powyzszym tyituiem zamie-

асга pardzo imteresujący artyku w

„Kurjerze warszaw>kim" red, Bo*
iesiaw MoskOowsiki, w kiósyia iwier”

dzi, że sojusz, poiokO 7 irancuski mu*

sv Wyjsc zwycięsko z tej proby,

przez jaką obecnie przechodzi,
Frocz wyracnowania iączy nas Z

Francją uczucie przyjażni 1 wdzięcz”

NOŚCI.
wdzięczność za co?

Pytanie czysto retoryczne, Ło wszyscy

wiedzą, o c> tu idzie. Niepodiegra Polska

nie powstała łatwo w r. 1919, w tych grani-

cach, które posiada obecnie. Walka o nie

toczyła się długo 1 zażarcie, W  rokowa-

riach pokojowych napotkaliśmy przeciwko

sobie potężne siły wrogie.

Otóż od początku tych rokowań i tych

walk najwierniej, najlepiej, ba! najgoręcej

stawali w obronie naszych praw mężowie

stanu francuscy. Czyrili to przy każdej spo-

sobności, na każdym kroku. Clemenceau,

troch, Poincarć, Mallerand, pierwsi w swym

narodzie, mający głos w sprawie warunków

vokojowych. Obok nich mnóstwo rzeczo-

znawców, jak Cambcn, Tardieu, Le Rond i

wielu, wielu innych. Pozatem politycy, nie-

«dpowiedzialni bezpośrednio za warunki

| 1 okojowe, lecz wpiywający na opinję pub-

liczną, jak Herriot 1 kainievć, jak znakomici

publicyści i politycy zachowawczy.

Czytajcie różne z tego czasu do-
sumenty

przejrzyjcie np. niezmiernie pouczające

pod tym względem pamiętniki Bakera, se-

kretarza Wilsona. Jest on wręcz zdumiony

wytrwałością francuską w otronie praw

polskica.

To w roku 1918 1919. Potem przyszedł

rok 1920, a z nim rola Milleranda w Paryżu

1 Weyganda w Warszawie.

Oni to uczyniii z wyrachowania
politycznego — twierdzą dziś poli-
Lycy, ksztaiceni na zebraniach BB,

we wszelkich Fipiaówkach.
— Co pan wie v czyjemś wyrachowa-

niu — odpowiadamy. Niech pan nie

zagląda zbyt ciekawie do serce ludzkich,

„które są dla ultra - realistów podmiejskich

zamknięte spusty, Niech pan

patrzy na rezultaty. Rezultaty powinny

na cztery

wystarczyć. Kiedy Lioyd George występo-'

wał przeciwko nam, kiedy różne koalicje

* tajne zwalczaty dążenia polskie, kiedy nas

wszyscy opuszczali, k'edy inni myśleli tylko

fo sobie, to przy Polsce w ciągu kilku nie-

zmiernie ciężkich lai stała t'rancja. len

łakt niech pan bierze pod uwagę i niech

pan waży osiągnięte dzięki tak potężnej

pomocy korzyści. 54 realizmy, które trącą

raczej atmosierą jermarkową i handlem

końskim.

Sto razy powtorzymy, że wtej «mie-

dawnej przeszłości mieszczą się tytuły do

wiekuistej wdzięczności polskiej dla Fran-

cji Stany Zjednoczone pamiętają Lafayet-

tów, stawiają im nowe pomniki, są wtiąż

reine sentymentu dia Francji.

byśmy zapomnieć o jej przyjaźni tak gorą-

cej, o jej wierności lak pewnej, o jej usłu-

gagh tak wieikich? Lóżby to był za naród

mały, cóżby to byl: za politycy mizerni,

gdyby, źle, nędznie obliczając politycznie,

zapomnieli w dodatku 0 zaciągniętym na

wieki długu moralnym?

  

Bóle głowy są najczęściej wynikiem za-

burzeń w działaniu żołądka i jelit« WODA

GORZKA MORSZYNSKA w dawce od !/4
do 1 szklanki usuwa przyczynę choroby.

5429—11
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Przed paru miesiącami wskazy-
wališmy, iż Harcerstwo Polskie, mi-
mo opanowania władz organizacji
przez sanację, iest z gruniu zdrowe.

Wizywaliśmy wówczas społeczeń:
stwo do udzielenia pomocy młodzie-

ży harcerskiej, która opiera się mę”

žnie naciskowi, trwając wiernie przy

swojem prawie i przyrzeczeniu,
Zlot Starszego Harcerstwa, któ-

ry odbył się w dniach 6 — 16 sierp-

nia r. b. w obozie koło wsi Żabie na
Huculszczyźnie, potwierdził w pełni

nasz pogląd na sytuację.
Zlot wspomniany zgromadził oko

ło 700 dorosłych harcerzy i harcerek
ze wszystkich st:on Polski,

ny przez władze harcerskie, zdra-

gruntownego „usanowania“  podsta-
wowych' zasad ideowych harcer-

stwa.
Na Zlocie bowiem obradowała

doroczna Konferencja Kierowników
Źrzeszeń Starszo * harcerskich, skła-

dająca się z przeszło 100 osób. Po-
nadto działały na Zlocie t. zw. Ko-

misje: ekonomiczna, harcerek, wie-

dzy religijnej, lerujoznawcza i in., w
których poruszane zagadnienia z naj
różnorodniejszych dziedzin.

Nakoniec co wieczór odbywało
się w obozie wielkie wspólne ogni- 

CIĄGNIENIE WIELKIEJ 4 KLASY
i trwać będzie do 2! września r. b.

Ogólna suma wygranych około

 

= 16,000,000 ZŁOTYCH.
Szczęśliwe losy do nabycia w kolekiurze

LICHTLOS

„DROGA DQ SZCZĘŚCIĄ"
Wielka 44 Wilno Ad. Mickiewicza 10.
tel. 425 P. K. O. 81.051 tel. 13-58

ODDZIAŁ: GBYNIA, Sw. Jafiska 10.

KU LEPSZEMU JUTRU.
(Harcerstwo się broni).

Program prac zlotowych, ustalo- |

dzał wyraźne usiłowania w kierunku;

EWEWTOREK
poczyna się

    CIĄGNIEŃ)    
       

    
  

  

  

jest to „plasterek na zgnilą drobno-
mieszczańską kulturę", Droga wyjš-
«ia Harcerstwa — to jego uspołecz-
nienie, które się przejawi w tem, że

będzie ono „ruchem stałej, zorganie
zowanej rewolucji”,

Wywody te spotkały się z ogól-
nym sprzeciwem licznych mówców,
którzy, krytykując jego twiesdzenie,
wykazali, iż brek w nich pozytyw-
nych wskazówek do pracy, że mają
one jedynie charakter negatywny,
że wreszcie odrzucanie całkowite
dotychczasowej kultury, opartej na
zasadach rzymskich i chrześcijań-
skich, jest niedopuszczalne.

Wobec wyraznej postawy ogółu
cztonków Konferencji referent wy”
colał się częściowo ze swego stano-
wiska w stosunku do ,kultury”, czę*

ściowo zaś starał się bronić tez
przez. siebie postawionych, co nie
trafiło jednak do przekonania obec-
nych. '

Niemniej negatywne stanowisko
zajęli obecni w siosunku do treści
następnego referatu p. Sabiny Mar-
cinkowskiej, w którym relerentka
starała się przekonać starszych har-

cerzy i harcerki c potrzebie zmiany

tekstu prawa harcerskiego, przed-
stawiając wynik: pracy słynnej już

dziś w społeczeństwie Głównej Kwa-
'tery Harcerek, sko.

Odrazu, na początku Ziotu, roz-
począł się ostry atak, Wieczorem 6

' sierpnia przy ognisku usiłowano wy”
tworzyć nastró entuzjazmu dla о-
,becnego regime'. _ Ogół starszych
harcerzy przyjął jednak te usiłowa-
nia zimno i nakazany śpiew „piose-
nek legjonowych'” nie udał się.

Od nastrojów ogniskowych zwo-
lennicy sanacji przeszli do akcj; w
Komisjach, W Komisji żeńskiej sta-
rano się udowudnić korzyści „życia
świadomego” i przeciwstawiano ,,u-

mężom',Podobna akcję prowadzono
w Komisji ekonomicznej, I w jednym
i w drugim przypadku poglądy te
spotkały się z należytą odprawą.

Po tych preludjach rozpoczął się
generalny tak na ideologję harcer-
ską na Konferencji Delegatów.

P. dr. Korpoia, członek Związku
Strzeleckiego, a jednocześnie stac-
szy harcerz, został zaproszony przez
władze harcerskie do wygłoszenia
referatu, który był właściwie wykła-
dem społeczne; ideologji Legjonu
Młodych i mocno zatrącał o świato-
pogląd komunistyczny.

Referent rozwodził się nad
„drobnomieszczańską kulturą, któ-
са winna ustąpić miejsca „kulturze
proletarjackiej'.

Skauting, zdaniem  prelegenta,
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Karedówcy w więzieniach Rzeczypospolitej.
W POZNAŃSKIEM. '

| Z Radomska
Z Poznania douoszą o aresztowa”

niu p. Feliksa Holasza w Poznaniu,
„który przybył tam jako referent na
zgromadzenie Wydziału Młodych
otronnictwa Narcdowego. Ponadto,
według nadeszłych wiadomości, Z0-
stał aresztowany p. Tworek, pełnią
cy obowiązki kierownika powiato-
wego w Koninie, Aresztowanie na-
stąpiło pod zarzutem odbycia niele-
śalnego zebrania, Jak nas intormują,
było to zebranie dla członków or”
ganizacji, prawnie istniejącej,

W. więzieniu w Ostrowie pozosta-
je nadal aresztowany przed dwoma
rizeszło tygodniami zastępca kierow
mika wojewódzkiego „Wydziału Mło-
dych Str. Nar., red. Stanisław Cza-
piewski z Poznania, obwiniony o
przemówienie na zebraniu w Ostro-
wie, Ponadto od 2-ch tygodni pozo-
staje w areszcie członek kierow-
nictwa powiatowego w Ostrowie,
por. Stawicki,

Rszpowszechniajcie
bony Įaimužnicze „Caritasu“

wyrazem tych odporów jest, w chwi-

li zaostrzenia między Japonją i Ro-

sją o kolej w Mandżurji, przejazd 48
okrętów wojennych St. Zj. Ameryki
z Atlantyku na Ocean Spokojny.

Może rozmiar następstw odwle-

cze sam wybuch.
Stanisław Stroński

4 ŠA WZ "Us
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W PIOTRKOWIE.

donoszą, że po
dwóch miesiącach dochodzenia
przeciwko działaczom narodowym:
Mieczysławowi Brzuchani, Jozelowi
„Kępie, Stefanowi Szczygłowskiemu i
Wacławowi Sachiajdzie, urząd pro-
śuratorski doszedł do wniosku, iż z
braku dowodów przestępstwa spra-
wę należy umorzyć,

Wszyscy oskaiżeni przesiedzieli
dwa tygodnie w więzieniu piotrkow-
skiem. Przewicziono ich skutych w
kajdany i trzymano w jednej celi ra-
żem z kryminalistami,

Wi WARSZAWIE, ©

W. piątek został zwolniony z
więzienia przy u:. Dzielnej Jan Wie-
tesko, którego w swoim czasie aresz
żowano w mieszkaniu adw. Rości-
szewskiego. W więzieniu przy ul.

Dzielnej pozostają Witold Rościr

szewski — adwokat, Tadeusz Ślą-
ak, Ryszard Pawluk, Irena Bądzyń-
ska, Kazimierz Giinicki, Aleksander
Rutkowski, Henryk Chełmiński, Bro-

nisiaw Lewandowski, Antoni Wi-
iowski, Ryszard i Jan bracią Roma-
nowscy, Jan Rosiak, Stanisław Grze
lecki, Walerjan Staniszewski, Zyg-
munt Grzęło, Bronisław Niemirow-
ski, Stefan Wyszkowski, Feliks Za-
wadzki, Piotr Piotrowski, Stanisław
Kiciński i Tadevsz Kowalczyk.

Dotychczas zwolniono Zbigniewa
Glinickiego, Marję Romanowską,
Ryszarda Busza, Henryka Pilitow-
skiego oraz Mieczysława Sypniew-
skiego.
  

ciśnione kobiety 1 żony” „brutalnym| *

|  P. Marcinkowska wyszła z .zało-

(żenia, że obowiązujące obecnie pra-

| wo harcerskie jes: niewystarczające,

|porieważ zawiera za mało momen-

tów „społecznych”. Grono instrukto-

rek harcerskich, które przyszło do

tego przekonania proponuje nastę”

pujące zmiany:
Ustęp 1 p. prawa, który mówi:

„harcerz służy Bogu”, zmienić na

„harcerz dąży do Boga”,

wprowadzić punkt: „harcerzowi

rice co ludzkie nie jest obce”,

zamiast punktu prawa, mówiące

go o abstynencji, wprowadzić punkt:

„harcerz jest panem samego siebie”,

oraz wprowadzić punkt głoszący:

„harcerz jest pionierem pokoju i po”

<tępu”. ;

Referat p. Mercinkowskiej wy”

wołał wśród zebranych gwałtowny

sprzeciw. :

Postawiono | przedewszystkiem

wnioski, ktėre s;rzeciwialy się zmia”

nie obowiązującego tekstu prawa

harcerskiego oraz żądały jaknajpręd

szego stworzenia interpretacji prawa

harcerskiego w oparciu o zasady re-

ligji chrześcijańskiej i tradycję naro”

dową polską.

Wywody reterentki spotkały się

z gruntowną, a nieraz gwałtowną

krytyką ze strony blisko 20 mówców

przedstawicieli męskich i żeńskich

zrzeszeń ze wszystkich stron Polski.

Najważniejszą zdobyczą tej dy-

skusji było nakoniec stwierdzenie,

że zasad ideowych Harcerstwa nie

wolno zmieniać dowolnie, bo ich

źródłem są: nauka Chrystusa, trady-

cja narodowa po'ska i prawo rycer”

ideologja harcerzy i tylko w zgodzie

z uiemi może się rozwijać.

Dyskusja wspomniana została u

wieńczona prawie jednogłośnem u-

chwaleniem wniosków o przytoczo”

nej wyżej treści na czem Konferen-

cję ukończono,

Zlot stanszo - harcerski trwał je-

szcze dwa dni. W tym czasie, na Ko-

misji zagadnień religijnych usiłowa”

no raz jeszcze dokonać zwrotu w kie

runku sanacyjnym.
Referent usiłował zwalczać „su“

pernacjonalizm”, czyli „szowinizm””

i rzekomo niesłuszne metody walki

politycznej, uprawiane przez katoli-

ków. : ł

Referat wspomniany, podobnie

ak poprzednie spotkał się z grun-

sowną odprawą. Ogromna większość

mówców wykazała referentowi jego

«ednostronność, pomijanie realnego

zycia i usiłowań katolickich dood-

budowy życia społecznego właśnie

na podstawach narodowych, Następ

nie poddano gruntownej krytyce 0-

kecne  antykatolickie tendencje

władz harcerskich, tolerowaną przez

nie propagandę „świadomego życia”

wśród dziewczą.  Powzięcie odpo-

wiednich uchwał uniemożliwił prze-

wodniczący, zasłaniając się powoda”

mi formalnemi.
Następnego dnia starsi harcerze

opuszczali obóz zlotowy. Wyjeżdżali
z uczuciem, że tworzą liczną, jedno-
litą i mocną gromadę, Twarda walka
o prawo, poczucie bliskiego niebez-
pieczeństwa, związały ich silniej je- 
skie, Z tych trzech źródeł wyrosła|

 

niedy I dlaczego?
Niejednokrotnie w „Dzien. Wil.*

wyražališmy opinję, że żydowski
„Nasz Przegląd“ jest naogół bardzo
dobrze poinformowany o tem, co się

śzieje w decydujących kołach sana-
cyjnych, oraz, że ma dobre wyczu-
cie psychologji tych kół.

Zdanie nasze potwierdza artykuł
w: sobotnim numerze „Naszego Prze
ślądu'. Pozwalamy sobie z. artykułu

tego, zatytułowanego  „Psychologja
pogłosek' zacytować kilka ustępów.

„Nikt w Polsce nie zna ani dnia,
ani godziny, kiedy odchodzj mini-
ster, lub premjer O rekonstrukcji,
ub zmianie gabinetu decyduje ten,

wtóry się najmniej chce rekiamować

wi .tych sprawach Decyzja zapada w
ciszy Beliwederu, generalnego ln-
spektoratu Sił Zbrojnych, w Piki-
iszkach, a czasem w Wilnie. Przy
czyny dymisji są zawsze tajemnicą
dla opinji publicznej. Nawet najbliżsi
nie mogą sobie należycie wyjaśnić,

dlaczego odszedł ten lub ów. prem-
jer. Odpowiedź kywa zwykle krót-
ka: zmęczył się.

Zmęczony prernjer wraca do klu-

tu poselskiego BB., jako członek pre

zydjum „odpoczywa miesiąc, przy”

chodzi na posiedzenia plenarne-sej-

mu i klubu, i szary poseł, lub sena-

tor, patrząc na ,.zmęczonego” byłego
premjera“ widzi, źe wygląda on le-

piej od urzędującego premjera, — że

jest niezmordowany w sprawach or"

śanizacyjnych. Wówczas powstaje

pytanie: jeśli się nie zmęczył, jeżeli

wykonał zlecenia czynnika decydu-

jącego, jeżeli jest gotów w dalszym

ciągu pójść tak na lewo, jak szedł na

prawo, to czemuż odszedł niespo-

dzianie?
Odchodzącemu premjerowi, Pry-

storowi, przydzielono działalność w

xlubie BB. Premjer Jędrzejewicz nie

otrzymał dotychczas żadnego przy”

działu. Mówią, że zostanie redakto-

sem Pionu, i gdyby nawet być naj-

iepszego mniemenia o tempaśmie, to

jrzyznać jednak trzeba, że po osią”

gnięciu najwyższego poz.omukarje”

sy w postaci premjera, redagowanie

tygodnika należy jednak do dość wy

zaźnej degradacji :

Ale dlaczego? Czy można zrzucić

ua odpowiedzialność premjera i mi”

uistra Oświaty ustawę akademicką

; powiedzieć, że nikt tego nie chciał,

że forsował ustawę na wiasną odpo”

wiedzialność picmjer Jędrzejewicz.

Czy brat Janusza Jędrzejewicza, mi-

nister Oświaty, Wacław, jest odmien

nego zdania?  Frzecież teka Mini-

sterstwa Oświety pozosiaław ro-

Gzinie, tak jak w rodzinie pozostała

teka Ministerstwa Pracy (minister

Paciorkowski jest szwagrem byłego

ministra Hubickiego). у

Tajemnice powołania i kwalifiko-

wania ministrów posiada w Polsce

tylko jeden. Dla kwalifikowania

szemieślników prowadzono specjal-

nie urzędy przy lzbach Rzemiešlni-

czych, uważając, że nikt nie śmie

bez odpowiednich kwalifikacyj zo”

stać rzemieślnikiem. Karty kwalifi-

kacyjne na ministra wydaje czynnik

decydujący, względnie premjer, i cza

sem okazuje się, że niektórzy mini”

strowie lub wiceministrowie posia”

dają zdolności Leonarda da Vinci,

Wczoraj dyrektor Departamentu w

Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

dziś 'wiceminister Skarbu, a jutro

pan gmachu w Alei Szucha.

Ministrom w Polsce nie można

przeto zarzucać, że się zbiurokraty”

„owali. W, rok po objęciu stanowiska

wrążą pogłoski o ich dymisji, natych

miast przychodzą zaprzeczenia, a w

wilka miesięcy późniejpogłoski się

sprawdzają. Pogłoski nie omijają ni”

Logo, nawet największych ulubień-

sów, nawet tych o których się mówi,

że bywa. często na herbatkach w

Belwederze.
Niektórzy z ministrów przynoszą

: sobą i narzucają departamentom

styl dawnego zawodu.
Po wielu latach badacz papierów

urzędowych będzie miał wiele kło*

potu z odczytaniem uwag poszcze”

gólnych ministrów na „koszulkach”,
ub na referatach dyrektorów depar

'amentu, Wtajemniczeni twierdzą,

że historyk taki spotka się tam z

„mot de Cambrotne", z tak dosadne

ini określeniami, że podanie tych

mdań musiałoby zostać  skreślone

prze cenzurę, 6

Krytycy litereccy powinni byliby

napisać rozprawe o stylu reżimu po”

majowego, tak jak chiromanci į wrėž

bici mogliby wydać broszurę o zna”

kach zapowiadaracych zmianę gabi-

setu. W tej sprawie dziennikarze nie

mają nic do powiedzenia, Mogą ra-

czej notować pogłoski obiegające w

kawiarniach, ale w ikażdym razie

nie powinni szukać logicznej przy”

czyny tej lub innej dymisji,

HNKUEUWHLUED
Popierajcie Poiską Macierz

Szkolną.

szcze z ideologja harcerską.
Harcerstwo polskie, harcerstwo

atakowane, walczy zwycięsko ©
treść swego prawa,
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" tropolita Jalbrzykowski opušcil Wil-

ul. Tramwajowej do Pośpieszki bę-

/ cych:

е
| wstępne przy budowie

KRONIKA.
dgńlnopalszi zjazd kuptów | przemysłowców

branży futrzarskiejżi kuśnierskiej w Wilnie.

Wi ostatnich czasach coraz czę”
$ciej jesteśmy swiadkami zjazdów
gospodarczych ściśle branżowych,
które zastępują ziazdy ogólne, obej-
„.nujące niekiedy 2—3, lub kilka na-

raz branż. Bezwątpienia jest to zja-

wisko ciekawe i pocieszające. Zjaz-

dy bowiem poszczególnych branż

mają tę wielką zaletę, że mogą w

zupełności stanąć na wysokości za”
camia i oprócz ogólnych projektów
lub pobieżnego «mówienia kwestyj,
wynieść b. ciekawe i pożyteczne
postulaty o zasadniczem znaczeniu,
wtórych realizacja może przynieść

wielkie korzyści, zarówno odnośnej

branży, jak i całemu życiu gospodar-
czemu w: Polsce.

O takim właśrie charakterze był
ogólnopolski zjazd kupców i prze-
aysłowców branży futrzarskiej i

iiuśnierskiej, ktory rozpoczął się
wczoraj przy udziale blisko 300 de-
legatów, przybyłych z całej Polski.
Szczególnie licza:e były reprezento-
wane: Warszawa, Łódź, Kraków,

Lwów, miasta Małopolski i Śląska
Cieszyńskiego.

Zjazd rozpoczął się o godz. 6

wiecz. w Izbie Przemystowo-Handlo-
wej w obecności prezydenta Male-
szewskiego, inż. Hajdukiewicza oraz
przedstawicieli miejscowych sfer go-
spodarczych.

Wstępne przemówienie wygłosił
prezes Izby Handlowej Polsko-Bał: |
tyckiej, inż. Kawenoki, który powi:|

tał w imieniu komitetu |

I

i
1

 
uego przybyłycn gości i delegatów,

zapraszając prezesa Rucińskiego na
przewodniczącego, oraz kilkanaście

osób z pośród przedstawicieli władz

JAKA DZIŚ ByDZIE POGODA?

Zacimurzenie zinienne ze Skton-

nością do burz i przelotnych desz-

czów, zwłaszcza w zachodniej polo-'

wie kraju. Temperatura bez więk: |

szych zmian. tmtarkowanę wiatry z;

pėlno«c-zachodu wzaci._dniejpo-!
łowie raju i z południa wej

wschodniej połowie. Rano miejsca-

mi mglisto. |
LYŻURY APTEK: i

Duiś w osy dyżurują aasitępująca

apteki:
Sukc. Augustowskiego — ul. Kijowska

Nr. 2 jielei 16-31, Frumkina — ul Nie-
miecka Nr. 23 |te.ef. 3-29) i Rostowskie-
go — ul. Katwary;ska Nr. 31, Wysowkie-
go — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie na „rzedmieśc ach, prócz zek.

WIADOMOŚCI. KOŚCIELNE.
— artypusiecz wyjechał ао

Częstochowy. W dniu wczorajszym
wieczorem J. E. ks. Arcybiskup Me-

no, udając się do Częstochowy na
tygodniowe rekolekcje. (m)
— Sąd metropolitalny. W ubie-

głym miesiącu sąd arcybiskupi |
metropolitalny, wobec zakończenia
feryj letnich, rozpoczął urzędowanie.
Praca odbywa się normalnie. (m)
ASA Z MIAST.
— Przerwanie stałej nosnuni-

kacji z Peśpieszką. Towarzystwo
Miejskich i Międzymiastowych ko-
munikacyj entobusowych w Wilnie
komunikuje:

„W związku z zanikiem frekwen-
ji na letnim odcinku 3-ej linji z
dniem ;3 go września 1934 r. linja
tą na okres zimowy zostaje skróco-
na do ul. Tamwajowej. Natc.miast z

dą uruchomione autobusy 6 razy
dziennie w godzinach nasiępują-

Odjazd z ul. Tramwajowejj 7.30,
7.50, 1545, 16.20, 19.45 i 20.20,

Odjaz z Pośpieszki: 725, 800,
15.55, 1630, 19.55 i 2030. Nadmie-
nia się, iż czas jazdy od Cerkwi do
Tramwajowej — 22 minuty, od pla
"tu Katedralnego — 11 miau“,

SPRAWY MIEJSKIE.
— Magistrūi začciūga Ks» 4 p0-

Życzkę. Na daisze kontynuowanie
tobót miejskich zerząd miasta WI-
Na otrzymał pożyczkę z Warszawy
w wysokości 100 tys. złotych. Dzię-
ki temu będzie można ukcńczyć re-
Qulacje ulic i bulwarów rozpoczę=
tych w Wilnłe.

Roboty miejskie potrwają do li
Stopada r. b. (h)
— Nowe budynki szkolne. Za-

ай missta sporządził kosztorys bu-
dowy nowych dwóch szkół publicz-
hych w Wilnie. Nowe budynki szkol-

mają stanąć w roku 1936 Robo-
rozpocz-

lą się na wiosnę przyszłego roku.
h

— Budynek Ośrodka Zdrowia.
W ostatnich dniach komisja tech-
hięzna zarządu miasta Wilna prze-
Prowadziła inspekcję fachową przy
Prowadvonych robotach koło wzna- zania budynku Ośrodka Zdrowia.
Wykończony on zostanie nie wcze-  

„miejscowych, sle: gospodarczych i
celegatów ną członków prezydjum.

Zkolei prezes Redel w dłuższym
referacie scharakteryzował sytuację
w przemyśle i nandlu futrzarskim,
stwierdzając, że różne ograniczenia
rządowe przy imporcie surowca do
kraju stoją na pszeszkodzie rozwoju
iutrzarstwa w Holsce. Branża ta
znajduje się dzis niemal u progu
zuiny. I dlatego władze winny pójść
po linji żądań kupców futrzarskich i
poczynić szereg udogodnień, o które
sabiegają centrale kupiectwa pol-
skiego.

Na ten sam. temat przemawiał
sównież mgr. Oieemuniecki z Warsza
wy, wskazując nadto, że Wilno może
stać się w przyłości terenem mię-
dzynarodowych targów futrzarskich.

inž. Kawenoki omówił działal-
ność obecnych targów futrzarskich
1 wskazał ich roię w przyszłości.
W końcu wybrano 4 komisje, któ

1e dziś zrana rozpoczną obrady. Ko-
inisja handlowa pod  przewodnic-
iwem prezesa Redla będzie obrado-
wąć dziś o godz. 10 zrana przy ul.'
(W. Pohulanka 5: komisja przemy-
słowa, pod przewodnictwem dyr.;
Chowańczuka, o godz. 10 r. w lzbie
Przemysłowo - Iłandlowej, komisja|
wuśnierska, pod przewodnictwem|

 

skiej
w Izbie Przemysłowo-Handiowej.

Na tem zakończono pierwsze ze-
branie plenarne. Dziś dalszy ciąg
vbrad i zakończenie zjazdu.

m. I. S,

niana, od mostu Zielonego do gar-|

sypał ją za ściackę drewnianą przy|

rych rzeka była oczyszczona.

DZIENNIK MIEERSKI

Wzrost frekwencji na Targach.
W zwązku z ubniżeniem cen bi- argi zwiedziło zgórą .5 tys. osób.

.etów oraz wprowadzeniem do pro, W bieżącym tygodniu oczekiwa-
gramu targów dancingu i występów, e są liczne wycieczki krajowe ; za-
wokalnych, frekwencja na Targach: śraniczne z państw bałtyckich,
butrzarskich w ostatnim tygodniu / Dyrekcja targów zapowiedziała
zmacznie wzrosia W ciągu tygodnia :noc atrakcyj i r-espodzianek,

Sprawa żeglugi na Wilii.
Stan robót wykonanych przez skarb państwa.

Obecnie OddziałWedług obowiązującej u nas usta- Wodny oczy*
wy wodnej do umocowania nauwod- szcza rzekę Wialję całkowicie usuwa*;
nej części brzegu Wiiji jest obowią- jąc z jej nurtu wszystko, co mogłoby
zany jego właściciel, w danym wy”! stanowić przeszkodę nawet żeglu
padku Zarząd Micjski m. Wilna, dol-|'dze na odcinku od Wilna do Nie-
nej podwodnej — obowiązany do u-| menczyna. Wydobyte z wody kamie-
t'zymania rzeki — Skarb Państwa w | nie żeby nie zostały przez lód zsu-
osobie Oddziału Wodnego Urzędu nięie z powrotem do nurtu, są roz-
Wojewódzkiego, gdyż rzeka Wilja! sadzane i przewcżone do Wilna dia
iesz rzeką żeglowną i wodą publicz | zużytkowania tch przy umocowaniu

ną. | podwodnej części brzegu. Obecnie 2
W myśli tej usiawy została wyko*; prądówki pływające żórawie do wy”

siana w roku 1955 podwodna część; dobywania kamieni, karczy i pali,

umocowania brzegu, šcianka drew*| pracują przy wsi Turniszki,
W warsztatach w porcie rzecznym

barni przy ul. Meczetowej — 700! jest na ukończeniu budowa pogłębiar
mtr.; w 1934 r. przy Nadbrzeżnej An| ki parowej, Jeśli wysokość asygnowa
„okolskiej — 130 mtr. i w 1933-4 r. nych kredytów pozwoli na zakończe
pizy ul. Zygmustowskiej — 470 mtr. nie jej do przyszłej nawigacji, będzie
"a ostatnia robota jest poiączona ze! yna uruchomiona do  przekopania
skopaniem odsypiska przyelektrow- | istniejących mielzn na Wilji w Wil-
ni na prawym brzegu, Iwięc prócz! nie, a później „osianie użyta do ta-
ścianki drewnianej Oddział Wodny,| kichże robót powyżej i poniżej Wil-
zamiast odwozić ziemię gdzieś dalej,| na.

| Przez oczyszczenie rzeki od ka-
ul. Zygmuntowskiej. | mieni, przekopanie raf i mielizn oraz

Wszystkie te roboty wykonywa*, przez wykonanie robót regulacyj-

ne są wspólnie z Zarządem Miejskim nych, służącycn do utrzymania na-
i finansowane przez Fundusz Pracy. wet przy niskich stanach wody do-

Będą one zakończone w roku bieżą- statecznej głębokości żeglugowej,

Wilna planu.
Przed wojną

żegluga od ujścia Żejmiany i Niemen Wodny przy transportach kamienia

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

Radca Kontroli Państwowej Kaz.

córka Wanda, uczenicą gimn, Orzesz*
nowej, wydaliia się z domu, zabie-
rając uprzednio ze sobą rewolwer
marki „Brauning“. Zachodziio po-
dejrzenie, iż zamierzaia ona popeł-
nić samobójstwo.

Na podstawie tego meldunku za-
rządzono poszukiwania za zaginioną
uczenicą. W ciągu nocy wczorajszej
czynione w całem mieście bezsku*
ieczne poszukiwania. Wanda Ale-
isandrowiczówna przepadła. Roz-
pacz rodziców nie miaia granic, Oj-
ciec, gdy się dowiedział, iż córka
wydaliła się z domu z powodu nie-
ziożenia egzaminów do kl. VI, oso-
iście udał się na poszukiwania cór”
ii. Žyczliwi sąsiedzi na własrią rękę
również czynili poszukiwania wcko-
hcznym lesie Zakretowym.

Po dłuzszyci dopiero poszukiwa-
uiach syn wožnego z uniwersytetu
aad brzegiem rzeki Wilji, niedaieko
Żakretu, zauwazył w krzakach zwło-
ki zaginionej dziewczyny. O odkry-
<iu powiadomił niezwłocznie policję,
a ta zkolei rodziców,

 
Władze policyjne ujęły szajkę

Gadiera, Podgórskiego,' wódców:

 
czyna do Wilna i Kowna. Żegluga ta, wodą uzyskał 5'krotnie niższe kosz: | Ładnickiego i Leznbussa, którzy kil-|

1914 do 1924 r. żadne roboty nurto*| rowych zmniejszą się jeszcze dwu-
we na Wilji nie były wykonywane i| krotnie.

 

Śniej niż w końcu roku 1935, gdyż

z powodu braku odpowiednich kre-

dytów, prace prowadzone są Z

rzeka powróciła do pierwotnego sta- Żegluga osobowa zanika, gdyż
nu zdziczenia, nie może konkurować z ruchem au-

Roboty prowadzone od roku 1924| tobusowym natomiast powinna roz-
przez władze polskie zmierzały do| winąć się żegluga towarowa, która
usunięcia z nurtu rzeki narazie naj-| dla ciężkich i tanich towarów jest
większych przeszkód, które utrud-| najwłaściwszym środkiem transpor"
niały nawet spław. Te najgorsze| tu, Rozwojowi je! szczególnie sprzy”
przeszkody w postaci kamieni i po”| iałoby powstanie przystani przeła-
zstałości mostów wojennych zostały|dunkowej w Wilnie z bocznicą ko-

"Wilna nie notuje

"wyciecžkowy na

rzerwami. (h

й * SPRAWY SANITARNE.
"= Stan chorob w wiinie. Wy
padki tyfusu brzuszuegó, jakie za-

notowano w ostatnich tygodniach

w Wilnie, dzięki intensywnej akcji

zapobiegawczej władz sanitarnych,

miejskich, zdołano umiejscowić, No-

wych wypadków obecnie na terenie
się. Również

epidemję czerwonki zdołano spara-

ližowač w zarodku. Obecnie wła-
dze sanitarne miejskie przeprowa-

dzają lustrację objektów 1 podwórzy
w mieście. (h)

-- Kontrola artykułów spo

żywczyca. Komisje Zakładu Miej-

skiego Badania Żywności w siągu

sierpnia rb. dokonały w Wilnie w
456 wypadkach kontroli artykułów

żywnościowych w sklepach spożyw-

czych, wędliniarniach,mieczarniach,

jatkach mięsnych, piekarniach itp.

W wyniku badań stwierdzono, iż

fałszowanie artykułów  žywnošcio-

wych oraz sprzedawanie towarów

niešwiežych i zepsutych odbywa się
przeważnie na targach miejskich,
gdzie na 218 próbek towarów i na-

biału stwierdzono 62 wypadki fai-

szowania i sprzedawania nieświeżych
artykułów. Najwięcej sfałszowano
masła, śmietany i mieka. W skle.
pach zakwestjonowano w 34 wypad-
kach artykuły spożywcze, które po
zbadaniu w zakładzie w 27 wypad-
kach przyniosły wyn'k ujemay. (b)|

SPRAWY SZKOLNE. |

— Studjum baletowe Sawiny-
Dolskiej. Zatwierdzone przez Mini.
sterstwo W. R. ; O. P. studjum ba-
letowe artystki Sawiny-Dolskiej zo”|
stało otwarte 1 września przy ul.
Dominikańskiej 8 m. 3. Zapisy przyj”
mują się od 4—7 wieczór.

Kierownictwo Rocznych Kursów
Handlowych Stowarzyszenia Absolwentów
Instytutu Nauk Handlowo-Gospodarczych
w Wilnie (Mickiew.cza 18, dom B-ci Jabł-
kowskich) podaje do wiadomości osób za-
interesowanych, że zapisy na Kursy w dal-
szym ciągu przyjmuje Sekretarjat w godz.
17—19. Jednocześnie powiadamia, że opła-
ta za naukę została znacznie obniżoną.
— Liceum Gospodarczo-Spoleczne im.

Filomatów wWilnie przyjmuje zapisy co-
dziennie od godz. 10—2 (ul. Żeligowskiego
1—2). Kandydatki w'nny się wykazać šwia-
dectwem ukończenia 6 klas gimnazjum. Po*
czątek nauki od 12 września b. r.

TURYSTYKA.
— Ł,606 niiometrów przed na

mi..| Liga Morska i Kolonjalna w
Wilnie otwiera przed miłośnikami
kraju ojczystego olbrzymi, bo ‚рга-
wie 2000 kilometrów liczący, szlek

lądzie i morzu z
tak pociągającemi etapami, jak
Warszawa, Gdynia Hel i Gdańsk.
Pociąg wycieczkowy Ligi wyruszy
tam z Wilna w dniu 8 września i
będzie z pewnością zapełniony do
ostatniego miejsce, bo kosztuje ba
jecznie tanio, z takiej okazji nikt
nie pominie. W planie wycieczki
przeznaczono dwa dni na pobyt nad
morzem i dzień w Warszawie. Za-

 

 

usunięte na przestrzeni 180 km. od| lejową.
Żodziszek do Szyłan.

 
SKGANAĆ."DUAN 

FALĄ ADRJĄTYKU na morza południa
BRZ pósZpOrIÓW I WiL. Triestu

10-30 aa 460.-- obejmujod zł.
Informa

WAGGKŚ- LITS // COOK, Wiino,
 

pisy ma karty podróży przyjmuje
Liga Morska 1 Kolonjalna w Wilaie,
ui. A. Mickiewicza Nr. 15 m. 13,
tel. 10-16. Cała podróż, łącznie z
noclegiem w Gdyni i parostatkiem
z Gdyni na Hel, kosztuje 18 zł. 50
groszy.

mw
`

Przy slabem trawieniu, reguluje natural-

na woda gorzka „k'ranciszka - dozsta” tak

ważną obecnie dziaiainość kiszek. 26193

 

ieair i miużysRa
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernaraynskim. Dziś o godz. 4 ukaże się
na przedstawieniu popoiuaniowem  sensa-
cyjra komedja p. t. „uotowka . Leny pro*
pagandowe.

Wieczorem o godz. 8 m. 30 Teatr Letni
gra po raz czwarty świetną komedję M.
Acharda „Dama w bieli”, która odrazu zdo-
była sobie uznanie iak prasy jak i publicz-
ności, dzięki swej tresci oraz doskonałej
śrze zespołu.

Jutro o ogdz. 8.30 wiecz. „Gotówka”.
— Teatr muzyczny „Lutnia”, Dziś o

godz. 8 m. 15 ukaże się po raz 2-gi melodyj-
na operetka Lehara „Hr. Luksemburg”,któ-
ra odniosła sukcćs artystyczny i zdobyła
ogóine uznanie, Znizki ważne, Akademicy
i wycieczki korzystają z ulg biletowych.

— Dzisiejsza pooołudniówka w „Lutni*,

  

| Dziś o godz. 4 pp. po cenach zniżonych
operetka Zellera „Piasznik z Tyrolu",
— Poniedziałkowe widowisko propa-

gandowe w „Lutni*. Jutro o godz. 8 m. 15
operetka „Orłow”. Ceny miejsc propagan-
dowe od 25 $r.

Polskie Radjo Wilno
Niedziela, dnia 2 wrzešnia 1934 r

9.00: Pieśń. Chwilka pań domu. 9.55:
Program w wyk. „Wesołej Trojsi*. 10.05:
Nabożeństwo. 11,40: Muzyka religijna (pły-
ty). 11.57: Czas. 12.05: Progr. dzienny. 12.10;
Pogad. pocztowa. 12.15: Poranek muzyczny,
13.00: „Bieszczady, tapoznane polskie góry”

— odczyt. 13.15: d «c. poranku muz. 14,00:
Muzyka taneczna (płyty). 15.00: „Starania

uprawowe rolnika га jesieni'—wygł. prof.
Stefan Biedrzycki. 15.15: Aud. dla wszyst-
kich. 16.00: Recytacje prozy. 16.20: Recital
fortep. 16.45: Aud. dla dzieci starszych.
17.00: Muzyka lekka 17.50: „Książka i wie-
dza”, 18.00: Słuchowisko. 18.45; „Zycie mło-
dzieży” — wyśł. pief. Drzewicki, 19,00:
Muzykka lekka. 19.45 Progr. na poniedzia-

 

łek 19.50: Feljeton aktualny. 20.00: Kon-;
cert popularny z udz. Dymitra Smirnowa
itenor). 20.45: Dzien. wiecz. 20.55: „Jak pra-
cujemy w Polsce", 21.00: „Na wesołej lwow
skiej fali”. 21.45: Wied. sport. z Rozgłośni.
22,00: Pogad. radjotechniczna M. Galskiego.
22.15: Godzina życzeń (płyty). 23.00: Kom.
meteor. 23.05: D. c. żodziny życzeń plyty).

Poniedziałek, dnia 3 września 1934 r.
6.45: Pieśń. 7.40. Zapowiedź programu

w wyk, „Wesołej Trójki”, 11,57: Czas.

Katowiee—Budapeszt—Wiedeń—Wenecja (Lido)
eny — Constantza — Bukaresz:—Lwów

przejazdy, utrzymanie,
zwiedzania.

cje i zapisy:

Mickiewicza 6. 11885-0
Fak FP SOL UPSTRCTE ЭСАМ‹

12.03: Wiad. meteor. 12.05: Program dzien-
ny. 12.10: muzyka iekka w Wwyń. Oeksietu
wileuskiego. 15.00: 1auce symiunicziie (piy-
tyj. 1o,50U: Wiad. o eksporcie polsnim, 19,50:
Lodz. odc. pow. 15.45; Lekcje niemieckie-
go. 1l/.uv: mecital iortepianowy. 11.43:

>krzynka pocziowa Nr. siu. 14.33; Koncert,
'i,9u; og. przyrodnicza br. Wiaawera
18.u5: Z litewskich syraw aktualnych. 15.15;

4 cyklu „Wędrówki mikroionu , „Dzieci i

. miodziez kupują podręczniki szkolne”,
irans, z księgarni. 15.43. Łagadki muzycz-

ne. 19.00: Aud. żołnierska. 1v.3U: „Lekar-
stwo na diugowieczvość  — Ieij. 19.45;
Vrogram na wiore«. 19.50: waiad. sport.
19.50: Pil. wiad. sport. 2U.0U:Muzyka lexka.
20.45: Dzien. wiecz. 20.55: „Jak pracujemy

w kolscę, 21.0U: Koncert popularny, 41.45:
„Rasizm w świetle nauki wspóiczesnej —
odczyt. 22.00: „Przed aowym sezonem teatru
śpiewnego w Wilnie" — felj. wygł. 4b.
S$miałowski, 22.15; Recital spiewaczy. 23,00:
Kom. meteor. 23,02: Muzyka taneczna,

Z ŁA KOTAR SIUDJU.
Cykl koncertów Polskiego Radja.
W lecie tego rolsu upłynęio dwadzieścia

pięć lat od czasu, kiedy zakończył zycie
Łygmunt Noskowski, którego nazwisko Za-
pisało się złotemi literami w księgach dzie-
sów muzycznych Polski, Noskowski zalicza
się bowiem do najiepszych polskich kom-
pozytorów symfoniczizych.

Dla uczczenia pamięci tego wielkiego
muzyka urządza Polskie Radjo szereg au-
dycyj, poświęconych jego twórczości, I tak
w niedzielę, dnia 2. JX, o godz. 12.15 odbę-
dzie się poranek symfoniczny pod dyrekcją
Józefa Ozimińskiego ze współudziałem J.

Popławskiego, a w piątek, dn. 7. IX. o
godz. 20.05 koncer: symfoniczny pod dy-
zekcją Adama Dołżyckiego z udziałem Sta-
nislawy Argasiūskiej — śpiew. Koncert ten
poprzedzi prelekcja prof. Romana Choj-
nackiego,

 

Dymitr Smirnow w radjo.
W niedzielę, dnia 2 IX. o z 20.00

odbędzie się koncert popularny P. R. pod
dyrekcją Józefa Ozumińskiego ze współ-
udziałem śpiewaka o światowej sławie Dy-
mitra Smirnowa. Znakomity ten tenor od-
śpiewa szereg aryj, głównie z oper rosyj-
skich i francuskich Przy fortepianie prof.
Ludwik Urstein.

Cykl pogadanek radjowych,
Cykle pogadanek Polskiego Radja obej-

mą również w sezonie zimowym stały te-
mat „Życie młodzieży”. "W ramach tych
pogadanek przemowią przed mikrofonem
nietylko znawcy współczesnych zagadnień

| życia miodzieży w Polsce, ale również o ile
możności i sama młodzież, która przez usta
swych utalentowanych przedstawiciel: bę-

| dzie informować społeczeństwo o swych
| potrzebach, ideologji i zamiarach na przy-
tzłóść, zwłaszcza w dziedzińie pracy nad
budowaniem potęg: Faństwa.

W. ramach pierwszej pogadanki z tego
| cyklu w.dniu 2 września, t. j. w niedzielę,
jo godz. 18.45 prof. Drzewiecki poinformuje
"młodzież o warunkach i Pa wyższych
studjów technicznych w Polsce, do których

 

nie mogła odbywać się przy każdym ta przewozu, niż furmankami, Po o-j kakrotnie byli już karani za kradzie-|
poziomie wody ze względu nadużą | «tatecznem przystosowaniu rzeki do że kieszonkowe w kraju i zagranicą.| sterne brzytewki dla wykrawania
ilość kamieni w nurcie rzeki, od któ" | żeglugi te koszia przy należytej or-| Ńieszonkowcy overowali w bankach ieszeni. Aresziowanych skierowa-

Od| ganizacji transportów wodnych towa| wileńskich i w urzędach poczto” |

 

Oszustwa z  dolarówkami.
Маба Szakielowa (T. Zana 16) za-
wiadomiła policję, iż w ub. roku
ugłosił się do niej niejaki Wacław
Tarłaj, który podał się za agenta
Krajowego ŹZwiąsku Spółdzielczego
"we Lwowie i zaproponował jej na-
bycie obligacj, dolarowej, za którą
cna zapłaciła 99 sł. i 25 gr. Obligacji
tej nie otrzymała, natomiast dowie-
cziała się, iż Związek Spółdzielczy
we Lwowie uległ likwidacji, zaś dy-
iektor tego związku dostał się do
więzienia,

W związku z tem policja wszczę-
ia poszukiwania za agentem Tarła-

BBW6VVVVWVVо

Lisiy do Kauakčji.
Szanowny Panie Redaktorze.
Wooec ukazanis się w pisiaach wiień-

skich artykóiuw, doi. Znajdującej się W ii-
wwidacji „Spółdzielni Autobusowej , na ży-
czenie wiadz zainteiesowanej Gpoidzieini

wyjaśniamy, że artyauiy te są inspirowane

przez pewne koła, które za posreanictwem

b. członków staraiy się aź do osiągnięcia

MAOK
TEPI ROBACTWO     

Samobójstwo 17-ietniej uczenicy gm. Orze-
Szkowej w iesie koło Zakretu.

Na miejsce wypadku przybyły

| Aleksandrowicz (Zakretowa 54) po-| wiadze siedcze 1 lekarskie, ktore

|sviadomił policję, iż jego 17-letnia' znaiaziy Wandę Aleksandrowiczów-
uę w pozycji iezącej nad urwiskiem

z przesuzeloneim sercem. W pobliżu
samobójczyni leżał rewolwer, któ-
iym odebraia sobie zycie,

Jak ustaliio pierwiastkowe do-
chodzenie, s. p, Wanda Aleksandro-
wiczówna popełniła samobójstwo z
powodu nieziozenia egzaminu. Po
utzymaniu wiadomości o niepo”
myślnym wynisu egzaminu i nie-
przejscia do klasy następnej, udała
się oną do domu, skąd zabrała re-
wolwer ojca i wydaiiia się z mie-
szkania, dokąd już więcej nie po”
wróciia.
Powiadomione władze szkolne za-

sządziiy dochodzenie dia stwierdze-
mia, czy 1siotnym powodem samo-
"»ójstwa była kwestja nieprzejścia
do klasy VI, oraz w jaki sposób
wiadomość tę ś. p. Wandzie Aie-
ksandrowiczównie zakomunikowano.
Wypadek samobójstwa ś. p. Wan-

dy  Aleksandrowiczówny wywarł
przygnębiające wrażenie wśród mło-
dzieży i personelu nauczycielskiego.

|Aresztowanie szajki złodziei kieszonkowych
dyr. Młynarczyka, o godz. 10 r. W , cym. W roku pizyszłym projektuje Oddział Wodny zamierza umożliwić|

jzbie Rzemieślniczej przy ul. Gdań:| się dalsze prowadzenie robót we- na rzece Wilji uruchomienie żeglu-|
6 i wreszcie komisja prasowa dług opracowanego z Zarządem m. gi towarowej. Jak ważną pod wzglę- spe

Ra ARE: dem ekonomicznym jest ta sprawa, łych specjalnie z Wiarszawy na go”
światową istniała swiadczy chociażby to, że Oddział scinne występy'. Aresztowano przy”|

rakcie, kiedy pianowali kradzieże
cjalistów kieszonkowych, przyby- przy okienkach wypłat i wpłat po-

cztowych i P. K. O.
Ofiarami kieszonkowców war.

szawskich padło kilku obywateli
Wilna.

Przy złodziejach znaleziono mi-

10 40 dyspozycji władz śledczych,
wych. Złodzieje »resztowani zostali| tóre poleciły ich osadzić w wię-
sy urzędzie pocztowym Wilno I, w'zieniu,

 

KRONIKA POLICYJNA.

jem, który, jak się okazało, od sze”

regu osób pobrat pieniądze na obli-
gacje, zaś same! obligacji; nikomu nie
doręczył. Akka
— $pokojny przebieg święta

komunistycznego. W dniu wczo-
rajszym miejscowi komuniści świę-
cili „Międzynarodowy Dzień Mło-
dzieży komumistycznej* W związku
z tem kilku wywrotowców rozrzuciło
ulotki komunistyczne na ul. Dobrej
Rady, Piłsudskiego i Nowogródzkiej,
przyczem usiłowali wywiesić sztan-
dar komunistyczny. Gromadzącą się
młodzież komisemolską policja roz-
pędziła.
W mieście nigdzie spokoju pu-

blicznego nie zakłócono, gdyż po-
licja w żadnym wypadku nie dopu-
ściła do zajść. (h)

Hapaść żydów. Rewident
Br. Stefanowicz, pełniąc obowiązki
służbowe na Belmoncie został znie-
ważony przez żydówkę, a gdy usi-
łował ją zatrzymać zebrani żydzi
dotkliwie pobili go. Wezwana poli-
cja zatrzymała dwóch sprawców po- celu zdezorganizować wyżej wskazaną pla-

cówkę, Ostatnio czionkowie ci usiiowali
skłonić Komisję Likwidacyjną, by nie re-
spektowała wymagan Ustawy w przedmio-
cie likwidacji, nie zegulowaia zobowiązań,
księgi poniszczyia, a gotówkę rozdzieliła.

W, przekonaniu, że redakcja, która pa-
dła ofiarą mylnych czy złośliwych informa-
cyj, zechce łaskaw.e przez umieszczenie
powyższego wyjaśnienia użyczyć b. Spół-
dzielni Autobusowej stosownegc zadość-
uczynienia.

Związek Spółdzielni Polskich
Odcział w Wilnie,

 

 

Od 1i-tu lat istniejąca szkoiu „ZRÓ-
DŁO PRACY" z trzyleinim kursem

muje zapisy nowo-wstępujących u-
czennic do Bursy i do Szkuiy i na
Kursa wieczorowe dla dorostych -—
codziennie od godz. $ — 1.

Żarząd Rady Centraluej
Tow. Pań Miłosierdzia

Św. Wincentego a Paulo,

 

Poki2. EV
zawsze znajduje, zwłaszcza na prowincii,
kompetentne osoby mogące jej udzielić
ścisłych i dokładnych wskazówek.  Radjo
wyręczy tu znakomicie przypadkowych do-
radców.
„Jutro“ — Conrada w Teatrze Wyobraźni.

Dnia 2 września o godz. 18.00 nadaje
Teatr Wyobraźni słuchowisko zradjofonizo-
wane według Conrada p. t. „Jutro”. Jestto
historja marynarza włóczęgi, który kochał
tak samo dziewczęta, jak okręty, co go
skłoniło do porzucenia ojcowskiego domu,
aby się oddać w służbę morzu. Powrót do

rozstanie maluje słuchowisko radjowe w do-
skonale zradjofonizowanym obrazku słucho-
wiskowym, wydobywając zeń momenty
liagiczne w sposób plastyczny. Czołowe
1ole kreuje Modzelewska i Jaracz.
O książce Hilla „żywe Maszynerje* —

przez radjo.
Książka, którą ostatnio możemy spot-

kać prawie na wszystkich półkach księgar-
skich, jest nader pożyteczne dzieło Hilla
„Żywe maszynerje, traktujące w sposób
coraz chętniej garnie się młodzież, a nie-
ropularny i żywy o pracy organizmów, pra-
cy niesłychanie skoixplikowanej, a funkcjo-
nującej logicznie 1 sprężyście. Książkę

czów, omówi w dziaie „Książka i wiedza”
EK Sumiński w dniu 2 września o godz. domu i tragiczne z domem rodzicielskim

Hilla, aby ją uprzystępn:ć ogółowi słucha-|

›

krawiecczyzny, bieliżniarstwa, haita|
i trykoitarstwa, Irocka 19/2, przyj-|

| 
 
|
!

J

bicia. (h)
— Ilošė proiokułów karnych w

ciągu sierpnia r. b. W ciągu miesią-
ca sierpnia r. b. Starostwo Grodzkie
sporządziło około 1125 protokułów
karnych za różne przestępstwa na-

tury administracyjnej. Najwięcej
protokułów sporządzono za opilstwo

zakłócenie spokoju publicznego
(346), za nieprzestrzeganie przepi-

sów ruchu komunikacyjnego, za nie-
dozwolony handel w niedziele i świę*

„ta oraz za uchylanie się od służby
wojskowej.

WYPADKI.
— Pożar przy ul. Niemieckiej.

W domu Tobjasza Soica i Racheli
Kremerowej przy ul. Niemieckiej
Mr. 27 zapaliła się belka przylega-
jąca do pieca. Straż pożarna ogień
zlikwidowała.
— Nieszczęśliwy wypadek na

szłaku N. Wiiejka-Kiena. Na 3 km.
od nowej Wilejki na szłaku N. Wi-
lejka—Kiena w Wierzbach Polskich,
mieszkaniec Michaliszek, Grodzień-
ski Mowsza, jadąc wczem, przez
niezamkaięty przejazd kolejowy, do-
stał się pod pociąg osobowy, przy-
czem lokomotywa zaczepiła i usz-
kodziła wóz i część towaru. Gro-
dzieński doznał ogólnego potłucze-
mia ciała. Władze kolejowe odsta-
wiły pcszkodowanego do szpitala
jśw. Jakuba w Wilnie.

 

RUKI
OD BILETU WIZYTO-
WEGO DO POWAŻNYCH
DZIEŁ KSIĄŻKOWYCH
WYKONUJE SPIESZNIE
I GUSTOWNIE P© CENĄGH
KONKURERCYJNYCH

DRUKARNIA
A. ZWIERZYNSKIE6O

WILNO, UL. MOSTOWA 1

TELEFON Mr. 124

Ska.
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Z KR Ajū.
Zjazd asystentėw košcieinych organizacy|

Akcji Katolickiej woj. białostockiego.
(W dniu 13 b m, odbędzie się w asystentów z $% dekanatów wspo”; pierwsze miejsce przy punktacji 8

Białymstoku zjazd asystentów ko-
ścielnych Katosickich Stowarzyszeń|
Mężów, Katolickich Stowarzyszeń
Kobiet, Katolickich Stowarzyszeń

Młodzieży Męskiej i Żeńskiej z całe-
go województwa białostockiego. W
zjeździe weźmie udział około 25

mnianego województwa. Zjazd zo-
stał zwołany w celu omówienia sze-
regu spraw organizacyjnych i uzgo”
dnienią kierunku pracy oraz ustale-
aia, wytycznych ala pogłębienia do-
tychczasowej pracy. (m)

Odsłonięcie pomnika dia poległychiw walkach
o Niepodiegłość Poiski w latach 1919:i 1926

w Postawach.
Wi dniach 1 i 2 b. m. w, Posta-

wach nastąpi odsłonięcie pomnika |
alla poległych żoinierzy w walkach
o niepodległość Polski w latach 1919
i 1920.

Pomnik został ufundowany sta-
raniem zarządu powiatowego Fede-
racji P. Z. O. O. w Postawach.

Na uroczystosci do Postaw przy”

WYROK NA KOMUNISTÓW.
(W, Sądzie Okręgowym w Óro-

dnie zapadł wyrok na 12 komuni-
stów, skazujący ch na więzienie od
2—4 lat, a razem na 34 lata więzie-
nia, Wiszystkich skazanych pozba-
wiono praw publicznych i obywatel-
skich na okres 5 lat.

POŻARY.

W] zabudowaniach Żuromskiego

Jana, ze wsi Nagiany, śm. rymszań-

skiej, pow. brasiawskiego, spalił się

dom mieszkalny, chlew i spichrz, w

którym było zboże. Straty wynoszą

3800 zł. Przyczyny pożaru nie usta”

lono. '

W stodole Wyszatko Jana z kol.

Hatówka, gm. koztowszczyzna, pow.

postawskiego, spłonęła stodoła ze

zbiorami, 4 wozy i maszyna do czy*

szczenia zboża. Straty wynoszą|

3.000 zi. Pożar powstał wskutek za-

prószenią ognia. >

 

bywają: delegat M, S$. Wojsk. pułk.
Skokowski, prezes zarządu woje-
wódzkiego Federacji P.Z.0.0. p. dr.
Edward Góra, Zarząd Podokręgu
Związku Rezerwistów in corpore na
czele z prezesem mjr. Wincentym
Żmigrodzkira, osaz szereg dostojni-
ków państwowych na czele z p. wo*

jewodą Władysławem Jaszczoitem.

WYCIECZKA B. ŻOŁNIERZY NIE-|
MIECKICH W SUWALSZCZYŹNIE.

W najbliższych dniach przybę-
dzie do Grodna wycieczka byłych
żołnierzy armji niemieckiej, którzy
podczas wojny światowej walczyli w
tych okolicach. Wycieczkowcy
zwiedzą groby niemieckie pod Au-
gustowem, Grajewem i Suwałkami,

KARYGODNY WYBRYK
PASTUCHÓW.

Na szlaku kolejowym Postawy—

Hoduciszki na 81 km. znaleziono na

szynach 2 spore kamienie. Docho-

dzenie wykazało że kamienie te po”
łożyli na szynach chłopcy pasący

krowy, Franciszek Kuczko i Jan Mi-

chalewicz, ze wsi Wielka Olsia, śm.
i pow. postawskiego dla zabawy.

Kamienie nie byly tej wielkošci, by
móc spowodować katastrofę.

«ЕВНТОЙДИНОPROT RIOTADWOKACKA. ОНУ ZORYRZECZNANEA ZARY

Reklama jest dźwign

PERSU LNT MAS ;

DB ZIŚ. Wielki
film namiętnoś-

el ludzkich
DiNG w rol. gł.И

ММ
TEATR

PROZUKCJI
„SOWKINO“

$vyviat Słucha»
JUŻ WKRÓTCE uroczyste otwarcie JESIENNEGO SEZGNU. Ostatnia rewelacja ekranów, nejpoteżniejszy przebój

«0STATNI ATAMAN ANNIENKOW>
Szezegėly nastąp'ą!

     B

Na wszystkla seanse od 25

Juž wkrėtce!

SP
RYGA (Pat). W zawodach o pu-

Łar narodów ekipa polska zajęła

t 3/4 punkta karnego. Drugie miejsce

zajęli Łotysze — 24 punkty karne,
a trzecie ekipa niemiecka — 28
punktów karnych.

Indywidualnie pierwsze miejsce

Dzisiejsze imprezy sportowe.

Zacznijmy od imprez, odbywają

go rana, bo już cd 8.30 rozpocznie

się walka o mistrzostwo Polski w
Maratonie, Star: na Pióromoncie.

O godz. 10 nastąpi start wyścigu
pływackiego „wpław przez Wilno”.
Start przy moście strategicznym na

Antokolu, a meta przy moście Zie-
lonym.

O godz. 11 dalszy ciąg turnieju te-

nisowego między Cracowią, a teni-

sistami Klubu Prawników. Korty

przy ul. Dąbrowskiego.

Po godz. 11 zrana na Pióromont
nadbiegać powinni zawodnicy ma-
ratonu,

O godz. 14 na Wiilji rozpoczną się

międzyklubowe regaty wioślarskie

z udziałem wioślarzy Grodna i Wil-

na.
O godz. 16.30 na boisku przy ul.

Werkowskiej odbędzie się mecz
piłkarski o wejście do Ligi między

W. K. S.
O godz, 20 na przystani Wil. Tow.

Wioślarskiego zabawa taneczna i
rozdanie nagród sportowych wiośla-
rzom.
A teraz imprezy ogólne, odbywa-

jące się w całej Polsce.
W meczach 0 mistrzostwo Ligi

walczą: Legja — Polonia, Ł. K. S—
Warszawianka, Wisła — Ruch, Pod-
górze — Pogoń.

O wejście do Ligi: Rewera — P.
K. S. (Luck), Czarni — 7 p. p.

WI Warszawie zakończy się mecz
tenisowy Polsk. — Grecja, a w Ry- «ze nastąpi finał zawodów konnych.

„ZDOBYWCY*
Ten film--to życie, płynące wartką falą. Ten fllm-te serce ludzkie, pulsujące żywą kiwią,

to miłość gorejąca w duszy każdego człowieka.

Nad program: Najnowszy tygodnik „Paramountu”.

Ryszard Dix | uoso-
bienie rozkosznej ko-
biecośsi ANNA HAR-

najlepszy film dnia dzisiejszego. Najlepsze
światcwe 2 orkiestry. Humor. Przepiękne

piosenki. Muzyka. Ceny od 25 gr.

Ceny od 25 gr. — Dziś rewelacyjny piogram na ekranie I na scenie

BABY „Dziewczątko“.
W roli ałównej A NN

Na scenie: „NOC W HAREMIE" operetka wschodnia w 1 akcie pióra Edwzrda B. Mer-

lisa. 2) J. Grzybowska3) Adam Daal piosenkarz (l-szy występ solowy. 4) Zaloty Wiejskia

Najdoweipniejsza | nejweselsza ko-
medja wszystkich czasów, Świetna

reż. Karola Lamacza.
Y ONDRA.

wodewll w 1 akcie z tańcami śpiewami Orszy-Bojerskiego. 5) Modelka komedja w 1 akcie.
Zespół muz. 1.

KINO- REOJA

Nad program: Dodatki

Bo kuma.

EK SWIATA KAPITALISTYCZNEGO reż. gen
(6 W rol. gł. demoniczna KAY JOHNSON

1 mę'ki WALTER HUSTON. Tysiące sta-
tystów. Rozmach inscenizacji.

od czasu „Metropol s" nie było tak wielkiego filmu. F.lm ten pamięta się przez całe życie.
Ceny od 25 groszy.
 

 

NN DZIS. Najaktzalniejszy w dobie obecnej film przedstawiający UPAD

 

 

Franka

Capra

jmowane pre Raraiocjim Obręge Szkolnego Wileńskiego
ROCZNE KURSY HANDLOWE

w: „Szoleństao Ameryheńskie
Głosy przsy..

Polskiego T-wa Krzewienia Wiedzy Handlowej i Ekonomicznej w Wilnie,

STOWARZYSZENIA RBSOLWENTÓW 1. N. H. G. w WILNIE.

 

iwęgiel
| polecaM. BEULL

Górnośląsk. Korc.
„PROGRESS“

JAGIELLOŃSKA 3
tel. 811.

Własna bocznica: Kijowska 8, tel. 999.
 

Program nauki: A. KSIĘGOWOŚĆ. 1. Teorja księgowości podwój-

nej, 2. Technika księgowości podwójnej, 3. Księgowość kupiecka, 4.Księ-

ORT.
Polacy zdobyli puhar Łotwy.

 

cych się w Wilnie, a więc od same-|

wileńskim W. K. S., a grodzieńskim|

 

 

”

|
i

, zdobył por. Komorowski na Owo-,
cu — 0 punktów karnych. “Major
Lewicki na Kikimorze miai 3/4 pun-

j sta karnego.
Nagrodę posta polskiego dla naj:

iepszego jeźdźca łotewskiego wygrał
por. Ozols na Etymologji — 4 pun-
kty karne.

„Hapoel (Palestyna) — Makabi (Wil-
no) 3:2,

czorajszy mecz pilkarski, roze-
įrany między Hapoeiem z Palestyny

!а Makabią wilenską zgromadził na
starcie przeszło 5 tysięcy widzów.

Gra w pierwszej połowie meczu
była bardzo piękna i ciekawa, a za-
znaczyć trzeba że przewagę mieli
piłkarze Malkabi, którzy prowadzili
,„akiś czas 2:0, a potem 2:1.

Piłkarze Hapoelu są silni fizycz*
nie, ale nie posiadają dobrej techni-
ki, co się dawało wyczuć zwłaszcza
po przerwie,

Mecz rozpoczął się chaotycznie
Jrowadzoną grą i dopiero po pew”,
ym czasie wysunęła się Makabi,
atakując przez iakieś 30 minut bram-
kę Hapoelu. W! czasie gry wyróżniał
się obrońca Szwarc, który grał wy”
jątkowo przytomuie, Pierwsza bram-

, ka padła ze strzału Rotenberga, dru-
|ga z Nieberga, a trzy bramki dla
"Hapoelu strzelił środkowy napast-
'vik, który był najlepszym graczem
na boisku.

Ostatecznie zwyciężyła drużyna
Palestyny 3:2. Mecz sędziował p.
Wohlman.

|

 
 

Pełna lista maratończyków.

Wczoraj zgłosiło się dodatkowo
jeszcze dwuch zawodników, którzy
dziś rano o godz. 8 min. 30 staną na
starcie na Pióromoncie.

Zawodnicy po rozlosowaniu nu-
merów startować będą następująco:
1) Półtorak (Jagiellonja), 2) Waliska
(Stadjon, Chorzów), 3) Ropiecki
|Krynica), 4) Edwarczyk (Sokół,
Leszno), 5) Garrcarz (Pogoń, Lwów),
6) Soduła (Strzelec, Łódź), 7) Brze-  
   

 

  

NAJPRZYJEMNIEJ
SPĘDZA SIĘCZAS MA

  

„Staljos—Zachos 4:5, 6:1, 6:1.
„dwuch dniach meczu prowadzi Pol-

ziński (Strzelec, Łódź), 8) Nowak
(Sokół, Poznań), 9) Żaka (AZS War”|
szawa), 10) Buczyński (Warszawian-

| ka), 11) Milcz (Orzeł K, P. W.), 12)
Wawszyn (Unja, Sosnowiec), 13) Sit-
ko (Szopienice, Roždzien), 14) Lut-
kiewicz (P.P.W. Wilno), 15) Duda-
niec (Ognisko, Wilno).

Na odprawę nie stawił się za-,

wodnik Ogniska Dudaniec, który nie
zostanie dopuszczony do biegu.

Faworytami maratonu są: Garn-
carz, ze Lwowa rekordzistą Polski,
którego. rekord wynosi 2 godz. 49
min. 13 sek., Poitorak z Jagiellonii,
Milcz z Orła i Sitko ze Śląska.

Trzeba przypuszczać, że na me*
cie maratonu zgromadzi się tłum

widzów, owacyjnie witający przyby-
wających zawodników na trasie

12 klm, i 200 mir.
Meta na Pióromoncie,

Zawody tenisowe Polska — Grecja.

WARSZAWA (Pat). Dzis w dru-
gim dniu meczu tenisowego Polska
—Grecja o puha* Davisa; rozegrano
grę podwójną. Pra polska Bratek—
Tarłowski zwyciężyła parę grecką

Po

ska 3:0.
Para polska w dzisieszej walce

stanęła zupełnie na wysokości za-
dania, Obaj tenisiści polscy byli

„parą zgraną, rozumiejącą się, bardzo
+mbitną i zaciętą. Polacy wygrali w
łądnym stylu, przez cały czas panu-
jąc całkowicie nad sytuacją. Grecy
byli przeciwnikami znacznie słab-
szymi,

Wi niedzielę 2 bm. Tłoczyński
Lędzie grał ze Staljosem, a Tarłow-
ski z Zachosem.

Spotkanie lekkoatletyczne
Warszawa — Poznań,

WARSZAWA (Pat). W sobotę
na stadjonie AZS w parku im. Pa-
derewskiego rozpoczął się dwudnio-
wy mecz leklkcatletyczny między”
miastowy Warszawa — Poznań. Po
pierwszym dniu prowadzi Warsza-
wa 46,5 do 35;6 pnnktów. Obie dru-
żyny wystąpiły w zapowiadanych
ekładach, jedynie na 1500 m. zamiast
Kusocińskiego biegł Jurkowski, Ku-
sociński w sztalecie olimpijskiej
„wyrobił* na poznańczyku 30 m.

1-ch OGÓLNOPOLSKICH

TARGACH FUTRZARSKICH,
DZIŚ o GODZINIE 12 I 18 REWJA ARTYSTYCZNA i POKAZ MÓD.

 

 

  

 

„Wilno „na powodzian,
Konto Nr. 15.555 P. K. O

Wojewódzki Komitet Pomoc, „arom
Powodzi w Wiln.e.

Saldo z dnia 24 VIIL r. «. zi. 26.817.78.
W, dniu 25.VILi ;. b. wpiynętv: Komi-

tet gminy w Faraljanowie pow, Dzisna zł.
6.70, Miejski Komitet Pom. Of. Pow. w Mo-

| łodecznie zł. 34.66, Gminny Kom. P. O. P.
w Kościewiczach pew. Wilejka zł. 97.0,
Woropajewski Kom. Pom. Of. Pow. zł. 2.90,
Gminny Kom. P. O. ?. w Prozorokach pow.
Dzisna zł. 30.46, Kołko Rolnicze „Dobrobyt
w Zułowie zł. 5.00, Władysław Cera Woł-
kowata pow. Postawski zł. 2.86. Razem
uł. 26.997.45.

W. dniu 27.VIII 1. b. wpłynęło: Zarząd
śm. w Hołubiczach pow. Dzisna zł. 23.25,
Miejski Kom. P.O.P. w Oszmianie zł. 15.53,
Gminny Kom. P. O. P. w Mikołajewie
k/Dzisny zł. 5.20, Zarząd gminny Związku
Strzeleckiego zł. 2.50, Zarząd śminny w
Trokach zł. 12.95. Kazem: zt. 27.056.868.

№ dniu 28.VIII r. b. wpłynęło: Włady-
sław Strzałko, notarjusz, Wilno zł. 23.00,
Pracown. kancel. nct. W. Strzałki, Wilno
zł. 12.85, Urząd gmiuy Dołhinów pow. Wi-
lejka zł. 46.79, Gminny Kom. P, O. P, w
Podbrodziu zł. 19.66. Felicjan Juszkiewicz,
Wilno, zauł. Ponomarski 2 zł, 5.00, Zofja
Bukówna, Wilno W. Pohulanka 23 zł. 5.00,
Zofja i Jan Hawronowiczowie, Wilno, Mo-
niuszki 33 zł. 10.00. Razem: zi. 27,181.18.

W dniu 29.VIII r b. wpłynęło: Zarząd
gminy Głębokie zł. 28.50, Gminny Kom. P.
O. P. w Kozłowszczyźnie zł. 18.21, Zarząd
gminy w Kozłowszczyźnie 10.89, Gminny
Kom. P. O. P. w Prozorokach pow. Dzisna
30.48, Gminny Kom. 2 O. P. w Żodziszkach
pow. Wilejka 84,7%, Ks. Arc, Romuald
Jałbrzykowski, Wilno zł. 100.00, Eksploa-
tacja torfu z Pisiuk st. Kiena zł. 25,00,
Skarbnik Kom. gminnego w Siarkowszczyz-
nie zł. 34.35, Gminny Kom. P. O. P. w Prze-
brodziu zł.4.30, Kom. Woropajewski zł.23,17,
Trzecia Konf. św. Miłosierdzia, Wilno 3.00,
Kom. śminny P. O. F w Parafjanowie pow.
Dzisna 8.15. Razem: zł. 27.561.93.

W. dniu 30.VIII r b. wpłynęło: Zarząd
Koła Związku Rezerwistów w Ilji zł. 12.75,
Gmina Mickuny, wo. Wileńskie zł. 300.00,
Gminny Komitet Pomocy Ofiarom Powodzi
w Opsie, pow. Brasław. 4.00, Jerzy Fran-
cuzewicz, Radoszkowicze zł. 100.00, Koło
Młodzieży Wiejskiej w Purwiniszkach p-ta
Nużony zł. 5.00, Beko Szufia, Wilno, Su-
bocz 49, zł. 5.00, Gminny Kom. Pom. Of.
Pow. w Plissie, pow Dzisna zł. 2.00, Ze
składek w kościołacn Wileńskiej Archidie-
cezji zł. 2.129.64. Razem: zł. 30.320.563.

Kwesta uliczna na powodzian.
Kom. Kwesty Liicznej na Powodzian,

rozesłał do Organizacyj Społecznych listy,
prosząc o obsadzenie poszczególnych pun-
któw w dniu kwesty t. j. 9. IX (niedziela) r.
p. Komitet uprzejmie prosi, ażeby żadna
organizacja nie odmówiła swej pomocy, je-
żeli którakolwiek z crganizacyj została po-
minięta, Kom. przyjmuje i udziela informa-
cyj te. 15-13 od 9-{г! @о 15-fey, tel. 133 od
15-tei dc 17-ej.

— 14)

se| Stolarz
przyjmuje wszelkie ro-
boty wchodzące w za-
kres stolarstwa jak rów*
nież reparacje i opako”
wanie mebli. Wykonanie
solidne, ceny niskie. ul.
Mickiewicza 24 m. 11.   

  

 

 

  

 

 

gowość przemysłowa, rolna, rzemieślnicza itp, Technika księgowości

przebitkowej, 6 Kalkulacja kosztów własnych w przemyśle, 7. Analiza

bilansów, 8 Arytmetyka Handlowa.

B. NAUKI SPOŁECZNE: 9 Nauka o Polsce, 10 Ekonomja Polityezna,

11. Nauką o Handlu, 12. Nauka Organizacji Biurowości.

€. NAUKI PRAWNE: 13. lstawodawstwo podatkowe i socjalne,

14. Prawoznawstwo, 15. Prawo handlowe, wekslowe i czekowe, 16. Ko-

respondeneja handlowe, 17. Nauka pisania I rachowania na maszynach,

18. Stenografja.
Zapisy przyjmuje i Informacji udzlela Sekretarjat w godz, 17—19

w lokalu Instytutu Nauk Handlowo Gospodarczych ul. Ad. Mickiewicza

Nr. 18 (dom Br. Jabłkowskich).

i Kursy

 

| Koncesjonowane przez Ministerstwo W. R. i O. Pl
kroju, szycia, robót ręcznych i modelo-

wania

S. Stefanowiczówny
Wielka 56 m. 3.

przyjmują zapisy uczenie codziennie w godz. wie-
czorowych. — Lekcje kroju dla dorosłych.

7772-1017
 

Wykłady wieczorowe. Ceny niskie.
Dla niezamożnychulgi.    

OSIEEK SIT TAI VLL KS ANAMA KA NSTTITAN ASATSSYAI

Maturyczne i Dokształcające Kursy

NOWOOTWARTA CENTRALNA

PRALNIA
Wielka Nt 8 (naprzeciw Poczty)

Przyjęcie wszelkiego rodzaju miękiej I sztywnej
bielizny do prania.

Wykonanie akuratne. Ulczącym się zniżka.
 „WIEDZA

KRAKÓW, ul. Studencka 14/!.
| przygotowujące w drodze korespondencji, zapomocą przystępnie i wy*

czerpująco opracowanych skryptów, programów i miesięcznych tematów,

oraz na lekcjach zbiorowych w Krakowie, przyjmują   
   

  

wpisyna nowy rokszk. 1934/35 i to na: DH KKRYMKIEWICZ

Ё 1. Kurs maturyczny gimn. . WILNO, A. MICKIEWICZA 9. _ —1o]|

# 2. Kurs maturyczny półroczny repetytoryjny.

{ 3. Kurs średni do egzaminu z 6-iu klas gimn. STOLARZ

й 4. Kurs niższy z zakresu 4-ch klas gimn. : BYLY KOLEJARZ
t 5. Kurs 7-miu klas szkoły powszechnej. : 5 : Ia iakija prėžy“ Šialak !

UWAGA! Uczniowie kursów korespond. otrzymują co miesiąc, oprocz E| ста впс‘: ооа

:materjalu naukowego, tematy z 6-ciu głównych przedmiotów do opreco- £| rel i abi Adresi| = wydo AR 2

wania, Nadto obowiązkowe kollokwja egzaminy) badają 3 razy w ciągu : Ка № 7 a 17. UD ae do wyni

roku szkolnego ONY uczniów. \ й dao! Ii Katvacyiiias Н

Wykładają wybitne siły fachowe. | \ 2108

Opłaty h. niskie. Е Prospekty darmo,

 

KRUPNI bez gotowania i filtrowania
sporządzisz przy pomocy zapra-
wy ziołowo-korzennej.

Flakon 1 zł.wysarcza na 1 — 3 litry wódki.

Polecat Skład Apteczny

Władysława TRUBIŁŁY

| PRACA |

Starsza
| telczerka szuka pracy w
| swoimzawodzie,

 

)
 
 

 

Г  ОВТСТА(ТАРЁТ\)|
od 1 zt. zarolkę. Wyprzedaž resztek, po cenach
bardzo niskich. CERATY w wielki a wyborze

Ceny znacznie zniżone.

Mieszkania:
3 i 4 pokoje z kuchnię
do wynajęcia Filareckz
25 (Zarzecze).  1083—0

Duży pokój

 

(KÓJOWE
lub mo ; mieszkanie z wygodami | do wynajęcia z całkowi-

 

WILNO, LUDWISARSKA 12, (róg Tatarskiej). że otować, sprzątać.;suche, ciepłe z balko-| tem utrzymaniem @а 2

Tamże wody kolońskie wo 78 przecudaych Masina 11 Romejko. nemdo wynajęcia. Pań- osób, Węsławscy. Nie-

Lia ads 1097* ska 4 m. 3. 2111 miecka 3 m. 9. 5

. Wydawca, ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. / Drukarnia A. Z

  

Powagi siata lekarskiego stwierdziły, że

15% chorób powstaje z powodu obstrukcji.
Chory żołądek jest główną przyczyną po*

 

wstawania najrozmalłszych chorób,—zanie-

czyszcza krew | tworzy złą przemianę

materii.

ZIOŁA Z GÓR HARCU
D-ra LAUERA

jak to stwierdzili wybitni lekarze, są ideal-
nym środkiem dla
usuwają obstrukcję,

uzdrowienia żołądka,
sq łagodnym środkiem

przeczyszczającym, ułatwiają funkcję orga”

nów trawienia, wzmacniają organizm I po”

budzają apetyt.

ZIOŁA Z GÓR HARCU D-ra LAUERA

usuwają cierpienia wątroby, nerek, kamieni
żółciowych, cierpienia hemoroldalne,

reumatyzmI gatretyzme
Cena pudełk: „50; podwójne
Sprzedaż w opiekach| drogeriach (skl. apteqznych.

| MIESZKANIE
3 pok, z kuchnią, z ele-
ktrycznością, weraadą i
ogródkiem. ul. Копаг-
skiego 40. 1084—4

DO WYNAJĘCIA
4 i 5 pokojowe mieszka-
nia w d. Nr. 6 przy ul.
Gimnazjalnej, obok Są-
du Okręgowego i gimna-
zjum Orzeszkowej.

1042—5

przyjmę na stancję. O-
pieka solidna. Pianino.
Mała Pohuianka 10— 1.

2114—2

bo J. 280 ч

 

3 FOKOJOWE
MIESZKANIA

ze wszystkiemi wygoda-
mi, wyremontowane, do
wynajęcia. Krakowska
51. 2117—2

| MIESZKANIA
ze wszystkiemi wygoda-
mi do wynajęcia. Ofiar-
na 2. 2117—2

' Pokój
do wynajęcia, Jagielloń-
ska 9—10, drugie wej-
ście z ogródka.

 

 

MIESZKANIA 5, 6, 7 i 8
pekojowe do wynajęcia,

tarzowy. (Około Sądu).
Ui. Ad. Mickiewicza 4i,
ul. Portowa 28 i ul. Sie-
rakowskiego 24. 
 

 

Mostowa Nr 1.

luksusowe, system kory-'
Mieszkania

31 4 pok. z kuchnią do
wynajęcia.
się: Chocimska 13.

2125—0

| pė

„5,617-pukojowt"

2123—0 ,

Dowiedzieć *

 

 

jazd. Świadectwa dobre.
Gierty do Administracji
dla „nauczycielki“. A-
śires tamże, 2124—0

MATEMATYK — Абзо!-
went U. S. B. udziela
lekcji matematyki i fi-
zyki, oraz przygotowuje
do matury. Posiada dłu-
goletnią praktykę. Nau-
cza gruntownie i sumien
nie, Adres: Mostowa 29,
m. 24,

PARYŻANKA naucza
dorosłych, młodzież mó-
wić poprawnie w trzy-
dziestu, czterdziestu le-
kcjach. Metoda własna.
Wszystkie wyższe fran-
cuskie egzaminy,  Wi-
dzieć 10—11 rano, 5—7
wieczorem. — Lukiszki,
Peńska 19. 1092

RODOWITA
FRANCUSKA

udziela lekcji języka
irancuskiego dzieciom i
dorosłym, teorja i kon-
wersacja. Ul. 3-go Maja
9 m. 10, od 4—6 pp.

2119—2

1090

 

w Wilnie lub posiadłość
' па peryferjach z grun-
! tem w granicach od 20
do 30 tys. zł. gotówką.
Oierty kierować do Ad-
ministracji „Dz. WiL“ —

pod „Z*, Pośrednictwo
| wykluczone, 2102—3

| DO SPRZEDANIA:
POWÓZ

"b. solidn. rob, uprząż
anfiel. na 1 konia i szo-
rcwa półwyjazdowa na

| 2 konie. Ogląd. i inform.
Wileńska 18 m, 11.

1094—2

FORTEPIAN
« mały, w dobrym stanie,
sprzedaje się za 250 zł.

| Ul. Krakowska 34 m. 4.
2127—0

Odpowiedzialny

połowa, nowa, do sprze-
dania, b. tanio, Ostro-

bramska 9 m. 20. —3

|Dom
piętrowy

i oficyna sprzedaje się.
Li Stara 12—3.

2116—0

DOMEK DREWNIANY
z ziemią ogrodową do
3-:h ha, z
owocowym kupię na
przedmieściu lub w mia-
sieczku. Oferty do Adm,
„Dz. Wil** pod „domek*,

2115—2

SPRZEDAJE SIĘ dział-
ka ziemi, okolo 4 hekt.,
lub całość 13 hekt., na-
dająca się na letniska,
sad, lub ogród warzyw-
ny, w tem rzeka obej-
mująca 3 części, W, Rut-
kowski, Wilno, ul. Bel-
mont Nr. 31, 2126—1

PIANINA I FORTEPIA-
NY, nowe i używane,
sprzedaje na dogodnych
warunkach i odnajmuje
M. Abelow, Niemiecka
22 i Targi Północne,

\ | LOKALE |

POSZUKUJE SIĘ
LOKALU

   

dla Biura Posrednictwa)
Pracy. Oferty wraz z
pianem i ceną proszę
składać do Zarządu Ob-
wodowego Funduszu
Bezrobocia w Wilnie
p:zy ul. Portowej 28,
tei 12-06. 1098—2

ORAE

RÓŻNE |
AEDASTARs

POTRZEBNA MAMKA
ze świadectwem  lekar-
skiem. Zgłaszać się: Ko-
narskiego 62—6 w godz.
оё 7 do 8 rano. 2113—3

Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ.

ogrodem |

 
„WSZYSCY TŁUMNIE DO OGR6DU po-BERNARDYŃSKIEG0. J. Chmielewski. 812

3 й ie. K PS Aaaa a AEAE WRS PO EGSERÓKE

WYDAJEMY

Nadesłane! 2 pokoje ! SKLEP SPOŻYWCZY OBIADY DOMOWE
Ę $ ы ' @ sprzedania w do-| smaczne, tanie. Možn:.

Oświadczenie, |»WyłodTalosOmo ais ооdock,| Nira ST -
Na skutek i oisiako vania"ogłoszo- | Anny 7—1, 2128—0 Burowa 14, od 13 do 15| parter. 1081

nego przez p. Romualda Zawadzkiego w]! 7 „oz,7, codzień, 1099—2 PETZL
numerze „Dziennika Wileńskiego" z dniaj | 4, WSE Talii: ROLNICZEJ PRAKTY-

26 sierpnia br. eświadczam, iż sprawa,|| ska 5 m. 1. 21220 Maszya KI POSZUKUJE student
wytoczona przeze mnie przeciwko p. - 5 Siaėia yV W woja" 3
Romualdowi Zawadzkiemu o dokonane irda do ałrcia moi+ PYe
przez niego oszustwa jest w dalszym cią- NAUKA i w zupelnie dobrym sta- R silomęcia RAR
gu w toku i wyraz swój znajdzie w osta 2 su T Esz RE i WOK. =e
tecznej decyzji na rozprawie sądowej. UKUJĘ posady na- Dominirańska S m, ów  „ŁLAŹNIAK Poznaniak

Stanisław Rzewuski. || sczycielki - wychowaw. godzinach od 9 — ii młody, energiczny przyje
Wilno, dnia 2 września 1934 rok уе M. A TOSARA RAK ' mie jakąkolwiek posadę

, OKu.] , uczania. охе na wy- LORNETKA CEISSA W Wilnie lub okolicy.

|

 

|

 

Zgłoszenia Biuro Ogło-
szeń „Par” Poznań pod
56 377.

ULGOWE POCIĄGI
DO WARSZAWY

organizuje „Orbis*, Mic-
kiewicza 20, tel, 883.
I-szy na zawody Polska
—Niemcy w dniu 8.9. do
9. 5., jeden dzień w War*
szawie. ll-gi na zawody
lotnicze (Challenge) w
duiu 15.9, do 17. 9, dwa
dri w Warszawie, Koszt

 

—
 w obie strony tylko 18.60 i

(kez żadnych dodatków):$%
Z prowincji do Wilna ul- |
gowe dojazdy (po przed
stawieniu karty uczest*
nictwa, wykupionej. na
ulgowy pociąg). Miejsca
numerowane w  wa$go*
nach Pulmanowskich
ilość miejsc ograniczo*
ua — spieszcie z zapisa”
mi (prowincja listownie).

2118—0

 

UWADZE NOWEGO
ŚWIATA. Sz. Mieszkań”
com tej dzielnicy gorąco
opiecamy wdowę, którś
nie chce prosić, lecź
chce zarobić na życić
szyciem bielizny, prze”
robką ubrań. Wykonanie
staranne, fachowe, ceny
— kto ile da. Ul. Śnie”
gowa 3 m. Olszamow“
skiego.
006000

PRZ ia |
fi BLO

n.m.s.w. N* 1599,

Paa KZA н
te KOJĄCYM 59)

BÓ

   
  ZASTOSOWANIE

|: 1Е GU
MIGRENA NEWRĄLCĆ”

Teaakdao
  

(BÓLE: ARTRETYCZNE,
ONA CHL ENIA
  

  | ZĄDAJCIE WAPTEKACH PAOSZKĆ

) zeza KOGUTKIE
w ORYGINALNEM OPAKÓWA”
po5 PROSZKÓWWPUDEŁ!
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