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Proces o podpalenie Reichstagu Neūrathi prosi o „Zrozumienie“ @@ zamiarów i celów Niemiec. 
Uwaga opinji publicznej całego 

świata kulturalnego zwraca się dziś 

ku wyższej instytucji sądowej nie- 

mieckiej, mającej wkrótce wydać wy 

rok w sprawie © podpalenie Reich- 

stagu. Stugębna fama ulic i placów 

Berlina twierdziła nazajutrz po po- 

żarze, że dawny napis na tym gma- 

<hu: „Dem deutschen Volke* (nie- 

mieckiemu narodowi) odtąd zastą- 

piony został innym: „Das brennen- 

de Geheimnis* (płonąca tajemnica). 

Czy uda się wysokiemu Sądowi 

Niemiec odkryć tę tajemnicę? 

Bawarski minister sprawiedliwo- 

ści i „spec“ partji hitlerowskiej do 

spraw prawniczych, Franck, zapro- 

sił 

<ów, aby naocznie przekonali się oni 

o istnieniu praworządności w Niem- 

na proces możnych cudzoziem- 

czech. Dyskutować na ten temat z p. 

Franckiem niewarto, bowiem nazbyt 

dobrze wiadomo kim on jest. 

P. Franck był za młodu zdolnym 

słuchaczem na wydziale prawa uni- 

wersytetu monachijskiego i rokował 

madzieję, że będzie kiedyś dzielnym 

sługą Temidy, lecz w późniejszym 

Fzasie przełożył nad tę służbę pał- 

karstwo i ordynarną demagogję. 

Ten bohater, mityngowych debiutów 

i pałkarz z zamiłowania w charak- 

terze opiekuna i gwaranta prawa— 

Jest wątpliwej 

wartęści. Pozatem, nauczeni sowiec- 

kiem doświadczeniem. wiemy dobrze, 

jak trudno jest sądzić %edług za- 
inscenizowanych procesów o prawo- 

da- 

świadkiem bardzo 

Tządności i sprawiedliwości w 

"em państwie. 

Nawet, jeżeli w Lipsku przed Naj- 

wyższym Trybunałem Rzesży będą 

ściśle przestrzegane wszelkie przepisy 
kodeksu postępowania karnego — 

to i to jeszcze nie będzie dowodem 

istnienia w hitlerowskieh Niemczech 

Proworządności w sensie praworząd- 

nego państwa. 

Najlepsze prawa nie mogą gwa- 

rantować sprawiedliwości wyroków, 

jeżeli sędziowie mie są niezależni 1 

objektywni. Dżiś daleko odbiegliśmy 
©d norm procesów - średniowiecza, 
kiedy namacalne dowody wiązały sę- 
dziego. Prawo dzisiejsze daje mu 

Wolność w zasadniczej ocenie dowo- 

  

  

dów rzeczowych. Ta właśnie swobo- 

da oceny otwiera szerokie pole do 

imożliwości umyślnych i nieumyśle 

Rych pomyłek... bowiem, naturalnym 

biegiem rzeczy, sędzia prędzej będzie 

Skłonny wierzyć  zeznaniom tych. 

Którzy są mu, z tych albo innych 

względów, bardziej sympatyczni. 

IWszak to, że świadkowie oskarżenia. 

W danym wypadku „dobrzy niemiec- 

ty patrjodi*—są sympatyczniejsi dła 

€złonków trybunału sądzącego od 

oskarżonych komunistów — nie ule- 

8a wątpliwości. 

  

Nie chcę przez to powiedzieć, że 
€złonkowie _„Reichsgerichtu* mogą 

Skązać komunistów wbrew własne- 

mu przekonaniu. Nie. Zbyt dobrze 

"ham „Reichsgericht* i jego człon- 

ków. Kontakt osohisty w ciągu wie- 

lu lat dał mi możność przekonania 

Się, że są to w większości nietylko 
Świetni prawnicy, u których można 

„Miele się nauczyć, 
© niezależnym światopoglądzie, któ- 

_ tych ambicją jes žba bynajminiej 
Aie interesom jakiejś grupy, lecz wy- 

Aeznie sprawiedliwość. 

L“ Wybitną postacią był niedawno 

Zmarły były , naczelny prokurator 

żeszy prof. Ebermayer, znany nie- 

Tylko ze swej erudycji (jako autor 
| lanego zasadniczego komentarza 

©® niemieckiego kodeksu karnego). 

£ i ze swej bezkompromisowości. 

Hz po dojściu Hitlera do władzy 

ale i ludzie 

   

    

+ parcie występo!wał przeciwko re- 
jom w stosunku do prasy. 
Temi cechami następca jego Wer- 

nie odznacza. 

ależnym świa- 

ner (bynajmniej się 

Ani erudycją, ani nie: 

  

łopoglądem nie olśniewa, ma ra- 

czej reputację zdecydowanego ugo- 

gdowca, umiejącego dobrze wyczuć 

konjunkturę. 

Z. przeszłości  „Reichsgerichtu“ 

«wiemy. że była to dotąd 

cja  zasłagują a ma 

Dziesiątki, tomów jego 
wniosły cenny dorobek do skarbnicy 

światowej myśli prawniczej, ale w 

instytu- 

zaufanie. 

wyroków, 

politycznych procesach nie stały one 
zawsze na należytym poziomie. W 

szczególności zbyt świeża jest jeszcze 

„pamięć o sprawie Bullerjahna, gdzie 

polityczne namiętności o tyle pr: mi 

ły sumienia sędziów, że popełnili oni 

grube proceduralne błędy. Szczegól- 

mie drugi senat „Reichsgerichtu* zdo- 

był sobie reputację przenoszącego po 

lityczne namiętności ponad poczucie 

  

  

sprawiedliwości i prawniczej logiki. 

Proces oskarżonych o podpalenie 

Reichstagu komunistów odbywa się 

ponadto w zupelnie wyjątkowych 

ckolicznościach. W zasadzie jest to 

proces o rehabilitację rządu hitle- 

rowskiego, bowiem uniewinnienie 

oskarżonych komunistów byłoby je- 

«dnoznaczne z wyrokiem na rząd. Ra- 

cja stanu trzeciej Rzeszy wymaga 

skazania oskarżonych. W takich oko- 

licznościskh trudlno jest spodziewać 

się objektylwnego wyroku. 

Na ilustracji widzimy oskarżonych o pod:palenie Reichs 
an der Luebbe 

  

Torgler: ewa, 

    

Nie możemy naturalnie przewi- 

dzieć biegu procesu i nie znamy jesz- 

zystkich argumentów oskarże- 

e wiemy, czy będą mieli rację 

yci, którzy utrzymują, że sąd wo- 

góle' się nie odbędzie, czy 

w ostatniej chwili oskarżeni nie „po- 

pełnią samobójstwa”, czy też zdarzy 

się coś takiego, co da możność skoń- 

czyć 2 1а sprawą. Byloby to natural- 

nie także wyjście z sytuacji. Wyjście 

jednak niezbyt pomyślne dla autory- 

tetu hitlerowskiej władzy, bowiem, 

jeżeli oskarżeni „powieszą się”, albo 

„będą zastrzeleni podczas próby u- 

wszyscy zrozumieją co to 

cze ws 

mia 

  

    

  

  cieczki*, 

ma znaczyć. 

W sprźwie Seweringa przeciwko 

Papenowi o zagarnięcie władzy w 

Prusach, przewodniczący „Reichsge- 

richtu* Bumke 'wydał wyrok Salomo- 

mawy: obaj mieli rację i*obaj racji 

nie mieli. Nie wiem czy będzie Bum- 

ke i tym razem przewodniczył. Ale 

orzech, który trzeba będzie teraz roz- 

gryźć, jest bardziej twardy. Racja 

stanu i polityczne sympatje sądu wy- 

magają skazania komunistów. Ale 

czy wymaga tego sprawiedliwość ?— 

Tego dotąd nie wiemy. 

W wypadku konfliktu racji stanu 

ze sprawiedliwością, w atmosferze 

dyktatury i politycznych namiętno- 

ści prymat tej pieŃwszej wydaje się 

najbardziej prawdopodobny. 

łOhserwator. 

    

iagu (od lewej): Dimitrowa, 
Popowa     

'BERRŁSN, (PATI — W piatek '"wieczorem 
minister spraw zagranicznych IKzeszy Nen- 

" rdth zaprosił przedstawicieli prasy zagrani 
«cznej, którym w dłuższem przemówieniu 
przedstawił zasadnicze punkty widzenia rzą 
du niemieckiego na bieżące zagadnienia eu- 
'ropejskie. 

!POSTARAJCIE SIĘ ZROZDMIEĆ, 
2 ŻE WERSAL... 

tKwnieczne jest — ośŚwiadezył minister 
"Neurath — ażeby zagranica „miała więcej 
zrozumienia «la zamiarów i celów polityki 
zagranicznej Niiemiec. Wszystkie uczynione 
-astatnio próby celem podjęcia współpracy 
„międzynarodowej okazały się bezowocne — 

  

Przyczynę tego widzi minister Nenrath w 
dałszem trwaniu systemu wersalskiego i usi 
łewaniach jego uwiecznienia. Zagranica mu 
si zrozumieć, że Niemcy mają prawo prze 
'eiwstawiać się wszelkiemi siłami spadkowi 
Wersalu. Miarodajnemi dła polityki zagra 
mieznej Niemiec pozostaną wynurzenia kan 
elerza Hitlera, zawarte w jego mowie, wygło 
szonej w Reichstgu 7 maja rb. Niemcy n'c 
ustaną w dążeniu do 6twierania oczu opinji 
światowej na to, co się rzeczywiście dzieje 
w polityce międzynarodowej i do czego wła 
ściwie się dąży. Albowiem pomimo mnóstwa. 
nowych traktatów i umów, zawartych latera. 
obraz polityczny Europy w rzeczywistości 
się nie zmienił. Niczego bowiem nie można 

Do zawarcia konwencji rozbrojeniowej 
dążyć będzie polityka W. Brytanii. 

Zbrojenia niemieckie w kompieksie zagadnień zajmują 
poczesne miejsce. 

dzis omawia 
inspirowanyvm p 
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CH GŁÓ- 
TU euro- 

jest charak- 

   
KONTYN 

  

YCH MOCARSTW 

go. Ten zwrot 
zny jako. wyraz tendencyj brytyj 

go odseparowania się poniekąd od Europy 
i zajęcia stanowiska niejako ponadeuropej- 

   

  

  

  

  

Traktat wersalski 
posławił Niemców w nozycji nierówności w 
stosuńku do państw, co byłe pomyślane, ja- 
ko stałe. Znażduje to sv naj AWS7 i 
dla, umysłów niemieckich y 
raz w. nierówności sił zbrojnych obu narodów 
Nałeżałoby liczyć si tem, że Niemcy będą 

ę ponownie zbroiły, to jest w rzeczywisto: 
ści NIEMCY JUŻ SIĘ ZBROJĄ, JAK TYLKO 
MOGA;,Postepując w ten sposób Niemcy nie- 
wątpliwie naruszają” kłauzule rożbrojeniowe 
traktatu wersalskiego. Okazuje się, że PIERW 

  

          

        

  

    
   

      

  

     

        

   
   

JARĄ RZĄD FRANCUSKi 
IE DY TOWAĆ W. PA- 

ANOWI PRZYGOTOWANA PRZEZ 
. 3ŁNIONYCH JAKOBY 

W danej chw 
> že jakkolw 

le naruszenia są pożałowania godne, to jed- 
nak opinja publiczna Wielkiej Brytanji przy- 
wiązuje mnie : do technicznych wy 
kroczeń przeciwko zarządzeniom, które mia- 
łyby być tylko pr iżełi przywią 
zywałaby do naruszenia konwencji, do kłó- 
rej Niemicy przystąpią dobrowolnie. WIEŁKA 
BRYTANJA, ETO NIE JEST (ŁO 

ĘCIA JAKIE. 
M STANIE. 

HESTJĄ, 
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y ynie podsekretarza stanu Edena 

i niewyposażenie go w dodatku w żadne no 
"we insżrukcje dopełnia obrazu dziwnego sta- 
nowiska, zajmowanego w :dancj chwili przez 
wząd amgielski. 

  

Obchód ku czci Króla Sobieskiego 
w Olesku. 

: OLESKO. (Pat) Kulminacyjnym 
punktem uroczystości ku czci króla 
Jama 'Sobeiskiego. odbywających się 

"w ©Olesku, w miejscu jego urodzin, 
oraz w Podhorach, przypadł na sobo 

tę 16 b. m. 
© godz. 10 rano przybył do Ole- 

ska reprezentant rządu 
poczt i telegrafów Kaliński w towa- 
rzystwie podsekretarza stanu Drze- 
wieckieżo i dyrekłora gabinetu Ro- 

- mana Starzyńskiego. Wraz z minist- 
rem przybyli również 'wojewoda łwo- * 
wski Bełina-Prażmowski, wojewoda 
tarmopolski Moszyński, inspektor ar- 

mji gen. Rómmel, dowódca O. K. VI 
gen. Popowicz, przedstawiciele B. B. 
W. R., delegacja miasta Lwowa, 
członkowie komitetu obehodu 250- 
lecia odsieczy Wiednia i t. d. 

Po powitaniu p. minister z oto- 
czeniem i zaproszonymi gośćmi udał 
się na plac przed zamkiem, zajmując 
miejsce przed ołtarzem - polowym. 
Dokoia ustawiły się liczne oddziały 
wojskowe i PW. Stoki wzgórza zale- 
gły olbrzymić tłumy publiczności. 

Po mszy polowej i kazaniu udano 
się na dziedzinieć zamkowy. gdzie 
p aźhviękach hymnu narodowego, 

  

Podpalenie Reichstagu przed trybunałem w Londynie. 
LONDYN, (PAT). — Trzeci dzień śledz- 

twa prowadzonego przez międzynarodowa ko 
misję prawników w Londynie w sprawie pod 
palenia Reichstagu był kulminacyjnym, o 
ile chodzi © wagę zeznań. — Dzień ten 0b- 
fitował w niezwykle dramatyczne momenty. 

KPT. ROEHM. 
Na początku zeznawał pewien niemiecki 

dziennikarz z Berlina, który nie ujawnił swe 
go nazwiska, podając jako powód, że nie 
chce narazić swą rodzinę, mieszkającą w 

Niemczech, na prześladowania ze strony rza 
lu niemieckiego. Zeznawał on głównie na le 

mat znajemości swojej z dr. Bellem, koni: 
dentem kpt. Roehma. — Jak wiadomo Bei 
zabity został w pierwszych dniach kwietnia 
w Kufstein. Zabójstwa dokonać mieli podob 
no siepacze kpt. Rcehma, mszcząe się za 

ujawnienie tajemniey znajomości Rochma z 
van der Luebbem. adek znał Bella o4 
kilku łat. Peznał ge wó . gdy Bell sta 
wał w procesie, jako za tny w sprawę 
podrabiania czerweńców sowieckich. Obroń 
eą Bella był — jak zaznaczył świadek ten 
że dr. Saek, który obeenie wydelegowany zo 
stał przez rząd hitlerowski de obrony z urzę 
du Torglera. Oświadczenie to wywołało na 
sali wiełkie poruszenie . 

Świadek oświadczył następnie, że z Bel 
lem od tego czasu utrzymywał przez szereg 
lat kontakt konfideneyjny. Ostatni raz «i- 
dział się z nim w styczniu 1932 r. Bell poka 
zał mu wówezas wypisaną listę kilkunastu 
osób, oświadczając, że zhoczeniec kpt 
Roehm utrzymuje z niemi anormalne stosaa 
ku płciowe, Świadek nie przypomina sobie 
dokładnie wszystkiech nazwisk, pamięta jed 

  

  

   

  

nak dokładnie nazwisko Ernsta, który był 
adjutantem zabitego dowódcy oddziałów hil 
lerowskich szturmowych gen. Helldorfa, 0- 
raz nazwisko van der Luebhego, któ 
rego zapamiętał zwłsszeza «ze względu na 
niezwykłe imię Marinus oraz na dopisek „Ho 
landja*. 

Na żądanie francuskiego członka, komisji 
adw. Moro — Giafferi świadek daje słowo 
honoru, że zeznania jego ściście odpowiadają 
prawdzie. 

KOMUNIŚCI WIEDZIELI O ZAMIARACA 
Następnie zeznawał znany dziennikarz 

niemiecki, sprawozdawca parlamentarny —- 

„Wossische Zfg.'* i eałej służby informacyj 
nej Ullsteina Philpisborn. Zeznaje on na ie 
mat swego kontaktu z posłami Reichstagu. 
m. in. z Torglerem. Świadek oświadcza, że 
25 lutege miał w rękach dokument, który 
poufnie kursował wśród osób zaufanych. a 
w którym ujawnione były plany narodowych 
socjalistów w nocy przedwyborczej z 5 na 6 
marca. Tego samege dnia wspomniał Torgie 
rówi o planach narodowych socjalistów. —- 
Tergler oświadczył, że plany te są znane i 
że Gczy ie komuniści nie zamierzają 
przedsięwziąć niczego na własną rękę, aby 
nie dać hitlerowcom żadnych atutów do ich 

zaatakowania, Philipsborn opowiada dalej o 
konferencji. jaką w kuluarach  Reichstaga 
Torgler odbył z Oberfohrenem, przewodni 
czącym frakcji niemiecko — narodowej. — 
Torgler zapewnić miał wówezas w imienia 
partji komunistycznej wodza niemiecko — 
narodowych, że komuniści niczego się nie 
opatrznie podejmą i że będą działać w 
miarę możności wspólnie z innemi stronniet 

    

    

  

wami antyhitierowskiemi. W dwa dni po 
tych rozmowach nastąpiło podpalenie Reich 
stagu. Philipsborn stanowczo zaprzecza moż 
liwości jakoby Torgler mógł być podpała- 
czem Reiehstagu. 3 

ALIBI TORGLERA. 

Największą jednak sensację dnia wzbu 
dził następny Świadek. Przewodniczący eś- 
wiadezył, że w ciągu zeznania następnego 
świadka drzwi sali będą zamknięte, że nikt 

do sali nie zostanie wpuszczony i nie będzie 
mógł jej opuścić podczas zeznań świadka, Po 
zamknięciu sali, bocznem wejściem zareżer 
wówanem dla świad. wszedł na salę komu- 
nistyczny poseł do Reichstagu Koenen, któ 
ry przybył z Londynu bez wizy wjazdowej. 
Przesłuchiwanie tego świadka — przy zam 
kniętej sali — trwało dwie godziny, poczera 
Koenen opuścił salę obrad i odjechał w nie 
wiadomym kierunku, nieindagowany przez 
władze, które wówezas o jego obecności nie 
wiedziały. Zeznania jego posiadają najwięk 
sze znaczenie, o ile chodzi e alibi dla Torgłe 
ra i dlatego wielkie zdziwienie wywołało oś 
wiadczenie przewodniczącego, że  obrończ 
z urzędu Torglera adw. Saek, który, wczoraj 
przybył do Londynu i przysłuchiwał się <le 
dztwu, odleciał dzisiaj rano zpowrotem ae- 
roplanem do Berlina. 

Pos Koenen jak najszczegółowiej opowia 
dał o ostatnich kilku godzinach, spędzonych 
z Torglerem. bezpośrednio przed pożarem 
Reichstagu, w czasie pożaru i po pożarze 
Konferencja jego z Torglerem trwala, przy 
udziale innych funkejonarjuszy partyjnych 
od 6,30 do 7,30. 

minister | 

i huku salw armatnich nastąpiła 
wciągnięcie na maszt flagi państwo- 
wej i chorągwi królewskiej. 

Zkolei odbyła się uroczystość od- 
słonięcia :tabliey pamiątkowej ku 
«czci króla Jana Sobieskiego na jed 
nej ze ścian zamku. s 

Na zakończenie uroczystości gen. 
Rommel udekorował odznaką PW i 
WE gen. Błowoyno-Sołohuba, wice- 
wojewodę tarnopołakiego i innych. 
«Orkiestrą, odegrałą I Brygadę, po- 
czem mastąpiło. zwiedzanie zamku. 

* przez przedstawicieli władz i gości. 
+ Po zwiedzeniu przez przybyłych 
na uroczystości gości zamku ołeskie- 
„go uformował się olbrzymi pochód, 
który ruszył do Podhorec. 

ŚR Zo 
U roczysteści na Węgrzech. 

BUDAPESZT. (Pat.) "W sali Wę- 
gierskiego T-wa Historycznego od- 
kyło się w dniu 16 września o godz. 
Ai rano uroczysie posiedzenie ku 
czei Batorego i Sobieskiego. W po- 
siedzeniu wzięłi udział regent Hor- 
thy, kard. "prymas Seredi, kard. 
Hlond, przedstawiciele rządu, : bur- 
umistrz miasta, poseł węgierski ow 
*Warszawie Matouska, goście polscy 
z b. ministrem Janta-Połezyńskim na 
czele oraz szereg wybitnych osobi- 
sbości. 

BUDAPESZT. (Pat.) Regent Hor- 
thy z małżonką wydał w sobotę w 
zamku królewśkim w Gódóll6 śnia- 
danie na cześć gości polskich. W 
śniadaniu wzięli udział ks. kard. pry 
mas „Hlond, ,poseł R. P. Łepkow*k:, 
b. minister Janta-Połczyński, b. mi- 
nister Makuszewski, prezes Banku Ak 
ceptacyjnego Stamirowski, b. mini- 
ster Kętrzyński, prof. Mościcki, pos 
Puzyński, 1ed. Beaupre, Potocki, 
prymas Węgier kard. Seredi, węgier- 
ski minister sprawiedliwości Lazar, 
Czartoryski, Lubecki, dr. Jamieki, 
„poseł węgierski w Warszawie Matou- 
ska, dyrektor protokółu hr. Szeche- 
yi, gen. Snmkuthy i Kpt. Derfoeldy. 

  

CHF iż 
Hurt 

   

dckonać przy pomocy wszelkich kombinacyj 
i umów e chakarterze bardziej demonstrzcyj 
nym, aniżeli rezłnym. Ze zrozumienia iego 
stanu rzeczy wynika iniejatywa premjera 
włoskiego, która doprowadziła do podpisa 
mia paktu 4. Celem jego jednak nie moż» 
kyć trzymanie w poniżeniu jednego partnera 
przez innych, lecz porozumienie między 
równouprawnionymi partnerami. Minister 
wierzy, że przy dobrej woli meżliwe będzie 
pcrozumienie się 4 mocerstw we wszystkich 
wielkich europejskich zagadnieniach politycz 
nych i to z pożytkiem dła innych krajów. 

GDY NIEMCY SĄ B USTĘPLIWE — INNI 
|" TYLKO GADAJĄ... 

Przechodząc de kwestji rozbrojenia mini 
ster Neurath ocenia jej stan obecny hardzo 
sceptycznie. Pomimo ujawnienia w mowie 
kanclerza Hitlera znacznej ustępliwości, wy 
wodził Neurath. ze strony mocarstw nie uczy 
niono żadnego kroku naprzód. Niemey zgo 
dziły się na przeprowadzenie z Henderso 
mem rokowań rozbrojeniowych, jednak do- 
tychezas brak jakichkołwiek danych na to, 
ażeby miało dojść do pożądanego rozwiąza 
nia, przeciwnie gtówość uzbrojonych państw 
do rozbrojenia zdaje się być — zdaniem 
ministra Neuratha — mniejsza, niż kiedy 
kolwiek. Oświadczyłem — ciągnał dalej mi 
nister — że żzdnego zakazu broni nie uzna 
my za zbyt daleko idacy o ile znajdzie en 
zastesewanie do wszystkich mocarstw. Z te 
go równouprawnienia zamierzaliśmy uczy 
nić użytek tylko w rozmiarach ustalonych 
drogą rokowżń. Zgodziliśmy się na między 
narcdową kontrolę zbrojeń, o ile stosowana 
będzie do wszystkich równomiernie. Zapro 
penowaliśmy nawet gotowość poddać kontra 
li również nasze związki polityczne, ażeby 
wykazać przed światem ich niemilitarny cha 
rakter. Mimo to, inne państwa zamiast mó 

wić e rczbrojeniu, mówią o bezpieczeństwie 
W prasie zagranicznej proponowane jest dzi 
siaj, ażeby rozbrojene państwa poddane z» 
stały najpierw pewnemu rodzajowi kontro 

li wstępnej, zanim zrobi się dalszy krok w 
kierunku razbrojenia. Gorszego kształtowa 
nia zagadnienia rozhrcjeniewego nie można 
sohie wyobrazić. Wyraża się przypuszeze- 
nie, że Niemcy chcą tylko zyskać na czasie. 
ażeby wzmocniwszy się, przejść do Gtwartej 
polityki gwałtu. Minister Neurath nazywa to 
przypuszczenie igraszką słowną, nie opartą 
w żadnych faktach. Zapomocą takiej gry 
słów — pewiada Neūrath — nie można pro 
wadzić żadnej uczciwej i realnej polityki - 

NIEMCY NIE MOGĄ BYĆ OBOJĘTNE W 
STOSUNKU DO AUSTRJI... 

Przechodząc do kwestji niemiecko — au“ 
strjackiej, minister Neuraih zaznaczył, że w 
Austrji Niemcy widzą część swego narodu 
i dlatego nie mogą obojętnie patrzeć na to. 
eo się tam dzieje — Rząd niemiecki nie za 
mierza mieszać się wszelako do stosunków 
wewnętrznych Austrji, musi sie jednak doma 
gać ażehy nieuprawnione do tego kraje prze 
stały się wtrącać de sporu niemiecko — au 
strjackiego. — Mimo niepoeieszającej sylu- 
acji w polityce europejskiej, Niemcy oczeku 
ją z ufnością dalszego rozwoju wypadków. 
Opierając się na rozbudzonej sile i godności 
narodu — oświadezył Neurath, — dążyć bę- 
dziemy do naszego celu, jakim jest zapew 

nienie emcom wśród innych narodów ży 
«ia w spokcju i honorze. ‚ 

POWOŁANIE SIĘ NA AUTORYTET 
MUSSOLINIEGO. 

W zakończenia minister dał wyraz prze- 
kcnaniu, że uda się pokonać trudności, unie 
meżźliwiające «współprzeę między Niemeami 
a innemi krajami, o ile przestrzegać się bę 
dzie zasady niemieszania się do spraw wew 
nętrznych Rzeszy. Zamknął swą przemowę 
Neurzih przytoczeniem słów Mussoliniegc, 
zawartych w jege mowie w sprawie pakta „czterech: „Europejskiej polityki, mającej na 
celu ustalenie pokoju. nie można prawadzić ' 
bez Niemiec, a tem mniej przeciwko Niem- 

  

    

  

com“. EJ 

Kuratorjum fundacji „Domy 
akademickie". 

WARSZAWA, (PAT). — Minister WR i 
OP. Jędrzejewioz zatwierdził statut oraz po 
wołał tymczasowe kuratorjum Fundacji „Do 
my Akademickie im. Prezydenta Gabrjela Na 
rutowicza* w składzie następującym: Stitni 
sław Jurkiewiez, b. minister pracy i opieki 
społecznej, jako prezes, Emil — Jerzy 
Czerniawski, prokurent Banku Gospodarstwa 
Krajowego i Aleksander Kawałkowski. na. 
czelnik wydziałm Ministerstwa WR. i OP. 
jako ezłonkowie. Jednocześnie p. minister 
powołał Feliksa Dąbrowskiego, byłego pre- 
zesa Ogólna — „Polskiego Związku Bratnich 
Pomocy w roku 1922 — 1923 na stanowisko 
tym owego dyrektora Fundacji. 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
LITEWSKA PROCEDURA SĄDOWA W 

KŁAJPEDZIE. 
Doneszą z Kłajpedy, że wczoraj wprowa 

dzona zostałą na terytorjam okręgu kłajne 
dzkiego litewska procedura sądowa Wedłu 
informacyj prasy niemieckiej, procedura 
wprowad. szereg ograniczeń _ swobodnej 
działalności sądów kłajpedzkich i ich kom 
petencji. Nadzór nad sądami przekazano cen 
tralnym władzom litewskim. (Pat), 

                    

AJN Detal 
Wilno, 

ul. Niemiecka Nr. 26. Tel. Nr. 2-51. 
Poleca w największym wyborze rozmaite skórki futrzane 

i najnowsze modele gotowych płaszczów damskich. 
Sprzedaż na najwygodniejszych warunkach spłat. 

Przyjmują się futra do reparacji. 
ENA KATOS KO RINKOS UNRKOIINES MIREDKASIOS) TAI ITIC AAS S ST TITANIC 

^`
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Uiarodajne stierėzenia. 
W piątkowym nu 

ipolskieį“ naczei redaktor pos. 

„Bogusław Miedziński w art. p. t. „BRE 

„„Słowa' do słowa rozprawia się ka- 

tegorycznie z temi nielicznemi w Pol- 

sce głosami w prasie, które krytyku- 

jąc polską politykę zagran.. zarzu- 

cają jej, że nie dąży do stworze- 

mia w Europie porozumienia francu- 

sko-niemiecko-polskieg jako pod- 

stawy pokoju i równowagi w Euro- 

įpie. 

Jednolita plostawa calego społeczeń- 

stwa polskiego wobde wyraźnie sfor- 

mułowanych dążeń niemieckich do 

okrojenia państwa polskiego, czyni 

dyskusję z powyższemi nierealne- 

mi postulatami 'zbyteczną. Jeżeli 

jednak — jak oświadcza pos. Mie- 

dziński — zachodzi potrzeba zarea- 

gowania na nie — to dlatego, że po- 

glądy te mimo 
kici zę znaczenia grupki politycznej, 

mcize „Gazely     

        

   

  

wanie „silne echo pozagranicami kraju, w 

środowiskach politycznych nie orjentujących 

się dostatecznie w naszym wewnętrznym roz 

kładzie sił i wpływów. Myślimy w tej chwili 

o swego rodzaju liherum veto praktykowa 

mem przez „Słowo* wileńskie, reprezentują 

ce grupę konserwatystów z kresów wschod 

mich. Pismo to jest nie od dziś znane z zaj 

mowania wysoce oryginalnego stanowiska w 

różnych zagadnieniach politycznych, Wystą 

pienia te traktowane są zwykle w Polsce z 

pobłażliwym uśmiechem, ze wzgięd 

wdzięk osobisty rddaktora oraz niewi 
zasięg wpływów pisma. Gdy jednak w ostat 
mich czasach do votum separatum p. Mac- 
kiewicza dołączyły się wystąpienia p. Eu 
stachego Sapiehy w temże „Słowie* przedra 

kowane — wywołało to pewne nieporozumie 

mia“. 

4  Szezególnie serjo 'potraktował wy: 

wody p. Sapiehy p. K. Radek w mo- 

skiewskich „Izwiesljach“. Odezwały 

się echa i w innych pismach, zwra- 

eano uwagę. że р. Sapieha był mini- 

strem spraw zagran. i jest członkiem 

Obozu dzącego. 

     

      

   

    

+ „Stwier musimy mianowicie z tz 
а — pisze minister Mie. 

dziński, że  pogłądy, reprezentowane 

przez redakcję „Słowa* wileńskiego — po 

mimo, iż p. Mackiewicz jest posłem, nale 

żąeym do Kłubu B. B., zarówno jak i odczy! 

p. E. Sapiehy — pomimo iż jest on b. mi- 
ministrem spraw zagranicznych, oraz b. po 

słem tegoż klabu — nie odpowiadają w żad 

nej mierze poglądom zarówno rządu Rzplitej 

jak i obożu naszego; przeciwnie, są z niemi 

krańcowo rozbieżne, To konstatujemy dla 
uniknięcia nieporozumień nazewnatrze. 

Kończy "pos. Miedziński swój 
artykuł odpowiedzią na meritum wy- 
wodów p. Sapiehy. Zauważa najsam- 

przód. że p. Sapieha mimo, iż jak 

sam powiada, „odszedł daleko od 

bieżącej polityki i'nie zna wielu 

szezegółów* —0 jednak nie krępuje 

się stawiać z wiełką pewnością siebie 

tez i wniosków „na zbawienie Euro- 
py. używając przytem często okre- 

ślenia: „musi być to i to lub mu- 

simy być tem i tem, — w żaden 

sposób tego musi nie udowadnia- 

ac" t 

„Musimy być forpocztem Europy“ — po 
wiada p. E. Sapieha. A w innem miejscu: 
„Polityka połska musi być polityką sołidar 
ności europejskiej”. 

Przedewszystkiem — pisze pos. Miedziń 
ski — uważamy za błędne zasadnicze podej 
ście autora do tematu. Polityka polska nie 
może hyć rażana, „jako tunkcja jakiej- 
kolwiek polityki innej, indywidnalnej czy też 
zespcłowej. Nie może też być rozważana z 
punktu widzenia eełów negatywnych. Za:sta 
mawianie się tedy, czy mamy być czyimś 
„Torpoeztem“, czy też zasłaniającą przed 

«żemś  „barjerą* — jest błędem metodycz 
nym. Polityka połska powinna mieć nasze 
«ele na oku i nam zagrażające niebezpieczeń 
stwa na uwadze. Stopień współdziałania lub 
przeciwdziałania, gdy chodzi o połitykę 
państw innych, wynika ze wspólności celów 
lub niebezpieczeństw. 

Ce zaś do konkretnej tezy p. Sapiehy i 
„Słowa wileńskiego, streszczonej w zdaniu 
że „dążeniem polityki polskiej powinno kyć 

EKT 

LEON WOŁŁEJKO. 

      

  

     

  

im daje wyraz — znalazły niespodzie . 

  

    dla 
do starości, jeżeli w każdym domu codziennym 

napojem jest OVOMALTYNA. Ta doskonała odżywka, składająca 
się z jaj, młska, słodu i kakao, zawiera w swej skoncentrowanej formie 
wszystkie składniki odżywcze i witaminy niezbędne dla utrzymania zdrowia. 
OVOMALTYNA czyni każdy napój pełnowartościowym, łatwostrawnym, wpływa 
dodatnio na system nerwowy, wzmacnia organizm, zaopatrując go w bogaty 
zapas zdrowia i energii — przyczem dzieci, wobec jej miłego smaku, 
przedkładają OVOMALTYNĘ nad każdy inny napój. — 

rrr 
CENY: puszka 125 gr. Zł 2— 

250 jgr.Zł3 ZŁ3. 70, 500 gr. Zł 6.70 
пн i ia ATE 

Oo nabycja we wszystkich aptekach I drogerjach. — Próby I broszury wysyła się bezplatnie 

w puszczy 
Pan Prezydent Rzeczypospoli 

Ignacy Mościcki przybył do puszczy 

Rudnickiej na polowanie we czwar- 

tek ubiegły i zabawił w ieśniczówce 

w kowie do soboty rang, odjeż- 

dżając do Warszawy pociągiem z Ol- 

kienik o godz. 9-dj. Termin połow a- 

nia został prawdopodobnie przyšpie- 

szony z powodu pogody. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej, 

jak już pisaliśmy, przybył do pusz- 

czy w celu odstrzelenia starego 

„przedwojennego łosia © przepięk- 

nych rogach. 
Polowanie 

Sendkowa w suchym borze. Na wa- 

pienie wyszedł z lasu, po niezbyt dłu: 

giem wyczekiwaniu, młody łoś, co 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej mógł 

łatwo poznać po małych rogach. Łoś 

wyszedł wprost na myśliwych i mógł 

być bardzo łatwo zastrzelony. Pan 

Prezydent nie strzelił jednak: łoś był 

młody. Pan Prezydent darował ma 

życie. 

Po pewnym czasie z boru na my- 
śliwych wyszedł drugi łoś 

młody. Pan Prezydent Rzec 

litej także darował mu życie. Spło- 

PJANISTKA DYPLOMOWANA 
(ukończone Konserwatorium w Berlinie) 

udziela lekcyj muzyki. 
Zgłaszać się: ul. Sierakowskiego 20 m. 11. 

Wirszubska — w godz. 11 — I2 i 6 — 8. 

    

      

  

      

ZDROWIE i ŻYWOTNOŚĆ 
można utrzymać od dzieciństwa 

    

    

    

zapewnia zdrowiel 

| Fabryka Chemiczno - Farmaceutyczna 

Dr. A. WANDER, Sp. Akc. 
KRAKÓW 3 

K sava i as id 

Woki i p. XL 
STOŁPCE. (Pat.) 5 o godzinie 

13-ej, na stacji S Stołpce 

odbyła się uroczystość żałobna spot 

kania zwłok bohaterskiego lotnika 

polskiego Ś. p. kpt. Józefa Lewoniew 

skiego. 
Z ramienia p. ministra komuni- 

kacji i w jego zastępstwie przybył 

do Stołpeów dyrektor Kol i Państwo- 

wych w Wilnie inż. Kazimierz Fal- 

kowski. Departament aeronautyki 

reprezentował mftjr. pilot Stanisław 

Krajewski, zaś Instytut Badań Tech- 

LECZNICA 
Pawia Stow.Pomocy Sanitarnej 
przy ul. ickiewicza 33-a tel. 17-77 
(dawniej Wileńska 28) wznowiła przyjęcia 
chorych ambulatoryjnych przez lekarzy 
specjalistów w godzinach w dzień 9—2 
i wieczorem 5—7, oraz obłożnie cho- 

rych o każdej porze dnia i nocy. 

wytworzenie porozumienia irancusko - nie 

miecko - polskiego, które to porozumienie 

        

   

      

     

  

stalcby się osią p okojowych stosunków 

Eurcpy i okołe której mogłyby później 
zgrupówać się inne państwa  europej 
skie“ — to pozwolimy sobie zauwa- 
żyć: nie wiemy dlaczego porozumienie takie 
miałoby się stać osią polityki europejskiej. 
Nie jest to bynajmniej aksjomat nie wymaga 

jący udowadniania, Sam postulat takiego 

porozumienia wygląda nam na  rozumo: 

wanie z zamkniętemi oczami i zatkane- 

mi uszami. W chwili obecnej — gdybyśmy 
w zasadzie uznali potrzebę takiego układu 
sił — musielibyśmy ehyba zapłacić za to 
przesunięciem naszych granie zachodnich. 
Na to zaś Polska ma w odpowiedzi jedno 
jedyne słowo — migdy*. 

Powyższe stwierdzenia są tak nie- 
wątpliwe w dzisiejszej sytuacji mię- 
dzynarodowej Polski, że nawet ze 
strony prasy opozycyjnej — 'wypa- 
dek wręcz niezwykły — spotkały się 
*„ całkowitą aprobatą. Są bowiem 

sprawy tak podstawowe dla istnie- 
nia państwa, że wobec nich ustę- 
pują najbardziej nawet ostre rozbież- 
ności wewinętrzne, 

  

Pogaduszki mejszagolskie. 
„Zazdrošč“. 

'Władziuk Czepulanis siedział na 
zydelku przy. warstacie i młotkiem 
iwpędzał ćwieki do opsaca. 

Nudno jemu było haniebnie i. 
znakim tego, kręcił bankrutka za 
bankrutko, podśpiewywał i gapił sie 
przez okno. Radoał sie tyko z tego 

co żonka położyła: sie zasnąć i nie 
było komu jego łajać. Już cała ulica 
wiedziała co Władziukowa była za- 
wdrosna jak żywioła i żyć Władziuku 

mie dawała. Dziewcząt i bab do war- 
statu zawszystkim nie wpuszczała i 
jeśli przyszed mężczyzna — stała 

„schowawszy sie za firanko i całej ga- 

wędy słuchała. 

Długo tak męczył sie Władziuk 
aż jednego dnia zrobiła sie insza od 
miana i to tak smagła co nicht ani 
by nie zgad ani by powierzył. A było 

tak: jakości latno poro do warstatu 
'Władziuka przyszed gość, trzymając 
para kamaszy pod pacho. Odaws2 
majstru do ręki, siąd na zydelku 
+ ciekawošcio słuchał co tu będzi 
"Tymczasem majster obracał ich na 
wszystkie strony, macał palcami wy 
żynia zdartego obsaca, szyrzynia dziu 
rawej podeszwy i wielczynia łaty na 
zapiątku. Późniejszo poro zrobił taka 
mina co z tych kamaszów nic nie bę- 
dzi i najlepiej wyrzucić ich do śmiei- 
nika. Tyko nowe buty i to z jego war- 
statu mogo dać ratunek w tym kło- 
pocie a ta reperacja to tyko strata 
piniądzy i nie więcej. Ci siak ci tak — 
dłużej jak tydzień nosić ich nie moż 
no a reperować na tydzień — nie war 
to i zachodu. ! 

        

Gość, widząc co już kamaszom. 

przyszed koniec, zabrał ich pod pa 
cha i żałośnie sunoł sie do drzwi ale 
Władziuk zmienił swoja rada i poezół . 
iłómaczyć co, jprawda powiedziawszy 
i te kamaszy nie zawszystkim jeszcze 
kiepskie i możno ich półroku nosić; 
tyko trzeba reperacja smagła dać i 
towaru fajnego nie żałować. Gość, 

posłyszawszy, co kamaszy możno je- 

szcze od śmietnika wyralować, — 

„powrócił od drzwi i łehenko zapytał 
sie wiele to kosztuji? — a Władziuk 
wzioł kawałek krejdy z warstatu i 

taki rachunek nagryzmolił: 
cztyry łaty — 4 złoty 
2 obsacy — 2 złoty 
2 podeszwy — 6 złoty 

Ogólnie 12 złoty. „Dwanaście zło- 
tyć powtórzył Władziuk i patrzał na 

gościa tak miłosiernie jak miłosier- 

nie patrzy sie na kura na żydowskim 
dziedzincu przed szabasem. Gość mu- 
si, dlatego, nie bardzo poturał tej li- 
tości bo "zawrócił sie i chciał wycho- 
dzić ale w ta pora zaruchała sie fi- 
ranka od kuchenki i do warstatu we- 

iszła pani majstrowa. 

Baba była wielka i czyrwona, oczy 

wyłazili aż na wierzch a *kosmyli wło 
sów latali na wszystkie strony. Nie 

mówiąc ani słowy chwyciła kamaszy 

od gościa, rzuciła na warstat i taka 

mowa mówić poczeła: 

'„On i za pięć złoty moży zrobič 
ten łatatutnik. Z kużdego stara sie 
skóra zdarć i oszukanstwa kużdemau 
zrobić — tyko kuchtom i.fastrygom 
darmo robota odai. Kostuśce z pod 

  

  

  

Lewoniewskiego ra ziemi ojczyste 
go w Moskwie, od władz sowieckich; 
wśród tych wieńców zwracały uwagę 

wieńce od rządu sowieckiego i od 

Ossoawiachimu. 

O godzinie 14.10, po oficjalnem 

odebraniu zwłok od władz sowiec- 

kich przez delegata p. Ministra Ko- 

munikacji dyrektora Falkowskiego i 

po zaplombowaniu wagonu, pociąg 

odjechał do Warszawy. 

Obchód żałobny zgromadził na 
ji tłumy ludności ze Stołpców ! 

nieznych Lotnictwa — kpt. pilot inż. 
Robert Hirszband. Wojskowość re- 
prezentował komendant miasta Stołp. 

ców, zaś władze administracyjne sta- 

rosta powiatu stołpeckiego. 
Zwłoki kpt. Lew oniewskiego przy- 

były sowieckim pociągiem pośpiesz- 
nym, punktualnie o godzinie 13. 4 
Moskwy towarzyszyli trumnie ze 
zwłokami z ramienia władz polskich 

urzędnik poselstwa Rzeczypospolitej 
w Moskwie Antoni Zmigrodzki i 
stępca attachć wojskowego w Mosk- 
wie kpt. dyplomowany Władysław 
Harland. Zwłoki przybyły w specja!- 
nym wagonie, w trumnie metalowej 

złożonej do (skrzyni, obitej kirem i 
opatrzonej pieczęciami poselstwa 
Rzeczypospolitej. W chwili przybycia 
pociągu na stację orkiestra K. P. W. 
odegrała hymn narodowy, witając w 
ten sposób zwłoki bohaterskiego lot-. 
nika na ziemi polskiej, w polsk 
stacji granicznej, Po otwarciu wago-” 
nu modły żałobne odprawił ks. Duda- 

Dziewicki. 1 
Po modłach trumnę wśięli na ra- 

miona mfjr. Krajewski, kpt. Hirsz- 
band, oficerowie i kolejarze i przy 
dźwiękach marszu żałobnego, wyko- 
nanego przez orkiestię wojskową, 
przenieśli z wągonu sowieckiego do 
wagonu polskiego. Orszak żałobny 
postępował wśród szpaleru utworzo- 

nego przez kompauję honorową K. 
P. W. Po wniesieniu trumny do wa- 
gonu polskiego złożono na trumnie 
wapRAaTy wieniec z szarfami o bar- 

wach narodowych od dyrektora Ko. 
lei Państwowych w Wilnie. Pozatem 
złożono na trumnie wiele wieńców, 
między innemi od posełstwa polskie- 
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W drodze z Moskwy .do Stołpców 
na stacji w Mińsku zwłoki pożegna 
przedstawiciele rządu Białorusi So 
wieckiej, lotnictwa cywilnego i miej- 
seowego klubu Ossoawiachimu. 

. Na granicznej stacji sowieckiej w 
Kołosowie w -chwili gdy pociąg sta- 
nął na samej granicy polsko-sowiec- 
kiej, orkiestra sowiecka odegrała 
«marsza: żałobnego. 

W/g opowiadań osób, które odpro 

wadzały zwłoki Ś. p.-kpt. Lewoniew- 
skiego, przyczyną katastrofy było 
nad samolotu w korkociąg, 

z którego wprawdzie kpt. Lewoniew- 
ski zdołał aparat wyprowadzić, lecz 
niestety, skutkiem panujących ciem- 
ności, nie zauważył pagórka, o który 
zawadził skrzydłem. Po oderwaniu 
się skrzydła, aparat runął z taką siłą 
na ziemię, że piłot został wyrzucony 
z siedzenia | wskutek silnego uderze- 
mia o ziemię poniósł śmierć na miej- 
scu. Samolot rozpadł się na: 127 czę- 
ści. Z całego aparatu pozostała jedy- 
nie kabiina, w której znajdował się 
płk. Filipowicz, który cudem prawie. 

ocalał. 
t 
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Tymczasem gość, odgadszy w 

czym interes. zrobił sekretna mina, 

uśmiechał sie, zakurzył papieroska i 

tak prawił: „Panie Władysławie! Ja 

twoja baba z zajzdrości wylecza ale 

jjeśli ty sam wiary mnie nie dasz — 

to nic ja nie pomoga a twoja. R 

jescze gorzej głumić ciebie będzi. Ja 

jej krzywdy nijakiej "nie zrobia, — 

tyko bałamucić jo będa — a za dwa 

ygodni do tego doprowadza co jak 

owieczka za mno pójdzi. Ot w ta 

siódmego numeru obsacy nowe przy: 
bił, Helence za złotówka cztyry łaty 
dał, a Józefowej od piekarza byłby 

biez piniędzy: para szedrowych 

żeb ja nie obejrzała sie. Szczęś 

przyłapała jak dawał i odebrała. Gu- 

biciel on jest i nieprzyjaciel swojego 

domu. Kużda rzecz babie oda. I zdaji 
sie niemłody już jest a ot! — jak baba 
obaczy tak aż oczy jemu palo a 

i tyko czeka 'żeb robota rzucić i 

sala wylecieč!“ — Długo jeszcze na- 

    

  

rzekała pani majstrowa — nareście pora tobie zamelduja i rob ty sobie 

pluneła na podłoga i schowała sie za 100 chcesz. Jalk sparzysz babie ;do- 

firanka. brze pociągaczem — tak i cała zaj- 

zdrość z jej wyleci!” 

Władziuk nie spodziewał sie ta- 

kiego interesu i niezgrabnie było ja- 

kości coby cudzy Człowiek kole żonki 
kręcił sie. Poczoł tedy stękać i w głc- 
'wa skrobač sie*ale gość, obaczywszy 
co Władziuk wielka obojętność ma, 

wstał z kanapki i gadał dalej: „Mnie 
—taka bieda, mówi, ale ja tyko tobie 
chcem dobrze zrobić. Prawda powie- 
dziawszy, ja twojej baby ni na szpa- 
„cer nie poprowadza, ni gościncow jej 
fundować nie będa. Dam jej kwiatki 
i czekoladki — i będzi dość. A jeśli 
ty wiary mnie nie dajisz, to patr 
ceregieli stroić będa; a jak już prz 
dzi pora — dam znać i wiadajsie ty 
zdaleko i nie złuj sie póki ja z ju 

sobie jak chcesz“. Wladziuk sam nie 

wiedział eo tu robić — ale czuł co 
jgość człowiek okuratny i co strachu 
łu nijakiego niema! Znakiem tego, 
podziękował pieknie za rada, dał 
swoja pozwolenia i doklarował nie 
mieszać sie póki gość pory nie za- 
melduji. Tak postanowiwszy obydwo 
je podali sobie ręcy na rozwitanie 
i już gość chciał wychodzić kiedy z 
rynku powróciła majstrowa. Posta- 
iwiwszy koszyczek przy „piecu, wy- 
trzeszczyła oczy i poczeła pytać sie 

‚  Wiadziuk obejrzał się za jo obo- 

jętnie, ukląk przed gościem na ko- 

lany i poczoł jęczeć: „ratuj panoczku, 

„atuj! — bo minie przez jej zajzdrość 

żyćcia niema. Jak tyko obaczy ko- 

bieta — ła ja sie haniebnie i do war- 

statu jej nie puszcza. Chodzi za mno 

jak zmora dzień i noc i patrzy ci ja 

cząsem z jako babo nie gadam -— 

a jak co obaczy — z chaty won pę- 

zi A jeść mie 'da'i. Ja panu trzy pary, 

butów zrobia” tyko pan mnie ratuj 

i daj jaka rada coby jo z zajzdrości 

wyleczyć! 

Żal zrobiło sie gościowi Władziu- 
ka — znakim tego pomyślał kapecz- 
ka i taka odpowiedź dał: „Dobrze. 
Ja twoja baba od zajzdrości wylecza 
i nic od ciebie nie wezma — ale ja- 
kim sposobem ta facecja robić będa? 
--—to już wtedy tobie powiem jak po 
kamaszy przyjda!“... 

Na trzeci dzień kamaszy byli go- 
towe i do warstatu znow przyszed 

gość. Majstrowa była na rynku a 
Władziuk, obaczywszy swego dobro- 
dzieja, posadził jego na kanapa i był 
tak słodzienki.i grzeczny, jak grzecz- 
ne bywajo ludzi kiedy piniędzy chco 
pożyczyć. 

   

          

odbyło się wpobliża, 

Polowanie Pana Prezydenta 
Rudnickie 
szony umyślnie łoś pocwałował cięż- 

ko do lasu. 
Polowanie skończyło się bezkrw 

wo. Dostojny myśliwy i jego otocze- 

nie powieźli do Warszawy, jako tro- 

fea, tylko wrażenia z pełnych czaru 

dziewiczych ostępów puszczy Rudnie- 

kiej. (h) 

    

  

  

  

Lekarz-Dentysta 

St. Gintułt - Gintyłło 
wznowił przyjęcia * 

choroby jamy ustnej, sztuczne zęby 
koronki. 

ul. Wileńska 22 róg Gdańskiej. Tel. 
naprzeciw Apteki Miejskiej. 

15-16 

Nowe nadania Krzyża 
i Medala Niepodległości. 
„Monitor Polski* z dn. 15 b. m. 

podaje zarządzenie Pana Prezydenta 

Rzplitej o nadaniu Krzyża Niepodleg- 

ści z Mieczami — 12 osobom. Krzży 
   

  

za Niepodległości — 638 osobom oraz 

Medalu Niepodległości — 1031 ose- 

bie, 
zytelnicy nasi zainteresowani w 

tej sprawie mogą przejrzeć listę osób 

nowoodznaczonych w redakcji „Киг- 

jera Wileńskiego w S) od 

9—8"pp. 

Wymiana depesz 
między P. Prezydentem i nowym 

królem Iraku. 

  

  
  WARSZAWA. (Pat.) Między Pre- 

ydeniem Rzec „pospolitej królem        
   

Z 
Iraku Ghazim odbyła się następująca 

wymiana depesz: 
Jego Królewska 

Bagdad. Głęboko wzruszony 
zgonem J. K. M. Króla Faysnla, proszę Wa 

szą Królewską Mość przyjąć wyrazy. mego 

majszczerszego współczucia.  Równocz 
śpieszę przesłać Waszej Królewskiej Mości 
gorące powinszowania, które składzm wraz 

z narodem połskim, z powodu wstąpienia 

na tron, życząc Waszej Królewskiej Mości 

szczęśliwego 6raz pomyślnego panowania. 
(—) IGINACY MOŚCICKI. 

J. E. Pan Ignacy Mościeki, Prezydent Rze 

czypospolitej Polskiej. Warszawa. Jestem 
bardze wzruszony wyrazami żywego po 
czucia, które Wasza Ekscelencja  zechcia 
łaskawie przesłać z powodu tak śmiitneg0 
wypzdku śmierci mego ojca. Dziękuję rów 
nież W. E. za Jego powinszowania z okazji 
mej koronacji i z całego serca życzę zdrowia 
i szezęścia osobistego oraz pomyślności dla 
narodu polskiego. 

— Król Iraku. — 

          

(—) GHAZI. 

Von Fapen na Węgrzech. 

BERLIN. '(Pat.) Kanclerz Papen 

udał się w towarzystwie nadradcy 

rządowego von iBose oraz dwu adju- 

tantów «do Budapesztu. Podróż ta 

według urzędowych informacyj jest 

wynikiem zaproszenia na polowanie 

'prizez węgierskiego premjera Goem- 

boesa. 

Zarząd pocztowego P.W.iW.F. 

WARSZAWA, (PAT). — Ukonstytuował 

ząd główny Pocztowego P. W.iw 

rzez ministra poczi i te 
"m został p. Roman Starzyński, dy- 

wektor gabinetu ministra. 

Wizyta węgierska w Paryżu 

   
      

  PARYŻ. (PAT). — Ministersivo spraw z 
granicznych ogłosiło komunikat nasiępują 
cy: 

Paul — Boneour przyjął dziś rang wę 
gierskiego ministra spraw zagranicznych Ka 
nya. W czasie bardzo seredecznego spotka 
niz, które pozwoliło obu ministrom dać wy 
raz wzajemnym uczuciom przyjaźni, istnie 
jacym między dwcma krajami i zbadać nar 
dzo szczegółowe stan stosunków ekonomiez 
nych między Francją 2 Węgrami, Paul — 
Boneour miał sposobność wykazać ministro 
wi Kany Francja nie przestała odnosić 

kszem zainteresowaniem do go 
anizacji Europy Środkowej. 

Węgierski minister wskazał na warunki, ja 
kie wydają mu się najbardziej właściwe dia 
peparcia porozumienia między zainteresowa 
nemi krajami, koniecznego dla doprowadze 
nia, de praktycznych wyników w tej materji. 
Obaj ministrowie wyrazili zadowolenie z 

rych perspektyw dla stosunków fran 
węgierskieh, jakie może otwierać 

nawiązany kontakt. 

      

    

   

Kronika  telegraficzna.. 
— W magazynie wojskowy 

na przedmieściu miejscowości Mostar (Ju: 
gosławja) pił wczoraj wybuch, sknt 
kiem którego 2 żołnierze oraz przechod 

wpobliżu włościanka zostali zabici. Trzy in 
ne włościanki odniosły rany . 

, położonym 

  

     
    

    

— Wiybrzeża meksykańskie i wschodnie 
wybrzeża Stanów Zjednoczonych zostały na 
wiedzone przez huragan. Brak wiadomości 
o rozmiarach strat, ponieważ połączenia te 

ficzne i telefoniczne zostały przerwane. 

Huragan szaleje w dals ym ciągu mad zatoką 
meksykańską, posuwając się w kierunku póź 
mocnym 

LISTA ZAKAZANYCH W 
DZIENNIKÓW zagranicznych 
została szeregiem nowych pozycyj. 
in. odebrany z 

skim „Le Journal“ i 

Kto wygrał? 

ZAWA, (PAT). — W dn.*16 bm. 
wygrane Loterji Państwowej pzd 

r. następujące: 

zł. — 21,384, 48, 719, 64,087. 
zł. — 73,173, 108,098. 148,590. 

        

NIEMCZECH 
uzupełniona 

Między 
ł debit dziennikom pary- 

„Le Matin". 

      

    główniej 
ły na Nr. D 

15.000 
10.000 

  

Е. SCHWALBE i H. N OŻYCE 
Reprezentacja i składy największych w Polsce fabryk włókienniczych 

GUSTAW MOLENDA i SYN, Bielsko (Śląsk) 
JÓZEF RAPAPORT I S-ka » 

Polecają na SEZON jesienno-zimowy 
materjały najmodniejsze na damskie płaszcze i kostjumy oraz na 
męskie ubrania, smokingi, jesionki, pokrycia futer, kożuszków it d. 

Ceny ściśle fabryczne! 
P.p. Urzędnikom sprzedajemy na ordery! 
Ostrzegamy przed ulicznymi pośrednikami! 

  

DRZEWKA 

    

Zdrowe, ładne z najlepszych odmian dobranych'na woj. Nowogródzkie 

oraz 

porady fachowe piśmiennie i ustnie otrzymać można przez 

ZWIĄZEK POSIADACZY SADÓW I PASIEK 

województwa Nowogródzkiego. 

NOWOGRÓDEK, UL. SIENIEŻYCKA 35. 

  

męża ci nie było tu Kostuški z pod 

siódmego numeru ale gość delikatnie 
'wzioł jo pod ręcy, posadził na kana- 
pie i poczoł tłumaczyć co taka piek- 

na kobieta jak pani majstrowa nie 

(powinna lękać sie jakiejś tam Kostu- 

Śśki ale musi codzień na obiad jeść 

czekolada a na kolacja lódy i cu- 
kierki. To powiedziawszy, pocałował 
jej w obiedwie ręcy i aligancko wy- 

szed na ulica. 

  

   

  

Majstrowej i złość przeszła z ra- 
dości. Staneła przeciw męża i poczeła 
chwalić sie: „Widzisz, mówi, jakie 

łudzi w ręka mnie całujo. Ot — i w 

kapeluszu chodzi i perfumo pachni 

a dlatego uważenia dla mnie ma... 

W fudziik nic nie odpowiedział — 

tyko chwycił z warstatu stary panto- 

gel i ze złości naskroś przebił szyd- 

łem... 

    

Od tej pory codzień po południu 

przychodził do warstatu gość. Cza- 

sem niby to ceny pytał sie, czasem 

śmiadł sie co szewieckiej rzemiosły 
uczyć sie chce, a czasem przynosił 

gazeta i nowiny rózne czytał. Ale za- 

dy miał w kieszeni abo cukierki 

abo czekoladki i, odwinewszy z pa- 

pierku, sam, swojo ręko — majstro- 

wej, 'jak, dzieciuczku, do gębułki 
kład. . 

Ona masampierw brać nie chciała 

i ręcomi broniła sie ale poru in” 

ku zrobili sie smaczne jej te gościn- 

cy i już czekała tyko kiedy będą no- 

'we. A gość oprycz cukierków przy- 

nosił czasem i kwiaty. Związawszy 

nitko trzy mastrucji — przyszpil. ał 

iało do kaftana i, chwyciwszy majst- 
sowa za ręcy, długo — długo w oczy 

patrzał. . 
Majstrowa kapeczka czyrwieniaia 

ze wstydu i spuszcząła głowa w doł 

„ale musi spodobała sie 3) ta facecja 

   

„Aa kamienica chodzi na zakupy, spot- 

bo Śmiała sie na cała kwatera i aż 
trzęsła sie z radości. 

© Kapeczka poczekawszy — przy- 
szła i taka pora co .Władziukowa po- 
czeła przybierać sie zgrabniej. 

Codzień czesała głowa, nakładala 
czysty kaftanik, cyrowała dziury na 

ponczochach, a w sekrecie kupiła na- 
wet blaszanka pudry. Władziuk na- 
dziwić sie nie mog co jego żonka tak 
odmieniła sie i taka pomyszlenia do 

głowy jemu przyszła, co musi szewe 
nigdy nie potrafi zgrabnie kole bab 
chodzić — bo, siedząc od maleńkości 

przy kopyle, niema on tego fasonu 
«o babom tak do gustu przypada aż 
durniejo oni naczysto i lipno do męż- 
czyzn jak smoła. Zgadywał Władziuk 
z jakiej przyczyny jego żonka tako 
franticho zrobiła sie ale milczał jak 
ściana i naczekiwał — kiedy gość 
wiadomość jemu da co przyszła pora 
baba od zajzdrości leczyć. 

A tymczasem na ulicy robiła sie 
nowa ś£acecja. W kraminice, gdzie ca- 

    

kali sie cztyry baby. Była tam Ko- 
stuśka z pod siódmego numeru, była 
Helenka i Józefowa od piekarza. ale 
była i żonka tego gościa co Władziu- 
kowa od zajzdrości leczył. Pani goś- 
ciowa już była kupiwszy co było po- 
trzeba i na ulica wyjść chciała, ale 
Kostuśka zastąpiła jej droga i zapy- 
tala sie: „A ai pani wie, co mąż pani 
do szewcowej chodzi?** — „I cukier- 

ki jej nosi'* — odezwała sie Helenka. 
„I kwiaty do kaftana przyszpila* — 
dodała Józefowa... — ,„I za ręcy chwy 
ta i w oczy długo patrzy* dokończyła 
Kostuška, Na ta, nowina pani gościo- 

wej zrobiło sie słabo. Już ddwńć czu- 
ła ona co z jej mężem cości robi sie 
ale nigdy nie myślała coby on za ba” 
bami latał. 
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POŽYCZKA NARODOWA 
BEN 

  

AE l 

КОВ ВВ 

„ROWNOWAGA BUDŽETOWA 
JEST NAJPILNIEJSZĄ POTRZEBĄ, 
PANSTWA“. (Ignacy Matuszewski'. 
Każdy kbywatel,| który subskrybuje 

/ą, przyczynia się 

do ząspdkojenia najpimiejszych po- 
trzeb :Państwa. ' 

      

  

Wojewódzki Komitet Obywatelski 
Pożyczki Narodowej. 

Wiełką salę konferencyjną Wil. 

Urzędu Wojewódzkiego zapełnili w 50 

bole o g. 18 przybyli na zaprosze 

Woje wody Wileńskiego przedstawieie- 

le wszystkich sfer społeczeństw a wileń 

skiego bez różnicy wyznania, narodo- 

wości i przekonań: wszystkich słanów, 

by utworzyć Wojewódzki Komitet Oby 

iwatelski Pożyczki Narodowej. 

    

    

   

  

      
   

Zagaii px e p. Wniewoda 
Jaszczotł za tak liczny u-    

    

dział w i wyłuszczaj w 

związku z rozpisaniem: poży 
dowej iniencje rządu, podyktowane 

niezłomną wolą zachowania równo- 

wagi budżetowej i stałości waluty. — 

Przedstawiwszy walory pożyczki naro 

dowej p. W ojewoda zaapelował do ogó 

łu społeczeństwa Ziemi W. ileńskiej o 

tworzenie komitetów obywatelskich, 

których zadaniem będzie propagowa- 

nie w jak najszerszych kołach sprawy 

subskrypcji pożyczki. Od obowiązku 
udziału w pożyczce nie powinien uchy 

łać się nikt,komu leży n asercu interes 

ogółu, pokrywający się z. interesem 

własnym każdego poszczególnego oby 

wateła Rzeczypospolitej. 

Na przewodniczącego zebrania dzi 

„ego powołano zkolei przez akla 

mację p. mec. Marjana Strumiłłę. Na- 

stępnie p. senator Zygmunt Jundziti 

z ramienia Centralnego Komitetu Oby 

watelskiego Stolicy, który przedstawił 

doniosł i'cele pożyciki narodowej, 

jako dobrze zrozumianego wysiłku spo 
łecznego, skierowanego ku uporządko 

waniu finansów państwa: a jednocześ- 

nie ku korzyści własnej każdego oby- 

wateła. Akcja na rzecz subskryp: ji po 

życzki objęła już cały kraj. Pożyczka 

pokryta będzie niezawodnie z nadw 

ką, a może nawet kilkakrotnie. Pok- 

rycie pożyczki narodowej już w pierw- 
sze dni subskrypcji będzię wykaza- 
niem wewnętrznej siły państwa i naro 

du, wykazaniem solidarności i wyso- 

kiego poczucia obywatelskiego, 
Zkolei w wyczerpującym referacie 

P. prezes Wileńskiej Izby Skarbowej 
Edward Ratyński przedstawił zebra- 
nym techniczną stronę pożyczki i orga 
nizaeję całej akcji, prowadzonej przez 
pokrywającą kraj cały sieć komite- 
tów obywatelskich: powiatowych i lo- 
kalnych, z któremi skoordynowały 

swą akcję komitety pracownicze. Sub 
skrypeja trwać będzie od dnia 28 wrze 

ia do 7 października włącznie. Wy- 

siłki komitetów obywatelskich skiero 
wane będą ku osiągnięciu jak najwyż 

аи СО DAR 

    

  

      

      

  

          

Do nabycia w pierwszorzędnych 
magazynach galanteryjnych. 

  

Łzy naskoczyli jej do oczy. ale 
widząc co tu, w kramce — niezgrab- 
nie ob takich rzeczach gadać — wy 
szeptała tyko: „przyjdzcie do mnie do 
kwatery” i cicheńko wysuneła sie na 
ulica. 

Słodko zrobiło sie babom z rado- 
ści — poczeli śmiać sie i przeklinać 
Szewcowa a požniejszo poro zmėwili 
sie iść razem do gościowej, wycało 

wali sie okuratnie i poszli kużda so- 

bie... 
Pani gościowa powróciwszy z kra 

minki nie nalazła , męża w domu. 
Chciała już lecieć do szewcowej i 
mawuka jej dobra dać, ale pomyślał: 
to nie warto sobie taka zgryzota ro- 
bić i plotki ma swoja famielja pu- 
skać. ,Znakim tego przytuliła sie do 
poduszki i płakała aż cio, tej pory pó- 
ki chtości nie zabrazgał sie do kuch- 
ni. Za drzwiami Giažanii sie głosy 
Kostuśki -z pod siódmego numeru, 
Heleczki i Józefowej od piekarza, a za 
minuta wszystkie trzy baby wwalili 
sie do kuchni i zrazu poczeli opowia- 
dać nowe wiadomości. I chło wie? 
W teraźniejszym świecie jest poczta 
i telefon, jest radja i telegraf i kużda 
nowinka idzi przez świat jak bl 
wiea, ale babska plotka leci ty 
razy prędzej i choć w jej zawdy | 
połowa złości i fałszu — niema ta- 

kiej maszyny na świecie coby plotka 
babska wyprzedzić potrafiła. Tak i 
teraz — dowiedziała: sie pani gościo- 

wa co, mąż na zydelku przy szewco- 
wej siada i za nogi jo obejmuji, — 
Józefowa widziała jak majstrowa go- 
ścia powidłami jabłecznemi trakto- 
wała, a Kostuśka z pod siódmego nu- 
meru bożyła sie co gość szewcowej 
słoik pomady kupił. 

Słuchała goŚciowa tych nowin z 
Žalosno mino, ale Helenka, chcą: 
zgłumić szewcowa z kretesem,—-przy- 

  

     

    

     

            

  

szej kwoty subskrypcyjnej. przyczem 

chodzić będzie nietylko o .efekt finan 

sowy, ale również i moralny. 
W wyniku zebrania uczestnicy je 

go uznali się za Wojewódzki Komitet 
Obywatelski Pożyczki Narodowej, do 

którego bardzo wiele osób, które nie 
mogły prz na zebranie, zgłosiło pi 
semnie swój akces. Przewodniezącym 
K-tu wybralny „został przez oklama- 
cję gen. broni Lucjas Żeligowski: — 
Ułożenie stosownej odezwy do społe- 
czeństwa Ziemi Wileńskiej poruczono 
pp. senatorom Witoldowi Abramowi- 
czowi i Zygmuntowi Jundziłłowi i p. 
redaktorowi Kazimierzowi Okuliczo- 
WI. 

    

  

  

Urzędnicy Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Wilnie 

* na zebraniu w dniu 15 września 
1933 roku uchwalili prz ie czyn- 
nego udziału w subskrypcji wewnę- 
trznej pożyczi narodowej zgodnie + 
uchwałą 'powziętą przez Wojewódzki 
Komitet Pracowników Umysłowych 

Pożyczki Narodowej w Wilnie w dn. 
13 września 1933 r. 

Propaganda Pożyczki 
Narodowej. 

  

Izba Przemysłowo - 
i ji propagandowej na rzecz 

narodowej wśród sfer 

h i przemysłowych swego ok 
ła do wszystkich przedsiębiors 

przemysłowych od il do VII kat. oraz han- 
d у П 1 1П kat. na terenie 4 woje- 

: białostockiego, nowt 
stóidego i Sól IARĘ, specjalne Wezwania 
ło subskrybowania pożyczki. 

       
     

  

     

Akcją tą obejmie Izba około 
edsiębiorstw. 

Zarząd lzby 
chwalił przyłąc 

33. tysi     
pr 

Przemysłowo-Handlowej u- 
yć się do postanowień Zw. 

- Handlowych oraz naczel 
kupieckich i przemysło- 

h, ustalających minimalne kwoty, na ja 
powinny subskrybować pożyczke posz 

czególne przedsiębiorstwa, a mianowicie 5 

proc. od dochodu przedsiębiorstw hand!-- 
wych i 8 procent pro mille obrotu oraz 6 
proceni od dochodu przedsiębiorstw przemy 
słowych (na podstawie obrotu względnie do 
chodu, ustalonego przy wymiarach podatke 
wych). 

Do akcji lzby zgłosiło swe przystąpienie 
również szereg zrzeszeń przemysłowych i ku 
pieckich, zarówno centralnych, jak i z ter 
uu okręgu Izby Wileńskiej, 

Akcja pocztowców na rzecz 
pożyczki narodowej. 

Zebrane w dniu 16 września b. r. Zarządy 
Okręgowe Związku Pracowników Poczt, 

   
   nych or 

  

   

    

je 

  

  

    

  

        
  

  

grafów i Telefonów, ązku Pracowników 

Teletechnicznych i Z i szych Pru- 
cowników Poczi, Telegrafów i nów w 
Wilnie w sprawie 6 proc. pożyczki narodo 
wej mchwaliły zobowiązać wszystkich kole- 
żanek i kołegów — pracowników poczt, te 
legrafów i telefonów, niezależnie od charak- 
teru służbowego i zajmowanych stanowisk, 
do subskrybowania pożyczki narodowej na 
nasiępujących zasadach: 

1) Pracownicy pobierający uposażenie od 
VI st. -wzwyż winni subskrybować pożyczki; 

    

      

    
nego. 2) Pracownicy 

130 zł. do VII st. sł. włącznie 
koś 75 proc. miesięcznego uposażenia, 

  

3) Pracownicy pobierający od 100:do 130 zł. 
winni subskrybować 'przynajmniej jedną ob- 
ligację pożyczki narodowej, wartości nom:- 

ej 50 zł. 4) Pracownicy otrazymujący 
zb mogą „być zwolnieni 

pi zki narodo- 

  

     

  

pieczętowała tym: co gość z majst- 
rowo co wieczór przesiadujo w og- 
rodczyku i nicht nie wie co oni tam 
robio! — znakim tego od dnia dzi- 

ie jszego wszystkie trzy pilnować ich 
baja i jak tyko, co obaczo — zara 

pani zameldujo.. Nie do gustu był 
ten cały interes pani gościowej — ale 
dla świętego spokoju — podziękow 
ła ona babom za nowiny i pow 
dziawszy: „róbcie sobie co chcecie” 
— wypuściła ich na schody. 

      

   
    

Para godzin poczekawszy do Wła 
dziuka przyszed gość. Długo oni śmie 
li sie i szeptali między sobo, ale nicht 
nie zgadby ob czym u ich był inte- 
res, tyko wiadomo było ©0 gość, po- 
dając ręka na odwitanie, zaśmiał sie 
głośno i powiedział: „„nu, to dziś pa- 
trzaj. A jak zejrzysz co żonka twoja 

  

za szyja mnie chwyta i całować przy- 
biera sie — rób co chcesz — bo ja 
z .ogrodczyka uciekna i was samych 
tam zostawia!” 

Władziuk podziękowł gościowi za 
melidunek, zdjoł z ćwieka nowy po- 
ciągacz, zatknoł za cholewa i poczol 
naczekiwać wieczoru. Słonca tyko 
zachodziła za domy kiedy majstrowa, 
wypomadowawszy włosy i popudro- 
wawszy sie, gdzieści wyszła. Wła- 
dziuk skoczył w ślad za jo i widział 
jak, pokręciwszy sie po dziedzincu, 
poszła do, ogródczyka isiądła na ła- 
weczce. Nieczuła Ona, biedulka, co 
nie sala tyko była w ogródczyku. By- 
ła tam i Kostuśka z pod siódmego 
numeru i Helenka i Józefowa od pie- 
karza..Pochowawszy sie po krzakach 

zieli cicheńko i pilnowali szew- 
cowej tak jak kol piłnuji ptaszuka. 

Tymczasem pomalusińku 
nało ciemnieć a kapeczka pocz 
szy, zaskrzypieli wrotki i do ogrod- 
czyka weszed gość. Pieknie odwitaw 

   

          

Handlowa w Wilnie 

   

  

wej, o ile sami nie w 
nego nabycia pożyczki. 

Jednocześnie zebranie uznało, że pracow 
nicy Poczt, Telegrafów i Telefonów, którzy 
w trosce o dobro Państwa niejednokrotn. 
zajmowali przodujące miejce wśród pracow 
ników w tej akcji winur 

p )  udziai, oraz wa 
© wszystkie Koła miejsc 

ynnego udziału w pra 
lub lokalnych komitetów pożyczki 
bowanie pożyczki uznano za obowi 
watełski oraz za obowiązek honoro 

dego pracownika pocztowego. 

i р * 
Powodzenie požyczki. 
WARSZAWA. (Pat.) W.dn. 15 b. 

m. odbył wię w Stowarzyszeniu Pot- 
arzyi Publicy: stów Go 

spodarczych wieczór ny, na 
którym min. Stefan S ko- 
misarz generalny pożyczki narodo- 
wej, wygłosił referat pod tyt.: „Po- 

życzka. narodowa jako element na- 
szej poltyki finansowej”. Mówca pod- 
kreślił. że powodzenie pożyczki, jak 
można wnioskować z dotychczaso- 

wych wyników. jest całkowicie za- 
pew n ione. 

WA. (Pat.) W zrozumieniu 

j Gaj , państwa posiada emisja 
a Poczlowa Kasa 

„ędności na ręce Ministra Skarbu dekla 
ję subskrypcyjną na pożyczkę narodową 

w kwocie S DZIESIĘ ILJONÓW. 
„ (Pat.) W dalszym ciągu na 
generalnego pożyczki narodo- 

y codziennie dziesiątki listów 
i depesz od szkół, instylucyj, stowarzyszeń 
i poszczególnych osób, 

1) W; dn. 16 b. m. nadesiał odpowiedni 
deklarację samorząd szkolny gimnazjum żeń- 

skiego Posseli-Szachitmajerowej. 
2) Spółdzielcza Kasa Oszcędnościowa Ucz 

niów Szkoły Żeńskiej Spółdzielczej. w Warsza 
wie, Pankiewicza 3. 

31 Z Gdyni, robotnicy wybrzeża polskiego, 
zorganizowani w ZZZ. 

4) Koło Podchorążych Rezerwy przy Zwią 
zku Oficerów Rezerwy w Katowicach. 

5) Bractwo Górnicze w Krakowie. 

ki Narodowej. 
6) Stołeczny Komitet Pracowniczy Pożycz- 
7) Pracownicy Centrali Zakupów dla Kas 

Chorych. 
8) Związek Przemysłowców Chemicznych 

Rzeczypospolitej. 
9) Pracownicy Urzędu Skarbowego w Gro 

dzisku Mazowieckim. 
10) Oddział Związku Strzeleckiego Ustrzy- 

ki Dolne. 
11) Józef Giberan w Jędrzejowie, jako 

przewodniczący Koła Żydowskiego przy B. 
B. W. R. w Jędrzjowie i przewodniczący ko 
misji rewizyjnej Związku Strzeleckiego i t. d. 

WAR WA. (Pat.) Zarząd Główny Pra- 
«owników Samorządu Miejskiego R. P. na 

walnem zebraniu powziął jednomyślnie uch- 
wałę, wzywającą wszystkich członków do 
jak najdalej posuniętej ofiarności przy sub- 
skrybowaniu pożyczki narodowej. 

ą chęci dobrowoi- 

  

    
   

  

  

    

  

    

    

Subskry- 
к оБ 
y każ- 

   

    

   

    

skien Dzie: 
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WE NOS KZI 

S 
dziatają tabletki Vogal przy bėlach reu- 
matycznych, podagrze, bólach i rwaniu 
w stawach, pór: i przeziębieniu. Już 
od przeszło lat 15-tu z najlepszem po- 
wodzeniem stosuje się przy tych: scho- 
rzeniach tabletki Toga!. Przeszło 6000 
lekarzy, w tej liczbie wielu wybitnych 
profesorów, potwierdziło  skutecznošė 
działania tabletek Togal. Spróbujcie 1 
przekonajcie się sami dziś jeszcze! Na- 
leży jednak zwracać baczną uwagę na 

nieuszkodzone oryginalne opakowanie. 
Do nabycia we wszystkich aptekach. 

  

Wilno zaciąga nową pożyczkę 

Zarząd m. Wilna zamierza zaciąg- 
mąć większą pożyczkę na inwestycje 

i iewiadomo narazie, gdzie 
s jdzie źródło tej po- 

życzki. Krążą pogłoski, iż możliwem 
„jest, że miasto otrzyma pożyczkę ze 
Ga 
— P 

Nowe szkoły polskie 
w Z.S.R.R. 

Z Mińska donoszą, iż stosunek władz so 
wieckich do ludności polskiej, zamieszkałej 
w okręgach zdjdanowiiaki: zasławskim, be 
hińskim, pleszezeniewiekim i częściowo w 

mińskim oraz berysowskim w ostatnich cza 
sach znacznie się peprawił. Władze sowiee 
kie uwzględniły petycje delegacyj ludności 
polskiej okręgów: zasławskiego, pleszczenie 
wiekiego i bchińskiego, żądającą otwarcix 
kilku nowych szkół wiejskich i miejskich dla 
dzieci narodowości polskiej, Szkoły te będa 
otwarte z dniem 1 października r. b. Po 
nadic na skutek starań zrzeszeń akademie- 
kich kierownietwo akademji nauk w Mińsku 
prcjektuje powołać katedrę połską, która 
obejmować będzie historję, język polski, lu 
doznawstwe, krajcznawstwo, handel i prze 
mysł w Połsce. 

Naprawa dróg i szos. 
Wydziały Powiatowe poszczególnych 

wiatów województwa wileńskiego w 
bieżącego roku naprawiły na przestrzeni prze 
szło 700 klm. dróg i szos. 

Obecnie naprawiana jest szosa Wilno — 
Kobylnik. 

   
   

  

aż ie 

    

    

  

koło 150 tys. złotych. 

  

KURJER SPORTOWY 
Na boiskach 

Dziś w całej Polsce mamy szereg 
ciekawych imprez sportowych prze- 
ważnie. piłkarskich i lekkoatletycz 
nych. 

Najważniejszem wydarzeniem jest 
bezsprzecznie mecz lekkoatli lyczny 

Polska--Wegry, który odbędzie się 
na stadjonie w Kr. Hucie. 

Z meczów ligowych mamy nastę- 
pujące spotkania: Pogoń—Legja, Wi- 
sła—ŻAKS, 22 p. p. — Podgórze, 
Warta — Czarni, a o wejście do Ligi 
walezą z sobą w Przemyślu obie Po- 
lonie. Wilno zaś gra w Lipinach . 
Naprzodem. 

Nas. rzecz oczywista, najbardziej 
interesuje ten ostatni mecz. Dziś więc 

  

szy sie, siąd na ławeczka i poczoł 
szeptać sie z ,majstrowo. Kost 
Helenka i Józefowa wyciągnęli: 
jak żórawi, zatrzymali duch i p 
łożyli ręcy do uszy, ale nie słychać by 
ło, ani słowa; tyko raz, kiedy gość, roz 
winewszy cukierek kład jego do gębul 
Iki majstrowej — ona weštchnela 1 
glošno powiedziala: „moj kochany“:: 

' Na ta słowa w sąsiednim krzaku 

j ci męski głos jęknoł: „ty zara- 
z - i ziówii zrobiło sie cicho; 
ty ko miesiąc świecił jak Jatarnia i na 
ulicy szczekał pies. 

Czas ciągnoł sie niewidanie, ba- 
bom poczeli już boleć od klęczenia 
kolany,  Władziuk wypuścił z ręki 
pociągacz, ale akurat w ta pora gość 
:położył do gębulki czekoladka a maj- 
istrowa chwyciła jego za szyja'i po- 
<aiowala... 

W ogródczyk jakby piorun 'wde- 
rzył. Zaruchali sie krzaki, wyskoczy- 
li baby; zerwał sie z miejscy Wła- 
dziuk i chciał już poiągaczem wyła- 
toszyć baba, ale nie pośpiał przyło- 
żyć ni razu bo Helenka, Józefowa i 

Kostuśka z pod siódmego numeru 
uczepili sie majstrowej za włosy i 
okładali 'kułakami gdzie popadło. 
fość przepad jak skroś ziemi, a bied- 
ny Władziuk, rzuciwszy pociągacz 
na ziemia, pokolei odry!wał od żonki 
kużda baba ale nijakiej rady dać nie 
mog. Niewiadomo jak mocno i jak 
długo ciągneła sie ta batalja ale na 

drugi dzień stróż, zamiatając ogród- 
czyk, nalaz porwana spodnica i kupa 
włosów róznej maści i dłużyni... 

   

  

    

   
     

    

  

  

„ Od tej Pory W DE stracił jed- 
nego gościa na wieki — ale nalaz 
żonka dobra, łagodna i biez żadnej 

zajzdrości... 

—::)— 

  

sportowych. 
częściowo rozstrzygnie się dalszy los 
piłkarstwa wileńskiego, albo wzroš- 
niemy w jeszcze większe "nadzieje, 
albo zgaśnie tlejąca iskierka marzen 

piikarskich. 

MW samem Wilnie od godz. 15 na 
Pióromoncie odbywać się będą zawo- 

dy kolarskie, a o godz. 15.30 na boi 

sku przy ul. SORDO mieć bę- 
dzien rewanżowy mecz "piłkarski 
połączonych drużyn Makabi, ŻARS— 

Ognisko, Drukarz. 

Ciekawi również jesteśmy jak w 
Poznaniu wyjdzie Walasiewiczówna, 

stając do pojedynku z Koubkową. 
która raz już pokonało naszą mist 
rzynię, : 

Jak widzimy z tego przeglądu im 

'prez, "niedziela jest bogata w emocje 
sportowe, a za tydzień będziemy już 
semi świadkami dawno oczekiwane- 

go meczu o wejście do Ligi między 

WKS a Naprzodem. 

    

PRZYKRY MECZ. 

Deszcz. Brzydke. Mokro. Przykro i nie 
grzecznie. Jesteśmy na boisku Makabi. Ław 
ki są zabłocone, zaplute, ohydne. Powietrze 
przerywa ckrzyk.. proszę siadač..! Ale jak 
łu siadać, jak usiąść na zabłocone deski. 
Nareszcie rozpoczyna się mecz. 

Publiczność oczekuje pięknej gry, bo io 
przecież na boisko wychodzą odrazu gracze 
aż czterech drużyn: Makabi, Žaks, Ognisko * 

Drukarz. 
Pierwszy gol pada do bramki Makabi 

Po przerwie jednak sytuacja nieco się źmie 
nia i Makabi przez Rejzina zdohywa wyrów 
nanie. 

Teraz dopiero rczpoczął się właściwy 
koncert graczy Ogniska. Niezadowolony z 
orzeczenia sędziego Godlewski zaczyna się 
awanturować, to też sędzia każe mu zejść z 
bciska. Odzywa się na to drugi Godlewski, 
a potem i Gasztowt. Słowem awantura, ba 
łagan, chacs. Sędzia usuwa z boiska wszy 
sitkieh kraczy Ogniska. Makabi z 
ŻAKS., grają przeciwko ósemee. Pada jesz- 
eze jedna bramka, a sędzia widząc. iż 
stmosferx meczu jest niezbyt sportowa, po 
stanowił „piękny ten mecz nieco skrócić. 

Ostatecznie zwyciężył więe zam žy- 

dowski 2:1. 
Ježeli mecze takie mają byč ai 

sportu, to niech one lepiej wcale się nie od 
bywają. 

TENISOWE MISTRZOSTWA 
i ŚWIATA. 

BERLIN, (PAT). — W dalszych rozgryw 
kach o tenisowe mistrzostwo Świata zawo 
dowcėw Tilden pokonał Najucha 6:1, 6:2. 
6:3, Kożeluch — Ramillon 6:1, 6:1, 6:1, Ra- 
millon —- Messerschmidt 6:3, 6:2, 6:4. W 
grze podwójnej para. niemiecka Najuech — 
Nuesslein pokonała mistrzewską parę świa 
ta Kożeluch — Bourke 6:4, 7:5, 11:9. 

PARYŻ, (PAT). — Wielki franeuski dzien 
nikarz sportowy ogłasza swoją listę najlep 

h tenisistów Świata. Lista, przedstawia 

się następująco: 
1) Crawford, 2) Perry, 3) Coehet, 4) Vine, 

5) Austin, 6) Satoh, 7) Shiłds i t. d. 

      

   

  

     

Na budowę dróg i szos wydatkowano ©- 

* LOPP i udzieli swego poparcia tej imprezie 

Symbol mądrości. 
oni są „solą ziemi”, o 

kimś, kto t szczególnie wartościo- 
wy, kto jest mądry i pożyteczny. 
W liturgji chrze ścijański j sól też od- 
grywa dużą rolę. Przy chrzcie dostają 
ją noworodki, jako symbol mądrości 
„Przyjmij sól mądrości” — mówi 
Pismo Św. „Chlebem i solą, dwoma 
artykułami najbardzi ej potrzebnemi 
wiłają gospodarzy kraju. 

Sól jednak, ten Środek, jak chleb 
czy dowa w użyciu niezbędny, bez któ 
rego organizmy nie mogą się obejść, 
jest jednak jeszcze bardzo mało zna- 
na. Jak mało — sami przekonaliśmy 
się o tem z dwóch małych dziesięcio- 
groszowyh broszurek, które otrzyma 

ay w pawilonie Państwowego Mo- 
nopolu Solnego na. Targach. Pawilon 
ten zapoznaje nas z mnóstwem gatun 
ków sprzedawanej przez Monopo! 
soli. Broszurki z zastosowaniem jej. 
Jedna z nich Z. Popławskiej „Sól w 
życiu codziennem'*', druga ,,Przed sia- 
nokosami*. Z pierws dowiaduje- 
my się o mnńóstwie takich zasłoso- 
wań soli, o jakich nie mamy prze- 

cięlnie pojęcia. Kto o tem wie, że sól 
zabezpiecza drewniane budowle od 
najgroźniejszego ich wroga i nisze: 
ciela — grzyba? Kto wie, że ścież 

w ogrodzie wystarczy 'posypać od 
czasu do czasu czerwoną „bydlęcą” 

solą, by raz na zawsze uwolnić się 
od jej pielenia? 

To są przykłady drobne, a ile jest 
o wiele ważniejszych. Brak miejscu 
nie pozwala nam na przytoczenie 
wielu może jeszcze dla czytelnika 

«ciekawszych. 
Osobno należałoby powiedzieć o 

zastosowaniu soli w gospodarstwie 
wiejskiem, 'To co broszura „Przed 

sianokosem* (wydawnictwo P. M. 
Solnego) pisze o konserwowaniu siż 
na, o zachowywaniu a nawet wzmac- 
niałaiu jego wartości odżywczej bę- 
dizie dla bardzo wielu rolników może 
„aweł rewelacją. Wszystko to robi 
skromna sól „bydlęca”, 5 i pół grosza 
za kilo do nabycia w drobnej sprze- 
daży w każdym sklepie z artykułami 
do gospodarstwa wiejskiego, a w 
większych ilościach wprost w Wol- 
nym Składzie Soli, w każdem prawie 
„większem mieście istniejącym. W. 
Wilnie mieści się on na Ponarskiej 
pod 79-ym, kieruje nim kpt. Kazi. 
mierz Grodnicki. 

Zastosowanie soli w 
wie wiejskiem zagranicą, zwłaszcza 
w Szwajcarji, Niemczech, Francji, 
Danji, Szwecji i Norwegji jest bardzo 
szerokie, chociaż tam sól czerwona, 

pastewna jest tak droga, jak zwykła 
biała, jadana przez ludzi. Gospoda 

rze tamtejsi jednak twierdzą, że po- 
mimo to im opłaca się stosowanie tej 
soli przez odpowiednie zyski z gos- 
podarstwa. U nas jest wielokrotnie 
tańsza, jak wspom'niałem — 5 i pół 
grosza 1 klg. Radzimy przeto wszyst- 
kim zapoznać się z owemi broszur:t- 
mi. Bardzo był pożyteczny tutaj, 
wspomniany już pawilon P. Monopo- 
lu Solnego na Targach. Informował 
dość wyczerpująco w swojej dziedzi- 
nie, zbudowany równie efektownie 
jak celowo. , Codzienne przed nim 
zbierały się gromadki widzów. Speł- 
nił on niewątpliwie swoje zadanie 
propagandowe w pełni. 

A propaganda tutaj jest 'miezbęd- 
„na. Wygląda to trochę paradoksa|- 
nie propaganda spożycia... soli. 
Nieznajomość jej właściwości jest je- 
dnak tak duża, że staje się to, koniecz 
me. Nikt prawie nie wie np. jak licz- 
me gatunki soli są w pospolitej sprze- 
Aaży dla różnych celów. W zabawny 
sposób ta nieznajomość spotyka się 
ma dwóch krańcach. Wskazywać 
trzeba zastosowanie najtańszej soli 
czerwonej, o czem już pisaliśmy wy- 
zelj, jak i propagować spożycie naj 
depszej idealnie ozystej i tak samo 
zmielonej, na pyłek soli jadalnej w 
specjalnych opakowaniach kilowych 
sprzedawanej. Jest ona wprawdzie 
ma jdroższa ,(46 gr. 1 klg.). ale zara- 
em tańsza w użyciu do potraw, niż 
ine, gorsze gatunki, jako najczyst- 

sza najbardziej — słona... Sól w 100 

procentach. 
Podsumowując to wszystko, nałe- 

ży stwierdzić, żessól jest istotnie sym- 
korzystamie, we wszystkich jej moż- 
diwościsch jest niewątpliwym dowo- 
.bolem mądrości, bo umiejętne jej wy” 
«dem rozumu. Set. 

Dekoracja X. Jubileuszowego 
Tygodnia L. 0. P. P. 

W związku z przypadającym na dnie 1 
'do 8 października Tygodniem lotniczo-gaz0- 
wym Komitet Wojewódzki Wileński LOPP 
poczynił starania w kierunku uświetnien'a 
owego Jubileuszowego Tygodnia. Między in- 
nemi projektowane jest udekorowanie całego 
miasta barwami Ligi — żółto-białemi chor4- 
giewkami. Chorągiewki te poza swoją warto- 

Mówi się: 

    

      
    

        

   

   

  

     

  

   

    
  

    

gospodarst 

      

  

          

   

    

    
„ścią dekoracyjną mają na celu zasilenie środ- 

ów materjalnych LOPP. Nie można wątpić. 
iż tak jak w latach ubiegłych, społeczeństwo 
wykaże wysokie zrozumienie dla poczynań 

  

  

Bo każdy przyczynek do moralnej i mater- 

  

ei rozbudowy Ligi Obrony Powietrznej 
i Przeciwgazowej — to skrzętnie zbierany ka- 
piłał na Wadą trudne chwile wojenne. 

    

Nie czas będzie: ofiarowywać nawet najwię 

*sze sumy. gdy nad bezbronną ludnośc 
warczą gie płatowce. Łatwiej jest uj 

groszową ofiarę na polskie skrzydła, 
kiedyś spłacać ów dług, może nawet 

swojem życiem. 
Zrozumienie dla celów, poczynań i doko- 

nanych dzieł Ligi jest w społeczeństwie już 
aj b. duże, więc śmiało można się spo- 

dziewać, iż w Tygodniu Lotniczo-Gazowym 

Wilno rozbłyśnie jasnym kolorem polskiego 
lotnictwa. Chorągiewki można nabyć, w biu 
rze Komitelu Woj. LOPP (Wielka Nr. 51) 
lub też u inkasentów, którzy zgłaszają się do 
PP. włacicieli sklepów, domów i mieszkań 
z bałkonami. 

  

     

  

TEATR LETNI. 
Mąż z łoterji. Krofcechwiła amegykań- 
ska iw 3-ch akHfach Johnijon Voung. 

Zespół „„Bernardynki* żegna słu- 
chaczy-widzów wybuchem śmiechu. 
Farsy amerykańskie są bardzo naiw- 
ne, podobne do obrazków w książce 

dla dzieci do lat 10-ciu, pelne tkli- 
wości, moralności, radości życia i bez 
żadnych ości satyry. Jeśli jest jakx 
np. na odmładzającą się Maman, to 
ona się w 3-m akcie nawróci. Jęśli 
jest stara panna to śmieszna. Role 
były bardzo dobrze obsadzone. p. 
Rychłowska świetnie grała Mamę od- 
mładza ię, ap. Pawłowska śmie- 
szyla wszystkich ogromnie 
ofiary i wyglądem głodomo 
kundowały w wywołaniu efektów ko- 
micznych p. Jasińska, a p. Węgrzyn 
i p. Grehi Morska stanowili ładnie 
dobraną parę zakochanych. 

Cały pomysł dobry, akcja szła 
żwawo i rozgrzewała upiorne zimno 
ogrodu. zieloność jeszcze nie zżółkła 

     

  

    

  

     

  

   

    

drżała z chłodu... Bawiono się -do- 
brze.na widowni dość pustej. Pora 
wracać na zimowe leże! Hro. 

Tow. Przyjaciół Artystycz- 
nego Rękodzieła Wsi. 

W. Warszawie ukonstyluowało się stowa- 
rzyszenie pod nazwą „Towarzystwo Przyja- 
ciół Artystycznego Rękodzieła Wsi 

Stowarzyszenie to ma na celu: 
1) Podtrzymanie twórczości ludu w dzie- 

dzinie sztuki z uwzględnieniem jej prawdzi- 
wych, etnicznych właściwości, 

.2) Znalezienie dróg racjonalnego zużyt- 
kowania wyrobów sztuki ludowej dla potrzeb 
szerokiego ogółu. 

3) Torowanie dróg, znajdywa 

zbytu dla powstałych z tej a 
4) Skoordyno 

stwowych, ws 

  

  

ie rynków 
wyrobów. 

nie działalności władz pań 
łkich pokrewnych EA 

      

     

   

  

     

    

      

cyj społe: 

terenie kraju dla podtrzy 
ludu i raejonalnego rozbudowania polskiego 
rękodzielnictwa artystycznego ludu. 

Stowar: wyłoniło Zarząd Główny 
w nast. s : 

Prezes — Min. Janina Kalińska. 

Wiceprezes — Zofja Dobrzańska. 
Skarbnik — Wanda Opęchowska. 

Sekretarz Generalny — Mgr. J. B. Roba- 
kowski. 

  

   
złonkowie Zarządu: Min. Jadwiga Becko- 
Marja Dobrzańska, Amb. Wanda Filipo- 

wiczowa, Marsz. Marja Makowska, Zofja Mo- 
ścicka, Anna Pawlikowska, 

  

       

        

mowi Min. Paulina arzyńska, Marsz. 
Janina alska, Min. Hanna Zarzycka, Dyr. 
Helena Zwisłoci 

    

Biura Stowarzyszenia 
ul. Wilczej 1, m. 

" RADJO 
WILNO. 

ELA, dnia 17 września 1933 roku. 

Transm. z Krakowa. 11.30: Mużyka. 
11.57: Czas. 12.10: Kom meteor. 12.15: Po- 
ranek muzyczny. 13.00: Akademja Kół Śpie- 
'waczych. 14.30: „O chorobach i przechowaniu 
ziemniaków* odczyt. 14.50: Kom. meteor. roln 
14.50: Muzyka z płyt. 15.05: Audycja specjal- 

Muzyka. 2) „Święto Dożynek w Poi- 
1 3) Muzyka. 4) „O żołnierzu legjono- 
wym pogad. 5) Muzyka. 16.00: Audycja dla 
dzieci. 16.30: Pół godziny wiolonczeli (płyty). 
17.00: „Od czego zależy zdrowie naszych naj 
młodszych dzieci?* odczyt. 17.15: Koncert mu 

mieszczą się przy 

  « NIEDZ 

      

    

        

zyki podhalańskiej. 18.00: Słynni śpiewacy 
kabaretowi (plytyl. 18.35: Progr. na pon, » 
rozm. 18.45: Litewska audycja literacka. 

9: isko. 19.40: Skrzyneczka techn. 
lei 20.50: Dziennik 

Audy wesoła. 22.00: Muzyka 
: Wiad. sport. z 

„Warsz. i ych Rozgł. 22.40: Kom. meteor. 
22.45: D. c. muz. tan. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 18 września 

7.00: Czas; Gimnastyka; Muzyka; Dzien- 
nik porann 1 a; Chwilka gospodar.: 
11.57: Czas; 12.05: Muzyka; 12.25: Przegląd. 
prasy; Kom. meteor.: 12.35: Muzyka; 1 
Dziennik połudn.; 14 0: Program dzienny; 

„55: Komunikat; 15.00: Muzyka popularaa 
Giełda roln.; 15.35: Słuchawi 

1933 z. 

    

    

      

   

  

sko: dla dz ; 16.00: Utwory Piotra Czaj- 
kowskiego (płyty): 16.50: „Walka z ałkoho- 
lizmem* — poga 7.00: Pogad. franc.; 17.15 

  

Koncert kameralny; 18.15: „Nowe posun:ę- 
cia w naszej polityce eksportowej*—odczyt; 
18.35: Muzyka lekka; 18.45: Przemówienie » 
pożyczce marodowej; 18.55: Aud. żołnierska i 
strzel; 19.20: Pogadanka litewska w spra- 
wach aktualnych; 19.35: Program na wtorek: 
19.40: „Zagadnien filisterstwa“ — fe!j. 
20.00: Operetka , Miłość poety” (Fryderyka) 
Leha "Wil. kom. sport.; D. c, operetki; 
Dziennik wieczorny: D. c. operetki; 22.30: 

  

   

      

  

Wiad. sport.; 22.40: Kom. meteor.; 22.45: 
Muzyka tam. 

NOWINKI RADBJGWE. 
Z KRAKOWA DO WILNA. 

Dzisiaj w niedzielę o godzinie 9,25 wszy 

  

stkie« rozgłośnie polskie transmitują z Krako 
wa uroczystości otwarcia Parku Sportowe 
go, P.W| i W.F. pocztowców. Usoczystośći 
rozpoczną się odprawieniem polowej Mszy 
Św. poczem usłyszymy przemówienia i pre 
dukcje muzyczne 

PODHALE W. MUZYCE I PIEŚNI. 

O godzinie 17.15 rozpocznie się transmis 
ja koncertu muzyki podhalańskiej, pop:+ė 
dzonego słowem wstępnem St. Merczyńskie- 
go p. t. „Podhale w muzyce i pieśni*. Orkie 
stra pod dyr J. Ozimińskiego wykona suitę 
podhalańską Mierczyńskiego oraz tegoż kom 
pozytora „„Faniec gėralski“ trio na skrzyp- 
ce altówkę i wiolonczelę, następnie orygi- 
nalne pieśni i melodje podhalańskie wyko 
nają pp K. Norska i €. Izygrymówna. 

fRiolROŃ 
najtańsze lampy 
radjowe na świecie 

  

  

  

  

Wymiana dzieł naukowych 
między Polską a Sowietami. 

Już swego czasu donosiliśmy, iż Akadem 
Ja Nauk w Mińsku zwróciła się do uniwec 
sytetów polskich z prośbą o uskutecznian*e 
wymiany dzieł naukowych. Sprawa ta ostat 
nio została rozpatrzona i pomyślnie załat 
wiona przez władze uniwersyteckie. 

Wbzystkie uniwersytety w Polsce łączne 
«z wileńskim będą uskuteczniały z Białoruś- 
ką Akademją Nauk wymianę dzieł nauko- 
wych. 

Pierwsza wymiana dzieł ma nastąpić w 
październiku r. b. L 

Jadwiga Praż- 
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juo. Józefa W. 

  

1 Niedziela 

W 
/ Września | 

Dziś: Stygmat. 

Wschód słońca — a 5 m.12 

Zachód . —g. 5m. 50 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.8.B. 
w Wilnie z dnia !6-VIII— 1933 roku. ° 

Ciśnienie 755 

  

  

  Temp. średn. - 7 

Temp. najw. + 10 

Temip. najn. + 5 

Opad 3 

Wiatr — północny 

Tend. barom. — bez zmian 

  

— przelotne opady. 

— Pogoda 17 września według P. I. M. 
Zachmurzenie zmienne, z przelotnemi gdzie 
niegdzie opadami. Chłodno. Umiarkowane 
chwilami porywiste wiatry północno — za- 

chodnie. 

   

  

DYŻURY APTEK. 

Dyżurują dziś w nocy następu 
Paka — Antokolska 54, Sie 

go — Zarzecze 20, Sokołowskiego — Т\ч‹ p 
hauzowska róg Targowej, Szantyra — Le4- 
jonowa Zasławskiego — Nowogródzka, Za. 

kowskiego — Wiłoldowa, — Rostkow- 
skiego — Kalwaryjska 29, Wysockiego —- 
Wielka 20, Frum — Niemiecka 25, Augu 

Stefańska róg Kijowskie; 

SPRAWY SZKOLNE 

— Wieczorowe kursy kolejowo — mecha 
niezne o poziomie szkół Średnich technicz 
nych uruchamia Towarzystwo Kursów Te 
nicznych w Szczegóły w kancel 

w — Wilno, Holendernia 12 (gmazi 
ia wowej Szkoły Technicznej) w godz. 
17 i pół do 19 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZE 
- Kemuikat Peowiaków Wileńskich. S= 

kretarjai Koła P. O. W. zawiadamia, że > 
dn. 14 bm. sekretarjat jest czynny w środy i 
czwartki, od godz 18 dlo 20, w lokalu Sa. 

nym przy ulicy Ostrobramskiej 16 (w pol 
wórzu). 

Wszelką korespondencję 
łać pod adresem „Wile! e Koło Peowi: 
ków*. Sk pocztowa 195, natom's 
kwoty pieni przekazywać na konto P. 
K. O. Nr. 60.862 

— Ważne narady hurtowników P M. S. 
W ubiegłą niedzielę odbyło się w li Sto. 
warzyszenia Kupców i Przemysłowców w 
Wilnie walne zgromadzenie właścicieli hur- 
towni prywatnych wyrobów Państwowego 
Monopolu Spirytusowego z terenu woje. 
wództw: wileńskiego i nowogródzkiego. Ze- 
braniu przewodniczył gen rez. Radwiłłowicz 
Kazimierz. 

Zebranie uchwaliło . szereg rezołucyj w 
sprawie prywatnych hurtowni i wałki z sa- 
mogonem, które mają być przedłożone oduo< 
nym władzom. Między innemi zebranie pu 
stamowiło, by wszyscy hurtownicy ws u 
do Stówarzyszenia Kupców i Przemysłow 
Chrześcijan w Wilnie przy którym będzie 
utworzona sekcja tej branży. 

— Zrzeszenie Koneesjonatjuszy Wódeza_ 
nych. Ciężki byt kupiectwa branży wódcza 
nej spowodował powołanie do życia zał>- 
żonego jeszcze w 1929 roku Zrzeszenia Kor. 
cesjonarjuszy Wódczanych, 

Ostatnio wybrany na walnem zgromadze 
niu Zarząd energicznie przystąpił do pracy, 
składając do odnośnych władz szereg memor 
jałów i wniosków w sprawie ilości koncesvj 
wódczanych, walki z piciem politury i de 
naturatu. oraz walki z samogonem który 
w zastraszający sposób ostatnio rozsze. 
się. Do walki z tą plagą która podrywa za- 
równo byt koncesjonarjuszy wódczanych jak 
i „wpływów do Skarbu Państwa musi w 
pić całe zdrowe myślące społeczeństwo, 
szczególnie zainteresowane kupiectwo, 

ъ RÓŻNE. 
— Przyjęcia u komGrników. P. kierownik 

Sądu Grodzkiego w Wilnie, na mocy par, 33 
Rozporządzenia Pana Ministra Sprawiedliwe 
ści z dnia 1 grudnia 1933 r o Komornikach 
|Dz. Ust. R. P. Nr. 107, poz 886) ustalił ad 
dnia 15 września 1933 r przyjęcie interesz 
tów przez T Sądowych w W 
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Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. żołądka i jelit 

przyjmuje od 12—2 i 4—6 

Wilno, Kwiatowa 7, tei. 14-25 

  

TURBINA 50.000 oryg. 
tytuł. 55 

  

TEATR | MUŻYKA 
- w Teatrze 

Letni 
4 odbę 

  

2 Ostatnia popołudniów. 
niedziela 17 wr 

się ostatnia - popołud 
którą da ana R 

    

   

  

   

  

    

  

     

    
  

niego sezonu, n: 
komedija 

  

   
- Wiec zorem o godz. 8 m. 30 BR 

17 września) Teatr Letni daj 
krotochwilę amerykańsk 

Joung a w przerób 

  

     

   
- Teatr — Kino Rozmaitoś: 

jska — Ostrebramska 5. Dz 
17 wrzenia 4 seanse, 
wypełni piękn 
—kino 

pomy 

      

    

  

ąc uroczy melodram. w ! 
„Zosia Druchna* (A. Ładnow- 

skiego z mu Wyganowskiego) zarówro 
przez wstaw: e do tygodniowego programu 
iematu ludowego, jak nadew: 
pełne wykorzystanie radosnego 
madonny Hanki Wańskiej, która wiośnian 

iem, śpiewem i intuicyjną grą aktor 
stworz yła sns popisu WTA 

k „Licytt 
Maritzą i ASC Diet- 

rich Herbertem Marschallem w rolach głów 
nych. 

Ceny balkon 40 gr., parter 70 i 99 gr. 

- Występ, Olgi O Ostainie przed- 
en 2 „Lutnia so- 

j wioną pubii- 

która oklaskuje zarównuo wykona 
li tytułowej Olgę Olginę, jak i cały 
zespół: z Halmirską, Dembowskim. 

: wińskim na czele, Wkrótce „Gejsza“ 
mimo wielkiego powodzenia schodzi zuy 
nie z repe rtuaru z powodu kończącego się se 
zonu. ag 

Początek o godzinie Ceny 
iejse od 25 gr.? 

a popołudniówka w „Lutni*. 
»rownictwo Teatru pragnąc dać możno 

zenia „Gejszy“ tej części publicz 
która bywa tylko na iprzedstawieniach po 
południowych. wystawia dziś o godz. 4 pp 
„Gejszę* w premjerowej obsadzie z wyste 
pem gościnnym znakomitej artystki opery 
wi $ Olgi JEMY: 

     
   

    

  

      

   

       

  

     
   

  

  

   

8 wieczorem. 

      

   

  

       
     

    

   
  

        

- Występy Opery Srołkczaa] w: Wilni 
Kierownictwo Teatru Muzycznego „Lutn 
rez BRDĘ obecnie prz 

      

      zd dQ Wilna zes 
najwybitniejsz: 
czele, 

   

  

     

      

nemi ma 
*kapelr 

- AAC 

pod bat 
Wólerjana 

zapowiada następ 
iacze - peret* 
Godunow'-, 

Fausi“ 1 

     
   

  

   i. Eilės ośeietka „Go i- 
j obsadz 8 

na bedzie 
POdŁEGZEAŁE dnia 18 bm. na dochód przed 
szkola Rodziny Policyjnej. 

Niewątpliwie sala będzie wypełniona po 
brzegi niet ze względu na operetkę 
przedews m na pożyteczny cel. 
na to przedstiawienie nie będą podwyższone. 

   

       

  

Ceny w Wilnie. 
  

  

         

    
    

    

  

   

CENY ZBOŻA I LNU ZA 100 kg. W ZŁ. 

yto — 16,70: przenica — 21,50;  jęcz- 
mień „00; owies — 14,00: siemię lnia- 
ne — 30.00, 

CENY MAS ZA 1 KG. W ZŁ. 
wyborowe: hurt 2,80; detal — 3,29 

stołowe: hurt — 2,60; detal — 3,00 
solone: hurt — 250; detal — 2,80. 

CENY SERA ZA 1 KG. W ZŁ. 
nowogródzki: hurt — 2,10; detal — 2.18 
litewski: hurt — 1,60; detal — 1.80 
lechnicki: hurt — 1,80; detal — 2,10 

hurt — 1,60; detal — 1,80. 

CENY JAJ W ZŁ. 

trapistów: 

   

    

  

Nr. 1 — 5,70; Nr, 2 — 5,10; Nr. 3 — 
4,50; 

za 1 sztukę w gr.: Nr. 1 — 11; Nr. 2 —- 

10; Nr. 3 — 9, 

ENY MIĘSA ZA 1 KG. W! ZŁ. 
е — 1,05; cielęce — 1,15; baranie 

  

1,50; schab — 

50; szynka gotowana 

    
   

    

wieprzowe 

W ZŁ. 
pie śnięte -— 

ki — 1,80; płocie — 1,20; oko- 
anka ryb drobnych — 

  

  

mies 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
KRADZIEŻE I ZŁODZIEJKA. 

Okradziono mieszkanie przy ul. Tusku- 
lańskiej Nr. 10, należące do Heleny Bańkow 
skiej. Nieznani sprawcy w czasie nieobecność 
ei domowników, po wyrwaniu zamka i sksh, 
la, dostali się do wnętrza i wynieśli garde 
bę, bieliznę damską, pościelową i inne dro5 

ne rzeczy, wartości 400 zł. 

   

  

Aresztowano zawodową złodziejkę Teo 
<iczję Szpak z ulicy Piłsudskiego Nr. 63, któ 
ra na rynku na Zarzeczu wyciągnęła jednej 
z kupujących tam pań portmonetkę z pie 
niędzmi. 

ARESZTOWANIE SPRAWCY PORANIENIA 
KOBIETY PRZY ULICY KOLEJOWEJ. 

Wczoraj donosiliśm znalezieniu pr: 
przechodniów na ulicy Kolejowej, wpobłiżn 
kina koleiowego, młodej kobiety — Wera 
niki Neronowicz z głęboką raną w okolicy 
Serca, 

Jak się dowiadujemy, w toku przeprowa, 
ćzenego qoehGdzenia policja ustaliła spraw 
cę peranienia Neronowiez i aresztowała go 

Okazał się nim niejaki Jan Boliński (Nie 
a), osobnik znany policji z szercga 

awaniur. 
Z polecenia władz sądowo - Śledezych 

ińskiege osadzono w więzieniu na Łu 

     

        

DO WILNA Z PODRZUTKIEM, 

Na posterunek kolejowy zgłosiła się wezo 
raj niejaka Helena Michrowiezowa, miesz 
kanka jednej ze wsi pod Łyntupami z ma 
łem dzieckiem na ręku i złożyła następując 
zamełdowanie: w chwili wsiadania do pocia 
gu na stacji Łyntupy. zbliżyła się do r i 
nieznana kobieta i poprosiła, by na chwilę 
zaepiekowała się dzieckiem. 

Michrowiezowa zgodziła się. 
jednak kobieta gdzieś znikła, 

Dopiero z chwilą przybycia do Wilna zra 
zumiała M., że nieznajoma w ten sposób 
podrzuciła jej swoje dziecko, 

Zeznania Michrowieczewej zaprotokółowa 
ika zaś ulokowano w przytułka 

(e) 

    

     

Nieznana 

    

Odnalezienie zaginionego obrazu. 
iRozeszła się wiadomość 6 odnalezieniu 

w Wilnie obrazu pędzla słynnego mist 
polskiego Kossaka, obrazu, który przed 14 
laty zaginął w Rosji Sowieckiej. 

Szczegóły tej sprawy przedstawiają się 
następująco: 

Przed 10 laty, mieszkaniec Wiłna, p. A. 
w czasie swego pobytu w Saratowie, poza 
stawił pod opieką swych dobrych znajomych 
dwa cenne obrazy, w tem jeden obraz Kos- 
saka oszacowany na znaczną sumę. 

Po powrocie do kraju p. A. kilkakrotnie 
zwracał się do swych pozostałych w Rosji 
znajomych z prośbą o przesłanie mu tych 
obrazów do Wilna. 

Tam czekano na okazję, która wreszcie 

przyszła, 
Z Saratowa wyjeżdżał do Polski pewien 

inżynier-geometra, cieszący się całkowitem 
zaufaniem zainteresowanych, który zgodził 

Poż 
Z Mołodeczna donoszą nam 0 pożarze we 

wsi Bojary, gminy lebiedziewskiej, gdzie z 
powodu zaprószenia ognia przez domowni 
ków spłonęły wszystkie tegoroczne plony 
mieszkańcami tamt. Aleksandra Sęlecha. PA 
niósł en straty na 1.100 złotych. Z jego za- 
budowań gospodarczych ogień przerzacił się 
do sąsiada Andrzeja Ryszkowskiego, któremu 
spaliła się tylko stajnia i poniósł straty na 

     
się przewieźć oba cenne obrazy p. A. do 
Polski 

P. A. obrazów tych nie otrzymał. Co się 
z stało — nie wiadomo. 

  

Minęło sporo czasu P. A. pogodził się 
już ze stratą, aż nagle całkiem nieocze- 
kiwanie nładzieja otrzymania zagubionych 
obrazów, zajaśniała dla p. А. w całej pełni. 

Ostatnio p. A. będąc miłośnikiem sztaki 
malarskiej, wstąpił do jednego ze sklepów z 
antykami w Wiilnie i zauważył tam wśród 
obrazów, swój zaginiony obraz Kossaka, tęn 
sam obraz po który przyjeżdżali do niego z 

Ameryki i proponowali mu znaczną cenę. 
O edkryciu swojem p. A. niezwłocznie po 

wiadomił władze śledcze, które obraz ten 
tymczasowo  zakwestjonowały. Właściciel 
sklepu twierdzi, iż obraz otrzymał na komis. 

Dalsze dochodzenie w tej sensacyjnej 
sprawie trwa. (e) 

ary. : 
blisko 200 zł. 

Inne budynki' gospodarcze uratowano. 
Z Oszmiany donosza, że we wsi Podjur 

gielany, gminy dziewieniskiej spaliły się dwa 
domy mieszkalne oraz wszystkie budynki 
gospodarcze braci Żamojeciów Adama i An 
toniego. Ponieśli oni straty na blisko 5000 
zł. Przyczyną pożaru była wadliwa budowa 
komina. 

zainteresowaniem. UWAGA! Film jest od początku do końca MÓWIONY i ŚPIEWANY PO ROSYJSKU. Wkrótce w kinie HELIOS 

1,60 , 

  

Z życia żydowskiego. 
SPRAWA ŻYDÓW NIEMIECKICH NA i 

FORUM ŁIGI NARODÓW. “a 

A propos koniec 
sezenu. 

To już przyszło. Na 
     

  

To musiało przy 
jach 
„Milcz 
Leni 
Wiiti 
wą i 

   Wielkie wzburzenie w sze rokich kołach ży- 
dowskich wy 

   

    

     
  

waty, koszule i.. wach sklepowych 1 
ką 

   

        

jumy ie, Ulo     
       

nad pr 

Według donie- 
żeni do n 

pli w е 
to lata tem, by spra 

- wa Żydów nielnieckietk: por ruszona była jedy 
nie podczas d skusji Ad n 

  

recenzje 

  

kolorowe te 

  

jęczyny 
  szlus! 

  

ne“... Lato — nis, kaput, 

  

   
wie był to mizerny twór — 

los wszelkich dziwolągów r 

Właść 
  stawia sig, naj 

strowanego { 

  

i, podeielając 

krótki i nędzny miato žywot. C 

gdakaliśmy nad 

     

    

    tury. eszyliś 

my się na nie, chuchaliśmy, 

chudziną, jak nad kimś dobrym, a ono to 

tylko zrobiło solidnie, 

ka solidna firma. 

    perspektyw) 
Anglji -otwie że plajtnęło jak ja- i 
by mimo króla” choć 

wisku p: 
społeczny: 

szereg żyd. Г 
oslry i energiczny pro 

  

        
   Jałe szczęście, że 

kolorowe afisze w kraju i zagranicą wiesz- З 

ezą, že niema to jak polska jesień, polski POSIEDZENIE ŻAŁOBNE GMINY 
wrzesień — nikt nie pokwapił się sprawdzić. ŻYDOWSKIEJ. 

  

Pięknieby na tem Gdyby to te 

„Śliczne dni złotych liści i wrzosów*? Gdzie 

„pogodna“ zaduma przyrody, układającej 

się do snu*? Jak lato, tak ieje: już wprost 

z przyzwyczajenia. Ludziska z urlopów wró 

cili chorzy. Boromentole, inhalatorzy i ko- 

gutki trzeba będzie sprowadzać wagonami. 

Cukierki od kaszlu i inne trucizny — też. 

Dziennikarskie serce tylko trwa w L 

dzialošci: siedzi taki — obok i huka jak 

bec Bój się Bayera, człowieku! — powia 

Czemu się nie leczysz? 

wyszedł! ui У związku ze zgonė 
fec Chaim) jednego z n 
torytetów rabinicznych  współczesneg: 
dostwa odbyło się w sobotę posiedzenie ża 
łobne zarządu wileńskiej gminy wyznan'o- 
wej wraz z rabinatem. 

Na posiedzeniu wybrano też 
która w imieniu gmin 
dział w pogrzebie 
duniu. 

dryblasy na kortach tenisowych! 

    

francuskiego, J. 

  

delegacię 
wileńkiej weź 

Gaona—cudotwórcy w Ra 

  

rzenia, pi 
sieczy wied: 

    
      

   
strowanego, 

     
Ale już po 4,; 

dam. I šnix 

  

wszystkiem. Szlus. 

— (o? leczyć się? Dawno już bracie nie Wędrówki 

sklepu do sklepu, a raczej... defilada 

przed wystawami. — Buty, kalosze, palta, 

ubranie i wikt: gdzie taniej? Kto da na raty? 

Potem druga wędrówka 

Zaczynamy jesienną karuzelę. 
mam na wódkę. Chyba w „Maeieja* kredyt od 

do narodu 
otworzą. 

iwko     
  

Mocny to człowiek. Ma zasady i wyraźne 
iela do Pracy mad 

        
    

oblicze — wcale fjoletowe... Ale i jemu ude — od przy 
rzyło niedawno do głowy. Pamiętacie? —  Przyjź еа z pełnem romantyzmu słowem: 

był taki sen — złuda: wylazło słońce, Ludzi- Pożyc wiecki 

  

darstwa“ to beznadziejna sprawa. Sam 

bardzo bogatego 

co uści- Tylko, że 
znam 

ska szaleli z rado 

skał wł Pewnie z radości 

podskoczyły ceny na owoce... Wtedy to m 

mocny człowiek dostał blekotu. Zaczął pi 

   
   

Znam takiego. 

   

  

człowieka: —, 

Ma co- vw 

ą teścio jednego 

  

   
   

  

*komornik i to w dobrym rewirze. . Zawod 

  

dzień na obiad, 

ci herbatą i k 

czasem nawet przyjmuje g.Ś 

anapkami ze śledziem. Ten io 

niedawno jak lekarz do głu 

odbytej kuracji. Krzy 

Co jest? n jego, od roku 

iktykant pożyczył jednemu w 

pokłosia 

    

    

    

o parkach w parku, o miłości, o bzach bo- 

dajże, o wiochnie, Raz (wtedy miał na wód- 

kę) zdawało mu s 

tedralnym babniilka baśki sprzedaje. 

mu to potem przeszło po 2 syfonach wody 

  

      

  

chego po szczęśliwie     przy placu K» 

Ledwie 

  

nawet, że 

  

    
    

   

  

stawia. perypetje 
Anglji.    pa 

  

    

  

      

  

sodowej, wziętej wewnętrznie i zewnętrz- biurze piętnaście papinych złotych... Boga- Wał 

nie... ty komornik walił pięścią w stół. ai“ p wiersz 

Swoją drogą, były to piękne dni. Te chio On mnie zrujnuje, wołał, ten łobuz! Wy- Pow ieść wiosenna” 

paki rozhasane przy koszykówce, te foto-  dziedziczę! Toż lo panie utracjusz, u—tra— sa P. kenia        
te biało ubrane emon. 

  

grafje pod Zamkową Górą, Józefa 

  

Dr.Zeldowiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz- 
ne, narządów moczowych 
od g. 12--2 į 4—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel. 277 

Łodzianin Tapicer-Dekorator Władysław 
Szczepański, otworzył wytwór- 

nię mebli miękkich w Wilnie ul. Niemiecka 2 
sklep frontowy, gzie poleca własnego wyrobu. naj- 
moderniejsze otomany, tapczan-łóżko, fotele klu- 

bowe i koszetki oraz przyjmuje zamówienia w za- 
kresie tapicerstwa n także przerabiam wszelkie 
miękkie meble i wykonywam gustowne dekoracje. 
Wykonanie solidne i punktualne, obsługa fachowa. 

  

Akuszerka 

ara Lainejowi 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

W. Z. P. Nr. 69, 

Dt Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
i moezopieiowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
teiefon 10-90, 

od godz. 9—i2 1 4—8 

  

  

  

MEBLE Ё MEBLE 
NAJWIĘKSZA NA WILEŃSZCZYŹNIE 

FIRMA MEBLI 

HenbioWs M. WILENKIN i $-ka egz; od 
Wilno, Wielka 21 (poprzed. Tatarska 20) 

poleca wszelkiego Sie meble w dužym 
wyborze tanlo i soiidnie 

IKOWALSKINA 
NAJUPORCZYWSZIE 

[BÓLE GŁOWY.   
  

  

  

  

ie Sturze, 
teatralne 

brskiej. prz 

    

a. przy 
io Polsce powojennej b. 

INoulensa. Feljeton 

knie ilustrowany 
kiej — oto szereg 

cych pozycyj tego numeru 

a 

ficzno - polityczna Julie 

vi europejskiego“, 
nacjonalizmom 

przedewszystkiem duchowem. 
studjum „Ekonomika i cel gosps- 
przedstawia wpływ teorji post 

a doktryny ekonomiczne w. 
stkiem na naukę liberałów 

iański reasumuje w 
marginesie jubileuszu W 

literaci 0- publi У 

Tade usz Grzebieniowski drų 
artykuł histor) 

ja. lorda Du 
Sprawy 

  

i literackiej ostatni zeszyt 

Czechow 

  

WŚRÓD PISM. 
Nr. 41 „Wiadomości Literaekich* przy. 
i - zywiekiej « o zi i s 
     
   

  

   

   

  

   
     

      
   

   
   

  

Z profesa 

wspomnienie 
ygodnio. 

kroni 
r, ko- 

    

awinem 
i 

      

ująco presd 
godnika Iite_ 
Bogaty ma 

    

a tualnošė Niez 
anki polityczne w 
królem, lub choć 

ebieniewski) w któ 

   
   

„Wertepow pogr. 
atmosferę ohecny 
wschodnich. Pulsem » 
ń chwili bije 

a m. in. 

атБг 

   
   
   
   

  

     
artykuł o Od 

ajmuja. 
Tygodnika м- 

  

   

    

    

  

     na Bend 
skiero owaaa 

współczesnym i 
awołująca klerków wszystkich narodów eo 

zjednoczeniem Europy nietylko 
pod jednem kierownictwem politycznėm ale 

Andizej : Jało_ 

      ‚ ртлес 

i Marksa, K. 
    

  

     

    

гпу р. & „Ро!- 
„Ww którym przed. 
polskiej na terenie 

    

„Dry 
Juljana: Prz „©- 
nowele J 

oraz 
niewinności* w 

    
   

  

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

Wileńska 7, tel. 10-67 
od godz. 9—] i 4—8 

GROUPS AND SINGLE 
N. Gawrońska 

University CollegeLondon 
Zawalna 22 m 8 

2 — 4 1 оа 6 — 8 tel. 838. 

Poszukuję 
służby 

do wszystkiego, posiadam 
dobre świadectwa, 
ul. Pertowa 19—14. 

  

  

SPRZEDAJĘ 
pokojowe DZIAŁKI ZIEMI 

r : „ , | dowolnej wielkości nad 
в mieszkanie z wszelkiemi | brzegiem rzeki, 12 kil. od 

ZE ISO Sło wadził sie ma alio wygodami do wynajęcia Wilna, 3 kil. od stacji, 
P DIZED = ® Zygmuntowska 20. Wiad. | ! kil. od szosy. Wilno, Mickiewicza 22. Piłsudskiego 13—65. 

Aaa dozore 

  

Młody ORA ae 
runkach poszukuje jakiej- 
kolwiek pracy. Posiada 
belgijski dyplom szof.- 
mech., może udzielić ko- 
repetycji. Adres: Admin, 
„Kuj. Wil.* pod „młody*. 

  

  

  

Mieszkanie 
nowoczesne z wygodami 

2 duże pokoje z kuchnią 
do wynajęcia. Antokol, 

Holendernia 5, 

Mieszkanie 
6 pokojowe, świeżoodre- 
montowane z wszelkiemi 
wygodami i owocowym 
ogrodem. Ul. Kalwaryj- 
ska 156 (vis a vis Koszar) 
informacje na miejscu lub 

ul. Portowa 3 m. 19. 

    Zapisy uczniów. i uczenic od godziny 10 — 20. 

Iginą! KOT | BAR pod Kilkien 
Mickiew:cza 33. 

czarny, pod pyszczkiem Sh żę . 3 ; kekės Išpel iais, Wydaje: šniadania, obia- 
ра dy, kolacje. Zdrowe sma- 

A aa idea: czne i obfite. Ceny nis- 
kie. Abonament obiado- 
wy 25 zł. — GABINETY 

panienka poszukuje pra- 
STAŁĄ 

cy ekspedjentki, lub kel- 
płacę, zwrot podróży o- 

nerki. Dowiedzieć się w 
trzymają prócz prowizji 
zastępcy losowi. Zgłosze- 

Redakcji „Kurjera Wileń- 
skiego". 

    3 pokojowe | 
mieszkanie 

suche, z elektrycznością, 

do wynajęcia. 

Połocka 13. Telefon 505. 

B. nauczyciel gimn. 
udziela lekcje i korepetycje 
w zakresie 8 klas gimnar- 
jum ze wszystkich przed. 
miotów.Specjalmość mate 
matyka, fizyką, jęz. pol- 
ski. Łaskawe zgłoszenia da 
administracji „Kur. Wil” 
pod b. nauczyciel. 

  

  

nia „Kredyt* Lwów, Ki- 
lińskiego 3.     

Śl Najlepszy film „pod słońcem" | Wkrótce 

Kino LUX| SYNIŃDYJ z: | 7. CZEMP 
  

  

OGROMNE POWODZENIE! 
Arcydzieło odznaczone Złotym Medalem, Łzarująca królowa ekranów Norma Shearer w rsmionach Fre. 
drica ŚMI Mr. Jakyl i Dr. Hyde) w najpiękniejszym filmie miłosnym, jaki kiedykolwiek wyprodukowano 

UŚ PLECH SZCZĘŚCIA... HELIOS 
ŚPIESZCIE UJRZEĆ! OSTATNIE DNI! 

NAD PROGRAM: Najnowsze atrakcje. 
nse o g.4,6,8i 10.20, w niedzielę od g, 2-ej. 

  

    

  

  

= Wkrótce OCAŁ UN Według znakomitej sztuki FODORA. 

PA M = gigantyczne p E Zachwyt prasy zagranicznej. Kolo- 

= arcydzieło PRZED salne powodzenie na ekranach stolic 

е wielkiej 4 u ER świata. Wilno oczekuje zniecierpli- 
4 Z wartości $ T E wieniem ten przebój. 

Ostatni dzień! Z powodu wysokiej wartości artystycznej film dla młodzieży dozwolony. 
Cudowny przebój W roli gł. rozkoszna, urocza ROSITA PAN 

filmowy, 
„godowy przkó „KRÓL CYGANÓ 

bożyszcze kobiet JOSE MOJICA. 1417333 imoue34 Kioqj 
MORENO oraz najpiękniejszy amant 

ierqsue384X9 asuwuioi sulodn 

  

CASINO 

(ASIU 
DŹWIĘKOWE KINO 

„ROXY“ 
Mickiewicza 22, tel. 16-28 

Człowiek 

któremu zostało 

nie najlepszej pol- 
skiej komedji p. t. 
Oryginalna treść.   

jutro premjera! Czar, który 
oszałamia wszystkich stał się 

przyczyną jej nieszczęścia 

Pierwszy najnowszy film ze 

Dziś ostatni dzień! 

Jak ma spędzić czas? 

„złotej serji* produkcji 

Rewelacyjna atrakcja filmowa | 

„6 godzin życia 
Warner Baxter, Mirjam Jordam i John Boles.„Ni xp: Deda 

Banda wesołków ZULA POGORZELSKA, ADOLF DYMSZA, KONRAD TOM, FERTNER i in 

ZGUBNY CZAR 
1933/34 „Paramountu”. W rol. gł. MIRIAM HOPKINS. 

O czem wpierw myśleć? Dla młodzieży dozwolone. 

Nowy ciekawy 
problem. O palmę 

pierwszeństwa 
w, grze walczą: 

w bezsprzecz- 

0 WA MALŽEN „„ROMEO i JULCIA'* (PiURO POSREDNICWA MAŁŻEŃSTW) 
NAD PROGRAM: Tygodnik Foxa i niszczenie książek przez studentów niemieckich. 

Początek seansów o godz.: 4, 6, 8 i 10,20. Ceny popularne. 

|. Wydawnietwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 

Baczność 
Cierpiącym na kamienie żółciowe 

połecamy środki Homeopatyczne pod gwarancją 

iż kamienie żółciowe zostają usunięte w prze- 
ciągu 16-tu godzin. Jednocześnie udzielamy 
informacji w zakresie wszelkich chorób. Zapytania 

o informacje należy kierować piśmiennie pod adres: 

Śląski 

stępstwo na 

Generalne za- 

Łódź, ulica 

Dom przyrodoleczniczy. 

byłą Kongresówkę. 

Śródmiejska Nr. 71 m. 16. 

  

  

Już wyszła z druku 
broszura Wacława Zaleskiego p. t. 

„Słowo po ośmiu 
latach więzienia” 

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

Słowo. 
Do nabycia w księgarniach i kioskach. 

Przedstawiciele 
powiatowi i agenci we wszystkich miastach i mia- 
steczkach woj. Wileńskiego i Nowogródzkiego z ka- 
pitałem kilkadziesięciu złotych potrzebni. Duże 
zarobki zapewnione. Oferty piśmienne pod „S. C.* 
do administracji „Kurjera Wileńskiego" Wiln*. ulica 

    
  

  

Przy zakupach prosimy powoływać się     Biskupia 4. na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim, 

  

  

  

OGŁOSZENIA 
Nu Veiko 

PRZYJMUJE 

na najbardziej 

dogodnych warunkach 

ADMINISTRACJA 

$Kucjera Wilakakiepa* 
UL. BISKUPIA 4 

1044903000 PLL La 

A ATA I A AVO ITT IT TI ANSI TEIKS 

GE olbrzymie, masowe arcydzieło—rewe- Cały świat zachwyca się grą 
WSTRIECZNYJ lacja SOWIECKIEJ prod. 1933-34 ocze- fenomenalnego 7-letniego 

kiwane z gorączkowem dziecka JACKIE Re 
—  igenjalnego WALACE BEERY. — — 

Instytut Piękności 
Oddział Paryskiej f-my 

„KEVA“ 
ul. Mickiewicza Nr. 37 

telefon 6-57 
przyj. od godz. 11-е) do 

|-ej po południu. 

Odmładzanie twarzy. Le- 
czenie wszelkich wad cery 

Masaż i Elektryzacja. 
W.Z.P. 58. 

Place budowlane 
w centrum miasta do 
sprzedamia. Dow. się: 
Wilno, Benedyktyńska 2, 

m. 1, lub 
Mickiewicza 22, m. i. 

  

Studentka Uniwersytetu 
we Florencji (Włochy) u- 

dziela iekcyj 

języka włoskiego 
według najnowszej metody 
Uniwersytecka Nr. 1 m. 10 

Działka leśna 
40 ha do sprzeda- 

nia odpowiednia na bu- 
dowę letniska od Wilna 
godzina koleją Wilno— 

Lida, od stacji kolejowej 
2 klm., od rzeki '/; klm. 
Informacje: Wilno, hotel 
„ltalja* pokój Nr 1 od 11 

do 12 godz. 

  

Drukarnia „ZNICZ%, Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40. Redakter odpowiedzialny Witold Kiszkis.


