
Bek X. Mr. 3II (2852). 

  

  

REDAKCJA | ADMINISTRACJA: Wilue, Biskupia 4. Telełony: Redakcji 79, Administracji 99. Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od g 

Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od godz. 12— 1 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: od 
CENA PRENUMERATY: miesięcznie s ednoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 3 zł., z odbiorem w administracji 2 zł. 50 gr. Zagri 

86 gr. za mm, jedneszp., ogłoszenia mieszkaniowe—30 gr. za wyraz. Do tych cen dolicza sięz za ogłoszenia cyfrowe i 
Za numer dowodowy 15 gr. Układ ogłoszeń 6-cie łamowy, za tekstem 10-cio łamowy. 

   

wiilms. Miedziela 19 Listopada 1983 =. 

NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

Sens deklaracji berlińskiej 
„Deklaracja o nieagresji", wymie- 

miona podczas wizyty posła polskiego 

w Berlinie, p. Lipskiego, u kanclerza 

Hitlera, zawiera w sobie oświadcze- 

nie że: 

1) rządy polski i niemiecki są zg0- 

dne co do zamiaru rozpoczęcia bezpo- 

średnich rokowań celem uregulowa- 

nią wszelkich „spraw dotyczących о- 

bu krajów”, 

2) rządy polski i niemiecki wyrze- 

kają się wzajemnie uciekania się do 

siły w stosunkach między sobą. 

Oba te oświadczenia, o ile chodzi 

o stronę polską, nie zawierają nicze- 

go takiego, coby mogło być rozumia- 

ne jako zmiana dotychczasowego sta- 

nowiska Polski wobec Niemiec, Nikt 

nigdy mie miał powodu wątpić, że 

rząd polski gotów jest do rozmowy na 

temat uregulowania spraw, które bo 

zostawały dotąd otwarte lub nieuregu 

lowane w stosumkach pomię- 

dzy temi dwoma państwa- 

mi. Równie dobrze wiadomem było, 

że Połska wojny prewemcyjnej z Niem 

cami wszczynać nie będzie, 

Wszelkie oświadczenia i manife- 

stacje, które tu i ówdzie mogły być 

mylnie interpretowane, jako antynie- 

mieckie, miały jedno na celu: stwier- 

dzenie, że na żadne targi z Niemcami 

w sprawie swego terytorjum Polska 

nie pójdzie i na wszełką „action dire- 

„——ete" z tamtej strony odpowie bezwzglę 

dnym i kategorycznym odporem 

Stwierdzenia takie były potrzebne, 

gdyż wskazały wszystkim tym, którzy 

chcieli w to wątpić, a przedewszyst- 

kiem samym Niemcom,'o jakich spra 
wach Polska chętnie będzie per- 

traktować, a o jakieh wszelka rozmo- 

wa jest wyłączona. Dziś nikt w 

Europie już nie powie, że Polska, go- 

dząc się na bezpośrednie rozmowy # 

Niemcami, skłania się do targów w 

sprawie granic. To też oferta niemiec 

kai z 2-go majai z 15-go listopada rb 

nigdzie nie czyni wrażenia że pód tym 

względem cokolwiek się w Polsce 

zmieniło. 
Tak też jest istotnie i dłatego wia- 

domość o deklaracji z 15-go bm. przy 

jęta została w Polsce ze spokojem 1 

zadowoleniem. Że nie zamąca ona w 

żadnym stopniu stosunków sojuszni- 

czych z Francją — dowodem tego jest 

jednomyślna prawie (z wyjątkiem obu 

skrajnych skrzydeł) opinja prasy fran 

cuskiej. 

To co jest rzeczywiście nowem i 

niezmiernie ważnem w deklaracji z 

dn. 15 bm. dotyczy stanowiska 

Niemiec. Unikały one dotąd syste- 

matycznie wchodzenia w takie ukła- 

dy z Polską, któreby wiązały ich swo- 

bodę ruchów w sprawach polity- 

cznych, prowadząc politykę po- 

tęgowania środków wymuszających 

na Polsce pożądane ustępstwa. Poli- 

tyka ta zawiodła na całej linji, wyka- 

zująe Niemcom, że mimo i wbrew 

niej — dokonywa się inny proces: 

spotęgowanie sił odpor- 

nych Polski. Ź drogi wytknię- 

tej przez Stresemanna 

wrócić, 

Ale dokąd? Czy deklaracja z 15-go 
rozumiana jako 

  

wypadło za- 

b. m. powinna być 

zasadnicze wyrzeczenie się celów nie 

mieckiej polityki wschodniej? Sądzi- 

my, że trzeba się strzec podobnych po 

chopnych konkluzyj. Geńeralne linje 

polityki państw nie zmieniają się z 

dnia na dzień, zwłaszeza, jeżeli były 

wytyczane z takim nakładem propa- 

gandy, jak to miało miejsce w danym 

wypadku. Cel pozostał ten sam, ale 

'wążnem jest to, że, obrawszy sobie pe- 

wien plan działania, ofenzywa niemie- 

cka doznała w nim załamania. Prze- 

ciwnik nasz stanął przed alternatywą: 

1) zawrzeć rozejm i opra- 

cować inny plam działania 

  

zaniechać walki i 

do pertrakta- 

lub 2) 

przystąpić 

cyjo pokój. 

Jeszcez raz należy przestrzec przed 

zbytnim optymizmem ' nie dopatry- 

wać się w manewrze ogólnego 

odwrotu. Niezawodnie, rozejm jest 

krokiem do pokoju, jest odpręże- 

niem psychicznem, Ale na to, 

  

JÓZEF LIPSKI, 
Poseł Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie. 

  

aby naprawdę doprowadził do poko: 

ju, potrzeba, aby środki podniecające 

przestały być stosowane. Zobaczymy 

niebawem czy i w jakim stopniu na: 

stąpią pod tym względem zmiany w 

wewnętrznej propagandzie niemiec- 

kiej. 

Jakiekolwiek będą dalsze skutki 

deklaracji o nieagresji, jakiekolwiek 

umowy i pakty dojdą do skutku pomię 

dzy Berlinem a Warszawą, gwaran- 

tem ich wykonywania przez Niemcy 

będzie stosunek sił (nietylko 

zbrojnych) pomiędzy kontrahentami, 

oraz ich pozycja międzynarodowa. 

Polityka siresemanowska oparta 

była na założeniu słabości Pol. 

ski i zależności jej od czynników 

międzynarodowych. Założenie to oka 

zało się błędnem, niwecząc budowane 

na niem plany i rachuby. Deklaracja 

o nieagresji, inaugurując nową poli- 

tykę hitlerowskiej Rzeszy i — być mo 

że prowadząc do tych samych ce- 

lów, pragnie ją oprzeć na założeniu 

liczenia się z Polską jako z kontra- 

hentem silnym i w siły rosną- 

cym. To założenie nie zachęca do ag- 

resji nawet po rozejmie, obliczonym 

na przygotowanie się do nowej ofen- 

zywy. Byleby w tym samym okresie 

druga stroma nie zasypiała gruszek w 

Testis. 

  

popiele. 
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15-!есте Republiki 
Łotewskiej. 

RYGA, (Pat). W związku z uroczy- 
stością 15-lecia niepodległości Łotwy 
przybył dziś do Rygi naczelnik państ- 
wa estońskiego Paets w towarzystwie 
ministra spraw zagranicznych Selja- 
ma i ministra wojny gen. Lilla, Całe 
miasto udekorowane jest flagami o 
barwach państwowych. 

* 

Na uroczystości 15-lecia Niepodłe - 
głości Łotwy z Wilna do Rygi wyje- 
chat dowódca 5 p. p. Leg. pułk. Peł=' 
czyński, który na uroczystościach ło- 
tewskich reprezentuje armję polską. 

Akademja w Warszawie. 
WARSZAWA, (Pat). W sobotę o 

godzinie 18 w kamienicy książąt Ma- 
zowieckich odbyła się akademja ce- 
lem uczczenia 15 rocznicy niepodleg- 
łości Łotwy. Na akademję przybyli 
poseł łotewski Grosswald z członkami 
poselstwa, poseł estoński Pusta, mini- 

ster Schaetzel, członkowie Towarzyst 
wa Polsko-Łotewskiego, kolonja łote- 
wska oraz zaproszeni goście. 

Po zagajeniu akademji przez pre- 
zesa T-wa Polsko Łotewskiego sen. 
Kamienieckiego wygłosił przemówie- 
nie pos. Grosswald, który omówił roz 
wój kulturalny i gospodarczy Łotwy 
w ciągu 15 lat niepodległości oraz wy- 
raził radość z powodu stale zacieśnia 
jących się węzłów przyjaźni. 

W imieniu akademickiego koła poł 
sko-łotewskiego przemawiał p. Gołu- 
bięc oraz w imieniu młodzieży łotew - 
skiej p. Walezuk. Zebrani postanowili 
iwysłać depeszę gratulacyjną do prezy 
denta Łotwv. Na zakończenie akade 
mji prof. Krzyżanowski wygłosił od, 
czył o kulturze łotewskiej. 

  

Decydują się losy Konferencji Rozbrojen. 
Francja stanowczo odrzuca koncepcję obrad poza Genewą. 

Nowe propozycje? 
Ministrowie angleiscy i Paul 
Boncour odjechali do Genewy 

PARYZ, (Pat). Minister Paul-Bon 
cour, odjężdżając wczoraj do Genewy 
pociągiem którym również. jechali an- 
gielski minister Simon i podsekretarz 
stanu Eden, oświadczył, że jest bar- 
dzo zadowolony z odbywania podróży 
wraz ze swemi dwoma przyjaciółmi. 

Konferencje. 

GENEWA, (Pat). Paul-Boncour po 
przyjeździe do Genewy odbył w sobo- 
tę po południu pierwszą konferencję 
4 Simonem, następnie z Hendersonem 
"Trzecią konferencję odbył z delega- 
'tem polskim przy Lidze Narodów mi- 
nistrem Raczyńskim, 

Sytuacja bez zmiany. 
GENEWA, (Pat). Rozmowy na te- 

mat dalszych losów koferencji rozbro 
Jeniowej kontynuowane były w sobo- 
tę po południu. Wieczorem Heneder- 
Son "wydał komunikat, wedle którego 
zamierza odbyć w niedzielę po połud 
niu naradę z reprezentantami mo: 
carstw, w imieniu których Simon zło- 
żył deklarację na posiedzeniu prezy- 
djum konferencji w dniu 14 paździer- 
nika. Chodzi tu, obok Wielkiej Bry- 
tanji, o Francję, Włochy i Stany Zje- 
dnoczone, Można stwierdzić, że roz- 
mowy dzisiejsze nie zmieniły w ni- 
czem sytuacji. Francja zajęła obecnie 
stanowisko jasne i stanowcze. Stoi o- 
na na wspólnej platformie tez francu- 
sko-angielsko-amerykańskich, ustalo 
nych we wrześniu w rozmowach pa: 
ryskich i przedstawionych prezydjum 
konferencji w expose Simona 14 paź- 
dziernika i nie godzi się na uczynienie 
ustępstw, do których chciałaby ją 
skłonić Wielka Brytania, wycofując 
się z tych wspólnych tez. Tak samo 
stanowczo ©drzuea Francja wszelką 
mtyśl jakiejkolwiek koniereneji peza 

Genewą, w Rzymie lub gdzieindziej. 

PARYZ, (Pat). „Soir“ donosi, że 
minister spraw zagranieznych Wie!- 
kiej Brytanji Simon i podsekretarz 
stanu Eden którzy: wezoraj przejeż- 
"džali przez Paryż, udając się jednym 
pociąg iem z ministrem Paul-Boncou- 
rem do Genewy, wiozą na konferencję 
rozbrojeniową nowe propozycje, któ- 
re zmierzają do zakończenia kryzysu 
ipozwolą na przeprowadźenie roz- 
mów z Niemeami. „Soirć dodaje do 
tej informacji: „Nasz minister spraw 

BERLIN (Pat). Biuro Wolfa komuni- 
kuje: Według nadeszłych tu wiadomości w 
dzisiejszem wydaniu „Saturdaw Review* w 
Londynie ukazał się artykuł, podpisany 
przez dr. Goebbelsa, pod tył. „Cele Niemiec 
Niemey żądają dalszych obszarów”. — Arty 
kuł ten zawiera twierdzenie o rzekomych re 
kowaniach sojuszniczych Niemiec. Wiadomo 
ści te wyraźnie wskazują, że chodzi tu © 
grube fałszerstwo. Minister propagandy dr. 
Gcebbels osobiście oznajmia, że artykułu ie 
go nie pisał i nigdy nie wyraził się w duchu 
twierdzeń, które podpisano nadużywając je 
go nazwiska. Ž 

BERLIN (Pat). Biuro Wołffa ogłasza na 
stępujący komunikat: 

Minister Rzeszy dr. Goebbels wystosował 
do redakcji „Saturday Review“ telegram z 
powodu publikacji przeą to czasopismo ariy 
kułu podpisanego przez dr. Goehbełsa a za- 
wierzjącego oczywiste i jaskrawe fałszerst 
wa, Telegram ministra Goehhelsa do redak 
eji „Saturday Review* brzmi: 

Dowiedziałem się przed chwilą że redake 
ja zamieściła publikację podpisaną jakoby 
przezemnie, według której Niemcy zmierza 
ją rzekomo do sojuszów Celem tych soju- 
szów ma być rozszerzenie terytorjum Rzeszy 
której rząd nori się z płanąmi zbrojeń 
Stwierdzam stanowcze, że oświadczeń tej lub 

podobnej treści nie pisałem ani do panów 
ani de jakiegokciwiek innego czasopisma. Pa 
newie padli ofiarą złośliwego fałszerstwa. 
Lieząc na sumienność panów, oczekuję. że 

panowie wycofają niezwłoeznie powyższą PU 
blikaeję, a jeżeli to nie jest możliwe — poda 

dzą do wiadomości angielskiej opinji pubł: 
cznej odpowiednie zaprzeczenie. 

w rocznicę śmierci ś. p. 

Władysława Lichtarowicza 
długoletniego prezesa T-wa Popierania Przemysłu Ludowego w Wilnie 

zmarłego w Wilnie w dniu 19 listopada 1932 roku 

odbędzie się nabożeństwo Żałobne w kościele garnizonowym ów. lgnacego we 

wtorek dnia 2! XI, r.b. o godz. 10 rano, na które krewnych, znajomych, współpra-, 

cowników i uczniów Zmarłego — zaprasza 

  

Zarząd Tow. Pop. Przemysłu Ludowego. 

    

zagramicznych będzie musiał czuwać 
nad tem, ażeby te propozycje nie od- 
biegały od porozumienia francusko- 
angielsko-amerykanskiego“, 

Jednocześnie dziennik donosi, że 
Mussolini zdecydował się wysłąć do 
Genewy barona Ałosiego. Zdaniem pi- 
sma jest to postanowienie niezwykle 
ważne, gdyż oznacza powrót Włoch 
do Ligi Narodów. Zebranie genewskie 

"jest przygotowaniem gruntu do kon- 
ferencji 4-ch lub 5-ciu mocarstw. 

  

Kólach I redniu w stawach 

magania. 

Od Udręczeń do Zdrowia 
A OO S NIN TNN 

poprzez 

Tegal działa szybko przy: 

Podzgrze | Migrenie, Notralg 
Grypie| i przezlębienik 

Togal uśmierza bóle i przynosi ulgę, nie wywierając żadnego 
ubocznego, ujemnego wpływu na serce i żołądek. 

Rólach | 

Już od przeszło lat 15-tu 
' z powodzeniem stosuje 

%) się przy tych schorze- 
niach tabletki Togal. Ty- 
siące udręczonych odzys- 
kało swe zdrowie przy 
pomocy Togalu. 

Togal wstrzymuje nagro- 
madzanie się kwasu mo- 
czowego i dlatego w za- 
rodku zwalcza te niedo- 

Spróbujcie i przexonajcie się sami dziś jeszcze i zakupcie natychmiast 
w najbliższej aptece Togal. Należy jednak zwracać baczną uwagę 
na nieuszkodzone oryginalne opakowanie. Cena zł. 2.—, Nr. Reg. 1364. 

75 вг. w tekście 60 gr., za teksten—30 gr., kronika redakc., kermunikaty— 

tabelaryczne 50%, z zastrzeżeniem miejsca 25%, w numerach niedzielnych | świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki, 

Administracja zastrzega sobie prawe zmiany terminu druku ogłoszeń. 
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Komisarz do spraw „zagranicznych ZSRRLitwinow w towarzystwie gekretarza stana” 
USA. 

  

MOSKWA, (Pat).. Wszystkie pis- 
ma drukują na naczelnych miejscach 
wymianę pism między prezydentem 
Rooseveltem a komisarzem Litwino- 
wem. W nagłówkach nawiązanie sto- 
sunków między ZSRR a Stanami Zje- 
dnoczońemi określają jako „wielkie 
zwycięsbwo sowieckiej polityki poko- 

Artykuł min. Goebbelsa, którego on nie napisał? 
Protesty w Paryżu i Londynie. 

BERLIN, (Pat). Biuro Conti ogła- 
sza następujący komunikat: 

Ambasador Rzeszy niemieckiej - w 
Paryżu otrzymał polecenie ażeby z naeis- 
kiem zwrócił uwagę rządu francuskiego na: 
oszezereze twierdzenia, opublikowane przez 
dziennik paryski „Petit Parisien* oraz na 
szkodłiwe następstwa, jakie tego rodzaju zło 
śliwe domysły wywrzeć muszą na siosunki 
między państwami. Ze względu na to, że 
powtórzył się podobny incydent w prasie 
tondyńskiej, również ambasador niemiecki w 
Londynie otrzymał odpowiednie instrukcje. 
Chodzi tu — podkreśla, komunikat niemiecki 
— o dwa jaskrawe wypadki - propagandy 
kłamstw przeciwko Niemcom Równoczesne 
niemał pojawienie się zmyślonej wiadomości 
w Paryżu i Londynie pozwala wnioskować 
że pewne elementy pracują nad dyskredyło 
weniem niemieckiej polityki zagranicznej .2 
raz rządu Rzeszy. Wrażenie takie zostaje 

    
S A i AU M MA D UE 

Bank Związku Spółek Zare 
Sp. Akc. 

Oddział w Wilnie 
przeniósł swoje biura z dniem 18 b. m. z zajmowanego lokalu 

w domu B-ci Jabłkowskich, ul. Mickiewicza 18 

do domu p. Mieczysławowej Jeleńskiej, ul. Mickiewicza 19. 

Załatwia wszelkie czynności w zakres bankowości wchodzące. 
Kasa Banku czynna od godz. 9—14 po poł., w soboty 9—13 pp. 

jeszcze spoetęgowane dzięki okoliczności, że 
dzieje się to właśnie po wyborach niemiee 
kich | w momencie w którym widocznie w 
całym świecie utrwala się zrozumienie poka 
jowej polityki Niemiec. 

BERLIN (Pat). Biuro Wblffa donosi, że 
ambasadorowie Francji w Paryżu i Londynie 
otrzymałi polecenie zwrócenią spęcjałnej u 
wagi rządom przy których są akredytowani 
„na oszezercze pubłikacje. prasowe. 

LONDYN (Par). Z polecenia rządu Rze 
-szy ambasador niemiecki w Londynie zwró 
cił dziś uwagę Foreign Office na ujemne sku 
tki dla, rozwoju stosunków międzynarod”- 
wych arżykułów podobnych do tego, który — 
w najlepszej może wierze, jak oświadczył 
przedszawieie/. ambasady miemieckiej wydru 
kowała „Saturday Review“. Demūrche nie 
mieckiej ambasady miała, również na celu 
oświadczyć stanowczo, że artykuł, kiėrego 
auierstwo przypisywano ministrowi Goebbet 
sowi, nie pochodzi z pod jego pióra. 

    

bkowych 

ES A O A 

Samolot rozbił się o radjostację raszyńską, 
Lotnicy 

- - WARSZAWA, (Pat). W .sobotę o g. 
16-€j samolot 1 p.-lotn. z załogą: por. 
obserwator Papis i kapral-pilot Dur 
niewicz. uelgł katastrofie. Wskutek 
mgły wieczornej lotnicy nie zauważy- 

   
"go oderwało się skrzydło. 

zginęli. 

li radjostacji raszyńskiej. Aparat za- 
wadził o linę od anteny, wskutek cze- 

Samolot 
spadł na ziemię i spłonął, Lotnicy po- 

* nieśli Śmierć na miejscu. 

Jordełl Huil'a w Waszyngtonie. 

jowej“. . 
Wedle otrzymanych w Moskwie 

wiadomości, pierwszym ambasaderemt 
Stanów Zjednoczonych w Moskwie 
ma zostać William Bullit, osoba z naj 
bliższego otoczenia prezydenta Roose 
velta. Jako kandydatew na ambasado- 
ra sowieckiego w Waszyngtonie wy- 
mieniają wieekomisarza spraw zagra- 
nieznych Sokolnikowa - i plefwszego 
wiecprezesa Gospłanu Meżłauka. 

Prasa sowiecka donosi dalej o pro 
jekcie rozszerzenia kredytów amery- 
kańskich dla Rosji. Możliwości tę ma 
badać między innemi dotychczasowy 
sekretarz stanu Peyer. 

Druga rata Pożyczki 
Narodowej. 

WARSZAWA, (Pat). Według da- 
nych na dzień 17 bm., wpływ z dru- 
giej raty pożyczki narodowej wynosi 
około 34 miljonów złotych Stanowi to 
o przeszły 50 proc. więcej, aniżeliby, 
wynikało z obliczeń w wypadku, gdy- 
by wszyscy subskrybenci wykorzysta- 
li prawo rozłożenia pozostałej po wpła | 
'ceniu pierwszej raty należności na 10 
rat, w myśl rozporządzenia ministra 
skarbu. Okazało się, że większość sub 
skrybentów z tego prawa nie skorzy- 
stała. Tem niemniej jednak pewna 
choć niewielka ilość subskrybentów, 
dotychczas drugiej raty pożyczki naro 
dowej .nie wpłaciła. Niektóre instytu- 
cje zajmujące się — subskryp- 
cją pożyczki, rozesłały od siebie przy : 
pomnienia tym subskrybentom, któ- 
rzy w terminie drugiej raty nie zapła- 
li. Wywołało to bardzo dobre wyni- 
ki, gdyż w znacznej mierze przyczyną 

  

. opóźnienia okazała się mietyle niemoż 
ność zapłacenia drugiej raty, ile zwy- 
kła opieszałość lub względy technicz- 
ne. Wszystkie placówki subskrypeyj- 
ne przyjmują jeszeze drugą ratę od 
spóźnionych subskrybentów. 

Amb. Laroche w Łodzi. | 
ŁÓDŹ (Pat). W! dniu 18 bm. przybył do 

Łodzi w godzinach wieczornych ambasador 
Francji w Warszawie p. Laroche. O godzi< 
nie 20,30 w salonach Izby Przemysłowo: 
Handłowej odbył się w obecności ambasado 
ra' Laroche odczyt p. Benjamina VaHotońa 
pod tyt:. „L'Alsace depuis jusgu'a nvs 
Jours*. 

Ambasador Laroche ma zabawić jako 
gość komsuła francuskiego w Łódzi do wtor 

" ku 21 bm, г
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Szczery, radosny.i pewny siebie jest 
uśmiech kobiety tylko wiedy, gdy 

wie, że zęby jej są czyste, a tem 

samem piękne. Pewność tę daje pa- 

sła Colgate, gdyż czyści zęby grun- 

Zdrowe, białe zeby — świeży oddech, 

gdyż używa pasty Colgate 
jedzenia, 

które są największym wrogiem zę- 

bów. Pasta Colgate posiada po- 

nadto jeszcze jedną poważną za- 

letę: nadaje powierzchni zębów 

wszelkie pozostałości 

Nieczysiy oddech townie. Delikatna jej piana wnika nieskazitelną białość.  Orzeźwia- 

aa S w wąskie szczeliny i szpary pomię- jący jej aromat sprawia, że od- 

dzy zębami resztek dzy żębami i usuwa gruntownie dech staje się czysty 1 świeży. 

jed Colgate 
zapobiega temu 

gruniownie, 

Jędrzej Moraczewski 
pierwszy premjer Rzeczypospolitej. 

W dniu 18 listopada 1918 roku in- 
żynier Jędrzej Moraczewski z polec*- 

mia i w porozumieniu z Naczelnikiem 
Państwa, Józefem Piłsudskim, zorga- 
nizował pierwszy, o charakterze ogól- 
nopolskim, rząd Rzeczypospolitej — 

    

  

Rząd Ludowy — i stanął na jego cze- 
le, jako premjer. — Tak się z na 

   odezwa komitetu obchodu ku czci J. 
Moraczewskiego. Wśród członków ho 
norowych komitetu czytamy nazwis- 
ka pierwsze dziś w Rzeczypospolitej 1 
pierwsze w ogniu walk niepodległoś - 
ciowych — przed laty piętnastu. 

Jędrzej Moraczewski, to postać nie 
codziennej miary. Już w okresie stud- 
jów brał udział w tajnem życiu polity 
cznem. Jako inżynier w państwowej 
służbie austrjackiej nie wahał się prze 
mawiać na wiecach, organizować ak- 
cję uniwersytetów ludowych, wresze:e 
występować wyraźnie jako cezłonex 
partji socjalno-demokratycznej, Od 
1907 do wojny działa jako poseł pa: - 
lamentu oraz publicysta i agitator, zaś 
od r. 1912 weiąga się do bezpośredniej 
roboty niepodległościowej w Związku 
Strzeleckim. 3 

Jako zwykły szeregowiec I-szej Biy 
gady przekracza kordon rosyjski, Mia 
nowany wkrótce podporucznikiem po 
trafi łączyć szablę z piórem, opraco- 
wując regulaminy piechoty i inżynies- 
ji Legjonów, oraz wydając „Zarys 

sprawy polskiej w obecnej wojnie” i 
„Politykę polską, a więzienie Piłsuds- 
kiego”, Jako działacz polityczny zwał 
cza austrofilską politykę prawicy N. 
K. N. i rozwija agitację w Zagłębiu, 
Łodzi i w Warszawie. Po aresztowa- 
niu komendanta Piłsudskiego objął 
Moraczewski kierownictwo polityczne 
P O. W. Jako poseł torsuje w „Kole 
Polskiem* wniosek o uwolnienie legjo 

nistów internowanych 'w Szczypior- 
nie, w październiku kieruje akcją roz 

brojenia Austrajków w Galicji. 7-g0 

listopada 1918 r. zostaje ministrem 
rządu lubelskiego, zaś 18 listopada sta 

je na czele pierwszego rządu ogólno - 

polskiego jako premjer. 

Zkolei jest Moraczewski posłem 

do Sejmu Konstytucyjnego i'wicemar- 

szałkiem. Bierze gorliwy udział w pra 

<ach szeregu komisyj sejmowych. 

„Głos jego wiele znaczy zwłaszcza przy 

przesileniach gabinetowych. Rola jego 

w uchwaleniu konstytucji, reformy 

    

  

   

    

   

i rolnej, monopolów, wreszcie przy wy- 

9 borze pierwszego i drugiego prezyden 

"a Rzeczypospolitej była wielka i czę- 

"sto decydująca. Dodać trzeba, że po 

rżucił pracę polityczną i wrócił do sze 

regów wojsk saperskich jako kapilan 

gdy inwazja 1920 roku zagroziła na- 

szemu bytowi. Został wtedy odznaczo 

"ny: krzyżem „Virtuti Militari“ za ob- 

« ronę Włoeławka. 

W listopadzie 1925 r. jest Moracze 

wski ministrem: robót publicznych. 

W lutym roku nast, rezygnuje z teki, 
by w październiku wrócić na to stano- 

wisko już w gabinecie Marszałka Pił 
sudskiego. 'Wtedy też złożył mandat 
poselski, piasłowany przez 20 prawie 
lat. Jako minister przyczynił się do 
dzieła odbudowy i rozbudowy kraju 
przez prace przygotowawcze do wiei- 
kich inwestycyj elektryfikacyjnych, 

drogowych i budowlanych. 
W roku 1931 zorgamizował „Zwią- 

zek Związków Zawodowych przecho 

dząc całkowicie do organizacji ruchu 
robotniczego i publicystyki. 

  

Ten „żołnierz i spiskowiec, inży 
nier i badacz, polityk i ekonomista, 

  

   

   

  

publicysta i spółdzielca, mówca i bu- 
downiczy, teoretyk i działacz prakty- 
czny*, natura bogała i wybuchowa, 
wnosząca indywidualne wartości i 
śmiałość "myśli do wszystkich swoich 

poczynań, zasługuje na uznanie spo- 

łeczeństwa, które obchodząe piętnasłą 

rocznicę odzyskania Niepodległości 
przez Rzeczypospolitą, nie może za- 
pomnieć o premjerze pierwszego Jej 

rządu. 

  

   

  

Na Zamku. 
WARSZAWA, (Pat). Pan Prezy 

dent Rzeczypospolitej przyjął w dniu 
dzisiejszym delegację Polskiego Czer 

ś*onego Krzyża, która złożyła Panu 

'Prezydentowi jako swemu protektora 

'wi sprawozdanie z działalności tej in: 

stytucji za rok ostatni, podkreślając 

zwłaszcza rozwój pracy PCK w zakre 

sie obrony lotniczo-gazowej. Ponadto 

delegacja PCK złożyła Panu Prezy- 

dentowi program pracy na lata nas 

pne oraz wręczyła teczkę z wydawnic- 

'twami propagandowemi PCK. 

Obrady Polskiego Białego 
Krzyża. 

, WARSZAWA (Pat). W dniu 18.bm. odby 

ło się uroczyste otwarcie obrad walnego 

zgromadzenia delegatów okręgów i kół Pol 

skiego Czerwonego Krzyża, w obecności 

przedstawicieli władz, Jaroszew 

ks. biskupa polow: y, delegata M 

S. Wojsk pułk. R o it d; Na 03 

przybyła [pani Marsz 
sudsika, pani generałowa Rydz-Śmigłowa, p" 

słanka Berbecka Po zagajeniu obrad wybra 

no prezydjwm. W imieniu władz powitał 

zjazd wiojewokla Ołpiński, w imieniu Ligi 

Morskiej i Kolonjalnej gen i 

Następnie powitali zjazd przeds 

Pracy Obywatelskiej Kobiet, P. €..K. i inn'. 

      

   

  

   
    

    

    

      

  

   

kanel. Dolfussa skazany na 5 lat więzienia. Sprawca zamachu na 

    

   

Sprawca zamachu — Dertil. 

WIEDEŃ (Pat). W dniu 18 bm. rozpoczął 

się proces przeciwko Rudolfowi Robertow* 

Dertiłowi, który w dniu 3 października rb. 

dokonał zamachu w kuluarach parlamentu 

na kanclerza Dolfussa. Zainteresowańie pro: 

cesem jest bardzo duże. Wiładze bezpi 

stwa pnzedsięwzięły wszelkie. kroki ostro: 

wchodząca na salę są 
w poszukiwaniu broni 

Na wstępie sobotni rozprawy  odezytano 

akt oskarżenia i przystąpiono zkolei do ba 

dania świadków. 2 

WIEDEŃ (Pat). Po odezytaniu „aktu „05 
karżenia nastąpiło 
PRZESŁUCHANIE OSKARŻONEGO DERTX 

LA. 
które trwało przez trzy godziny. Dertil. przy 

znaje się, że strzelał do kanclerza, nie miał 

jednak —jak twierdzi— zamiaru ani go zabić 
ani ge nawet zranić. Zamiar ten postanowił 

wykonać ponieważ był rozczarowany rządu 
mi Dolfussa. Narodowym socjalistą nie jest, 
ponieważ mie zgadzą się ze stanowiskiem 
nurodowych socjalistów w kwestji żydows- 
kiej. Die stronnietwa tego zgłosił. się 15 sty 

    

    

    

  

  

am Witkiewicza dzieja WSZYS 
Wydanie sejmowe. Zebr. i oprac. staraniem Komitetu redakcyjnego. 

Warszawa, 1933. Nakł. Skarbu Rzplitej Polskiej. Skład główny 
w Kasie im. Mianowskiego. Tom V. XI. XVI. 

Naturą genjuszu jest nieskończo- 

ność. Niewyczerjpanie piją całe poko- 

lenia u źródła natchnienia i mądrości 

wielkich ludzi, i wciąż, niewyczerpa- 

nie bije z głębin ich duszy wiecznie 

    

żywy zdrój, zasilający ludzkość, x 

jprzedewszystkiem  majbliżej  stoją-    
  

cych, naród, który genjusza wydał. 

Pisano o Miekiewiczu tyle, określa 

no Go najwyższemi superlatywami, za 

życia i po śmierci; gdy działał, zwal- 
czano Go, jak każdą wielkość zwaleza 

zwykle małość, Stawiano pomniki w 

spiżu i w książkach, rozstrząsano każ 

de zda się słowo, każdy dzień życia. 

Jak w bisior i bursztyn zabalsamowa 

no Jego słowa i postać. Ale.. co nie- 
wzruszalne, może stać się martwe. I 

oto po wojnie, przy rwącym prądzie 

ponoszącym naród polski przez wrota 
Niepodległości ku budowaniu swego 

nowego życia, nie na trumnach i gro- 

bach, ale w pełni rozpłomienienia 

wszystkich sił żywotnych, we wzbu- 

* rzeniu i budowaniu, w śmiałości i roz 
machu, w walce i szukaniu, okazało 
się, że znów jak za ciemnych dni nie 
woli, Jego mamy na czele! Nowy, nie 
zupełnie dotąd znany ukazał się ten 
Litwin oczom Polaków! 

To cośmy w Nim przeżyli, włedy, 

    

gdy ratować nas musiał lekcją Konra 
da Wallenroda, Grażyny, pogodą Pa- 
na Tadeusza, mistyczną ofiarą Dzia- 
dów, odsunęło się, nie to w cień ale 
w głębie duszy, na czasy spokojnej 
rozwagi i przemyśleń, Na front co 
dziennej walki o życie narodu, wystą 
pił Mickiewicz poeta Czynu, Miekie- 
wicz, mie z księgą, ale ze sztandarem 
w ręku, i zaiste, szkoda nieopisana, że 
Go tak żaden nie ujął pomnikotwórca. 

Gdyż to był i jest Wódz. 
Po wojnie ludów, przepowiedzia- 

nej i upragnionej przez Jego wieszczy 
duch, przemówił do inas nie romanty- 
czny Filareta, nawet już i nie więzień 
Bazyljanėw, ale Trybun Ludu, ale na 
miętny, szanpany męką nadludzką, 
duch, kuszony stokroć silniej w Pa- 
ryżu, Rzymie Stambule, niż w Wilnie, 
i prowadzący walkę z potężniejszymi 
jeszcze szatanami, z zagadnieniami 
wszechświatowemi, 

Druga część Jego życia, poświęco- 
na, nie sławie osobistej, ale czynnej 
sużbie Sprawie, przemówiła do idące- 
go pokolenia, znalazła oddźwięk we 
wskazaniach instynktu narodu, który 
na nieznanych w-dziejach świata rui- 
mach budować musiał fundamenta spo 
słowości, pojęć prawa, stosunków spo 

    

  

cznia 1932 roku, ale następnie wystąpił z 

niego już w jesieni 1932 r. Oskarżony prze” 

czy jakoby zamachu dokonał pod wpływen 

swego ojczyma. Na zapyłanie przewodniezą 

cego, czy żałuje swego czynu, oskarżony mił 

czy. Nie chce również dać edpowiedzi ua 

zapytanie przewodniezącego coby uczynił 

gdyby kanelerz został zabity. Oświadcza wre 

Szcie że nie jest możliwe przewidzieć wszyst 

kich skuikow swego czynu. W południe za 
kończone zostało przesłuchanie oskarżonego, 
poczem piły zeznania świadków i rze: 

czoznaweów. Świadkowie policyjni opisują 

przebieg zamachu. 

  

   

WIEDEŃ (Pat). W dalszym ciągu rozpra. 
wy przeciwko Derfiłowi zeznawał jako Świu | 
dek = 

KANCLERZ DOLFUSS 
Przy wejścia jego na salę wszyscy pow- 

stali z miej. Kanelerz przedstawił rzeczo 
wo przebieg zamachu, poczem przesłuchano 
ministra handlu Stockingera i. urzędników 
policyjnych. Po zamknięciu przewodu Sądo 
wege nastąpiły przemówienia stron. 

й PROKURATOR 
twierdził w swem przemówieniu, że Derfil 

przygotowywał zamach z premedyłacją i z 
całą starannością, Chwilowe zamącenie świa 

  

   

  

  

  

KLUCZ DO ZDROWIA 

    
  
    

bok Žiks Kuko O 

LECZY 

BOT 
ODKAŻA 
ŻĄDAĆ WSZĘDZIEI- BROSZURY WYSYŁA BEZPŁATNIE 

Lab. .ŻER MATOL' Warszawa, Jerozolimska 24 

AN 

łecznych i politycznych, szkoły i mo- 
tory, porty i chaty, kościoły i fabryki. 
Nic to nie znaczy, że podejści 
spraw ogólnoludzkich jest u Mickiewi 
cza mistyczne męka Jego w szuka 
niu prawdy, przeradzała się prawie w 
obłęd i miażdży jeszcze dziś wraże- 
niem przeraźliwem, jakiegoś boskiego 
szału, proroka, naznaczonego piętnem 
Boga, a że my dziś pasje swoje przy 
ziemne prowadzimy ku celom tym sa- 
mym. Ale Jego. i nasze pragnienia są 
wciąż jednakie. 

Nie wyrzekła się Polska nakazów 
przeznaczenia, które ten Mocarz du 
cha widział, Nie wyparł się naród bo- 
haterskiego Credo, wypisanego na 
sztandarze Legjonu Mickiewicza. 

REUMATYZM, ISCHIAS, 
ARTRETYZM, NEURALGJĘ, 
ZAPALENIE NERWÓW i t.p. 

  

WRZODY, RANY, CZYRAKI, 
EGZEMĘ, RÓŻĘ it.p. 

  

REGULUJE ŻOŁĄDEK 
Herbata Przeczyszczająca 

„Plantol* Ia;, A. Bukowskiego 

      

    

  

  

  

  

To, co On wtedy pojął i budowuł 
yśli w marzeniu improwizacji, w 

, której znieść nie mogli nie- 
, claśni ludzie, to wszak ziściło 

się w sposób wspaniały i straszliwy. 
To był rok 1920. To był ten momeni 
dziejowy kiedy Polska obdarta, zrabo 
wana, podeptana stokrotną stopą ob- 
«ych, ze swymi synami zaszytymi w 

mundury trzech państw walczących 
ze sobą, Polska pokrwawiona, głodna, 
przybita na ustokrotnionych krzyżach 

kilkoletniej Golgoty, napojona i zatru 
ta żółcią i octem sprzecznych progra. 
mów, waśni, zdrad, z garścią wojska. 
o sile militarnej w stosunku do na- 
jazdu akurat takiej jak ów Legjoo 
Mickiewicza był do potęgi politycznej 
ówczesnej Europy... taka Polska i ta- 
cy Polacy zwyciężyli!... 

Spełnili swe zadanie, swój Los, 
porwani duchem swego Wodza, które 
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Przemówienie Pana Prezy- 
denta Rzpiitej Ameryka 

słyszała doskonale. 
NOWY YORK, (Pat). Korespon- 

dent PAT z Nowego Yorku donosi, że 
transmisja przemówienia Pana Prezy 
dentą Rzeczypospolitej Mościeikego, 
wygłoszonego wczoraj o godzinie 24, 
odbyła się w warunkach atmosfery 
nych bardzo pomyślnych i odbióc 

przemówienia był doskonały. 

Polskie odznaczenia 
w Paryżu. 

PARYŻ, (Pat). Ambasador Rzeczy: 
pospolitej Polskiej Chłapowski wrę- 
czył odznaki Orderu Odrodzonej Pol- 

ski reprezentantom municypalności 
miasta Paryża, Między innymi b. pr>- 
zes rady miejskiej m. Paryża de Fort- 
tenay otrzymał Komandorję z gwiaz- 

dą. Komandorję otrzymali dwaj wice- 
prezesi i syndyk miasta. 

Minisierstwa Komunikacji 
oedwałało ulgi kolejowe. 
Dowiadujemy się iż Ministerstwo Komua* 

kacji odwołało wszystkie ulgi kolejowe, stu 
sowane dotychczas w obrębie dyrekcyj kolejo 
wych na całym obszarze państwa. Na pod 
stawie nowego rozporządzenia będą stosowa 
ne ulgi 25 proe. dia podróżujących w il 

Žž. Zarządzenie to nie doty 

czy t. zw. pociagów popularnych, w eelacfi 
wycieczkowych, łub krajoznawczych 

    

   

   

    

WSZYSCY 

PANOWIE 
NOSZĄ BIELIZNĘ 

  

A UWARSZAWAĆ” 

Do nabycia w pierwszorzędnych 
mavazvnach galantervinvch. 

domcšei nie wchodzi w iym wypadku wr. 
chubę. Prokurator porównał zamach obecny 
z zamachem na ks. Seipla i zażądał przykład 

nego ukarania winnego. 

Po przemówieniu cbrońey dr. Wnechtera 
sąd udał się na naradę poczem przewodnie”4 
cy trybunału ogłosił 

WYROK 
skazujący Dertila za usiłowanie zabójstwa 
na 5 laź ciężkiego więzienia z postem raz na 

kwartał i ciemnieą każdego 3 października. 
Areszt śledczy został wliezony do kary, 

W możywach wyrcku oświadczył przewad 
niezący, że skazanie musiało nastąpić wobac     

„zeznań świadków i przyznania się oskarża 

  

nego. Oskarżony wiedział, że strzał dany z 
liskiej odległości może mieć skutek śmi 

telny. Oskarżcny poprosił © trzy dni czasu 
do namysłu w sprawie wniesienia odwoła- 

  

   

"nia. 

Nr. 311 (2852) 
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Nie wierzcie jego kłamstwom o 
„taniości” prądożerczych żarówek. 

„Fotometr posiada komórkę fotoelektrycz- 
ną i jest przeznaczony do porównania 

zużycia prądu i 
dwuch dowolnych żarówek. 

   ŻARÓWKI ©: 
CHRONIĄ WASZE OCZY- S$ 

Prądożerca niweczy Wasze 
oszczędności, pochłaniając w nad 
miernych ilościach prąd i Кгаст 
nadomiar złego połowę świałła, za 
które zapłaciliście. Fotometr do- 
wiódł, że pełnowartościowe żarów- 
ki.Philipsa nie posiadają pr qdo- 
żercy i dają pełną wartość za 
Wasze pieniądze: 

   

wydajności światła 

; PHILIPSA 
JĄ O WASZĄ KIESZEŃ |      

  

Wezwanie skazanych przywódców 
„Centrolewu” do odbycia kary. 

WARSZAWA, (Pat). Prokurator 

Sądu Okręgowego w Warszawie pole- 

ci władzom wykonawczym, t. j. poi- 

cji państwowej doręczyć wezwanie b. 

posłom  Bagińskiemu  Barliekiemu, 

Dubois, Kiernikowi, Liebermanowi i 

Pragierowi do stawienia się celem od 

bycia kary. Jednocześnie prokuralor 
Sądu Okręgowego w Warszawie wy- 

słał odpowiednie pisma do prokurato 

"ów Sądów Okręgowych w Krakowie 

  

odnośnie b. posła Mastka, w Wadowi 

cach odnośnie Putka i w Tarnowie od 

nośnie Witosa i Ciołkosza. W razie 

miestawienia się wezwanych będą za- 

rządzone odpowiednie kroki, zmierza- 

jące do zatrzymania ich i osadzenia w 

więzieniu. ; - 
Na wypadek ukrywania się wzglę 

dnie wyjazdu z kraju w celu uniknię- 

cia kary za nieobecnymi będą wysłane 

listy gończe. 

  

Proces © podpalenie Reichstagu. 

Ostatni dzień w Berlinie. 
BERLIN (Pat). W dniu 18 bm. zamknięć: 

zostały toczące się ed kilku tygodni w 

finie rozprawy w procesie © podpalenie 

Reichstagu. Trybunsł wraz z oskarżonym i 

obroną wyjeżdżają zpewrotem do Lipska. 

gdzie począwszy od czwartku przyszłego ty- 

godnia proces będzie się dalej odbywał, Roz 

prawa w Lipsku obejmuje przedewszyś 

kompleks zagadnień politycznych. Przypus 

czalnie proces potrwa jeszcze około 3 ly 

godni. 

Na rozprawę sobotnią przybyła z Paryż 

matka oskarżenego Dymitrowa, 80-letnia s/a 

ruszka. 
Trybunał przyjął część wniosków obro- 

rawie wezwania szeregu świadków. 

słuchiwani w sobotę świadkowie rek 

rutują się przeważnie z grup komunistów 

cūsiadujacych więzienie. M. in. sprowadzono 

z więzienia śledczego Kaempnera, na kżóre- 

go rzekomych zwierzeniach opiera swe zez 

nania świadek Grothe. Kaempner urodzony 

w okolicy Warszawy, przybył do Niemiec w 
roku 1924. Od tego czasu był członkiem nie- 

mieckiej partji komunistycznej. Przez jakiś 

ezds nocował w mieszkaniu Grothego, potem 

gdy policja dokonała tam rewizji, wyprowa 

4ił cię, nie chcąc narazić się jako obeokra 

jowiec na wydalenie. 

Świadek kategorycznie przeczy jakoby 
miał opowiadać o jakichś tajnych konwenty 

kiach Grothemu, Przy konfronłacji z van der 

   

    

  

   

   

  

Nowy rząd rumuński. 

  

Członkowie nowego gabinetu -rumuńskiego z premjerem Ducą (pośrodku), przywód- 
cą partji narodowo — Jiberalnej, na: czele. 

go, tak jaki Mickiewicza: Litwa dała 

Polsce, 3 
Nic też dziwnego, że na pierwszym 

sejmie w dn. 18 grudnia 1920 r. pa- 
dła jednomyślna uchwała. wydania 
wszystkiego co Miekiewiez napisał, 
mówił i co o nim zapamiętano 

Redakcję Wydawnictwa objął A:- 
tur Górski przy współudziale profesa- 

rów: Wilhelma Bruchnalskiego. Stani 
sława Pigonia i Józefa Ujejskiego. 
Opracowania poszczególnych całości 

podjęli się ponadto: ś. p. prof. Jan 
Czubek (Korespondecja), prof. Jerzy 
Kowalski (Wykiady Lozańskie), Ś. p. 
prof. Aleksander Łucki (Pisma Fiło- 
matyczne), Leon Ploszewski (Litera- 
tura Słowiańska), Stanisław Szpołań- 
ski (Trybuna Ludów), i t. d. 

  

  

    

- Wydawnictwo bedzie się składało 
z 16-tu tomów, każdy objętości około 
pięciuset kilkudziesięciu stron i opa- 
trzony szczegółowym indeksem na/ 
wisk. Papier, druk i układ graficzny 
są piękne. Dwa tomy dodatkowe obej 
mą kalendarjum druków, wykaz rąka 
pisów i ogólny indeks (t. XVII), oraz 
ikonografję Mickiewicza (t. XVIII). 

Ukazały się obecnie trzy tomy, © 
cenie bardzo niskiej 6 zł, za przeszło 

500 str, książki. 
Tom V. Pisma Prozaiczne polskie, 

Zawiera [przeważnie przemówienia 

i projekty organizeyjne z okresu filo: 
mackiego, pisma tetyczno-krytycz- 
ne, gramatyczne i przypisywane poe- 
cie. Opracowali ten tom Łucki, Ży- 
czyński, Pigoń i Rozwadowski. Wstęp 
napisał prof. Łucki. 

        

       

  

T. XI. Obejmuje streszczenia i no- 
"łaty przemówień Mickiewicza w okre 
sie jego sześcioletniego przewodnicze 
nią w Kołe 'Towiańczyków (1824 — 
1847), oraz wiadomości o jego przemó 
wieniach z okresu Legjonu Włoskieg” 
w 1848 r. 

Materjały te w przeważnej części 
znanę i ogłoszone przez Władysława 
Mickiewicza w dwu tomach .,. Współ. 
udział Adama Mickiewicza w Sprawie 
Amdrzeja Towiańskiego*, w  wyda- 

niu „Dzieł* Miekiewicza (wyd. Pinie. 
go) włączone do jego korespondenc 

są traktowane tutaj, po raz pierw 
jako odrębna całość. 

    
  

  

   

   

  

Tom ten poprzedza wyczerpujący 
wstęp prof. Pigonia, omawiający dziw 
ne, niezgłębione dzieje mickiewiczow 
skiego towianizmu, analizę doktryny 
Mistrza, który z głębi Liblwy wózkiem 
po rozmokiych śniegach jechał eierpli 
wie do dalekiej Francji, na pogrzeb 
Napoleona i z wieścia do Braci emi- 
granekiej, a cudownem uzdrowieniem 
chorej « umysolwo | Miekiewiczowej, 
przemówieniami, mistyką polityczną i 
giębokiem przekonaniem porwał Wie 
szCzą i stał Mu się Mistrzem, kierowni 
kiem, aż do chwili, gdy potęga Mickie 

wicza poniosła Go iponad litewskie- 

go widuna. Tom ten wraz ze wslę- 

pem, przedstawiającym jasne i anali- 

tyczne ujęcie talk wymykającego się z 
pod naszych pojęć przedmiotu, gdy 

sie w mim zagłębić, jest jakąś podró- 
żą po międzyplaetarnej nieskonezonos 

ci... 
Tom XVI, Rozmowy oraz wiado- 

mości © imprewizacjach Mickiewicza 

   

   

      

    

  

  

   

  

  

Luebbem okazuje się, że ten ostatni nie zna 

go. 

Grethe wezwany ponownie do sali, obsta 

je przy zwoieh zeznaniach. W odpowiedziach 

na pytania obrony również dziś wikła się. 

Świadek Dittbender, sekrełarz Czerwonej 
Pomocy, sprowadzony z obozu koncentra 
eyinego w Sonnenburgu, przeczy, jakoby 0s' 
karżeni Bułgarzy pozostawali w jakimkoł- 
wiek kontakcie z Czerwoną Pomocą. 

Poruszenie na sali wywołuje wniosek ob 

rońcy Pelkmanna, zastępującego dr. Sacka 

aby nadprokurator wohec rażących sprzecz 

ności w zeznaniach Grothego polecił areszło 

wać tego świadka, podobnie jak to uezyni?ł 
ze Świadkiem Sennecke, Żądanie to nadpro 

kurator edrzucił. 

Otyli żyją krócej... 
Ich serca, obłożone watą tłuszczu, pracu- 

ją z wysiłkiem, w rpują się i odmawiają 

posłuszeństwa wcześniej. 
Otyłość spowodowana jest złą przemiana 

materji oraz zaburzeniem czynności gruczu- 
łów dokrewnych. 

Tylko zioła Magistra Wolskiego -„Degro- 
wier jod organiczny w postaci rc- 

śliny morskiej Yahanga, który wprowadzony 

do: organizmu, pobudza gmiczoł tarczowy do 

należytej pracy, powodując szybkie spalan e 

ńadmiernego tłuszczu. Są one skutecznym 

środkiem przeciwko otyłości i nie wymagają 

specjalnej djety. 

Zioła ze znak. ochr. „DEGROSA“ 

Do nabycia w aptekach, drogerjach, skla 
dach aptecznych lub w wytwórni: Magister 

Wolski. Warszawa, Złota 14. 
Objaśniające broszury wysyłamy bezpłat 

nie 

EEE SSE ERA 

Kronika telegraiiczna, 
— Jedna z nowojorskich wytwórni filmo 

wych zwróciła się do p. Marji Mrozowicz- 
Szczepkowskiej autorki znanej sztuki p. t 
„Sprawa Moniki* — z prośbą o udzieleni* 
pozwolenia na filmowanie tej sztuki. 

P. Szczepkowska przesłała już radjogarm 

z zezwoleniem na filmowanie „Sprawy Mo- 

niki“., 

     

      

  

     

   

   

okonano podwójnego morderstwa we 
wsi ndówo gminy mysłowickiej na 650 
bach ks. proba Glińskiego i gospodarza 
wsi Komin Bleszkowa. Na księdza ubranego 
w Szaty liturgiczne oraz na Bleszkowa na- 
padli nieznani dotychczas złoczyńcy, zamor 
dowali ich i obrabowali. 

  

      

o dziełach zamierzonych i zaniedba- 
nych. Jest jakby dodatkiem do całości 
dzieł Mickiewicza, gdyż zawiera uryw 
ki z listów, ponotowane rozmowy, a- 
negdoty, błyski spostrzeżeń, mozaikę 

z życia poety, wrażenia tłumu osóh 
różnorakich z któremi się stykał i któ 
re „„porażał duchem". 

  

Tak więc w wydaniu sejmowem 
każdy znajdzie Mickiewicza jakiego 
pragnie: romantycznego poetę, pła- 

miennego publicystę, światowca i ga 
wędziarza, domowego gospodarza, try 
buna, polityka, mistyka szarpiącego 
duchem brbaci, samarytanina przyja- 

ciela... 

Tem On jest wszystkiem dla nas. 

  

Hel, Romer. 

P. S. ГЛа kogoś, kto znał dobrze 
dzieci Poety, Marję Gorecką i Pana 
Władysława, ciekawem i zbliżającem 

do Mickiewicza codziennego jest zda- 

nie sobie sprwy z właściwości, odzie- 

dziczonych przez synów i córkę. Wszy 

scy oni posiadali do późnego wieku, 

wsjpólną cgshę: Śmiałość przekonań, 
bezkompromisową wytr wy 

воКа godność osobistą, żywość i pe- 
wien sceptyczny, trafny dowcip, któ. 

ry się u Pana Władysława objawiał 
trafnie przy różnych uroczystościach 
na cześć Polski we Francji przedwo- 
jennej. Patrzal na to + uśmiechem i 

ileż razy gasił słomiany ogień fraze: 

sów uprzejmych Francuzów. 
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Prawdziwe oblicze endecji wileńskiej. |: 
Pełne motywy wyroku w głośnej Sprawie Zwierzyński contra Ochocki. 

Zamieszczając obszerne sprawoz- 

danie z przebiegu procesu „Dziennik 
Wilenski“ contra „Glos Wilna“ oraz 
wyrok podaliśmy także streszczenie 
ustnych moływów, ogłoszonych przez 

przewodniczącego, wiceprezesa sądu 
okręgowego W. Brzozowskiego. 

Obecnie sąd zredagował motywy 
wyroku, które podajemy poniżej in 

<xtenso. 

  

  

Sąd okręgowy rozpatrywał oma- 
  

    

  

wianą sprawę w następującym skła- 
dzie: przewodniczący — wiceprezes 
sądu okręgowego W. Brzozowski oraz 

sędziowie T. Limanowski i W. Drac. 

Oskarżeni — Ochocki, Górnisie- 
wisz i Kassyanowicz zostali skazani 

tylko za obrazę godności osobistej Ale 
ksandra Zwierzyńskiego przez rcis 

zbyt dosadnych słów pod jego adre- 

sem w kilku artykułach, zamieszezo- 

mych w „Głosie Wilna'. Z zarzutów 

zaś zniesławienia Al. Zwierzynskiego 

sąd oskarżonych całkowicie uniewin- 

nił. 

Uzasadnienie wyroku. 
PUPILEK PODSTAWIA NOGĘ. 

  

  

  

   

  

Z wyjaśnień osk. Stanisława Ochockiega, 

z zeznań Świadków redaktora Piotra Kow 
nackiego i protesora U. S. B. Wacława Ko- 

marnickiego, orz z artykułu p. t. „Młodzież 

endecka o endekach*, umieszczonym w N 

143 czasopisma , * z dnia 21 ezerwet 
1932 r. wynika, że w listopadzie 1931 roku 

po zamknięciu przez władze sądo na cras 

nieograniczony czasopisma „Dziennik Wiłeń 

ski“ w związku z rozruchan istniejącem: 
wówczas na terenie Uniwersyłetu Stefana 
Batorego, grupa młodzieży ideologji narodo 

wej z wzmiankowanym Ochockim, ówczeż: 

mym prezesem Bratniej Pomocy na U, S. 

na czele zacz! wydawać czasopismo , „Głos 5 

Wina, kierunek którego pod względem po 

lity zno ideowym był identyczny z kieruu- 

kiem stronnictwa narodowego i znajdującej 

się pod jego wpływem łak. zw. młodzieży 
wszechpolskiej tego €zasopisma 
byt osk. Witold Górnisiewiez, "naczelnym re 
daktorem osk. Ochocki, odpowiedzialnym 

zaś redaktorem marazie był Michał — Ry 

    

     

          

        
szard > a nasłępnie osk. Henryk Ka 
SSynowie: ząc z tr ulołkt p. t. „Ko 

leżanki i "Koledzy!*, wydanej przez „Blok 
Gospodarczo — Narodowy* 
nizacje akademiekiej młodzieży 
narodowej na USB., która to ulotka była roz 

powszechniona przed wyborami prezesa i 
€złonków zarządu „Bratniej Pomocy”, wysu 
wany przez ów blok jako kandydat na. pre- 
zesa «s. Ochocki seharakieryzowany został 
jako człowiek o niezłomnym charakterze i 

bezwzględnej uczciwości, który we wszysi 
kich organizacjach, gdzie pracował, wyk 
Ogromną iniejatywę, zupełną bezstronność 

t wybitne zdoln Zapytywany ma przewo- 

ie sądowym wymieniony wyżej profesor 

©marnicki, leader stronnictwa narodowe; 
w Wilnie i kurator młodz. narodow 
na U. S. B., oraz profesor Stetan Glixelli. 

*itgo kolega ideowy, czy mieli co ie Ochockie 
$0 jakiekolwiek zarzuty, tak pod względem 
£tycznym, jak i eo do głoszcnych przezeń 
aseł marodowych w „Głosie Wilna”, obaj 
Zeznali, że żadnych zarzutów pod tym wzglę 
dem nie mieli, Nie wiec dztwnego, że redage- 

wany przez Ocheckiego „Głos Wfilna* zdo 
ył w kołach narodowych całkowiie uzna- 

nie i stał się najbardziej poczytnem w Wilnie 
€zasopisme, zwłaszeza wśród  szerokieh 
warstw społeczeństwa, Jileńskiego naweł 
Wówczas, kiedy zamknięcie „Dziennika W: 
eūskiego“ zasłało odwołane i dziennik ten 

zmowu zaczął wychedzić. Nakład „Głosu Wil 
ma“, jak to zeznał b. administrator tego cza 
sopisma Eugenjusz Iwanoff, dochodził do 5 
VS. egz, dziennie. 

   

      

      

IDEOLOGJA ZŁOTÓWKI. : 

5 Dosndną charakterystykę „Głosu Wiina: 

aje dr. Józef Pawłowski, stary działacz na 
Fodowy i jeden z twóreów „Dziennika Wiłeń 
"Skiego* w artykule p. £.: „Dwa pokolenia — 
jedna idea i kramarska konkurencja”, umie 
Szezonym w Nr. 169 „Głosu Wilna* z dnia'21 
„fzerwea 1932 r., w którym to artykule mię 
dzy innymi podkreśla, że „Głos Wilna* od- 

e społeczeństwu polskiemu ma. kresaek 
Ogromną usługę, oczyszczając atmosferę od 

(du i zarazy piśmideł brukowych, karmią 
tych swych czytelników rozmazywaniem ka- 

i błota, rozpusty i zbrodni. „I raptem* 
„dalej pisze w tym artykule dr. Pawłowski 

„tej dobrej ideowej robocie młodych sił na 
owych wypowiedziano walkę i to z obozu 

Narodowego. Niepraw dopodobne, a jednak 
„Smutne i prawdziwe. Ludzie ci dziś tworzą 
„Dziennik Wileński*, ofiejalni przywódcy 
ierunku pracy narodowej tu u nas, zamiast 
opomóc tej pracy rozpoczęli robołę konku 

renecyjno — szkodzacą, wydając od niedziet: 
„Głos Wileński*. Zapytuję w imię czego? 
%y to wyścigt w pracy narodowej dla dobra 

sprawy? — Biorę de ręki pier numer 
tego pisma i ezytam tytuły. „U r zbrod 

niarz Matuszka“, „Echo potworneį zbrodni“, 
„Iūwalido zabił mapastnika*, Iwar Kreuger 

pal: lny oszus Pamiętnik Ingebergi Has 
er, jego przyjació ki, — Dosyć!!! — Tu chy 
<ha chodzi nie o ideję, a t. sensację, o 

kową poczytność, e kramarstwo! Pano- 
Wie z „Dziennika Wileńskiego”, nie tędy dro 
ga dla dobra Polski! — Szłuczki konkuren 
€yjno — kramarskie, których używacie'i nad 
używacie, nic nie pomaga. Młode pokolenie 
Przyjdzie, Starsze pokolenie winno młod 
Sžemu po senałorsku pomagać w pracy ide- 
OWej, a nie zwałczać go w imię złołówek, -— 
Takz robota tylko szkodę przynicsie idei i 

        

   

      

    

  

   

    

Mys sprawie narcdowej, — Jakże dobrze 
można współpracować „Dziennikowi z „Gie 
sem Wilna, z korzyścią dla spra naro 

„dowej. Tylko trzeba byłe więcej bezstronna 
Ści i mniej egoizmu ze strony starszego poko 

leni». Panem z „Dzienika Wiłeń kiego”, * 

    
      

ь zabrakło tej bezstronnoś 
a L naležy/e zrozumienie sprawy. Sz ko 

8... wielka szkoda!!! 

„SZKOŁA ZBRODNI OBOZU 

„NARODOWEGO*. 

Powyższy artykuł dra Pawłowskiego 
wyszedł po dwuch innych artykułach w „Go 
Sie Wilna, umieszczonych w Nr 166 z dnia 
18 czerwea 1932 r. p. t. „Co mówi Wiłno*. 
ramik z „narodowemi* dewoejonaljami* i 

w Nr. 168 z dnia 20 czerwca 1932 r. p. r. 
„Pod opinji. Plugastwo zbeszezeszezają 
te święte hasła”, z których eo do pierwszego 

  

   

    
  

Oskazżyciel prywatny zarzuca auterstwo osk. 
hockiemu, a eo do drugiego osk. Górnisie 

nę: zawi. Pierwszy z tych artykułów w for 
ostrej Mię dosadnej i miażdżącej poddaje 

= Jtyce wychodzące w Wilnie czaso 

ie wskazujące jednak ani nazwy tego e    
    

h w nim epitetów i właściwości , Aleksan 

    

   

drowi Zwierzyńskiemu, który poczuł się nie 
mi dotkniętym. Co zaś do autorstwa tego ar 
tykułu, to osk. Ochocki kategorycznie za; 
rzeczył, by pisał ten artykuł, tembardziej, że 
w żym czasie nie był w Wilnie i znajdował 
się w Warszawie na zjeździe przedstawieieli 
„Bratnich Pomocy” w, jeh uczelni, którą 

to okoliczność potwierdz również wspor 
niany ej prof. Komarnicki. W drugim zaś 
z wzmiankowanych arżykułów, do autorst- 

wa którego przyznał się osk, Górnisiewiez, 
iw którym R. ostrej krytyce tak lud 

  

       

      

  

    

ii męczenników sprawy narodow 

jak również ukazanie się czaospisma „Gł 
niegdyś organu służącego sprawie 

      

grunłowania idei narodowej i katolieyzmu na 
ziemi Wileńskiej, w formie piśmidła, „z któ 
tego kar zieje zepsucie i zgnilizna, i które 

  

jest szk zbrodni, powszechnym instytutem 
przestępstwa*, wyraźnie wskazani są, ja 

ko naczelni redaktor tego czasopisma, „Piońr 
Kownacki i jako osoba, finansująca to czas. 
pismo, poseł Zwierzyński, których w koń 
eu tego arykułu autor nazywa pługawcam), 
zbezezeszezającemi święte hasła, tolerujące 
mi łajdaetwa, plugawcami tdei narodowej 
założycielami eodziennego instytutu zbrodni, 
sięgającemi pe kał rynsztoków, zgnileami, 
starymi łabetykami i kabołynami. Artykuł 
ten, jak i wyżej przyłoczony artykuł d-ra 
Pawłowskiego, był odpowiedzią z jednej stro 
uy na konkurencyjne wystąpienia przeciwko 
„Głosowi 'Wiłna* wydawnietwa „Dziennik 

Wileński* i „Głos Wileński*,  właścicielera 
którego, jak te wynika z odpisu z rejestru 
handlewegc, był Aleksander Zwierzyńs%i 
przez zamianę tygodnika, jakim był dotych 

as „Głos Wileński*, na codzienne pismo 
pod tą samą nazwą, z drugiej zaś strony na 
zbyt niski poziom tego czasopisma pod 

lędem etycznym, która, to  okoli 
ność na przewedzie sądowym potwierdz 
tak prof, Komarnicki, jak i sam redaktor 
tego dziennika Piotr Kownacki. 

    

    

     

KTO POD KIM DOŁKI KOPIE.. 

Wystąpienie to wzmiakowanego wy- 
dawnictwa w posłaci wydawania dziesięcio 

t owego dziennika „Głos Wfleński* przy 
istnieniu już iakiegoż dziesięciogroszowen. 
jakim był „Głos Wilna*, który nota bene zda 
był powszechne uznanie i pod względem ety 

ideowym, jak to stwierdzili wspom 
ej profesorowie — narodowcy, Kv 

marnieki t Glixetli, był bez zarzutu, należy 
fłomaczyć li tylko względami konkureney 

- finansowemi tego wydawnictwa, gdyż jak 
znał prof. Koryarnieki, dla Wilna dwuch 
pism narodowych było zadużo, czyli trze 

cie takie pismo, zwłaszeza © tak niskim po 
ziomie moralnym, jak „Głos Wileński", było 
całkiem zbędne i dla idei narodowej szkod 
liwe. Chodziło e unieestwienie konkurent 

nieresowani w tem Zwierzyński i Kow 

  

    

        

   

    

z zenania Kownackiego, 
oraz dołączonych do sprawy przez Górnis.e 
wieza dwóch listów Tadeusza Gniewkowskie 
E „urzędnika Wydawniczej Spółki Mazowiec 
ki 

go i Górnisiewicza, 

, czynili inne w tym «celu zabiegi, przed 
sławiająe przed władzami wzmianko ej 

spółki „Glos Wilna“, jako pismo pod wzglę 
dem fachowym źle redagowane, oraz robiąc 
starania w kierunku zamknięcia „Głosu Wił 
na*. Trzeba bowiem wiedzieć, że „Głos Wil 

na* był mutaeją „Wieczoru Warszawskiego 
stanowiącego własność wymienionej Spółki. 
która na poestawie zawartej z wydawcą „Gło 
su Wilna* umowy, to swoje czasopismo z du 
datkiem wileńskim zezwalało wydawać w 
Wilnie, Cofnięcie więc tego zezwolenia i z»p 
rzestanie wysyłania „Wieczoru Warszawskie 

go* mogło rzeczywiście „Głos Wilna* uni 
cestwić Te podkepy i zabiegi Zwierzyńskie- 
go i Kownackiego do ujemnych wpływów na 
zecerów, którzy drukowali część wiłeńską 
„Głosu Wilna*, oraz na chłepeów, kolportu 
jących ten dziennik, włącznie sprawił e 
kolportarz „Głosu Wi/na* stale się zmniej 
szał, wydawca tego dziennika znałalzł się w 
kłopotach finansowych, tak, że w końca 
Spółka Mazowiecka zaprzestała nadsyłani: 
„Wieczoru Warszawskiego* i „Głos Wilna 
zaczął wychedzić, jako samodzielne już pis 
mo, a wkłóce z braku Środków finansowych 
zakończył swcje istnienie. 

„WZGLĘDY PRYWATNEJ KORZYŚCI". 

  

   

    
  

  

      

    

    

Nie można, przeto się dziwić naczełne- 
mu zespołowi „Głosu Wilna* w  osobacu 
Ochockiego, Górnisiewicza i Kassyanowicza 
że się oburzyli na tak bezwzględny i niezem 
niezasłużony stosunek do nich Zwierzyńskie 
go i Kownackiego, żembardziej, że stosunek 
ten wypływał nie z pobudek ideowych, a se 
względów li tylko ich prywatnej korzyści, 
pierwszego jako wydawey, drugiego jako re 
daktora Nie zwałczano bowiem przeciwni 
ków ideowych, szkodników w ich pojęciu 
Polski, a ludzi młodych, pełnych en/uzjazmu 
i zapału do pracy, przez nich samych do tej 
pracy pehniętych, mających całkowite uzna 
nie stronnietwa, reprezentantami którego by 
li sami Nie można się dziwić, że tym mło- 
dym otworzyły się wtedy oczy i że zohaczy 
li wówczas, że w ofiejalnym starszym zespbv 
le stronnietwa naroodwego pod wziędem e!y 
eznym nie wszystko jest w porządku. Rzuciły 
się im w oczy takie paradoksalne fakty, 
naprzykład, umieszczanie w „Dzienniku Wi 
leńskim* bądź stałych, bądź przygodnych o$- 
łoszeń żydowskich przy jednoczesnem stałera 
propagowaniu przez ów dziennik  bojkołu 
sklepów żydowskich i przy wysyłaniu przez 

Kownackiego pod sklepy żydowskie człon: 
ków £. zw. Klubu Młodych, którego był pre 
zesem, by szykancwali Polaków, kupujących 
towary w tych sklepach, jak wreszcie tole 

rowanie w domu przy ul. Mostowej Nr. 1, 

      

którego właścicielem jest Zwierzyński, a ad 
ministratorem Kownacki, zajazdu Żyda Fryd 
mana, w którym od szeregu lat, jak stwier 
dzili to kierownik 3 komisarjału, komisa:z 
Kubarski, i kierownik działu obyczajowego 

tegoż komisarjatu, st. przodownik Szadurski, 
więcej niż w innych tego rodzaju zajazdac': 
uprawia się nierząd, dowodem czego są spo 

lzane przez Szadurskiego i innych funk 
juszy policji protokuły oraz SSYAK 

sdm'nistri racy jne i sądowe wymierzone za ie 
Frydmancwi, 

DOLARY FRYDMANA NA POTRZEBY IDE- 

OLOGJI „NARODOWEJ*. 

  

   

   

Żydewskie te ogłoszenia w „Dzienniku 
Wileńskim* raziły i prof. Komarniekiego, 

który zapyłany, czem należy tłumaczyć taką 
rozbieżność pomiędzy głoszónem przez ów 
dziennik słowem, a czynem osób ów dzićn- 
п wydających redagujących, odpowie 

dział, że względy finansowe zmuszają do te- 
go, i na usprawiedliwienie „Dziennika* powa 
ła się na naczelny organ sitronnetwa narodo 

wego „Gazetę Warszawską”, która również z 
tych samych względów na swych szpaltach 

ogłoszenia żydowskie umieszcza, Kwestja za 
przesłania umieszczania ogłoszeń żydowskich 
w pismach narodowych, według słów prot. 
Komarniekiego, była przedmiotem dobaty w 
łenie stronnictwa narodowego, lecz dotych- 
czas nie znalazła ostatecznego rozstrzygnię- 
cia i ogłoszenia takie nadał są umieszęzane. 
Co zaś do nierządu, uprawianego w jednym 
z dwóch domów, należących do Zwierzyńskie 
go, połączonych wspólną bramą i podwó 
rzem, z których w drugim mieści się redak 

cja „Dziennika Wiłeńskiego* ze Świętym 
Krzysztofem na szyłdzie na vis a vis zajazdu 
Frydmana, to prof, Komarnieki oświadczył, 
że ulica Mostowa, a zwłaszeza jej początek. 
przy którym te domy się znajdują, przylega 

yiększej magistrali m. Wilna, jalą 
deze ulica Adama Miekiewieza, a więe z ko 

skupia się tam większa ilość prz 
jak fo się dzieje np. na ul. Bak- 

szła, gdzie mieści się mensa akademicka I 
znajdują się mieszkania profesorów USR.. 
z tego jednak nie można wyciągać wniosku, 
že w domach, znajdujących się przy tych uli 

h, uyrawia się nierząd, a administrator 

<4omów Zwierzyńskiego, Piożr Kownacki, ża 
pytany w tej kwestj, oświadczył, że „dom 
sehadzek* w posesji Z yńskiego przy ul. 
Mostowej Nr. 1 stale był wysu przy 
wszystkich wyborach przez przeciwników ©- 
bozu narodowego, by podkopać zaufanie do 
tego obozu, to też czynił on wszystko od nie 
go zależne by uzyskać dowód przeciwko Fryd 
manowi, iż w zajeździe jego uprawia się nie 
rząd, ażeby mieć potem podstawę prawną do 

zenia przeciwko niemu sprawy o ek- 
dowodów jednak takich ani w Sfe- 

rostwie Grodzkim, ani w 3 komisarjacie po 
licyjnym, gdzie zasięgał 6dneśnych informa- 

            

sły: tutek, 

          

   

cyj, nie uzyskał, wobec czego kwestja eksmt 
sji „Frydmana dotychczas pozostała niezałat 
wiona. A jednak, gdy chodziło o dzielnie: 
miasta, wpobliżu Bakszty znałazło się gro- 
ne osób, w liczbie których był i prof. Kom:r 
nieki, które wystosowało memorjał do Staro 
sty Grodzkiego © usunięcie znajdujących się 
tam domów nierządu, i miemorjał ten umie 
szezony zestał nie w „Dzienniku Wiieńskim'' 
a w „Głosie Wilna' Nr. 234 z dnia 30 sierp 
nia 1982 roku, chociaż, zdawałoby się, była 

by słuszniej, by „Dziennik Wiieński* tą kwe 
stją się zajął, rozszerzając ramy memorjalu 
przez wciągnięcie do niego i ul. Mostowej, 
by w ten spcsób usunąć ciążącą na posesji 
Zwierzyńskiego plamę, adiministrator zaś fej 
posesji, Piotr Kownacki, mając do rozporzą 
dzenia tak dyscyplinowaną organizację, jak 
Klub Młodych, która przeprowadzała bojko! 

sklepów żydowskich, mógł część członków 

tego klubu użyć dla przeprowadzenia docho 
dzenia na własną rękę co do zajazdu Fryd 
mana i zdobyć konkretne połrzebne mu do 
wody, jeżeli stery oficjalne tych dowodów 
nie posiadały, eo zresztą jest w wyraźnej 
sprzeczności z zeznaniami wymienionych wy 
żej tunkejonarjuszy  polie wiarogodność 
zeznań których niczem nie została zachwia- 
na, chodziło bowiem w danym wypadku. 
zwłaszeza.po ukazaniu! się inkryminowanych 
oskaržonych artykulėw w „Glosie Wilna“. 

© cześć i dobre imię nie tylko Zwierzyń 
skiego, lecz i Stronnietwa Narodowego, boć 
jak zeznał prof. Komarnieki i św. Łaciński 
pesesja przy ul. Mostowej Nr. 1 de iure tylko 
należy do Zwierzyńskiego, a de facto stanowi 
własność stronnietwa narodowego. Względy 
finansowe widocznie, żak samo, jak w kwe 
stji ogłoszeń żydowskich, przeważyły szalę 
względów ideowych, Frydman bowiem jest 
pewnym lokatorem, akuratnie opłacającym 
dość „znaczne komorne w kwocie 54 dolarów 
miesięcznie, 

„CHWIASTY GRUNTU WILEŃSKIEGO*. 

        

   

Po ukazemiu się wspomnianego wyżej 
arżykułu w Nr. 168 „Głosu Wilna* w którym 
bez osłonek postawione zostały kropki nad 
i, ani Zwierzyński ani Kownacki nie zarea 
gowali, profesorowie zaś Glixelli i Komarn: 
eki uznali za wskazane prowadzenie z osk. 
Qehockim pertraktacji, ażeby go przekonać 
że zbyt ostro reaguje na pewne niedociągnię 
cia „Dziennika Wileńskiego* i „Głosu Wileń 
skiego“ i że z osobami, kierującemi tymi 
dziennikowi, należy: się pogodzić, że należy 
również zaprzestać rozpoczętej przez „„Głos 
Wilna“ na te osoby napaści, obiecując w 
razie przyjęcia tych warunków przez Ochoe 
kiego urządzenia go w „Dzienniku Wileń 
skim* w charakterze współpracownika, - 
Ochocki na propozycję tę przystawał pad 
dwoma warunkami, mianowicie: zaprzesta 
nia drukowania w „Dzienniku Wileńskim 

ogłoszeń żydowskich i usunięcia z posesji 

  

Dyplomy Pożyczki 
Naredowe|. 

Komitet Wileński Grodzki Poż 
ki Narodowej uprzejmie prosi wszysi- 
kie osoby, które otrzymały powiado- 
mienia o przyznanym dyplomie, aby 
nie zwlekając dłużej, zgłosiły się po 
odbiór dyplomu do Magistratu m. Wil 

na — lokal Centralnego Biura Statys- 
tycznego. 

Otwarcie nowej placówki 
handlowe|. 

Już w najbliższych dniach nastąpi otwac- 
cie w Wilnie przy ul, Wielkiej 56 sklepu 
sprzedaży (detalicznej hurtowej znanych 
powszechnie zakładów przemysłu dzianego 
L. Plihal i Ska 'w Łodzi. Firma ta posiada 
podobne sklepy w Łodzi i w innych mia- 
stach. 

Zasłużone przedsiębiorstwo L. Plihala ist 
miejące od 35 łat, idąc z nowoczesnemi pzy 
dam! w dziedzinie handlu, postanowiło uru 
chomić właśne źródło sprzedaży zaopatrzo 
ne w największy w Polsce wybór trykota 
bielizny i wyrobów pończoszniczych. W' ten 
sposób producent wchodzi w bezpośredni 

kontakt z rzeszą swych konsumentów. — 
Kontakt ten z klientami. umożliwi fabryce 
ścisłe dostosowanie się do ich wymagań ł 
pozwoli na obsłużenie klienta dobrym towa 
rem [po najniższych cenach. W. pięknym ma 
gazynie Plihała znajdziemy bieliznę try 
towę, wełnianą, bawełnianą i jedwabną w ga 
tunkach od najtańszych do najwykwintniej 
szych. Z pośród „szlagierów* Plihalowskich 
nale wyróżnić bieliznę damską pod mar 
ką „silceana* -jak również markę „Elastica 
na* — bielizna elastyczna. Firma posiad» 
specjalny dział produkcji bielizny dla nie 
mowląt, która do niedawna sprowadzana je 
szcze z zagranicy. Poza własnemi wyroba- 
mi magazyn będzie zaopatrzony w wyroby 
pończosznie ze i skarpetki firmy O. Hau, zna 

narki „Oha”, rękawiczki wyrobu firmy 
Radziejewscy marki „Rex*, wyroby 

ziane (pulowery, swetry i t. p. marki „Te 
Be“) Teodora Bucholtza. 

Wtych warunkach można się spodziewać, 
iż nowa piłacówka: zdobędzie sobie rychło 
zasłużoną „popularność w najszerszych kołaci: 
publiczności, do czego pfócz jakości ton: 

rów, pr "ni się niezawodnie dobrze w 
kolona obsługa, składająca się z fachowe: 

    

    

    

    

     

  

   

  

          

      
     

  

    
   

  

   
    

Młodzieńczy chod 
dziarski gesf — przywrócił 

MESOLAME NT 
SPIESS 

ZWALCZA REUMATYZM 
NERWOBDLE. JEDNORAZOWE 
WCIERANIEWIE PRZYNOSI ULGĘ .    

Manifestacja przeciwko prohibicji. 

  

Żywiołowa  manifestacj ludności nowojorskiej na rzecz zniesienia ustawy prohi- 
bicyjnej, 

Wybory do Rad Gromadzkich 
Wyniki wyborów do rad gromadz- 

kich na terenie województwa wileń. 
skiego z dnia 17 listopada 1938 r. --- 
Akeją wyborczą były objęte 4 powiaty 
t j. brasławski, dziśnieński, postaw- 
ski i święciański, które ogółem obej. 
mowały 2t gromad, podzielonych na 
141 okręgów wyborczych z ogólną su 
mą uzyskanych 389 mandatów na ra- 

  

dnych i tyluż zastępców. BBWR uzy- 
skuje w dalszy mie przeważającą 
większość mandatów. Frekwencja w 
dniu 17 bm. wynosiła przeszło 35 pro 
cent wyborców. Nadmienić należy, że 
w dniu 16 bm. zostały całkowicie za: 
kończone wybory do rad gromadz- 
kich w powiecie wilejskim. Wybrano 
2188 radnych i tyluż zastępców, 

  

KURJER SPORTOWY 
Niedziela w sporcie. 

Dziś mamy stosunkowo niewiele 
imprez sportowych. Najważniejszera 
wydarzeniem dnia jest mócz piłkarski 
o wejście do Ligi między Czarnymi, a 

WKS. Mecz ten rozegrany we Lwo- 
wie ma ostatecznie zadecydować czy 
dalsze rozgrywki o wejście do Ligi ma    
ją być załatwianiem czczej formalnoś 
ci na korz 
błyśnie jeszcze 

  

ć Garbarni, czy też za- 

raz nadzieja sportowa   

Najpoważniejszą spółdzielczą instytucją bankową w „Polsce 
jest 

Lentralna Maca Spółek Rolniczyi 
istniejąca od roku 1909 i działająca na całym obszarze Rzeczpospolitej. 

resów kraju, K gdyž 
niejszą rzeszę wytwórców — drobnych rolników, 
a temsamem łagodzi skutki kryzysu rolniczego 

daje całkowitą pewność zwrotu wkładów 

i NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE; 
zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla inte- 

wspiera kredytem najlicz- 

SKŁADAJAC SWE OSZCZĘDNOŚCI W CENTRALNEJ KASIE 
OTRZYMUJEMY NIETYLKO KORZYŚĆ DLA SIEBIE, 
ALE SŁUŻYMY TAKŻE I SPRAWIE PUBLICZNEJ. 

OSZCZĘDZAJ W CENTRALNEJ KASIE! 
WILNO, MICKIEWICZA 28, TEL. 13-65.   

dla Wilna. Ostatecznie wyniki porów 
nawcze mówią o możliwościach poko 

nania Czarnych. Piłkarze nasi powin 

ni mecz wygrać, akcentując wyraźnie 
swoją dobrą obecnie formę, ale w pił- 
ce nożnej nigdy nic pewnego. 

Drugim dość ciekawym meczem 
piłkarskim jest spotkanie Warszawy z 
reprezentacją Gdańska o puhar mi- 
nistra Papee. W Gdańsku odbędzie się 
jednocześnie mecz drużyn  robotni- 
czych, oraz mecz bokserski między 
Gedanją, a Wawelem. | 

Kraków będzie terenem "walki 
dwóch piłkarskich zespołów Polski. 
Mecz ten pozwoli kapitanowi PZPN. 
wyłowić skad reprezentacyjny na 
mecz z Niemcami, 

W samem zaś Wilnie mieć będzie- 
my dwie imprezy o charakterze wybit 
nie lokalnym, 

Od godz. 10 w sali Ośrodka WF. 
odbędzie się międzyklubowy turniej 

piłki koszykowej, który mieć będzie 
zarazem badas treningu przed wy 

łonieniem składu na wyjazd do Rygi. 
Po południu o godz. 18 również w 

Ośrodku mieć będziemy mecz bokser- 
ski między pięściarzami ŻAKS., a bok 
serami WKS. Skład obu zespołów za- 
mieściliśmy w numerze wczorajszym. 

Z powyższego widzimy, że zainte- 
resowanie sportem nieco  osłabło. 
Wszyscy szykują się obecnie do sezo- 
nu zimowego, kóry zbliża się do nas 
wielkiemi krokami. 

Przy otyłości, artretyzmie i chorobie cuk- 
rowej, naturalna woda gorzka „Franeiszka- 

Józefa* wzmacnia czynności żołądka i kiszek 
oraz ułatwia trawienie. Załec. przez lekarzy. 

—o(:)0— 

WILNO. 

NIEDZIELA, -dnia 19. listopada. 1938. r. — 

9.00: nnastyka; Muzyka; Dzien. 

  

poranny; Muzyka; Chmwilka gosp. dom. 
1000: ao: 11.35: Odczyt misyjny: 

    

gijna; 11.57: Kom. mete: 
foniczny z Filharmonji; 

13,00: „Poco są instruktorki pra — 0d. 
<zyt wygł. J. Miedzińska; 13.12: D. c. poran- 
ku symfonicznego; 14,00: Audycja da wszys! 
kich. 15.00: Propaganda leśnictwa u nas i za 

  

11,50 
12,16: 1 В 

    

   

  

    

  

      

      

   
    

     

    
      

granicą“, — odczyt wygł. inż. Waclaw Dan 
kiewicz; 15.20. Koncert. 16.00: Audycja dla 
dzieci. 16.30: Muzyka  francus (płyty) 
16.45: Kwadrans poetycki: Powstanie listo 
padowe w poezji XIX w. (Goszcz; ki, Mic 
kiewicz, Słowacki); 17,00: Pogadanka; 17,15. 
Polska. muzyka ludowa; 18,00: słuchowiska 
Bien eskimioski“; 18 Sylv akade 

; 19.00: Kłajpeda, jej przesz 
teraźnie: ść i przyszłość; 19,15: Let. 

kie pioseniki; 19,25: program na poniedzi r 
łek; 19,30: Ra a dla Ilona S 
15: rozmait $ 

  

   
     : sport z rozgła 

taneczna; 23,00: kom 
muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
POEZJA I PROZA. 

W działe audycyj literackich programu 
niedzielnego nale: zwrócić uwagę na kwod 

rans poetycki o godz. 16,45 podczas którego 
go odczytane zostaną wiersze Goszczyńskte 
go, Mickiewicza i Słowackiego na temat Pow 
stania Listopadowego. 

Następnie o go: 

      

"18 nadane zostanie » 
Wilna zabawne słuchowisko opracowane 
według noweli świetnego humorysty amery 
kańskiego Marka Twaina p. t omans eski 

   

  

     

PAMIĘCI FR. SCHUBERTA. 

Niedzielny poranek symfoniczny, który 
rozpocznie się o godz. 12.15 poświęcony bę 
dzie ubworom Franciszka Schuberta z okazj. 
[05 rocznicy śmierci wielkiego kompozytora 

Orkiestrą filharmoniczną dyryguje Adam 
Dołżycki. 

MUZYKA LEKKA I HUMOR. 

O godz. 19,50 polskie radjo nadaje godzi 
nę muzyki lekkiej w wykonaniu orkiestry 
radjowej pod dyr. St. Nawrota. Jako solista 
wystąpi znańy artysta operetkowy Witold 
Zdzitowiecki. Dopełnieniem wesołego progra 
mu będzie o godz. 21,15 humor „Wesołej fa 

li Iwowskiej”. 

KRAINA ŚMIECHU. 

Polskie Radjo przygotowuje w bieżący: 
sezonie w dziale operetkowym obok zn 
nych i lubianych ©peretek, szereg nowości 
zarówno z repertuaru polskiego jak i mię 
dzynarowego. Po „Lili* Rożyckiego następ 

ną wielką premjerą będzie wspaniała roman 
tyczna operetka Fr. Lehara pt, „Kraina śmie 
chu*, Usłyszymy ją w pomiedziałek o godz 
20. Ze względu na wielką wartość tej op*- 

J ść przygotowana jest z wielką sta 
ą, o czem Świadczy obsada poszcze 

gólnych partyj, które odłtworzą Zofja Zmi 
gród Fedyczkowska, Halina Dudiczówna, Aa 
toni Gołębiowski i Al. Wasiel. Dyryguje T. 
Mazurkiewicz. 

POGADUSZKA MEJSZAGOLSKA. 

W: przerwie audycji opełikowej ok. godz 
21 jowialny „oszmiańczuk* Leon Wołłejko 
wygłosi przed wileńskim mikrofonem gawę 
dę egiotakią p. t. „Buržuj“. 

NIEZNANY LIST CHOPINA. 

W poniedzialek przeczyta przed mikrofa 
nem o godz, 19,25 w feljetonie muzycznym 
p. L. Binental, powiększając w ten sposób 
zasób naszej wiedzy o życiu genjalnego twór 
cy. 
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stronnictwa narodowego przy ul. Mostowej 
Nr. 1 domu schadzek, O te warunki pertrak 
taeje się rozbiły, a gdy w Nr. 143 „Dziennika 
Wileńskiego" z dnia 2 czerwca 1932 r. uka 
zał się artykuł Zwierzyńskiego p. t. „Tylko 
bez przesadyć, w odpowiedzi na cytowany 
wyżej artykuł d-ra Pawłowskiego, w którym 
to arłykule w ustępie końcowym powiedzia 
no: „Jeśli p. Pawłowskiemu wydaje się, że 
znalazł się we włąściwem towarzystwie w pi 
semku, z którem się związał, to niech się 

czuje zadowolonym. Niech jednak nie my- 
Śli, że tam właśnie kuje się nową ideologję 
młodzieży narodowej”, osk, Ochocki. w Na. 
173 „Głosu Wilna* z dnia = czerwca 1932 

r. umneścił swój artykuł p. t. „Odgradzamy 
się murem*, w którym, pelemizująe ze Zwie- 

rzyńskim co do nieuznawania zasług. d-ra, 
Pawłowskiego, wypowiada w wyrazach «S!- 
rych i dosadnych walkę „Dziennikowi Wileń 
skiemu“ i „Glosowi Wileūskiemu“, jako wai 
kę nad wyplenieniem z gruntu wileńskiego 
szkodliwych chwastów i trującego szałeju, 
jako bunt przeciwko poczwarnym  tabety- 
kom, faryzeuszowskim cierpiętnikom naro- 

dowym, kupcząeym ideologię narodową diz 
żydowskich srebrników, walkę ze złem w 
jakiejkolwiekby ono nie było postaci, walkę 
że zglilizną i zepsuciem, z faryzeuszowską 
frymarką i nieróbstwem, walkę jako zdarcie 
przyłbiey z tabetyka, który chorym odde- 
chem zatruwał powietrze, 4, przybrany w bia 
ło — czerwone szaty łudzić naiwnych i im: 
ponował małodusznym wymachiwaniem dre 
wnianą szabelką sztucznej epGzycji i t. p. 
Do autorstwa tego artykułu osk. Ochocki 
się przyznał. 

  

OBŁUDA STRONNICTWA „NARODOWEGO: 

FAKTEM  BEZSPORNYM. 

Przytoczone wyżej fakty, jak  umiesc- 

czenie w „Dzienniku Wileńskim* ogłoszeń 
żydowskich oraz tolerowania w posesji przy 

ul. Mostowej 1 „domu schadzek“ w zajež 

dzie Žyda Frydmana przez właściciela tej 

posesji Zwierzyńskiego, posła na Sejm z ro 
mienia stronnietwa narodowego, b. wiee 

marszałka Sejmu i wice — prezesa, Klubu 

Sejmowego tego stronnictwa, jak również 

przez zespół redakcyjny „Dziennika Wileń 

skiego”, oficjalnego organu lego stronnietwa 
na gruncie wileńskim, w świecie przytoezo: 

nych wyżej dowodów i wypływających z nich 
wniosków, zdaniem Sądu, są faktami bez- 
spornymi, Istnienie tych faktów należy tło- 

maczyč eportunizmem starszego grona wi- 

leńskich działaczy narodowych, do którego 
to oportunizmu skłoniły ich względy korzy 
ści materjalnej bądź własnej, bądź sironni 
etwa. Fakty te jednak tolerowane przez star 

szych, mimo głeszenych przez nich bezwzglę 
dnych i nieustępliwych haseł, z któremi 
pozostają one w rażącej sprzeczności, w u 
mys.ach młodego pokolenia, do którego nale 
ży zaliczyć oskarżonych, nie tyłko ułożyć 
się nie mogą, lecz wzbudzają odrazę i oba- 
rzenie, bo młodość tem się różni od star»- 
ści, że nie uznaje kompromisów, półśredni- 
ków i niedomówień, a przedewszystkiem ob 
łudy. Tem więc tłomaczyć należy, że te fakty 

w związku z zabiegami Zwierzyńskiego i Ko 
wnackiego w kierunku unicestwienia przesz 
kadzącego im „Głosu Wilna“ wywolaly 26 

strony oskarżonych tak silną reakeję. Que 

też były konkretnym materjałem, który się 
złożył na treść wszystkich inkryminowanyci 
oskarżonym arżykułów i na te konkretne za 
rzuty, kłóre przeciwko  pokrzywdzonenur 
Zwierzyńskiemu zostały przez nich wytoczo 
ne i któremi Zwierzyński, jak to wynika z 
aktu oskarżenia, poczuł się dotkniężym. Za 
rzuty te jednak przez oskarżonych zostały 
znakomicie udowodnione i, jak to wynika 
z powyższego, wypływały z pobudek ezy- 
stych, nieskarżonych żadnymi ubocznym: 
względami, żadnym oportunizmem. 

"PRZEPROWADZILI DOWÓD 
PRAWDY. 

Z tych więc względów i epierająe się 
na całokształcie okoliczności sprawy, Sąd 
Okręgowy przyszedł do zgodnego przekow: 
nia, że zarzuty sformułowane przeciwko 08: 
karżonym w akcie oskarżenia, a dotyczące 
konkretnych faktów, przez rozgłaszanie któ 
rych w inkrymiwonaych oskarżonych arży- 
kułąch, wymienionych w punkłach 2, 3, 415 
aktu eskarżenia, pokrzywdzony Zwierzyński 
poczuł się zniesławionym, wobec przeprową 
dzenia przez oskarżonych całkowitego dowo 
du prawdy, winne być odrzucone i dlatego ž 
zarzutów tych Sąd ieh uniewinnił. 8 

Ce do artykułu w punkcie pierwszym 
aktu oskarżenia, to chociaż poddano w nim 
kryłyce w formie bardzo ostrej pewne €zasó 
pismo narodowe, wychodzące w Wilnie, -to 
jednak ani słowem nie napomknięto w nim, 
by całe: to odium było skierowane przeciwko 
oschie Zwierzyńskiego, wobec czego Sąd, nie 
dopatrując się w nim zniewagi Zwierzyń 
skiego, Górnisiewicza i Ochockiego z zarzu 
tu znieważenia w łtym artykule Zwierzyńskie 

go, uniewinnił, 

OSKARŻENI 

WINNI SĄ OBRAZY GODNOŚCI OSOBISTEJ 

OSOBY ZWIERZYŃSKIEGO. 

W, artykułach wymienionych w  pun- 
kineh 2, 4 i 5 aktu oskarżenia, pod adresem 
pokrzywdzonego Zwierzyńskiego użyty żo- 
stał stek wyzwisk wręcz obraźliwych, użycie 
których nawet w najlepszej intencji stanowi 
zakazemą pod groźba kary obrazę godności 
osobistej obrażonego i za nią osk. Górnisie 
wiez, Ochocki i Kassyanowicz winni są po 
nieść edpowiedziałność z art. 256 $ 1 K. K., 
który taką obrazę przewiduje, Jest bowiem 
zasadą współżycia ludzi w społeczeństwach 
kuliuralnych, že niczyjej godności: osobistej 
nie można bezkarnie obrażać. Jedynie jeżeli 
obrazę wywołało wyzywające zachowanie tie 
obrażonego względem obražajacego lub jeże 
li obrażony odpowiedział obrazą wzajemua 
lub naruszeniem nieżykałności cielesnej, Sąd 
może sprawcę obrazy od kary zwożnić. —— 
Tych jednak warunków w <łanej sprawie 
przewód sądowy w stosunku do oskarżonych 
nie ustalił, ” 

  

Przechodząe do kwestji wymiaru ka za 
udowodnione każdemu z oskarżonych prze 
stępstwa, Sąd Okręgowy przyjął pod uwagę 
ich niekaralność i wogółe nienaganną ich 
przeszłość, jak również pobudki ideowe, któ 
re w znacznym stopniu przyczyniły się, iż 
dopuścili stę eni przypisanych im prze: 
stępstw, i wymierzył każdemu z nich podaną 
w senżencji niniejszego wyorku karę, uważa 
jae ją zą wspólmierną z czynem przez nich 
dokonanym, którą te karę z mocy rozporzą 

dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
21 października 1932 r. darował w całości. 
Ponadto zasądził od każdego z nich należne 
opłaty sądowe oraz solidarnie koszty postę 
powania w sprawie, które w razie ich nie- 
śeiągalności ponosi Skarb Państwa*, 

  

   

Należy nadmienić, że Stanisław O- 
chocki zapowiedział apelację i składa 
skargę apelacyiną — natomiast obro- 

na Aleksandra Zwierzyńskiego nie a- 
peluje, Możnaby więc z tego faktu wy- 
ciągąć wniosek, że enedecja wileńska 
zadowolona jest z wyroku, Wło.



4 

KRONIKA 
   Niedziela 

Dziś; Św. Elżbiety Kr. W. 

| Jutro: Feliksa i Walezjusza 

      

  

    
“ Spostrzeżenia Zakładu Meieorologji U.8.B. 
= Wilnie z dnia 18-XI 1933 roku. 

Ciśnienie 777 
Temp. šrednia — 5 
Temp. najn. — 4 
Temp. najw. — 6 
Opad — 
Wiatr półn.<wsch. 
Tend. bar. wzrost 
Uwagi: chmurno. 

  

PRZEWIDYWIANY PRZEBIEG POGODY 
w dniu dzisiejszym, 19 listopada: 

Naogół chmurno. Rano miejscami mgła, 
potem nieznaczne przejaśnienia, No. u- 
miarkowany mróz, zwłaszcza w Wileńskiem, 

w ciągu dnia lekki. Słabe wiaty północno- 
wschodnie. 

  

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące aptek:: 
Paka — Antokolska 54, Siekieržyūskiego 

— Zarzecze 20, Sokołowskiego — Tyzenhau 
zowska róg Targowej, Szantyra — Legjono 
wa, Zasławskiego — Nowogródzka, Zającz- 
kowskiego — Witołdowa. 

Oraz Jundziłła — róg Mickiewicza i 3 
Maja, Monkowicza — Piłsudskiego, Narbutia 
— Š-to Jańska, b. Szyrwindta — Niemiecka 

SPRAWY AKADEMICKIE 
— Z KOŁA AKADEMIKÓW DZIŚNIAN 

Sekcja: kulturalno oświaowa K. A. Dz. podaje 
do wiadomości członków Koła, iż dziś tj. 19 

i 19 Wschód słońca — g.7 m, 01 
timopad p Žako = 30.42) 

listopada br. o godz. 11 odbędzie się w lokalu 
O RK (Dominikańska 14) odczyt kol Snar 

  

   
skiego Antoniego pt. „Organi Akademic 
kie na USB*. Goście mile widziani. 

Z KOLEI 
— DEKORACJA KRZYŻEM ZASLUGI. 

Dziś dyrektor PKP Wilno, a jednocześnie pre 
zes Zarządu Wileńskiego Oddziału Kolejowe 
go LOPP, dokona dekoracji krzyżem zasługi 
około 60 osób, które pracą swą wydatnie przy 
czyniły się do rozwoju oddziałów LOPP na 
terenie wileńskiej dvrekcji kolejowej. 

GOSPODARCZA 
— INTRATNE INTERESY. Biuro Stow. 

Kupców i Przem. Chrześcijan w Wilnie gl Ba 
kszta 11 (tel. 10—30) podaje do ogólnej wia 
domości, że posiada kilka bardzo zyskownych 
propozycyj na objęcie bądź na własny rachu 
nek, bądź jako przedstawicielstwo firm krajo 

wych. Informacje w Biurze Stowarzyszenia. 
Szereg firm poznańskich i pomorskich chcia 
łoby importować z Wilna: rękawiczki koża 
chy grzyby suszone sery litewskie itp. arty 
kuły. 

Adresy wskazuje również Biuro Stowarzy 
szenia. 

— ULGI DLA PIEKARZY. Z dniem 1 sty 
cznia 1934 roku mija ostatni termin, jaki 
udzielony został piekarzom na zmechanizowa 
nie swych zakładów i dostosowanie piekarń 
do wymogów zakreślonych przez wydane w 

    

swoim czasie rozporzadzenie o nadzorze nad 
iekiem. W związku z tem dowiadyjemy 

się że ze względu na ciężki kryzys władze ad 
mrinistracyjne zdecydowały w drodze wyjątku 
znowelizować niektóre przepisy tego rozporzą 
dzenia. Przedewszystkiem zaniechane ma być 
zamykanie piekarń lokalach nisko położo 
nych, nie posiadających urządzeń mechanież 
nych itp. 

  

    

  

Aresztowanie niebezpiecznego opryszka. 
Wezoraj wieczorem w ręce władz bez- 

pieczeństwa wpadł niebezpieczny opryszek. 
Jest nim oddawna poszukiwany zawodowy 
włamywacz, złodziej i bandyta — Miekic- 
wicz. 

Dokonał on w ciągu ostatnich kilku mie- 
sięcy szeregu kradzieży z włamaniem, Poza 
tem jest też poszlakowany o dokonanie na- 
padów rabunkowych. 

Pomimo, że Miekiewicz przebywał w Wil 
nie, o czem policja była dobrze poinformo 
wana, przez dłuższy czas daremnie usiłowa- 
no go zatrzymać. 

+: Opryszkowi sprzyjało szezęście. Kierowa 
ny jakąś intui ukrywał się przed policją 
i „Zwiewal“ z wprosżt beznadziejnych sytua 

eyj, kiedy o wpadnięciu decydowały już tyt 
ko sekundy. 

Wreszcie przyszła kryska na matyska. 

  

    

działu śledczego przechodząc ulicą Kolejowa 
spotkał Mickiewicza, udającego się widoce- 
nie na jakąś „wyprawęć. 

Na widok wywiadowcy, usiłującego go 
zatrzymać Miekiewicz gwałtownie, rzucił się 
na niego cheąć zadać cios nożem. Wywia 
zala się zacięta walka. 

Tym razem szczęście odwróciło się od o- 

pryszka. Wływiadowcy udało się obezwład - 
nić silnego przeciwnika i skuć go przy pomo 
cy jeszeze jednego posterunkowego przybyłe 

jda 

  

Opryszka edstawiono do aresztu central- 
nego. 

W czasie rewizji znaleziono przy nim ca- 
ły arsenał narzędzi złodziejskich, nóż i kas- 
też. 

W dniu dzisiejszym Mickiewicz przeka- 
zamy zostanie de dyspozycji władz sądowo 

Wezoraj w necy jeden z z funkcjonarjuszy wy _ śledczych. (e). 

Na ekranie: 
KED5B-KINO | Caof Abd Parroboių 

Rozmaitości | Na scenie: <=* ,„ Chrapan 
Sala Miejska KAPITAN Br. Borski 

Irena, jego córka W. Stanisławska Ostrobramska 5 

- Ceny mlejsc: Balkon oa 25 gr., Perter od 50 gr. 

Krolewski kochanek * m 
ie na rozkaz 

Joanna, služąca 
KAPRAL 

Początek seansėw: 4—6—8—10.15, w niedziele od godz. 2-ej 

K UR J E R 

— POGŁOSKI O REDUKCJACH PERSO 
NALNYCH W IZBIE SKARBOWEJ. Ostatnio 
pracowników wileńskiej Izby Skarbowej obie 
gła niepokojąca pogłoska o zamierzonych re 
dukcach personalnych. W: pierwszym rzędzie 
jak głosi wersja, mają ulec redukcji mężatki, 
których mężowie posiadają jakąkolwiek bądź 

pracę zarobkową. Ogółem zredukowaniu ma 
ulec około 0 osób. Redykcje te byłyby prze 
prowadzone z dniem 1 lutego roku przyszłego 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 

— Izba Rzemieślnieza w Wilnie zawiada 
mia, iż w końcu m-ca listopada rb. urucho 
miony będzie 6-tygodniowy prakt ny kure 
prowadzenia rachunków da właścicieli wa: 
sztatow rzemieślniczych. 

Kurs ten ma na celu zapoznanie rzemie:ł 
ników z rachunkowością (prowadzeniem księ 
gi kasowej i kontowej), oraz należytego prz; 
gotowania notatek dla zapisów w dzienniku, 
uskuteczniowych przez dział księgowości w 
Izbie Rzemieślniczej w Wilnie, względnie 'u 
ną osobę. 

Wykłady będą odbywały się dwa rasy 
tygodniowo w godzinach wieczorowych. 
Opłata za cały kurs wynosi od zł. 7 — 10. 
Zapisy na kurs przyjmuje oraz bliższych 
informacyj wdziela dział księgowości przy 
Izbie Rzemieślniczej w Wilnie (ul. Miekiewi 
cza 238) codziennie w gedzinach 11—13 do 
dnia 23.11. 1933 r. 

'Pozatem Izba Rzemieślnicza podaje dv 
wiadomości właścicieli warsztatów rzemielni 
czych, iż przy Izbie już od roku czynne jest 
Biuro Buchhlteryjne i pisania podań, które 
udziela bezpłatnie wszelkich inofrmacyj, do 
tyczących prowadzenia ksiąg  handlowyc!. 
żakłada i prowadzi księgowość włoską, ame 
rykańską i uproszczoną, sporząkiza bilanse, 
podania, oraz odwołania do Władz Skarbv 
wych i t. d. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZ 
— NIEZRZESZENI KUPCY I PRZEMY 

SŁOWCY. Z prawdziwą radością należy powi 
tać fakt, że większość kupców i przemysłow 
ców, pozostających na uboczu swych organi 

zacyj zawodowych, w ostatnich czasach dosz 
ło do przekonania że nadal być „dzikimi* nie 
mogą. To też szeregi Stowarzyszenia Kupców 
i Przemysłowców Chrześcijan w Wilnie (ul. 
Bakszta 11 telefon 10—30), ostatnio zaczęły 
systematycznie zwiększać. Mimo to jednak du 

że kupców i przemysłowców pozostaje nadal 
na uboczu organizacji. 

zwracamy się z apele n, by spełnili sw ój obo 
wiązek wobec organizacji i zapisali się na 
członków. Informacyj udziela Biuro Stowarzy 
szenia lica Bakszta 11, telefon 10—30, A 
więc wszyscy kupcy i przemysłowcy do szere 
gów organizacji zawodowej. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

Zjazd Nadleśniczych Lasów Państwo 
wych. W dn. 17—19 bm. odbył się w Dyrek 
cji Lasów Państwowych pod przewodni:t- 
wem Dyrektora Lasów p. Edwarda Szemiot. 
ha zjazd nadłeśniczych lasów państwowy *h, 
poświęcony omówieniu spraw administracyj 
no —- gospodarczych i handlowo — przemy 
słowych w związku g bieżącym sezonem 
eksploatacyjnym. 

W trzecim dniu Zjazdu uczestnikom za 

   

   

  

        

          

  

   

  

  

„ Claudette Colbert 
i Frederic March. 

Z. Piotrowska 
ST. JANOWSKI 

  

(CAŁE 
ELL 
WILNO 

SG ówi 

> | 

AN 
| z GARYM COOPEREM. 

POŻEGNANIE 
Z BRONIĄ 

Dzienne: 

© Balkon 40 gr. 

Parter 75 gr. (di II; 
Wieczorowe: 

Balkon 54 gr. 

Part. od 85 gr.. 
  

WKRÓTCE! „TOTO“ 
największa kreacja, — triumf ALBERTA PREJEANA 

stokroć przewyższająca „POD DACHAMi PARYŻA”. 

Szczegóły nastąpią. 
  

już JUTRO ZACIEKAWIENIE DOJDZIE DO ZENITU! 
JUTRO uczta artystyczna dla najszerszej publiczności I 
fUTRO W KINIE HELIOS będą same rozpromienione twarze! 
JUTRO PREMIERA! 
JUTRO UJRZYCIE uwielbianą przez cały świat boską parę 

JOAN GRAWFORD i 
w największej kreacji ekranu, ko- 
ronie sezonu, kapitalnym filmie 

GARY COOPERA 

DZIŚ ŻYJEMY 

HELIOS 
WKINIE 

  

  

WI L EŽN Sk Oi Nr. 311 (2852) 
  

demonstrowane byly na terenie zabiegi » 
dziedziny hodowli i odnowienia lasu. 

— KOŁO PRZYJACIÓŁ BIAŁORUSOZNA 
WSTWA PRZY USB. Dnia 19 bm. o godzinie 
17 w VII sali gmachu głównego USB odbędzie 
Się naukowe zebranie Koła z odczytem p. 
Marjana: Pieciukiewicza na temat „Dni pos 
więcone zmarłym u Słowian pogańskich. 
Wsłęp 'volny i bezpłatny. Goście miłe wi 
dziani. 

  

RÓŻ 

— SZKOŁA TAŃCÓW W. JABSÓWNY. 
Niedawno zoslała otwarta szkoła tańców p 
Wandy Jabsówny przy ulicy Mickiewicza 31 
m. 4. Szkoł powyższa jest postawiona na wy 
sokim poziomie tak pod względem nauczania 
jak i komfortowego urządzenia. Lekcje teore 
tyczne i praktyczne są prowadzone pod kier» 

wnielwem p. Wandy Jabsówny byłej uczenicy 
baletu +Opery. Wa skiej Lucjana 

ajszczuka. Według oninji uczniów tej szko 
ły sztukę tańca łatwo posiąść dzięki metodom 
p. Wajszczuka, atoseyrazY Im przez p. Jabsów 
nę. 

TEATR | MUZYKA 
—Teatr muzyczny Lutnia. „Czar walea* 

po cenach zniżonych. Dziś o godzinie 8,15 w 
grana będzie operetka Strauesa Czar walca 

z Kaupe, Łasowską, Dembowskim, Tatrzań 
skim i Wyrwicz-Wichrowskim na czełe, O 
peretka Czar walca stała się najwięcej popu 
larnem widowiskiem w Wilnie. Ceny miejsce 

zniżone. 
— Dzisiejscza popołudniówka. Dziś o go 

dzinte 4 dla publiczności zamiejscowej oraz 
tej, która nie może być w teatrze w godz - 
nach wieczornych grana będzie najmelodyj 
niejsza, pełna humoru i przezabawnych sytu 
ucyj operetka Straussa „Czar walca”. 

— Poranek dła dzieci w Lutni. Dziś o 
godzinie 12,39 jp. p. widownia Teatru Lutnia 
zawoi się publicznością dziecięcą, słuchając 
# zapartym oddechem barwnej opowieści 
„O sierotce Dorotce* która zaiste rozbraja 
najzaciętsze serca ludzkie, a czyni to tylko 
przez swoje ufne, pełne dobroci serduszko. 
Ceny miejsc — najniższe. 

— Teatr miejski Pohu/anka. Dziś w nie 
dzielę 19 bm. o godzinie 8 po raz drugi po 
tężne Sa RC: AOC miekiewiczows 

kiego , 
Leona Sel ślina: w 
Pronaszki. Muzyka: Mozart, Weber, 
lessi, Beethoven, Chopin, Moniusz. 
wski oraz motywy ludowe. W wykonaniu 
bierze udział cały zespół teatru miejskiego 
oraz zwiększone zespoły chórów i statys- 
tów. 

— Dzisiejsza papołudniówka. Dziś w nie 

dzielę 19 bm. o godzinie 4 po południu dana 
będzie po cenach zniżonych sensacyjna sztu 

ka atnich czasów „Fraulein Doktor" # 
H. ydłowską w roli tytułowej. w otocze 
niu Konerio No zgranego zespołu. 

— Teatr objazdowy gra arcywesołą kome 
dję St. Kiedrzyńskiego p. t. „Piorun z jasne 
go nieba“ — dziś 19 bm. w Nieświeżu, jutro 
20 — w Horodzieju. 

— Chór Rosyjski w Sali Konserwatorjun. 

          

       

  

   

    

    Ai 
Per, go 

‚ Padere 

  

    

        

     
  

      

rekcją Eugenjusza Kryłówa, przy udzia!e 
znakomitego tenora solisty Opery Rosyjski"i 

w Paryżu, Teodora Andrejewa. W progra- 
mie pieśni syberyjskie włóczęgów, Wołs'. 
Bajkału, Donu, piosenki ludowe charaktery 
styczne, humorystyczne, nastrojowe i roman 
se cygańskie. 

Bilety do nabycia w 
jum od godz. 1 

— Kino-teair Rozmaitości, 
Ja 19 bm, (początek seansów o godzinie 2) 
wspaniały film „Królewski kochanek*. Na 

scenie wyborna aktówka — „Chrapanie na 

    

Kasie Konserwator 

Dziś niedzie- 

        rozkaz*. z udziałem W. Stanisławskiej, Z. 
Piotrowskiej, Br. Borskiego i St. Janowskie- 
80. 

Z Legionu Młodych. 
"Dzisiaj o godz. 17-ej odbędzie się uro 

czyste Ślubowanie kandydatów Legjonu Mło 
dych. Obwodu Instytutu Nauk Handlowa 
Gospodarczych, w lokału BBWR. (uł. św. An 
ny 2) Goście mile widziani. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
„WARSZAWA (Pat). Dewizy: Londyn — 

28,79 — 28,93 — 28,65. Nowy York czek 

541 — 5,44 — 5,88 kabel 543 — 5,46 —- 
8 ›Ра'гуд 34,86 — 34,95 — 34,77. & 
carja 172,58 — 173,01 — 172,15. Bal nie 
oficjalne 212,50: 
Dolar w obrotach prywatnych 5,42 — 5,14. 

Rubel 4,72. 

  

   

  

Nieudany napad rabunkowy. 
Do Horoszki Jerzego (Chorzów, gm. mo- 

łodeckiej) wtargnęło wieczorem dwóch osoł) 
ników, uzbrcjenych w rewolwery. Po steryz 
wzniu domowników, jeden z rabusió 
żył się do Heroszki w celu zawiązania mu 
oczu szmatą. Horoszko zdołał się jednak 
wyrwać, wybiegł na podwórze i wszczął 
alarm. Wowezas mapastnicy uciekli w kie 

    

Furmanka pod kołami pociągu. 
Tragiczna śmierć 18-ietniej dziewczyny. 

Donosza, iż wezoraj niedaleko Stołpeów 

pociąg Nr. 931 najechał na przejeżździe ko- 
lejowym na furmankę, powożoną przez 
Akramowieza, jadącego w towarzysiwie 18 
letniej Siergiejewiczówny ze wsi Zarzecze, 
gm. stołpeckiej, Wskutek zderzenia Siergie- 

‚ Jednemu nogi, drugiemu głowe. 
Koło Łyntup pociąg esobowy odciął obie 

nogi mieszkańcowi Łyntup Z. Zionczenoko:* 
wi, kłórego w stanie ciężkim odwieziono <lo 
szpiala 

Keło sacji Sobibór zabity został w ezasie 

Furjacki czyn umysłowo-chorej. 
Chera umyslowo Marja Szkuncik, miesz 

kanka wsi Urzecze, gminy zaleskiej, 

stawiona w mieszkaniu ze swych 11-leta 
synem Juljanem, uderzyła chlopca siekierą 

   

    

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Zarząd Koła Prehistoryków Studentów U. 
S. B. uprzejmie prosi Pana Redaktora o łas 
kawe umieszczenie na łamach Jego poczyt 
nego pisma następującego wyjaśnienia: 3 

Wi związku z notatką p. t. „Szantaż ezy 
zemsta”, zamieszczoną w „Kurjerzę* w dura 
9 listopada 1933 r., a w której między imne 

mi podano: „Wł pewnej chwili stosunek han. 
diowy jaki łączył p. Ślepiana z Chidekielem, 

nit się całkowicie i Ślepian złożył na- 
wet skargę w policji, oskarżając p. Ch. 0 
przywłaszczenie jego oparatu kinematogra- 
ficznego, który został wypożyczony celem 
urządzenia jakichś seansów kinowych w 
szkołach, na co otrzymał specjalną koncesję 
Koła Prehistoryków U. S. .B.'* — Zarząd Ko- 
ła Prehistoryków studentów USB. wyjaśnia, 
że wzmianka o stosunku Koła do p. Chide 
kiela niezgodna jest z prawdą. Koło e 

  

    

storyków studentów USB., prowadząc sa 
modzielnie wędrowne Kino dla młodzieży 

pożydzało jedynie u p. Chidekie 
U manego na terenie Wilna przedsię 

biorcy kinowego, aparat kinematograficzny, 
płacąc mu za to odpowiednią sumę. 

Z poważaniem 
Za Zarząd: 

Sekretarz: Irena Hansen. 
Prezes: Wł, Hołubowicz. 

dn. 16. 11. 1933 r. 

   

Wilno, 

runku pobliskiego lasu nie zdaławszy nie zra 
bować. 

Domowniey poznali w napastnikach bra- 
ci Pohudo Stefana i Aleksandra ze wsi Sło- 
bkódka, gminy mołcdeckiej. Obu zatrzymano 
Horoszkowie uchodzą za ludzi zamożnych. 
wobec czego nie ulega wątpliwości, że napad 
miał tło rabunkowe.   

| 

jewiczówna została zabita na miejseu, mart 
wym padł również koń. Wóz został rozstrax | 
skany, w parowozie zaś zgnieciony kran sur | 
wakowy'i rozbiłe latarnie. Abramowicz €x- | 
dem uniknął śmierci: wskułek zderzenia z0- 
stał wyrzucony z wozu do rowu. 

wyskakiwania z pociągu 60-letni K. Szwajko 
z pow. pińskiego, który usiłował uniknąć 
kGntroli biletów w pociągu. Pociąg odeiąć 
mu głowę. 

ustalono Szkuneik już dawniej usiłowała po 
pełnić samobójstwo przez powieszenie się. 
Rczsłrój nerwowy Szkuncikowej powstał na 
tle cbawy, że utracić może ziemię nabytą w 

drodze darowizny. 
ski w Sali Konserwatorjum wystąpi pod dy- 

  

Już dziś 19 bm. po raz ostatni Chór Rosyj ze, 

  

Darmo na zimę! 
firma nasza przeznaczyła 1 
palto męskie welurowe w 

ž najlepszym gatunku, 1 dam 
ski płaszcz z wełnianej żor 
žely z oposowym  kołnie 
rzem, 1 patefon walizkowy. 
3 kołdry watowe i 3 sztu 
płótna — dła tych P. 

Klijentów, którzy zakupią u 
nas do 7 grudnia 1933 r. je- 
den z niż wymienionych 
kompletów. 

     

  

Niżej wymienione osoby otrzymały po jednem pal 
cie z premij naszych (5 palt welurowych męskich i 3 
palta damskie z futrzanemi kołnierzami), przenaczo 
nych do podziału na dzień 29 października, a miano- 
wicie: 

Po jednem palcie męskiem otrzymaił: 
1) Ksiądz proboszcz Bolesław Jastrzębski, parafja 

rzymsko-katolicka, poczta Maniewicze, powiat Ko- 
wel. 2) Jan Bławał, Gdynia ul. Starowiejska. 3) Mi 
chał Bąk, wieś Werbka ul. Osadnicza 1289, poczta 
Koropiec, pow. Buczacz, woj. Tarnopol. 4) Stanisław 
Kępka, Lublin Narutowicza 12, sąd apelacyjny. 5) 
W. Staniszewski, wieś Bobrowisko, poczta Brodni a 

n. Drwęcą, 
Po jednem palcie damskiem otrzymali: 
1) Jakób Iwanowski, wieś Werszchowiska, po 

ta Wiikowo 2) Feliks Górka w Zawadzie nr. 
poczta Ustroń, 

    

Górny Śląsk. 3) Mikołaj Hewka w. 
Korzelice, poczta Firłejów, pow. Rohatyn. 

„ Przeczytajcie uważnie: 

TYLKO ZA Zł. 13 Gr. 90. 

wysyłamy: 3 metry materjału na męskie ubranie lub 

palto damskie jesienne lub zimowe pełnej, podwójnej 
szerokości 140 em., 1 koszułę męską i parę kaleso- 
nów trykotowych z sałynowem wykończeniem, 1 ko 
szulę trykotową i parę reform damskich, 1 parę sę 
kawiczek wełnianych podwójnych, 1 parę elegancki:h 

b na miejst 

  

‚ роехёт sama roz 
pruła sobie brzuch tąż samą siekierą. Jak 

  

  

MEBLE 

tanio i   

  

MEBLE | 
NAJWIĘKSZA NA WILEŃSZCZYŹNIE 

FIRMA MEBLI 

M. WILENKIN i S-ka 27504 
WILNO, WIELKA 21 (poprzed. Tatarska 20) 

poleca ko rodzaju meble w dużym wyborze 
solidnie 

  

ET 
HUMIGRENO-NERVOSIN)) 

"USUWA NAJUPORCZYWSZY 

BÓL GŁOWY 
MIGRENĘ NEWRALGJĘ, 

BÓLE ZĘBÓW. 
GRYPE , PRZEZIĘBIENIA 

BÓLE:ARTRETYCZNE, 

Ads (ais A 

PROSZKI TE WYRABIAMY i W Ia 
TABLETEK. 

DOKTÓR 

D. Zeidowicz 
Choroby skórne, wener., | 

moczopłciowe. 
od g. 9—li 5—8 wieez. | 

Br. žeiape ect 
Chor. kobiece, weneryc 
ne, narządów aaiawych 

od e. 12—2 i 4—6 wiecz 

przeprowadzili się 
z Mickiewicza 24 na ul. | 

Wileńską 28, tel. 277 | 

| Li Kenigsber 
Choroby skėrne, 
weneryczne | 

i moczopłelowe, 
ulica Mickiewicza 4 1 

telefon 10-90, 
od godz. 9—12 1 4—8, 

M. Bl weneryczne, 
skčime i moczoplciowe, | 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 į = 1 

Doktór z 
K.LUKIEWICZ 
Choroby skórne, wene* 
tyczne i moczopłtiowe | 

ul. Mickiewicza 26 
Przyjmuje od 5—7 w. 

  
  

  

  

     

  

     

  

ŻĄDAJCIE ORYGINALNYCH PROSZKÓW 
skampetek, 3 chusteczki do nosa z kołorowemi szłaka 

    Instytut Piękności 

      

  

      

  

  

я DZIš Premjerai Zwierzęta, ludzie i bogowie... (Ossendowski) Vi 1 sal enas: i Li : į po? y lub jedwabny na szyję. = = A 
: Najpiękniejszy w potężnym superblmie ostatniej doby Emocj jące 36 METRÓW —- TYLKO ZA 19 Zł. 05 Gr. "4 „KOG UTKIEM Oddział ZZA f-my 

film sezonu I nielnscenizo- a mianowicie 4 metry małerjału w doskonałym gatun = „KEVA 
wane ku w ładne niodne wzory, t. zw. Sylwja na suknię dami ul. Mickiewicza Nr. 37 

' Tchnienie sceny ska, 6 aa faneli S mielės i p Skończył konserwatorium warszawskie Nau- telefon 6-57 į 
i stej w różnokolorowe prążki czysto białej na bie- iel jalność FORTEPIAN. i. P 

prawdziwej z Lorettą Young i Genć Raymundem z buntu liznę wszelkiego rodzaju, 6 mtr. zefiru w różnokol» NE uo DARE AR A zad M sę 
8 poezji! : w Zoo! wowe modne prążki na koszule męskie dzienne, 5 16 lekcji na miesiąc — 12 zł. Qdmładzanie twarzy. Lier 

A r mir. płótna kremowego na pościel i bieliznę wszelk'e 127295 ы 258 czenie wszełkich wad cery 
$ go rodzaju, 5 mtr. firanek kanwowych do okien w az = Ę KE Masaż i Elektryzacja. | 
< i s = p. AE 2 PR CY wa- Dzieciom od 6 — 10 lat deje się lekcje po '/> 

* Dz i adzwyczajny w swej najnowszej Jowyca "u imtr, ręczników w kostkę, odz. dziennie 12 lekcji miesiąc za 6 złotych. z | 
atrakcyjny program! Niezapomn. Kobieta L bocznej ulicy. Irena DUNNE; i najgłośn. kreacji TYLKO ZA 32 Zł. = ae Dominikańska 14 m 3 Mieszkanie | ść s 2 

Znakomity nadprogram: „BUSTER NAWARZYŁ PIWA" — wysyłamy 1 szt. płótna 17 mt. w dobrym gat: 2 prześ 6 pok. ze wszystko 3 
tryskaj. humor. komedja z gen. kom. Busterem Keatonem. ierad BERG 2 wowóicbioei i 3 niki bi у я + dami : Waruszenie) Emecjęł ..i śmiech! Początek © godz. Zrej | ję duże, 1 parę kokder pikowych ma łóżko w elegan. | NóWOUtWOrZONA filja| Do 1000 zł. mies, | „WYe9cami 

: ka: : е S A : o wynajęcia. x 2 kie kwiaty żakardowe w dobrym gatunku oraz 1 parę | Warszawskiej Spółki A- Zapewniamy й 
Dziś wielka premiera ł rW rol, gł.: Johny Weismuller dywanów na ścianę w najmodniejsze tkane obrazy. kcyjnej potrzebuje trzech ENERGICZNYM Sierakowskiego 21- 
Superfilm egzotyczny gen- = ekordzista « pływak, najlepiej Każdy może па miejscu w Łodzi odwiedzić masz { h ы 2 CE ) na miejseu w jedzić na zdolnych, energicznych, 
jalnego W. $. Van Dykea zbubodowany mężczyzna Świata 0S0BOM MIESZK A N IE 

Emocja nad emocjami. 
Walka z lwami, małpami, krokodylami, słonismi, plemionami dzikich tubylców. 

NAD PROGRAM: Aktualja dźwiękowe. 
Autentyczne zdjęcia. 

  

= elegancko,   
  

LUX 
w 

Tańczy bez względu 
: na zdolności, 

wyucza metodą słynnego Art. Op. Warsz. 
L. Wajszczuka 

polaca własnego wyrobu: fotele klubowe, otomany, z tym kazję, każdy może bezpłatnie otrzymać jedną z wy- Młoda gimn. W. Pohulanka 
WAN DA JABS WNA tapczany, łóżka i kozetki, oraz przyjmuje wszelkie у А żej wymienionych premij. nauczycieika- d. 23, m. 14 

zamówienia w zakresie tapicerstwa, a także prze ALSS FUTRA SCE W 
©. UL. MICKIEWICZA 31 m. 4. rabiam i odówieżam meble, wykonanie solidne wychowawczyni | „i. prawie nowe   Rozpoczyna : 

WYTWÓRNIA MEBLI 
Władysława Szczepańskiego 

Wilno, Niemiecka 2, sklep frontowy, 

i punktualne, obsługa fachowa.     

komplety. 
Lekcje indywidualne. 

Lokał komfortowo urządzony. 

  

56 2 Wil. Biskupia 4, lub tel. 99 
Dobór towarzystwa przestrzegany. „0DEGN ne, łaękawe ofery | ul Solska a I 

stoją na najwyższym poziomie technicznym Nsaczyciełka". 

DO WYNAJĘCIA: 
1) Przy ul. Sadowej Nr. 7. MIESZKANIE z 3-ch 

pokoi, SKLEP z 2 oknami wystawowemi, SUTERENA 
* nadająca się na sklep lub pracownię. 

2) Przy uł. Stefańskiej 18. 2 SKLEPY razem 
„z mieszkaniami. Dow. się $adowa 7 m. 11, tel. 281.   

i 
Wydawnictwo „Kurjer Wžeūski“ S-ka z ogr. odp. 

EE PŁYTY GRAMOFONOWE 

i artystycznym. Dzięki temu zdobyły ogólne 
uznanie. Stale nowości na płytach „Odeon* 
z dziedziny muzyki lekkiej i poważnej do na- 

bycia w największym wyborze w firmie 

„UNIWERSAL“ — 
Wielki wybór patefonów. 

Wielka 9   

RYNNOWE 

loniceznie   
    

skład i przekon 
wary powyżs 

zaliczenien 
ru na pocz 
doba, prz, 
Zamówieni 

  

      

ię o jakości naszych towarów. To 
e wysyłamy na listowne zamówienie za 
ztowetn. Płaci się przy odbiorze towa 
BEZ RYZYKA. Jeżeli towar się nie po 

jmujemy zpowrotem i pieniądze zwracamy. 
adresować: 

FIRMA „LODZKO-BIELSKA TKANINA“ 

- ŁÓDŹ UŁ. PIOTRKOWSKA Nr. 59. 

     

    
    

      

     
  

P. S. Dnia 10 grudnia ogłosimy listę osób, które 
otrzymay premje. Pamiętajcie więc, wykorzystajcie © 

  

Zakład Krawiecki Wiih. Dowgiałło 

poleca ostatnie nowości na sezon bieżący, oraz 

nowe fasony mundurów szkolnych po cenach bar. 

Wilno, Ś-to Jańska 6 

dzo niskich. Proszę się przekonać, 
  

  

  WĘGIE poc PA. BEUŁ. 

Górnośląsk. konc. 

„Progress“ 

Įagielitūska 3 
telefon 8-11.   

  

  

  

  

  
  

inteligentnych Panów i 
jedną Panią piszącą bieg- 
le na maszynie. Zgłaszać 

się osobiście u pełnomoc- 
nika z dowodami i refe- 
rencjami tylko dnia 20 
listopada Hotel Georga 
przy ul. Mickiewicza 20 
pokój Nr. 3 w godzinach 

od 9—13 i 15—19. 

  

wyjedzie do dzieci z przy- 
gotowaniem do l-ej kl. g. 
(V oddz. szkoł powsz.)lub 
w mieście, może na przy- 
chodzącą. Świadectwa b. 
dobre i referencje poważ- 

  

Kucharka - gospodyni 
z wieloletnią praktyką 

poszukuje pracy 
od zaraz, Łaskawe oferty 
kierować: Mostowa 23—5   

Informacyj udziela 
T-wo Bankowe w Grodnie 

ul. Hoowera 9 

    

2 izbowe z elektryczno” » 
ścią do wynajęcia. Stare 

33 i Trakt Batorego 5. 
  

Maszynę 
do pisania b. tanio oddam 
dla niewybrednego na- 

bywcy. Mostowa 9, m. 27, 
od 2—5 po poł. 
  

i damskie noszone 
do sprzedania 
ul. Miła 11, m. 4 

Pianino "5: 

    

30 złotych 
wynagrodzenia otrzyma 
znalazca zgubionej legity- 
macji kolejowej S$. Mię- 
dzybłockiego po doręcze- 
niu takowej pod adresem 
Wilno, Dominikańska 8—2 

  
  

WYDAJE SIĘ 

1—2 pokoje 
z łazienką i wygod. możne 
z utrzymaniem i korepe” 
tycjami w zakresie 8 kk. | 

  

Młoda 
panienka poszukuje pracy 
w charakterze  eksped 
jentki lub bony. Łaskawe 
zgłoszenia do Adm. Kuzj- 

  

Poszukuję 
pracy biurowej 

(mogę ua parę godzi” 
dziannie) posiadam prak- 
tykę pisania na maszynie 
Oferty w Adm. „Kurjarė 
Wil“ pod „Maszynistka”  


