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KUKJER WILENSKI 
NIEZALEŻNY DZIENNIK DEMOKRATYCZNY 
  

DZIS do urn wyborczych! 

Pierwsze Kroki komitetu 5-ciu 

  

"GENEWA, (Pat). Komitet pięciu do 
zatargu włosko - abisyńskiego odbyt 
dziś przed południem swe drugie posie- 
dzenie. Obecni byli: min. Beck, Madaria 
ga, Eden, Laval i Aras, w toku posiedze 
nia zaznajomiono się z dokumentami, 
przedstawionemi komitetowi oraz z do 
tychczasowym przebiegiem rokow 

Prace komitetu pięciu zmier: 
do opracowana w ciągu niedługie: 

su sežolncii, ktėra przedstawi iona b 
Radzie Ligi. Ponadto komitet zab 
mą 0 uzyskanie zgody stron co do zanie 

  

     

    

  chania zarządzeń, mogących pogorszyć 
sytuację. Przewodniczący komitetu wy 

stosować ma podobno w tej sprawie list 
do delegacyj włoskej i abisyńskiej. 

(Pat). Przewodniczący ko 
mitetu pięciu do spraw zatargu włosko 

abisyńskiego przesłał aelegatom włoskie 
mu bar. Aloisi i etjopskiemu p. Tecle 
hawariate list donoszący o ukonstytuo 

się komiltetu pięciu. Pismo to głosi, 
że komitet pięciu świadomy odpowe- 
dzialmości ciążącej na nim, w poszukiwa 

niu pokojowego załatwienią sporu, liczy 
na oba rządy zainteresowane „iż nie 46 
stanie dokonany żaden akt, któryby 
mógł zakłócić lub uniemożliwić prace ko 
mitetu. 

    

  

_. Gdy komisja pięciu nic nie zdziała 
zbierze się konferencja trzech mocarstw 

w Stresie 
Wywody 

PARYŻ, (PAT). Duże wrażenie w politycznych 

kołach paryskich wywołało doniesienie rzymskie 

go korespondenta „L'Intransigeant“ o nasirojach 

jakie zapanowaty we Włoszech po ukonstytuowa 

niu się komisji pięciu dla zbadania konfliktu wło 

sko - abisyńskiego. Korespondent twier: ż 

Rzymie odnoszą się sceptycznie do prac świeżo u 

tworzonej komisji, przypuszczają bowiem, że 

propozycje tej komisji mogą być jedynie powtó 

rzeniem propozycyj, jakie złożył Mussoliniemu 

Eden w Rzymie, a które ponowione zostały na 

stępnie w Paryżu na konferencji trzech państw. 

Propozycje te — jak wiadomo — były energicz 

nie odrzucone przez Włochy. 

Niemniej nowem wydarzeniem jest wiadomość 

    

o ewentualnem zwołaniu nowej konjerencji przed 

stawicieli trzech mocarstw w jednem z półnac= 

nych miast włoskich, przypuszczalnie w Stresie. 

W kołach włoskich — jak utrzymuje korespon 

dent — przyjętoby tego rodzaju projekt życzli 

wie, ponieważ Włochy uważają, iż jedynie trzy 

wielkie mocarstwa rozporządzać mogą w całej 

sprawie środkami, które winny doprowadzić do 

rezultatu, 

Min, Eden, pomimo niewątpłiwego talentu 

dyplomatycznego, wykazał, jak mówią we Wio 

   
   

szech, całkowitą niezdolność rozstrzy za 

gadnienia. Stało się to głównie spowodu niez 

wykle ograniczonych pełnomocnictw. Nie było 

by więc w tych warunkach nic dziwnego, gdyby 

jego miejsce zajął wypróbowany polityk sir 

muel Hoare, Ponadto, obecność Mussoliniego na 

konferencji trzech państw, pozwoliłaby na wy- 

mianę poglądów, która pod względem znaczenia 

nie miałaby sobie równej, Osobisty kontakt prem 

jera Lavala z Mussolinim oraz ich przyjaźń, u- 

gruntowana na ostatnich umowach rzymskich. 

wniosłaby niezawodnie element 

dyskusji o imteresach. 

Gdyby komisja pięciu wykazała niemożi 
doprowadzenia natychmiast do porozumienia, 

sympatji do 

   

  

to niewątpliwie zrodzi ona potrzebę spotk 

Mussoliniego, Hoare i Lavala, bądź też Mussoli 

niego, Baldwina i Lavala w jednem z północnych 

miast włoskich. Spotkanie takie — kończy kores 

pondent — które musiałoby się odbyć pod zna 

kiem szczerości i wzajemnej dobrej woli stano 

wićby mogło ostatnią szansę porozumienia, wy 

łączącą zbrojńy konflikt w Abisynii. 
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PRZYPUSZCZENIA. 

PARYŻ, (PAT), — Dzienniki snują przypusz 
   

czenia na temat ewentualnych propozycyj, jakie 

  

„Fintransigeant* 
zredagować ma komisja pięciu. 

Według w Rzymie przypu 

iż poza ustę wami natury ekonomi 

delegowanie do 

„Information“, 

SZCZA 

cznej 

Afryki wscho 

    
  zgodzi się: na omisj. 

  

niej włoskiego korpusu połicyjne 

  

go, któryby działał z ramienia Ligi Narodów. 

  

W tych warunik: porozumienie zostałoby opar 

te na powierzeniu Włochom protektoratu nad 

częścią Abisynji. Negus podobno skłonny jest 

ie natomiast 

        

ie na takie wy 

oponują przeciwka temu przywódcy wielu szcze 

pów, podległych negusowi. Wojska włoskie mu 

  

  

siałyby nwię 

  

zorganizować ekspedycję karną, 

ólności w rejonie Adua. Cały projekt 
kompromisu polegałby na powierzeniu Włochom 
w Abisynji mandatu, do którego za wzór posłu 

y miał trakiat, łączący Irak z Wie!ką Bry 
tanją. 

w sze; 

      

„Liberte“ žaznacza, że koncepcję tę popie 

rać będzie w Genewie rząd francuski. 

PAPIEŻ © ZATARGU, 

CITTA DEL VATICANO, (PAT). — Przema- 
wiając w bazylice św. Pawła do b. komhatan- 
tów i4-tu narodów ojeiee święty, czyniąc ałuzję 
do zatargu wlosko— abisyńskiego oświadezył, 
m, im.: „Zdaje się nam, że wgłębi. widnokręgn 
poczyna się zarysowywać jutrzenka. Pragniem, 
aby aspiracje, potrzeby wielkiego i szlachetnego 
narodu, narodu, który jest naszym narodem, 20 
stały zaspokejone i uznane. Pragniemy jednak, 
aby się te stało według zasad sprawiedliwości 
na drodze pokoju. Niechaj Bóg zapewni wszy 
stkim pokój oparty na prawdzie oraz na poczu 
ciu godności i honoru przy poszanowaniu praw 

* wszystkich narodów”. 

  

  

Giełda warszawska 
WARSZAWA, (PAT), — Berlin 213,20 — 

14,20 — 12,20; «Londyn 26,18 — 6,31 <—-6.05; 

Nowy Jork 5.31 1/8 — 34 1/8 — 28 1/8; Nowv 
Jork telegr. 5,51 1/4 — 34 1/4 — 28 1/4. Paryż 

5,08 — 4,90. Szwajcarja 172,70-— 3,13 — 

. Fendencja niejednolita. ® 

tne obroty pozagiełdowe z dn. 7.IX.35: 

Dolar 5.29 3/4, doiar złoty 9,03 i pół, rubel 

, ezerwoniec 2,20, budówłana 41,30, dola- 
yka 52,40, inwestycyjna 110.25, stabilizacyjna 

64.50, dillonowska 93, warszawska 71.50, WA 
73, funt 26.20, 

    

  

   
ga wą 

  

  

  

TELEF. OD WŁASN. KORESP. Z WARSZAWY. 
  

W Genewie liczą się poważnie 
z możliwością wybuchu wojny 
w najbliższym czasie 

Z Genewy donoszą, że według wiade 
mości, jakie tam rozeszły się wczoraj, 
niektóre mocarstwa liczą się z wybu- 
chem wojny w Afryce w „Tora cza 
sie. 

M. in. do Genewy przybył p. Michel 

— Coto, prezes towarzystwa eksploatują 
cego jedyną na terenie Abisynji linję ko- 
lejową wiodącą z Addis Abehy do Dźi 

butti — portu francuskiego. 

Zmiany 
Pan Prezydent Rzplitej obsadził sze- 

reg wolnych katedr uniwersyteckich. 
W USB. mianowany został ks. docent 

dr. Leon Puciata profesorem nadzwyczaj 

nym teologji dogmatycznej. 
Dr. Jan Weyssenhoff prof. nadzwyczaj- 

ny USB. został mianowany prof. nadzwy 

czajnym fizyki teoretycznej na uniwersy 

tecie Jagiellońskim. 

Otóż po odbyciu kilku konferencyj p. 
Łavala z p. Coto delegacja francuska 6- 
pracowuje obecnie projekt specjalnej u- 
mowy © neutralizacji i ochronie tej linji 
kolejowej na wypadek wojny. 

Układ ten miałby być podpisany przez 
Włochy, Abisynję, Francję i Anglję, a 
zawarcie jego nastąpiłoby pod auspicja 
mi Ligi Narodów. 

na U. S. B. 
Prof. nadzwyczajny Uniw. Jagielloń- 

skiego Kazimierz Moszyński został mia 

nowany profesorem zwyczajnym etno- 
grafiki na USB. 
Wreszcie dr. Włodzimierz Mozołowski 

prof. nadzwycz. Akademji Weterynaryj 
nej we Lwowie został mianowany prof. 
nadzw. Chemji w USB. 

    

Aresztowanie konspiracyjnych działaczy b. ONR 
Wczoraj urząd śledczy przeprowadził 34 re 

wizje u konspi racyjnych działaczy В. O. N, R. 

W wyniku tych rewizyj aresziowano 12 osób. 

M. in. w fahry „Bias“, ktoreį 'wlašcicielem 

jest iuż. Okoio-Kułak Oraz w warsztatach me- 

     

   

chanicznych przy ul. Grochowskiej ujawniono 
powielacz, papier do ulotek oraz 2 petardy i 2 
wereczki z prochem artyleryjskim, 

Spodziewane są dalsze rewizje i aresztowa 
nia,
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Głosujemy- 
to nasze prawo 

i obowiązek 
Jest to nabardziej rozpowszechnione 

hasło w obecnym okresie wyborczym do 

Sejmu. 

Hasł, to wypływa z naszej głębokiej 

wiary w zdrowy instynkt Narodu, jest 

nakazem naszego sumienia i sprawdzia 

nem naszego uczciwego stosunku do pań 

stwa. 

Dzisiejsze wybory są domiosłym eta 

pem w przebudowie naszego ustroju. 

Wolą najlepszych ludzi w Narodzie u- 

strój nasz skierowany jest na drogę na- 

turalnego rozwoju, w kierusku wydźwig 

nięcia psychiki jednostki z pęt niewol 

niczego myślenia, w kierunku zespole- 

nia poprzez jednostkę interesu zbiorowe- 
go obywateli z imteresami Państwa. 

Na dzisiejsze wybory do Sejmu nie 

wolno patrzeć li tylko jako na ekspery 

ment, który ma być sprawdzianem na- 

szej spoistości wewnętrznej. Nałeży w 

mich widzieć akt zbiorowego egzaminu 

dojrzałości, którego wynik musi być 

tej naszej spoistości wewnętrznej wyra- 

zem. Idącym do umn wyborczych musi 

przyświecać wiara, że egzamin wypad- 

nie pomyślnie, że od dnia tego nowe nas 

czekają zadania obywatelskie. 

Nowa konstytucja i nowa z jej ducha 

wypływająca ordynacja wwyborcza prze 

kreśliły wiarę w fetyszów partyjnych. 

Martwe numerki, jak już pisaliśmy zastę 

guje żywy pełnowartościowy człowiek 

z świadomością biorący na swe barki 

ciężar obowiązku obywatelskiego. 

I to jest rzeczą ważną, to jest rzeczą 

bodaj najważniejszą, gdyż tak pzemyśla 

ne wybory kładą jpodwaliny ipod nowo 

| kształtujący się ustrój Państwa, gdzie 

dobro Państwa nie może być więcej dła 

nikogo czczym frazesem, lecz najwięk 

szem prawem. 

Nie kryjemy, iż czas od ogłoszenia 

ustawy wyborczej do terminu jej wyko 

mania był krótki, że nie było możności 

ma szerokie rozpowszechnienie jej kar 

dynalnych zasad. 

Lecz i w tym „krótkim* okresie wy- 

borczym widzimy hołdowanie wierze 

w przewagę moralną pełnowartościowe- 

go obywatela, wierze — w tych uświado 

mionych obywateli, którzy będą umieli 

i zdołają pociągnąć za sobą masy do ode 

grania czynnej roli w akcie wyborczym. 

© wynik wyborów jesteśmy spokoj- 

ni. Jakimby on mie był, nie zachwieje po 

rządkiem prawnym w Państwie, nie pom 

miejszy siy naszego rządu, i nie da żeru 

dla tych elementów opozycyjnych, które 

łudziły się, że przecież nadarzyła się okaz 

. ja do odegrania się w opinji szerokich 

warstw obywateli. 

W tym ostatnim momencie przed wy 

, borami pozostaje chyba przypomnieć na 

sze zasadnieze stanowisko, iż czynny u- 

' dział w dzisiejszym akcie wyborczym 

wszystkich obywateli jest dobrem pra- 

wem i obowiązkiem. 

Każdy obywatel ten obowiązek speł- 

nić winien w zgodzie z własnem sumie- 

niem. й 

Głosujcie | 

,  / Na kogo? Każdy, kto ma oczy otwar 

te, dojrzy tych ludzi, dokoła siebie, w rę 

<e których może złożyć swe zaufanie. 

Naszą wspólną sprawą jest, by ten wy 

brany dzisiaj Sejm sprostał zadaniom, 

jakie nakłada nam Konstytucja. 
Wierzymy, że sprosła. Sir. 

ARIE TREO ACO ACO ALA TRAKT OPRAC, 

Dr. Benedykt Scherman 
(choroby płuc) 
powrócił 

Wileńska 11, tel. 10-69 

Ordynuje 8—9 i 4—6. 

„KURJER* z dnia 8 września 1935 roku 

Otwarcie konferencji dyrektorów Państwowych instytutów 
Meteorologicznych 

  

W piątek odbyło się w pałacu Staszica w obecności Pana Prezydenta Rzplitej otwarcie świa- 

towej konferencji dyrektorów Państw: Instytutów Meteorologicznych, 

udział około 100 delegatów z całego Świata. 

W, konferencji bierze 

Na zdjęciu — fragment posiedzenia w czasie 

przemówienia E. van de Bilt Everdingen, prezesa międzynarodowego kom. meteorologicznego 

  

Lozorajtis zamierza odbyć konferencję 
z min. Beckiem ? 

BERLIN. (Pat.) „Berliner Tageblatt" 
donosi z Kowna o wyjeździe ministra 
spraw zagranicznych Lozorajtisa do Ge 
newy. Oświadczają tam, że zamierza on 

przeprowadzić z ministrem Beckiem wy 
mianę zdań, na temat zbliżenia połsko - 
litewskiego. 

  

Przygotowania wojenne Abisynji 
PARYŻ, (PAT). Havas donosi z Addis-Abeby, 

że około połowy zdołnych do walki sił abisyń- 

skich, złożonych z wojowniczych plemion koczo 

wniczych oraz uzbrojonej w karabiny służby na 

mułach, zebrało się już w wyznaczonych przez 

naczelników szczepów punktach koncentracyj- 

nych. Pułk piechoty i meharystów (kawalerja na 

wielbłądach) zajmują ważniejsze strategiczne 

punkty kraju. 

Władze abisyńskie stwierdzają, że powszech 

na mobilizacja zostanie ogłoszona jedynie w 

wypadku przekroczenia granicy przez wojska 

cudzoziemskie. Tymczasem około 10 procent 

urzędników państwowych ma zostać powoła- 

nych pod broń w najbliższym czasie. Naczelni 

cy prowincji Gourague przyby!i dziś do Addis 

— Abeby oddając do dyspozycji negusa 25 tysię 

cy ludzi i wieiką ilość broni. 

Abisynia nie ogłosiła 
mobilizacji 

ADDIS ABEBA, (Pat). Zaprzeczają tu 
oficjalnie wiadomości o ogłoszeniu .pow 
szechnej mobilizacji. 

Wojny narazie nie 
będzie? 

LONDYN. (Pat.) Według informacyj, 
otrzymanych z wiarogodnego źródła, 
IKI OE PASZE CKW WC 

KO c TS NAĘ TRY 
  

Umorzenie pożyczek 
‚ па budowę szkół 

WARSZAWA. (Pat). W najbliższych 
dniach ukaże się zarządzenie ministra 
skarbu g zbiorowem umorzeniu poży- 
czek na budowę szkół powszechnych, u 
dzielonych przez skarb państwa przed 
1 kwietmią 1934 r. gminom wieskim bez 
pośrednio lub za pośrednictwem powiato 
wych związków samorządowych. 

Umorzenie wszelkich należności i pre 
tensyj skarbu państwa ż tego tytułu bę 
dzie zastosowane do gmin i tych związ 

ków powiatowych, które zaciągnięte 
przez siebie pożyczki zużyły na budowę 
szkół w gminach wiejskich. 

Należności skarbu państwa, które dzię 
ki temu umorzeniu przestaną obciążać 
gminy wiejskie, wynoszą około 9 milj. 
złotych. 3 

przez agencję Reutera — Mussolini mial 
rzekomo zapewnić, iż Włochy nie ucie 
kiną się do wojny, dopóki toczą się roko 

wanią w Genewie. 

WOJSKA WŁOSKIE I MATERJAŁ 

WOJENNY DO AFRYKL 

RZYM, (PAT). — W ostatnich dwóch dniach 

z samego tylko portu neapolitańskiego wyruszy 
ło 7 statków z wojskiem i materjałami wojenne 
mi. Na samym tyłko statku „Liguria* wyjecha 
10 4.008 żołnierzy, 112 oficerów z dywizji „czar 
nych koszul“ i „21 kwietnia“. Na statku „Dan 

dola* wywieziono 2.000 tonn materjałów inży 
nieryjnych oraz 300 mechanicznych środków 
transportowych. 

POGOTOWIE WOJENNE W 
ALEKSANDRJL, 

ALEKSANDRJA, (EGIPT), — W porcie tu 
tejszym przebywają obecnie 24 brytyjskie okrę 
ty wojenne praz jeden okręt — szpital, Samo 
łot wojskowy patroluje stałe w okolicach Ałek 
sandrii ł składy w Abukir. Wszędzie panuje 
spokój. 

Oświadczenie min. Becka 
przez radjo 

PARYŻ. (Pat). W piątek wieczorem 
stacja radjowa luksemburska w porozu 
mieniu ze służbą radjową dzienników 
„Intrasigeant* i „Journal'* podawała re 
portaż z Genewy, podczas którego wygło 
sił m. in. krótką deklarację minister 
spraw zagranicznych Beck. Minister oś 
wiadczył: nasze zebranie w Genewie nie 
należy do najłatwejszych. Jesteśmy jed- 
nak przekonani, że troska o los instytu 
cji genewskiej pozwoli nam przez zmobi 
lizowanie całej dobrej woli korzystać i 
nadal z usług Ligi Narodów. 

Jutro sesja Ligi Narodów 
GENEWA. (Pat.) 16-ta zwyczajna ses 

ja zgromadzenia Ligi Narodów rozpocz 
nie swoje prace dnia 9 b. m, t. j. w po- 
niedziałek przed południem. 

Prace Rady L. N. 
GENEWA, (PAT). — Rada iLigi Narodów 

na swem dzisiejszem posiedzeniu przedpołudnie 

wem przyjęła sprawozdanie delegata włoskiego 

barona Aloisiego w sprawie ratyfikowania ukła 

dów i konwencyj, zawartych pod auspicjami 

Ligi Narodów. 

Następnie Rada przyjęła raport delegata poł 
skiego min. Komarniekicgo w sprawie projektu 
konwencji, zmierzajątej do ułatwienia propagam 
dy handiowej. Uchwała Rady przewiduje zwoła 
nie narad, podczas których konwencja taka zo 
stałaby podpisana. Celem konwencji jest ułat 
wienie obrotów handłowych. 

Następnie ua wniosek neierenta min, Komar 
nickiego Rada przekazała komitetowi ekonomicz 
nemu dwie propozycje delegacji sowieckiej, do 
tyczące: 1) definicji pojęcia importera i ekspor 
tera, 2) obowiązkowego notyfikowania © zmia 
nach w taryfach celnych. 

Podziękowanie Leopolda Ill 
dla P. Prezydenta R. P. 

WARSZAWA. (Pat). W odpowiedzi 
na telegram kondolencyjny, wysłany 
przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej J. K. M. Leopold 3-ci nadesłał 
telegram treści następującej: 

„Głęboko wzruszony  wyrażonemi 
przez Pana Prezydenta uczuciami, prze 
syłam Pamu Prezydentowi i narodowi 
polskiemu szczere podziękowania”. 

Męczarnie polstiego harcerza 
w więz'eniu cze3tiem 

MOR. OSTRAWA. (Pat). U przebywa 
jącego już drugi miesiąc w czeskiem wię 
zieniu harcerza polskiego Jana Delonga 
stwierdzono znaczny upadek sił fizycz- 
nych. Poza niezagojoną raną pooperacyj 
ną skarży się połski harcerz na sile bóle 
w piersiach, Czeski tekarz więzienia zda 
je się bagatelizować te skargi. Dotych 
czas akt oskarżenią przeciwko Delonga 
wi nie został przygotowany. 
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SKLEPU DETALICZNEGO 
Fabryki Czekolady 

Wiimo, ul. Wileńska 27. 
= CODZIENNIE ŚWIEŻY TRANSPORT z WARSZAWY 
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Jak głosować do Seimu 
Już dziś w niedzielę, dnia 8-go września odbędzie się głosowanie, 

Trzeba, abyśmy dobrze pamiętali, a również umieli wytłumaczyć wszyst- 
kim, którzy tego wiedzieć nie będą, jak będziemy głosować. 

Głosowanie odbędzie się bowiem zupelnie inaczej, niź w ubiegłych 
łatach. Teraz głosować będziemy nie na numerki, nie na listy, a bezpośred- 
nio na nazwiska kandydatów, których obdarzamy zaufaniem i chcielibyśmy 
obdarzyć mandatem poselskim. 

Wybierać będziemy naszych posłów spośród kandydatów ustałonych 
przez kolegja wyborcze, a na zawiadomieniach, rozklejonych na terenie na- 
szego okręgu dowiemy się nazwisk tych kandydatów. Wśród tych nazwisk 
napewno znajdziemy nazwiska ludzi, o których niejednokrotnie słyszeliśnzy, 
których znamy działalność i wierzymy w ieh zdolności i zasługi na terenie 
pracy społecznej i politycznej. Wybierzemy takich dwóch kandydatów, de 
których manty największe zaufanie, których znamy najlepiej i cenimy naj- 
bardziej. 

Idąe do głosowania, nie będziemy zabierać ze sobą żadnej kartki. 
ani żadnych numerków, a tem bardziej nie będziemy ich brać ed nikogo na 
ulicy. KARTKĘ DO GŁOSOWANIA ORAZ KOPE RTĘ OTRZYMAMY NO- 
PIERO W OKRĘGU WYBORCZYM od przewodniczącego Komisji wybor- 
tzej, po wymienienin swego nazwiska. 

Na kartee do głosowania wydrukowane będą nazwiska wszystkich 
kandydatów, ustałonych dla danego okręgu i spośród tych kandydatów ma- 

my wybrać dwóch i na dwóch oddać swój głos. 

Kartka do głosowania, którą wyda ham przewodniczący Komisji wy- 
borezej wygląda tak, jak to przedstawia poniższy wzór: 

W lokalu wyborczym znajdować się będzie speejalne miejsce, gdzie 
będziemy mogli bez kontroli innych osób oznaczyć kreskami dwóch kandy- 
datów. Aby nie zabierać czasu i miejsca, powinniśmy już przed przybyciem 
do głosowania namyślić się i zdecydować na kogo głos oddamy. 

Po otrzymaniu kartki do głosowania i koperty odejdziemy na chwilę 
we wskazane nam miejsce, gdzie bez czyjejkolwiek kontroli będziemy mo- 
gli oznaczyć kandydatów i nie robiąc na kartce żadnych innych znaków, 
podkreśleń ani przekreśleń, włożymy kartkę do koperty i niezaklejoną ko- 
pertę oddamy do rąk przewodniczącego Komisji. Przewodniczący natych- 

miast, w naszej obecności, wrzuci tę kopertę razem z kartką do urny. Glo- 
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Oznacz dwóch kandydatów, na których głosujesz stawiając w kratce 

z prawej strony obok ich nazwisk kreskę. Kartę włóż do koperty i oddaj 
przewodniczącemu komisji wyborczej. 

Jeżeli nie postawisz kresek, uważa się, że oddałeś głos na kandyda- 
tów, umieszczonych na pierwszem i drugiem miejscu. 

1. WIKTOR MALESZEWSKI 

2. WANDA PEŁCZYŃSKA 

  

  3. KAZIMIERZ OKULICZ 
  

4. STANISŁAW MACKIEWICZ         

Obok nazwiska każdego kandydata widzimy tu wydrukowane okien- 
ko. Jeżeli w takiem okienku postawimy kreskę to oznacza, że oddajemy 

głos na tego kandydała, przy którego nazwisku postawiliśmy kreskę. 
Możemy głosować na jednego tylko kandydata, a możemy oznaczyć 

kreskami dwa nazwiska. Jeżeli przy żadnem nazwisku nie pestawimy kre- 
ski, to nasz głos zostanie automatycznie zaliczony dwum pierwszym kandy- 
datom. Gdybyśmy natomiast przez pomyłkę, czy nieświadomość, postawili 
kreski przy trzech, lub więcej nazwiskach, to nasz głos będzie unieważnio- 
ny zupełnie. Zatem pamiętajmy: mamy oznaczyć kreską jedno, albo dwa 
nazwiska, dowolnie przez nas wybrane z listy kandydatów, niezależnie oczy- 
wiście od tego, na którem miejseu te nazwiska są wydrukowane. 
  

Wspomnienia z wędrówki 
„DARU POMORZA!” 

Rozmowa z komendantem statku, 
kpt. Maciejewiczeru 

Na pokładzie „Daru Pomorza* nie- 
zwykle rojno. Setki osób. Nie widać pła- 
czących ze wzruszenia matek, wiłają- 
cych swych synów, którzy po rocznej 
żegludze przemienili się .w krzepkich ma 
rynarzy. Teraz ,po powitaniu, dzielni 
chłopcy z dumą oprowadzają swe rodzi- 
ny, pokazując urządzenia statku ij obja- 
śniając ich użyteczność. Przed chwilą 
opuścili statek, jp. premjer Sławek, mini- 
ster Rajchman j towarzyszący im dygni- 
tarze. Dowódca statku szkolnego kpt. 
Maciejewicz zajęty jest wieloma sprawa- 
mi: zdaje raporty władzom bezpośred- 
nim. Oficerowie statku kręcą się jak w 
ukropie. W takich warunkach trudno im 
znaleźć czas na chwilę rozmowy z dzien 
pikarzem. 

Wysłannik agencji „Iskra uzyskuje 
wreszcie krótką rozmowę z komendan- 
tem statku w kabinie dowództwa. 

— Trudno mi — mówi na wstępie 
kpt. Maciejewicz — opowiedzieć panu 
przebieg całej podróży. Mogę chętnie 

mówić o najważniejszych jej wydarze- 
niach, które najbardziej utkwiły nam w 
pamięci. Były to przyjęcia w Honolulu 
i pobyt w Japonji. 

— Już kilku uczniów mówiło mi, pa- 

wym zwyczajem 

nie kapitanie, że najmilsze wrażenią wy- 

nieśli z Honolulu — wtrącamy, 

— Nic dziwnego, gdyż na Hawajach 
przyjęto nas niezwykle gościnnie. Pan 
ambasador Patek, uprzedzony o termi- 
nie przyjścia „Daru Pomorza* do Ho- 
nolulu, zwrócił się do władz amerykań- 
skich z prośbą o roztoczenie nad nami 
<pieki. Miejscowe władze urządziły nam 
wspaniałe przyjęcie. Witałą nas orkiest- 
ra i chór hawajski, a potem tańczyły 
przed nami hawajki, przybrane miejsco 

'w wieńce kwiatów. 
Każdy z nas otrzymał taki wieniec z rąk 
tancerki. Nic więc dziwnego, że po wy- 
jeździe z Honolulu korespondencja ze 
statku i płynąca do niego zwiększyła 

się bardzo znacznie. Wieńce, które za- 
wisły na szyjach wszystkich maszych 
marynarzy, uwite były z kwiatów: alo- 
ha-hawaja i alea. Miejscowy przesąd na 
kazuje temu, kto chce powrócić jeszcze 
raz na Hawaje, zrzucić do morza ten wie 
niec w dniu odpływu. Wszyscy nasi 
chłopcy potopili swe wieńce. : 

Bylišmy tež na obiedzie, wydanym 

przez miejscowego burmistrza. Ceremon- 
jai tego obiadu utkwił naszym chłop- 
com w pamięci na całe życie. Usiedliśmy 
ną ziemi naokoło wielkiego ogniska, któ 

re rozrzucili hawajczycy przybrani w 

miejscowe stroje, złożone tylko z kwia- 

tów. Pod ogniskiem zakopany był ca- 

ły dzik, po którego wydobyciu rozpoczę- 

ła się uczta. Mięso i wszystkie potrawy 

musieliśmy według miejscowego zwycza 

sowanie nasze jest wtedy skończone i opuszczamy loka! wyborczy. 

Kandydaci na posłów 
na terenie Wileńszczyzny 

W OKR. 45 (Wilno). 
1. Stanisław HERMANOWICZ, bu- 

chalter elektrowni miejskiej i „„Kurjera 
Wil.“, 

2. Władysław BARAŃSKI, 
ek Izby Przem Handl. 

. Izaak RUBINS. rabin. 
4. Stanisław WŁADYCZKO, lekarz, 

płofesor. 
5. Władysław  SZUMAŃSKI, 

Izby Rzemieślniczej. 

inżynier, 

      

prezes 

W OKR. 46 (Wilno). 

1. Wiktor MALESZEWSKI, dr., ppłk.- 
lekarz, prezydent miasta. 

2. Wanda PEŁCZYŃSKA, publicyst: 
ka, działaczka społeczna. 

3. Kazimierz OKULICZ, redaktor de 
mokratycznego pisma „Kurjer Wilenski“. 

4. Stanisław MACKIEWICZ, redaktor 
monarchistyczno-konserwatywnego pis: 
ma „Stowo“. 

W OKR. 47 (Wilno, powiaty wiL- 
trocki i święciański). 

1. Lucjan ŻELIGOWSKI, gen. broni 
w st. sp., rolnik. 

2. Edward TAUROGIŃSKI, 
3. Jan SZEJKO, wójt. 
4. Erazm JELENIEWSKI, wójt. . 

rolnik, 

5. Janina PRYSTOROWA, działaczka 
społeczna. 

6. Karol DUBICKI, wójt, z zawodu 
, nauczyciel. 

7. Jan TYSZKIEWICZ, ziemianin i 
przemysłowiec. 

W OKR. 49 (Głębokie. Powiaty dziśnień- 
ski, brasławski i postawski). 

1. Alfons JOZANIS, działacz samoa- 
rządowy. 

2. Borys P7ZMONOÓW, architekt, wła- 
ściciel wielkich nieruchomości. 

3. Józef KURKOWSKI, lekarz, zie- 
mianin. у 

4. Stanisław BALCERAK, nauczyc.eł. 

W OKR. 49 (Oszmiana, Powiaty osz- 
miański, mołodeczański i wilejski). | 

1. Antoni ŁOKUCIEWSKI, b. ma- 
szałek Sejmu Wileńskiego, an > gim- 
pazlupa: 

2. Jan MYŚLIŃSKI, ziemianin. 
3. Stanisław PAWŁOWICZ, rolnik. 
4. Ludwik BUTAREWICZ, RNYBIM 

ziemianin, 
5. Kazimierz LEŚNIEWSKI, rolnik, 

burmistrz m. Smorgoń. 
6. Władysław KAMIŃSKI, prawnik, 

działacz społeczny. 

Kandydaci na posłów 
w wojew. nowogródzkiem 

W OKR. 50 (Lida). 

1. Jozet ZADURSKI, burmistrz m. 
Lidy. 

2. Czesław DĘBICKI, rolnik, działacz 
samorządowy. ‚ 

3. Agnieszka SMOLENSKA, dzialac7- 
ka spoleczna. 

4. Antoni GIEWOJNO, rolnik, wójt. 

W OKR. 51 (Nowogródek) 

1. Adolf SARNECKI, nauczyciel, rol- 
nik. 

2. Emeryk HUTTEN-CZAPSKI. zie- 

ju rwać i jeść rękami. Tylko do lodów 

otrzymaliśmy łyżeczki. 
W Honolulu spotkaliśmy kilku Pola- 

ków, tam mieszkających. Odwiedził rów 
nież „Dar Pomorza* Amerykanin, Den- 
zel Carr, który jest magistrem filozofji 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krako- 
wie. i członkiem orjentalnym Polskiej 
Akademji Literatury. P. Carr wykłada 
na uniwersytecie w Honolulu literaturę 
słowiańską. Miły nasz gość wpisał się do 
książki pamiątkowej „Daru Pomorza* 
pięknym wierszem polskim, czcząc nasz 
kraj, który pokochał, studjując w Kra- 
kowie. > 

Przy wyruszaniu „„Daru Pomorza“ z 
Homolułu żegnała nas orkiestra. Długo 
chłopcy nasi, o ile im tyłko pozwalały 
na to zajęcia, patrzyli z pokładu statku 
na niknące w dali Hawaje. Może myśleli 
o tym pocałunku, którym według zwy- 
czaju, obdarzały każdego z nich tancerki 
hawajskie. 

— A Japonja, panie kapitanie? 

— O ile pobyt w Honolulu zaliczam 
do najprzyjemniejszych, o tyle zwiedza- 
nie Japonji do najbardziej pouczających 
dla naszych uczniów. Przyjęci byliśmy 
przez Japończyków bardzo gościnnie. 
Zwiedziliśmy tam świątynię Niki, odda- 
loną o 180 km. od Yokohamy. Byliśmy 
w Ossaka oraz w Nagassaki. Tu przybyli 
na pokład statku Franciszkanie z Nie- 
pokalanowa, pracujący w tamtejszej 
misji chrześcijańskiej. Uczniowie zwie- 
dzali nietylko porty, ale i japońskie oś- 

mianin. 
3. Helena BOKUNOWA, działaczka 

społeczna. 

4. Bronisław KAWAŁKOWSKI, rol- 
nik, wójt. 

\ W OKR. 52 (Baranowicze). 

1. Genadjusz SZYMANOWSKI, samo- 
rządowiec. 

2. Tomasz SZAŁEWICZ, ziemianin. 
3. Władysław ORZESZKO, major. 
4. Marja JASTRZĘBSKA, naucžy- 

cielka. 

| 

rodki przemyslowe. i 
— A czy ,„„Dar Pomorza spotkał na 

swej drodze imne statki szkolne? 
— Spotkaliśmy w Teneryfie statek 

szkolny belgijski ,„„Merkato', a w Yoko- 
hamie zwiedziliśmy japoński 
szkolny ,„„Nippon-Maru'*', na którym przy 
jęci byliśmy z niezwykłą serdeczmością. . 
Pobyt w Japonji uważam dlatego za naj 
bardziej pouczający dla moich nezniów, 
że w kraju tym miłość ojczyzny i po- 
święcenie się jednostki dla dobra kraju 
jest niezwykle wielkie, przechodzące nie 
mal w fanatyzm... 

statek. 

Tu musieliśmy pożegnać uprzejmego. 
komendantą „Daru Pomorza. Czeka- 
ły go jeszcze rozliczne obowiązki. Azet. 

OTYŁOŚĆ 
osłabia serce 

Serca otyłych, obłożone warstwą tłuszczu, 

pracują z wysiłkiem, wyczerpują się i wcześniej 
odmawiają posłuszeństwa. Otyłość powodowana 
jest złą przemianą materji, albo zaburzeniem 
czynności gruczołów dokrewnych. 

Zioła Magistra Wolskiego „Degrosa* zawie- 
rają jod organiczny, znajdujący się w morskiej 

roślinie Yahanga, który pobudza organizm do 
spalania nadmiernego tłuszczu, Stosuje się je 
przeciwko otyłości i nie wymagają one specjal 
nej djety. 

Zioła ze znak. ochr. 
cia w aptekach i drogerjach (składach aptecz- 
nych). 

Wytwórnia Magister E. Wolski, 
Warszawa. Złota 14 m. 1. (A 

„DEGROSA* do naby-



NIEBEZPIECZNA 

   
Е. Frank W. Rickelt. 

Mr. Ricket wniósł do ponurej gry o 
pokój i wojnę, która odbywa się obecnie 
na tle zatargu włosko - abisyńskiego, pe- 
wną wesołą nutę, Za to powinniśmy być 

- mu wdzięczni. Humor nigdy nie zaszko- 

dzi, zwłaszcza w tak poważnej chwili, 
jak obecna, kiedy pesymizm ogarnia u- 

mysiy. 
Nie wiemy dokładnie, kim jest ten ta 

jemniczy Anglik—managerem t.j. impre 
zy naftowej, czy też tylko czy jemś narzę 
dziem. Właśnie tu rozpoczyna się gra na 
około tej tajemniczej postaci, przyczem 
każdy interpretuje jej wyczyny na swój 
sposób. iNarzędzie Amglji? Narzędzie 
Włoch? Narzędzie Negusa? Czy zwykły 
geszefciarz - awanturnik? — Z tych czte 

rech możliwości każdy może wybrać tę, 

która mu się najlepiej podoba, bowiem 

definitywnie całą ta historja narazie je- 

szcze nie została wyjaśniona. Pierwsza 

hipoteza: Anglja chciała postawić Wło- 

chów przed fait accompli, wyzyskując 

oświadczenie Mussoliniego, że pozostawi 
interesy Anglików w Abisynji nietknięte. 

Anglja się stanowczo wyrzekła tej machi 

nacji, która zresztą raczej odpowiada 

zwyczajom geszefciarzy nader problema 
tycznej moralności, niż polityce wielkie 

go mocarstwa. Zresztą Anglja w charak- 

terze obrońcy szlachetnych zasad pra- 

'worządności w stosunikach międzynaro- 

<dowych miała zbyt korzystną pozycję. 

aby kompromitować się takiemi machi- 

nacjami, Zawsze lepiej wygląda występo 

wać w obronie prawa, niż w obronie in- 

'teresów nafciarzy. Jeżeliby komuś zale- 

żało na wytworzeniu wrażenia, że An- 

glja w istocie dba nie o pokój wszech- 

„światowy, o poszanowanie umów mię- 

dzynarodowych, lecz o interesy nafcia- 

Azy, to chyba tylko Włochom, którym ta 

kie demaskowanie chęci angielskich by- 

łoby bardzo na rękę. Już krążą pogłoski, 

że pan Ricket znajduje się w konszach- 

tach z zięciem Mussoliniego i wogóle 

współpracował z Włochami w sprawie 

koncesji naftowej w Iraku. Bardzo moż- 

diwe. Wówczas pan Ricket byłby, że tak 

powiem, zwyczajnym włoskim agent pro 

vocateur. Ta możliwość nie jest wyklu- 

<zona, ale w każdym razie nie udowod- 

niona w sposób przekonywujący, cho- 

<iaż pewne indycje przemawiają na ko- 

rzyść tej tezy. Może jednak bardziej pra 

wdopodobna jest supozycja, iż pan Ric- 

Kket, jako geszefciarz, usiłował zdyskon- 

tować konjunikturę. Negus zaś pragnął 

wykorzystać pana Ricketa w celu zaże- 

gnania wojny. Gdyby tak było, to fortel 

Negusa, obliczony na wciągnięcie Sta- 

nów Zjednoczonych do zatargu włosko- 

abisyńskiego, nie udał się. Spowodu inte 

resów nafciarzy amerykańskich Stany 

Zjednoczone nie rozpoczną wojny z Wło 

chami. Jak wiadomo Roosevelt w celu 
zapobieżenia jakimkolwiek zawikłaniom 
zmusił interesantów amerykańskich 
zrzec się koncesji z Negusem. A więc ta 
próba zażegnania wojny skończyła się 
niefortunnie. Czy próba genewska uda 
się jednak lepiej? 

Mussolini oświadczył w przededniu 
posiedzenia Rady Ligi Narodów, że za- 
łatwi sprawę abisyńską z Ligą Narodów, 
bez Ligi Narodów, lub też przeciwko Li- 
dze Narodów. 

Włoskiemu punktowi widzenia nie 
można odmówić pewnej konsekwencji. 
Mussolini oświadcza: chcecie pokoju? 
Dobrze! Proszę pozostawić mi wołną rę- 
kę w Afryce, wtedy będzie pokój w E- 

   

„KURJER“ z dnia 8 września 1935 roku 

uropie. Jeżeli będziecie mi przeszkadzać 
w Afryce, będzie wojna w Europie rów- 
nież. Macie do wyboru: wojnę tylko w 
Afryce, lub też wojnę w Afryce i w Eu- 
ropie. 

To jest mocno przekonywująca argu- 
mentacja, która działa ma umysły. Jou- 
уепе! dał się przekonać i pisał w tych 
dniach w „Voce d'lialia*: „szanujemy 
pokój w Afryce, ale jeszcze bardziej p"a- 
gniemy pokoju w Europie*. Tak, jak Jou 
venel, myśli sporo polityków europej- 
skich. Chodzi im w tej chwili tylko o za- 
chowanie pozorów. 

Ostatnio jednak dochodzą z Anglji 
wiadomości, że tam niby gotowi są nara- 
zić się w razie konieczności na wojnę z 
Włochami, czyli podjąć rękawicę rzuco- 
ną przez Mussoliniego. Świadczy o 'tem 
postawa angielskich związków zawodo- 
wych, To jest tem bardziej zadziwiające, 

  

iż znane są one ze swej postawy pacyfi- 
stycznej. I tu tkwi właściwe niebezpie- 
czeństwo. 

Możliwe jest, że Anglicy tylko stra- 
szą, jak zresztą możliwe jest, że Mussoli- 
ni też tylko bluffuje, czyli w ostatniej 
chwili wycofa się, gdy będzie wiedział że 
Anglja na serjo gotowa jest podjąć ręka- 
wicę. W ostatnich czasach cała prasa po 
dała rozważania Garvina o tem, że An- 
glja nie może podjąć rękawicy dlatego, 
że na Morzu Śródziemnem siły zbrojne 
Włoch górują nad angielskiemi. 

Zapomniano jednak o tem, że w zwy- 
czaju Anglji jest przegrywać wszystki: 
bitwy, oprócz ostatniej... . 

W wojnie jednak decyduje wlašnie ta 
ostatnia... 

Bardziej prawdopodobne jest wszak- 
że, że wynikiem obrad genwskich bę 

dzie jakieś bezbarwne oświadczenie, nie 

GRA 
mające istotnego praktycznego znacze- 
nia, i że Włochy bez przeszkód rozpo- 
czną w październiku podbój Abisynji. 
Zbyt przekonywująca jest wyżej przyto- 
czoną argumentacja Mussoliniego, która 
nie pozostawia wyboru. Możliwe jednak 
jest, że wzajemny bluff (?) Anglji i 
Włoch doprowadzi nareszcie do takiego 
zawikłania, iż ani Anglja ani Włochy 
nie będą miały możliwości honorowo się 
wycofać z wytiworzonej sytuacji . Anglja 
nie ma zwytcza ju daremnie grozić. Ostat- 
nie decyzje angielskiego gabinetu były 
nader pokojowe i wstrzemięźliwe. Pozo 
stawiły wrażenie, iż Anglja nie ma ocho 
ty bić się z Włochami, conajmniej w tej 
chwili. Ale Anglja rozpoczyna zazwy- 
czaj grozić późno, kiedy już niema możli 
wości [powstrzymać biegu wypadków. 
Przekonał się o tem Wilhelm II w sierp- 
niu 1914 r. Obserwat?r. 
  

Italo Balbo na widowni 

  

Po rozgłośnym, zbiorowym, brawurowym 
locie włoskim sprzed lat paru i mianowaniu do- 
wódcy bchaterskiej eskadry marszałkiem lotni- 
etwa, cicho się zrobiło dokoła osoby Italo Balbo. 
Młody ten i przystejny Włoch z czarną jak smoła 
mefistofelesowską bródką, został rychło potem 
wyznaczony na stanowisko gubernatora Libji. 
Usunął się przeto w to afrykańskie zacisze, by 
na piaskzeh rozpalenej pustyni prowadzić zach- 
wiane pod Aduą dzieło umacniania się rodaków 
na „Czarnym Lądzie*. W każdym razie nazwi- 
sko marszałka Jotnietwa znikło ze szpałt prasy 
światowej. Uwagę powszechną zajęły inne, bar- 
dziej emocjonujące wypadki. Balbo dla świata 
przestał niejako. istnieć. Sądzono nawet, że „Il 
Duce* zazdrosty o swą sławę i swe wpływy roz 
myślnie usunął bohatera' przelotu transatlantyc 
kiego w cień, a raczej w żar afrykański, jak on 
giś Bonaparte miał odsunąć naszego łegendarne 
go Sułkowskiego, oddając go na pastwę fanaty 
ków muzułmańskich, 

WŁAŚCIWE MOTYWY. Obecnie, gdy na 
horyzoncie afrykańsko-eumpejskim skłębiły się 
chmury konfliktu abisyńsko-włoskiego, zaczyna 
się wydawać, że wysłanie marszałka Balbo de 
Libji wcale nie było zesłaniem czy jakimś in 
nym aktem niełaski. Odwrotnie, Mussolini prag 
nął bodaj rozmyślnie posłać na grunt afrykań- 
ski człowieka najbardziej godnego zamfania, by 
przygotował on teren i ułatwił późniejszą ek- 
spansję swej ojczyźnie, Któż zaś mógł być bar- 
dziej edpowiedni dla misji tak zaszczytnej i tak 
doniesłej, aniżeli Italo Balbe, uwiełbiany bohater 
powietrza, faworyt miljonów Włochów, energi- 
czny, dzielny, młody, rzutki i sprężysty patrjota, 
nieposzlakowiuy faszysta, niezmordowany dzia 

łacz, pełen temperamentu i kojowego zacięcia 
szermierz na politycznej szachownicy włoskiego 
faszyzmu? 

Gubernatorstwo Libji samo przez się może 
nieponętne i niewdzięczne nabiera zgoła innego 
charakteru, gdy się na nie spojrzy z punktu 

BOSE 

widzenia nabrzmiałej sprawy abisyńskiej, Italo 
Baibo staje się w tem świetle pionierem „cywi- 
lizacyjnej misji* czarnych koszul na „Czarnym 
Ladzie“, pionierem walki z abisyńską tradycją 
niewolnictwa, abisyńskiem przywiązaniem do 
niepodległości i tym podobnemi „barbarzyństwa- 
mi*, które — zdaniem obrońców włoskiego pun 
ktu widzenia — kompletnie dyskwalifikują 
Etjopję jako członka zrzeszonych w rodzinę ge- 
newską narodów. Tu właśnie szukać mależy 
właściwych motywów nominacji Italo Balbo. 

BALBO NA WIDOWNI. 

Kilka lat spędził Italo Balbo na urzędzie 
gubernatora Libji. Gruszek w popiele widać nie 
zasypiał, gdyż w r, b. Włosi uzmali, że ich go- 
dzina w Afryce wybiła. Poza swem gubernator- 
stwem, Balbo nie zdejmował ręki z pułsu wło- 
skiego lotnictwa, będąc marszałkiem tej szla- 
<hetnej branży nietylko z imienia ałe i de 
facto. Olbrzymi autorytet moralny, zdobyty dzię 
ki szczęśliwemu lotowi transatlantyeckiemu w 
połączeniu z ogromnem doświadczeniem prak- 
tycznem pozwoliły młodemu Włochowi dźwignąć 
rodzime lotnictwo na szczyty. Jeżeli dziś miesz- 
kańcy pięknej Italji, których Bóg — wedle po- 
„pularnego doniedawna powiedzonka — stwo- 
rzył tylko poto, by bijani przez wszystkich 
„Austrjacy mieli kogo bijać dysponują pierwszo- 
rzędną powietrzną siłą zbrojną, mają to w wieł- 
kim stopniu dp zawdzięczenia marszałkowi 
Halo Bałbo, Obecnie Bałho wypłynął znowu na 
widownię, Mianowany został dewódcą włoskich 
sił zbrojnych w powietrzu i odbył już parę waż- 
nych łkonferencyj z Mussolinim. Gdy się roz- 
pocznie włosko-abisyńska wojna, Italo Balbo 
pofrunie na czele włoskich eskadr ponad gó- 
rzystą krainę przeciwnika, by zrównać z zie- 
cią lepianki i pałace Addis Abeby i steroryzować 
tubylców. Wyniknie stąd nowa okazja do odzna 
„czeń, orderów, łask. 

HAŃBA ADUI MUSI BYĆ ZMYTA. 

Popularne te hasło rozhrzmiewa dziś po 
całych Włoszech od migdałowych gajów Sycylji 
aż po dymiące kominy Medjolanu i od wysp 
Liparyjskich aż po archipelag  Dodekanezu. 
Hańba Adui musi być zmyta. Pamięć straszli- 
wego pogromu 20.000 Włochów, otoczonych i 
wyciętych w pień przed 40 laty przez czarne woj 
sko Menelika nie daje zasnąć apenińskim pa- 
trjotom. Hańbę ówczesnego wodza ekspedycji 
włoskiej płk. Baratieri chce zmyć dzisiejszy 
wódz łotnietwa i gubernator libijski Italo Balbo, 

RYZYKOWNA IMPREZA. 

Zdania co do losów ewentualnej wojny są 
podzielone. Jedni zgóry oddają palmę zwycię- 
stwa w ręce Włochów, powołując się na nieza- 
przeczoną przewagę techniczną czarnych ko- 
szul, nie mówiąc już o ich przewadze liczebnej. 
Inni ostrzegają Włochów przed wyprawą wgłąb 
Abisynji, dowodząc, że piekielny klimat i wro- 
dzone męstwo wojowników negusa starczą za 
ezvigi i samoloty. Prawda zapewne leży — jak 
zwykle — pośrodku, 

Jeżeli ehodzi © metody walki poddanych 

  SAMOLOTY ABISYŃSKIE. Wojskowe samoloty abisyńskie w Addis Abeba na lotnisku. 

Rassa Tafari, wspomnieć należy o jednym arey- 
niemiłym dła przeciwników Abisynji chwycie. 
taktycznym, stosowanym przez czarnych wo- 

Jowników ze Szezególnem upodobaniem. Oto 
rannych i jeńców pozbawiają oni cech męskości. 
Qby opatrzność ustrzegła bohatera lvtu transat- 
lantyckiego przed ewentualnością przymusowego 

lądowania gdzieś w pustkowiu abisyńskiem. Cię 
cie abisyńskiego noża mogłoby upodobnić mar- 
szałka Balbo do nieszczęsnego kochanka smut- 

nej Heloizy Abelarda. Mogłcby być dlań żałos- 
mem uwieńczeniem świetnej karjery, NEW. 

  

W kołowrotku tygodnia 
Niesłusznie, zanadto szablonowo potrakto- 

wano i pokratkowano rok kalendarzowy 

cztery [pory i basta! Z tych czterech „elementów* 

uczeń piątej kiasy może ułożyć ileś tam kombi 

nacyj. A w te wszystkie kombinacje plus formy 

przejściowe obfituje każdy dzień, Zrana towarzy 

szy nam do pracy londyńska mgła i przymrozek, 

potem ni stąd ni zowąd pali słońce, po połud- 

niu leje deszcz, a późnym wieczorem wspaniale 

świecą zimne gwiazdy i do mieszkań wciska się 

chłód. 

Ergo: — czemprędzej futro należy wykupić 

z lombardu, ale leiniego palta sprzedać jeszcze 

nie možna. 

Pod te histeryczne kaprysy niebios ten i ów 

chętnie zalałby się w drobną pestkę. Niestety 

prohibicja wyborcza! Wywoła to niebywałe w 

Wilnie zjawiskol.. W niedziełę (i to nie w by 

lejaką, ale w tydzień po pierwszym) wszyscy 

wstają po bożemu, nikt nie wącha amonjaku na 

dzieńdobry i nikomu z oczu nie wyziera płowy 

katzenjammer. Prawida, jak przyjemnie? Może to 

doświadczenie odniesie pedagogiczny skutek i — 

obok 48 nowozarejestrowanych w Wilnie towa- 

rzystw rozmaitych — powstanie 49-te, klub na- 

wróconych pijaków? Szczęść, Božel 

poczytalne rumby barometru popsuły 

szyki niejednemu. 'Wrześniowym „urlopnikom* 

reumatyzm strzyka w kościach, to też, złorze_ 

cząc powojennym czasom, przesiadują wołne 

chwiłe z godnością u Szrallów i Rudnickiego. 

Letniska pustoszeją; na szczęście opuszczają je 

już ci wszyscy, którzy przez długie miesiące wa 

kacyjne sieli spustoszenie w lasach Wileńszczyz- 

ny. Jezioro Świteź, które przeszło w ręce państ- 

wa, otoczone zostało specjalną opieką, Rezerwat 

podziełono na kiłka ierenów i strefę, dokąd 

wstęp jest zakazany. Miejmy nadzieję, że w przy 

szłym roku nie będą nam psuły nastroju szcząt- 

ki uczt wesołych wycieczkowiczów, 

М   

Złośliwi twierdzą, że półmetrowa mniejwię 

cej warstwa t. zw. łona matury naszpikowane 

jest bezmiarem szkła, niedopałków i podartych* 

listów. Nie wszyscy jednak tak płytko patrzą. 

Głębszy wgląd w sprawy ziemskie daje znacz- 

nie ciekawsze wyniki, W gminie Łyntupskiej do 

kopano się... przedhistorycznej osady i grobów z 

czasów pogańskich. 

Ależ twardy żywot mieli nasi przodkowie! 

Raz po raz sygnalizują © wydobyciu to jakichś 

ruin, to zacnych kosteczek, to osady, to choćby 

zębów mamucich. A życie idzie naprzód! 

Nieżołnierska to rzecz dzieci niańczyć. K, O. 

P. jednak pod swoje skrzydła i namioty przyłu- 

lił w tym roku sporo dziatwy — a teraz znów 

donoszą z Głębokiego, że z inicjatywy i fundu- 

szu KOP-istów powstał budynek szkoły powsze- 

chnej. 

Głębokie — brawo! Reszta prowincji — bist 
Wanda Boyć.



Szkolne Kasy Osz 
„Pierwszy szeląg schowany, co się w grosz 
pomnożył, ten grunt miljonowej fortuny 
założył”, 

M ubiegłym roku P. K. O. wszczęła 
systematyczną akcję oszczędnościową 
na terenie szkolnym. 

Akcja ta spotkała się z należytem zro 
zumieniem ze strony Nauczycielstwa Pol 
skiego, które z całym zapałem i poświę- 
cenim podchwyciło apel rzucony przez 
LR 0. 

  

   

    

  

  

ofiarnej pracy 

ż achoczo zaczęła z 
y Oszczędności i 

swoje drobne oszczędności. 
jąc szkoły ma terenie Okręgu 

zkolnego Wileńskiego, mo 
Żna podziwiać wzorową organizację 
Szkolnych Kas Oszczędności. 

Młodzież sama prowadzi swoją szkol 
ną kasę, sama siebie kontroluje, ma 

przesyła sprawozdania i prowadzi kore 
spondencję z P, K. O. 

Rola nauczyciela — opiekuna szkol- 

nej kasy, który odrazu należycie zorgani 
zował pracę powierzonej sobie S. K. O. 

ogranicza się do kontroli ogólnej, prze- 
chowywania  iksiążek w Eikas ch, 
książeczki zbiorczej P. K. O. oraz drob- 
nych podręcznych kwot. 

Wzorowo zorganizowana Szkolna 
Kasa Oszczędności, prowadzona zgodnie 

inem 

nauczycieli, 
alkładać Szkol 
ładać w nich 

      

   

       

     

    

   

  

   

   

     ze statutem i regula opracowa- 
nym i wydanym przez P. K, O. nie wy 

  

maga dużego nakładu pracy i czasu ze 
strony nauczyciela. 

Trudno tutaj wymieniać wszystkie 
o które prowadzą szkolną kasę 

a ac podać treść miłych i ser 
cznych listów jakie nadchodzą od 

dziatwy należącej do szkolnych kas, któ 
ra pisząc do „kochanej P. K. O.** w spra 
wie nadesłania potrzebnych druków, ka 
lendarzyków czy broszurek, pamięta 
zawsze załączyć ikrótkie sprawozdanko 
ze swych prac na terenie szkolnej kasy. 

Każdy taki list jest rozczulający swo 

ją prostotą i szczerością. Z treści widać 
z jakim zapałem dziecko chce oszczę 
dzać, z jaką chęcią miesie każdy grosik 
do S. K, O. aby jak najprędzej otrzymać 
tę szarą, prostą. a przecież tak [popular 
ną i drogą książeczkę P. K. O. 

Nauczyciel winien tylko rzucić ha 
sło oszczędzanią w odpowiedniej formie. 
u zostanie ono natychmiast z radością 

wprowadzone w czyn przez dziatwę. 

Chęć zabezpieczenia swej przyszłoś- 

©е! — oszczędzanie, leży w naturze ludz- 
kiej, a więc jest ona i w maturze dziec- 
ka. Obowiązkiem zatem moralnym nau 
czyciela wobec państwa i społeczeństwa 
jest obudzenie w dziecku tej tak bardzo 
cennej cnoty i ułatwienie wprowadzenia 
iej w czym. 

Pamiętajmy o słowach 
powiedział: 

wać i os 

wierzchni 

     

    

Saya który 

Naród nie umiejący praco- 
„ędzać — zginąć musi z po- 

ziemi”. 

  

  

  

  

„KURJER* z dnia 8 września 1935 roku 

P. K. O. stojąc w Polsce na czele ak 
cji oszczędnościowej we wszystkich jej 
przejawach, a więc i na terenie szkol- 
nym, śpieszy wychowawcom į dziatwie 
szkolnej z pomocą i rozsyła do wszyst- 
kich szkół bezpłatnie statuty, regulami- 
ny, potrzebne druki S. K. O. oraz broszur 

о: ędnościowe, specjalnie redago- 
wame dla dzieci. 

Pozatem P. K. O. wydaje ilustrowa- 
ny miesięcznik szkolny „Młody Obywa- 
tel“, którego prenurata roczna wynosi je 
den złoty. Miesięcznik ten oprócz artyku 
łów o treści ekonomiczno-gospodarczej, 
działu sportowego i rozrywkowego — 
zamieszczanych (pr redakcję zawie 
ra artykuliki młodzieży za które autorzy 
otrzymują wynagrodzenia pieniężne, 
aby w ten sposób dać możność zdolniej 
szym jednostkom zarobić i zaoszczędzić, 

Korespondencja z P. K. O. żest tak 
dalece ułatwiona, że nie pociąga ona za 
sobą mietylko żadnych opłat poczto- 
wych, ale nawet P. K. O. przesyła koper 

ty jwż zaadresowane, aby nie narażać 
szkół Na wydatki. 

Praca Nauczycieli na terenie nowo- 
powstałych szkolnych kas w roku szkol- 

  

  

   

      

        

   

" nym 1934-35 wykazała jak bardza dużo 
można Zrobić nawet wśród najuboższej 
dziatwy wsi kresowej. Ileż szkół, które 

czednošci 
prowadzily przez caly rok systematycz 
nie swoją kasę, dały możność z końcem 
roku zwiedzić niezamożnej  dziatwie, 
choćby tylko Wilno, Taka wycieczka z 
wioski kresowej do Wilna, dla ubogie- 
go dziecka, które niedość, że nie było nig 
dy w Wilnie, ale nie siedziało nigdy w 

  

wagonie kolejowym — mie widziało nie 
poza swą wioską rodzinną, — jest praw 

  

dziwą nagrodą, a jednocześnie du 
akcją, że właśnie za własne, o: 

ne przez siebie w ciągu roku grosz 
mogło zobaczyć tyle cudów wielkiego 
miasta. 

W ten sposób nagrodzony moralnie 
i materjalnie całoroczny wysiłek, da w 

następnym roku o wiele obfitsze owoce. 
ldąc więe za przykładem 864 szkół 

Kuratorjum Wileńskiego, które w ubie- 
głym roku szkolnym wydatnie pracowa 

  

s 

    

       

   

   

ły nad krzewieniem idei oszczędności 
wśród młodzieży — starajmy się. aby w 
rozpoczyna ją ym się roku colnym 

35-86, nie zbrakło ani jednej r. kto 
raby nie mogła poszczycić dobrze 

  

zorganizowaną szkolną ы 
Pamiętajmy, iż w pracy Instytucyj 

Oszczędnościowych mad podniesieniem 
moralnem i ekonomicznem społeczeństw 
— najbliższym sprzymierzeńcem stać 

się winna szkoła. 

12-letni brzdąc pokonał mistrza Świata 
Alechin w Grodnie grał na 38 szachownicach 

Bawiący w Grodnie mistrz świata dr. 
Alechain rozegrał wczoraj simultan sza- 
chowy na 38 szachownieach. Gra prze- 
ciągnęła się od godz. 16 do 23. 

W wyniku dr. Alechin zremisował 5 

partyj, przegrywając 3. Partje wygrało 
trzech grodnian: 80-letni emerytowany 
sędzia Szyszkowski, 12-letni uczeń Vl-ej 
klasy szkoły powszechnej, oraz jego 
starszy brat. 

Dr. Alechin przyjmowany był przez 
miejscową kolonję rosyjską. 

W Białymstoku 
BIAŁYSTOK. (Pat.) W! Białymstoku bawił 

przejazdem szachowy mistrz świata dr. Alechin, 

  

     
który onegdaj rozegrał w kasynie podoficer- 
skiem seans gry jednocześnie na 36 szachowni 
cach. Mistrz świata uzyskał słaby?” wynik, wy- 

    

grywając 21 partyj, przegrywając 6 i remisując 
9 partyj, Gra trwała 7 i pół godziny. 

Otwarcie wystawy drogowej w Warszawie 
WARSZAWA, (Pat), Dziś .o godz. 12 Pan 

Prezydent R. P. dokonał otwarcia wystawy dro- 

gowej, zorganizowanej przez Ligę Drogową na 

terenach politechniki warszawskiej, W gmachu 

nowej kreślarni politechniki, zebrali się przed 

stawiciele rządu, w osobach ministrów Kościał- 

kowskiego, Floyar - Rajchmana, Butkiewicza i 

Kalińskiego, podsekretarzy stanu, przedstawicie 

le władz, instytucyj i organizacyj. Obecni rów- 

nież byli ambasador niemiecki i charge d'affai 

res włoski. 

Q godz, 12,15 przybył samochodem Prezydent 

R. P. w otoczeniu członków domiu cywilnego i 

wojskowego. Prezes Rady Głównej Ligi Drogo- 

wej wicemin, Bobkowski wygłosił przed otwar- 

ciem wystawy przemówienie, w którem m. in. 

  

oświad od czasu swego powstania, Liga 

Drogowa postawiła sobie za cel krzewienie w 

zer" 

Burza nad Wileńszczyzną 
Nad Wileńszezyzną przeszła olbrzymia pio- 

runowa burza, połączena z wichurą i ulewnym 

deszczem, wyrządzając wielkie szkody w ay 

rach i dobytku. 
W powiecie  wilejskim i PARA 

wieker pcłamzł wiele drzew i pozrywał dachy. 
Od piorunów spłonęła wielka liczba budynków 

mieszkalnych i gospodarczych Wraz ze zbio- 

rami. 

W powiecie postawskim prócz dużych szkód, 

wyrząd ych wichurą i ule pioruny zabiły 

3 konie: jednego w kolonji Jejny, 2 zaś we wsi 

  

    

  

hruzdowskiej. Pozatem w Kuźmi 
czach gm. żośnieńskiej, cd uderzenia pioruna 
spłonął wiatrak, należący do Jana Sidorowieza, 

W pewiecie dziśnieńskim spłonęły dwie sto- 
doly wraz z iegorocznemi zbiorami. 

Tduliro, gm 

      

W powiecie stcnimskim, w gminach szydło- 
wieckiej i nerenczańskiej pioruny zabiły kilka 

Sztuk pasącego się bydła. W lasach wicher po- 

wyrywał i pełamał drzewa. Wezbrana wskutek 

ulewnego deszczu rzeczka Issa zalała okalające 

ją łąki, zamulająe je i niszeząe siano. 

  

Karygodnie pochopne użycie broni 

  

5 b. m. student prawa Uniwersytetu War- 

szawskiego irski Jerzy, przebywający na 

praktyce w Wydziale Powiatowym w Wilejce, 

będąc pijanym zaczepił 2 przechodzące ulieą 

kobiety, które schroniły się do m szkania kpt. 

Sarnc wskiego. Jednak Świrski podążył za niemi 

i spotkawszy na kerytarzu służącą kpt. Sarnow- 

skiego pobił ją dotkliwie usiłując dostać się 

do mieszkania. W obronie napastowanych sta- 

nął kpt. Sarnowski, który musiał stoczyć z na- 

pastnikiem wałkę, cheąc &© usunąć z mieszka- 

  

  

nia i podwórza, W czasie walki kpt. Sarnowski 

użył broni, odda 
Świrskiego w prawą rękę i szyję. 

Bardzo to chwałebnie stawać w obronie 

prześladowanych niewiast, ezterokrotne jednak 
strzelanie dy bezbronnego pijanego człowieka 
statowczo nie należy do rycerskich obyczajów. 

Jak się dowiadujemy, ranny w szpitału od- 
zyskał przytomność, ale prawdopodobnie władać 

prawą ręką nie będzie. L. W, D. 

   

   

Znowu wykrycie dywersyjnych druków 
Wezoraj wieczorem władze bezpieczeństwa 

dokcnały rewizji w mieszkaniu przy ul. Arse- 
nalskiej 4, zajmowanem przez jednego # '€z0- 

łowych działaczy Koła Młedych Stronnictwa Na 
rodewego w Wilnie studenfa Kazimierza Sie- 

cewicza, 
W czasie rewizji znałeziono przeszło 4,000 

nielegalnych druków i odezw. 
Druki te i odezwy skonfiskowano, sprawę 

zaś skierowano do prokuratora. 

4 strzały z pisteletu i ranił › 

społeczeństwie polskiem poczucia konieczności 

naprawy i szerokiej rozbudowy sieci drogowej 

w Polsce, oraz pogłębienie świadomości społe- 

czeństwa, że pierwszym warunkiem bezpieczeń 

stwa Państwa i jego rozwoju gospodarczego jest 

  

bogata i dobrze rozwinięta drogowa. 6 mie 

sięcy temu postanowiono zorganizować w kraju 

a zobrazować moż 

  

wystawę drogową, ki 

liwie jaknajgruntowniej wszystko 'to co wiąże 

Liga się bezpośrednio z problemem drogowym. 

  

pragnęła w ten sposólu rozbudzić w ja 

szych warstwach świadomość o ważności dróg, 

jako jednego z naj iejszych wskazań ogól 

nopaństwowych. Wystawa pomyślana jest w ten 

sposób, aby nawet najmłodsze pokolenie mogło 

zrozumieć doniosłość zagadnienia, że wiełka Poł 

ska musi posiadać dobre drogi, które powstać 

mogą tylko wysiłkiem i pracą całego społeczeń 

    

astępnie P. Prezydent R, P. przeciął symbo 

  

awę, 

dokładnie zwie 

  

liczną wstęgę, otwierając w poczem prze 

szedł na tereny wystawy, którą 

dzi Wystawa drogowa obejmuje interesujące 

działy, m. in. eksponaty z dziedziny motoryzacji 

oraz przemysłu drogowego, dalej eksponaty z 

działu budowy dróg z twardą nawierzchnią or 

'vczące ulepszenia dróg gruntowych, ciekaw? 

modele mostów rzecznych i drogowych, wykona 

nych w Polsce od chwili odzyskania niepodleg 

  

    
    

  

łości. 

5 

Giągnienie 3, Premjowej 
Pożyczki Inwestycyjnej 
W, piątym dniu ciągnienia 3% premjowej 

i inwestycyjnej, wylosowano premje na- 
stępujące: (1-sza liczba oznacza Nr. serji, 2-ga/ 
Nr. obligacji): 

  

  

Po zł. 500 na N-ry. 

       

   

A 43; ; 118 2 22; 180 21 281 14; 

5 # s 696 21; 
; 762 43; 1004 1040 10; 1049 6; 1113 10; 

  

    
        

    

1175 44; 1254 28; 17 

1433 44; 1609 44; 1642 
   

   

      

   

    

2173 10; 2133 4 
  

   

    

46 28; 2749 28; 2756 4 

  

3228 2 
3817 44 3430 47; 3729 47; 

7 6 44; 2010 2 

     7586 22; 
; 8040 21; 

8113 32; 
8435 10; 

; 8534 44; 
47; 4 : 

9325 44; 9244 27; 
10072 10; 10160 47; 

10306 В 10378 10; 10505 28; 
10584 47; 10554 43; 10628 43; 10810 43; 10903 44; 

; 11221 28; 11238 47; 11261 43; 11292 
; 11404 47; 11407 44; 11426 43; 11510 28; 

28; 11809 6; 11851 47; 11858 44; 11874 47; 
; 11912 21; 11921 6; 11974 22; 12014 21; 

216 14; 12281 6; 12294 28; 
2 21; 12477 44; 12657 21; 

; 21; 12779 35; 12810 44; 
; 12948 6; 13094 22; 13120 5; 

389 6; 13493 44; 13523 22; 
3896 21; 13901 43; 13905 10: 

3 14013 44; 14071 21: 14092 44: 14211 32; 
21; 14411 22; 14471 47; 14540 10; 14598 28; 

; 14694 46; 14918 32; 14940 22; 15093 28; 
5448 10; 15555 43; 15605 10; 
5661 47; 15661 44; 15679 52; 

; 15737 47; 15792 47; 15988 44; 16023 43; 
; 16079 22; 16088 22; 16128 44; 16185 44; 
16155 44; 16545 52; 16705 43; 16781 28; 
16828 44; 16843 21; 16873 28; 16956 22; 

; 17161 10; 17189 44; 17190 32; 17236 6; 
; 17424 28; 17430 44; 17631 47; 17636 21; 
; 17793 32; 17804 44; 18052 22; 18168 6; 
; 18254 28; 18270 22; 18283 47; 18283 44; 

2; 18401 21; 18492 22; 18608 32; 18662 44; 
18845 32; 18880 44; 18943 28; 19070 44; 

47; 19216 44; 19238 44; 19281 6; 
0410 44; 19411 44; 19461 22; 

; 19704 32; 19798 47; 
20061 44; 20084 6; 20275 6; 

20854 21; 20894 6; 
; 21066 28; 21100 28; 

; 21467 32; 
613 44; 21651 28; 21840 22; 21997 32; 

21936 47; 22139 6; 22157 21; 22171 22; 
2282 32; 22449 21; 22529 43; 22656 6; 

; 22943 22. 

BLACHA pomatowana 
„C. K. H. KRÓLEWSKA HUTA" 

BĘDZIN 

T-wo Br. CZERNIAK i 6-ka 
Oddz. w Wilnie, Bazyljańska 6, tel. 2-73 

  

    
    
    
    

    

   

      

   

  

     

      

    

        

   

    

    

   
   

     

    

      

  

    

      

       

      

   
    

  

19930 44; 
20613 28; 20817 1 

; 21015 44; 21057 
21369 22; 

   

      

  

Pociski z czasów wojny sieją 
kalectwa 

W folwarku Niwiński gminy jaźnieńskiej, 
powiatu dziśnieńskiego 11-letni pastuszek Fran- 

ciszek Wróblewski znalazł na pastwisku ostry 
niewysirzelony nabój karabinowy. Chłopiec wło 
żył nabój do blaszanej puszki, zasypując go 
żarzącemi się węgłami, 40 spowodowało wybuch 
prochu. Wróblewski został dotkiiwie pokalecza- 
ny, na rękach i twarzy. Peranionege pastuszka 
cdwieziono do szpitala w Dziśnie, 

    

"TERZ. SZT PRAIA WOWOLIROG i RERZTZOBRWNOZE OTO O KCI POJRIOKRAE SE CAOORGECZEZYOZORCO W 

Niedziela na boiskach sportowych 
Program niedzielnych imprez sportowych 

przedstawia się następuj 

WAR 
Na Stadjonie Wojsl 

ciekawy międzypaństwow 

dzy Połską a mistrzem ta Jugosławją. 

© Na boisku Warszawianki mecz o mistrzo- 
stwo Ligi Warszawianka — Pogoń. 

W gmachu Cyrku — mecz о mistrzostwo 

Warszawy w boksie Makabi — Skoda. 

W Teatrze Nowości — mecz bokserski o mi 

strzóstwo Warszawy Polonja -- Gwiazda. : 

W Teatrze Popularnym*— mecz bokserski 

o mistrzostwo War: . W. S$, — Fort Bema. 

Na strzelnicach — korespondencyjne zawo- 

dy strzeleckie Polska — E: stonja, 

NA PROWINCJI 

W Łodzi — mecz o mis two Ligi ŁKS. 

— Garbarnia, raid motocykolwy dookoła Łodzi 

i zakończenie międzynarodowego turnieju o mi 

strzostwo miasta. 

   
    

  

Polskiego odbędzie się 

mecz Hazeny pomię 
      

    

  

   

    

W Krakowie — mecz ligowy Cracovia — 
Wisła i mecz lekkoatletyc Kraków — Śląsk. 

'W'Poznaniu — mecz ligowy Warta — Śląsk 

i czwórmecz pływacki, oraz pierwszy mecz pół 
finałowy o wejście do iLigi pomiędzy y mistrzem 

drugiej grupy Dębem a mistrzem pierwszej gru- 
py Legją poznańską, 

W Wielkich Hajdukach 
Ruch — Polonja. 

  

  

  

     

mecz ligowy 

We Lwowie — wyścig kolarski Lwów — 
Stryj — Lwów. 

W Wilnie — mecz piłkarski pomiędzy re- 
prezentacją Związku Makabi. WKS. Śmigły a 

30. Boisko przy ul, Werkow Początek o godz. 
skiej. 

    

ZAGRANICĄ: 

W Wiedniu — międzynarodowe zawody lek 

koatletyczne z udziałem Walasiewiczówny, Waj 

sówny i Kwaśniewskiej. 
e — zakończenie wyścigu ko-     

larskiego dookoła Rumunji z udziałem Polaków.



CHWILA 

  

Pochód żałobny, odprowadzający królowę Astrid na miejsce wiecznego spoczynku. W pierwszym szeregu, 

z ręką na temblaku, król Leopold III. 

   

Winobranie. Nadszedł już czas winobrania. W winnicach nad Renem praca wre per ą. Winiarze p 

w pocie czoła nad zbieraniem winogron. m 

  

Królowa Astrid belgijska z dziećmi : następcą tronu Baudouinem i księżniczką 
Józefą Charlottą. у    

Sezon ostryg się zaczyna. W Anglji poławiacze ostryg zapraszają zwykle 

gości letniskowych do wyciągania pierwszego połowu na statek. Najchętniej 

powierzają rybacy tę misję młodym, uroczym niewiastom, pewni, że to przy- 

niesie im szczęście w połowach. 

Generał Bestrocchi, jedna z ki-gw- 
niczych osobistości armji WI kiej 
omawia z oficerami sztabu genera ego 

ważne zagadnienia wojenne. 

  
Proces Hauptmann'a. Bruno Haupt- 
mann, który skazany został przez sąd 
1-ej instancji na karę Świerci za por- 
wanie i zamordowanie synka Lind- 
bergh'a, złożył apelację od wyroku. 

   
Najmłodszy zawodni? Marta Eggerth w Paryżu. Znana wę- 

gierska artystka filmowa Marta Eggerth świata. 11-letni Jai Hoskins, syn   

acują teraz A 

    motocyklowy 

EŻĄCA 
W ILUSFRACJI 
  

włosko-austrjacki. 

  

Granica na Brennarze. 
Brennarze, która obecnie obok Abisynji 
jest drugim wielkim problemem 
Włoch. Na ilustracji 

х / 

Granica na U M J 

dla 
graniczny 

Za kamieniem gra- 
nicznym włoska komora celna. 

  

Nagrodzony wyczyn lotniczy, Japoń- 
ska lotniczka Kikuko Matsumoto, któ- 
ra podjęła lot Japonja—Mandżukuo, 
otrzymała francuską nagrodę Hammon- 
da za r. 1935. Równocześnie została 
śmiała lotniczka obrana honorowym 
członkiem Hammond Aeronautic Asso- 

ciation. 

Towarzyszy ©' 

  

Przyjaciele Abisynji protestują. 
W Trafalgar Square w Londynie odbył 
się wiec protestacyjny „Przyjaciół Abi- 
synji* w związku z utrzymaniem przez 
Auglję zakazu wywozu broni. Na wie- 
cu przemawiało trzech synów ministra 

abisyńskiego w Londynie. 

  
  
Mrs. Stanley Baldwyn. 
skiego Prezesa Ministrów przezwana 
została najlepszą małżonką na świecie. 

a mężowi na wszystkie 

Żona angiel-   Oczekuje on obecnie drugiej rozprawy 
sądowej, która się odbędzie ześ- 

Królowa Astrid i król Leopold. ' ; MI i a, A, 

sfotografowana w Paryżu podczas wy- 
siadania z pociągu w otoczeniu swych 

wielbicieli i wielbicielek. 

kontrolera kolejki ©lestrycznej W Lon- 
dynie zdobywa Świetre rekordy w wy- 

ścigach motocyklowych. х 

<< 

zebrania polityczne i w ciągu roku 
wygłasza tyleż mów politycznych, co 

jej małżonek.   

Ministrowie cesarza Sellassie. Na przedzie od lewej: min. wojny i zastępca cesarza Ras Moulougeta, prez. senatu 

Bletvided Welde Tadick, sekretarz prywatny cesarza min. Tzahafitzaz i min. spr. zagr. Blatingeta Heroni. 

  

Abisyńska afera koncesyjna. Pole na mapie oznacza teren koncesyjny 

w Abisynji z najważniejszemi okręgami naftowemi w Aussa 1 Djidjige, skąd 

Tow. Koncesyjne zamierzało budować 500 kilometrowe rurociągi aż do bry- 

tyjskiej Somali. Jak stąd widać ob: mował teren koncesyjny całą wschodnią 

część Abisynji. 

    

TJ M MU 

  „Wyspa łez*. „Wyspą łez* — przezwano pierwszy etap imigracyjny w Ameryce Ellis Island. Z reguły sen 

o „złotych górach”, który śnią wychodźcy z Europy — rozprasza się już w progu Nowego Świata. g 

Część imigrantów powraca już stąd do Europy.



; 

Kłamstwo, oszczerstwo 
usiłowanie przekupstwa 

jako šrodki akcii wvborczeį „Slowa“ 

  

   

  

Wczorajsze . „Słowo powtarza r 

wę redaktora „Togu p. Kasztelańs 

z osobą z redakcji „Słowa”, która 
wuje incognito. Jak przebieg tej ro 
wy w wersji „Słowa jest daleki 
prawdy świadczy list red. Kasztelańskie 
go, który miżej zamieszczamy, oraz wy- 
jątki z artykułu jego w dzisiejszym „To 

gu. 

'Oto co pisze „Słowo*: 
Wczoraj zgłosił się do naszej redakcji p. 

Kasztelański, redaktor „Togu*, w sprawie spro 

stowacia. 

— „Wilner Tog* nie drukował żadnego 

artykułu w sprawie p. Okulicza* — mwświadczył. 

— A wezwanie, żeby ydowscy nie 

głosowali na pp. Maleszewskiego i Mackiewicza 
jako na antysemistów? 

— To nie byłe płatne, to wynikało Z przeko 

nań redakcji. 
— Widzą panewie, Kaszte 

lański, — my również uprawiamy płatną a 

mę wyberczą. Ogłoszenia, wzywające do gł 

wania na rabina Rubinsztejna, są płatne. 0 

szenia te drukujemy, jakkolwiek nie wanie 

my kandydatury rabina. Ale nie zamieszczamy 

ogłoszeń w części redakcyjnej, Ze strony „Kur 

jera Wileńskiego" proponowano nam zamieSz 

czanie płatnych artykułów © p. Okuliezu, pro 

pozyeji tej jednak nie przyjęliśmy. 

— Kiedy Panem czyniono tę propozycję? 

— Kiłka dni temu, dy czyniono ją całej 

prasie żydowskiej. 
— [nne gazety ją przyjęły? 

- Tak, przynajmniej tak należy wniosko 

Ki z jednobrzmiących artykułów w kilku ga 

zetach. 

Oto co pisze p. Kasztelański w liście 

do nas: 

LIST P. KASZTELAŃSKIEGO. 

Szanowny Panie Redaktorze! 

  

      

    

              

  

W związku ze wzmianką, która ukazała się 

w „Słowie* z dnia 7 b. m, p. t. „Prasa żydów 

ska a p, Okulicz*, uprzejmie proszę Pana Redak 

tora © umieszczenie następującege wyjaśnienia. 

Podczas rozmowy mojej z p. Mackiewiczem, 

która odbyła się w lokalu ,Słewa* na zapro 

' szenie telefoniczne p. Maekiewicza, nie powie 

działem, że „ze strony „Kurjera Wileńskiego" 

propcnowano nam zamieszczanie płatnych arty- 

kułów © p. Okuliczu”, lecz zaznaczyłem, że jak 

mówicno mi nazajutrz ktoś w mojej. nieobecna 

ści zgłosił się do administracji „Wilner Togu* 

z podobną propozycją, lecz kto to był i z czy 

jego polecenia nie interesowałem się. 

Nie powiedziałem również, że „ine gazety 

ja przyjęły, jak przyjamniej należy wniosko- 

wać z jednobrzmiących artykułów w kilku gaze 

tach, natomiast w odpowiedzi na zapytanie p. 

Mackiewieza w tej materji zaznaczyłem, że nie 

© tem nie wiem. Na dalsze zapytanie w tej sa 

mej treści cdpowiedziałem, że gdyby się nka 

zało, iż tekst wzmianek w pismach popołudnie 

wych był jednakowy, meżnaby z tego wniosko 

wać, że wzmianki te były nadesłane. 

Za zamieszczenie powyższego listu 

zgóry uprzejmie dziękuję. 

Z poważaniem: 

mego 

N. KASZTELAŃSKI. 

Wilno, 7. 9. 1935 r, 

A więc: 
Imputowanie p. Okuliezowi przez „Sło 

wo zamiaru zawarcią jakichś tranzak- 
cyj jest gołosłowną insynuacją i taką po 
zostaje. Do tej kwestji więcej wracać nie 
zamierzamy. 

Teraz co do wizyty p. Lubońskiego 

w redakcji „„Owent Kurjera*. 

Wiięc „,Słowo* tak się zainteresowało 
artykułami prasy żydowskiej o p. Oku- 
liczu, że p. Luboński fatygował się do 
redakcji jednej z gazet żydowskich, a 
p. Mackiewicz konferował z jednym z 

   

  

redaktorów? Bardzo niewinnie, w 0$- 

wietleniu „Słowa, wygląda charakter 
tych zainteresowań! 
Zamieszczone u nas wczoraj oświad- 

BRON 

czenie współwydawcy „Owent Kurjera* 
p. Rozentala oraz dzisiejsze s-ki 

jt* nieco inaczej charakter tej wizyty 
przedstawi: ją: 

  

  

OŚWIADCZENIE „CAJTU*. 

W związku z pamfletem „Słowa, który zo- 

stał wydrukowany w piątek dn. 6-g0 b. m, pod 

krzyczącym tytułem „Nawpływanie prasy ży- 

<ewskiej do solidarności w 46 okręgu wykor- 

czym, „Kandydat na posła Okulicz zapłacił 

1500 zł. prasie żydowskiej za szkalowanie swego 

konkurenta—kandydata i chwalenie siebie” 

6świadezamy «co następuje: 

We czwartek zgłesił się dp naszej sdmini- 

i p. B, Rezental z zapytaniem czy skłonni 

bylibyśmy przeprowadzić na łamach pisma 

„Cajt* akcję propagandową ua rzecz kaiady- 

data na pesła p. Mackiewicza. Wyjaśnił nam 

p. Rozental, że z taką prcpozycją zgłosiła się 

ćo niego osoba zaufana p, red. Mackiewicza. 

Propozycję bez namysłu adrzuciliśmy. 

    

Przechodząc do meritum sprawy — to mu- 

simy zaznaczyć, iż mime że niejednokrotnie 

pcglądy nasze na różne zagadnienia państwowe, 

a w szezególności te, które dotyczyły sprawy 

żydowskiej nie zawsze pokrywały się z poglą- 

dami i tendencjami p. Red. Okulicza — to jednak 

zawsze stesunek nasz de csoby p. Okulicza jako 

reprezentanta odłamu demokratycznego Bhozu 

    

  

lewego był bardziej przychylny 

ysunku do kogekelwiek innege, Jedynie ie 

czysto rzeczewe i cbjektywne momenty skłoniły 

nes do popierania kandydatury p. Red. Oku- 

iieza w 46 Okręgu Wykorczym. 

szelkie zatem inspiracje 0 „tranzakejach“ 

ych są ezezym wymysłem rozgorączko- 

fantazji przedwykborczej esób stojacych 

bliskc p. Red, Mackiewicza. 

SPÓŁDZIELNIA 

WYDAWNICZO-DRUKARSKA „CAJT“ 

W WILNIE. 

niż w 

  

   

  

I tu również możemy postawić krop- 
kę. 

Pyta dalej „Słowo: Co należy prze 
widywać. A no — niektóre przewidywa 
nia sprawdziły się. Kłamstwom istotnie 
zaprzeczyliśmy. Natomiast wszezynanie 
przez p. Okulicza jeszcze jednej sprawy 
o oszczerstwo może się okazać zbędnem. 
„Słowo już staje w gotowości obronnej. 
Wydaje nam się jednak, że opinja pu- 
bliczna jest już tak dobrze zorjentowa- 
na w sposobach i środkach zwalczania i 
szkalowania przez „Słowo niemiłych so 
bie ludzi, że i wyroki sądowe niewiele 
w tym stanie rzeczy mogłyby już zmie- 
nić, zwłaszcza w świetle tych publikacyj, 
które w dzisiejszym numerze zamiesz- 
czamy. 

    

  

    

  

Oświadczenie p. Władysława Kamińskiego 
Stwierdzam publicznie, żeś wszystko, 00 

opisywalo „Stowo“: 

1) odnośnie używania przeze mnie, czy 

współpracujących ze mną ludzi urzędowych aut 

do agitacji wyborczej za moją osobę, 

2) odnośnie nadużywania mego służbowego 

stanowiska w Izbie Rolniczej i wysłania pra- 

ceowników na aucie Izby znów celem agitacji 

wyborczej za moją osobę jest od początku do 

końca kłamstwem i mszczerstwem redakcji 

List do 
Szanowny [Panie Redaktorze! 

W; związku z wiadomościami, które w ostat 

nich dniach się ukazały w miejscowej prasie 

polskiej o agitacji wyborczej, prowadzonej w 

niektórych pismach żydowskich na rzecz posz 

czególnych kandydatów w okręgu wyborczym 

46-tym, Zjednoczony Żydowski Komitet Wybor 

czy 'w Wilnie, reprezentujący liczne organizacje 

po zne, społeczne i gospodarcze, niniejszem 

stwierdza, iż: 

KLIMIKA 
CHIRURGICZNA | 

i U. S. B. na Antokolu 

| 
' 

  

  

    

wznowiła przyjęcia chorych z dn. 3 wrz 

torjum Kliniki bezpłatnie p 
dnie po- 

  

r. b. Ambu 
muje chorych  niezamożny 

wszednie od 9 

  

  hw 
11. 

  

i В 

| 

  

  

PORADNIA ZAWODOWA 

MARJI SZAPIRO 
Badania zdolności dzieci i dorosłych. Udzie- 

danie porad w wyborze zawodu, Przyjęcia inte 

resantów 3—6 pp. Wielka 7, tel. 12 -50. 

P. Mackiewicz 

Za tę całą kampanję, zmierzającą do obra- 

żenia autorytetu osoby, która używała tylko 

jednego środka agitacji — stawania osobistego 

przed wyborcami celem przedyskutowania sy- 

tuacji gospodarczej rolnictwa pociągam redakcję 

„Słewa* do odpowiedzialności karnej, Żal mi 

tylko, że właściwy sprawca tych oszczerstw za- 

słoni się niewątpliwie redaktorem odpowiedzial- 

nym, sam uchylające się od wszelkiej odpowie- 

dzialności, 

Wilno, dn. 7.IX 1935 r. 

KAMIŃSKI WŁADYSŁAW. 

redakcji 
1) ani Komitet, ani też żadna poszczególna, 

wchodząca w skład rzeczonego Komitetu organi 

ydowska, ani również, o ile Komitetowi 

  

zacja 

jest wiadomem, żadna inna organizacja żydow 

ska nie ma nic wspólnego z powyższą agitac ją, 

za którą odpowiadają wydawnictwa tych pism; 

2) Komitet Wyborczy na pienarnem posie 

dzeniu swojem z dnia 3 września jednogłośnie 

postanowił co do okręgu wyborczego 46-g0, nie 

zalecać wyborcom żydowskim żadnej poszczegól 

mej kandydatury, pozostawiając każdemu wy 

borcy głosowanie według jego uznania. 

oświadczenie 

  

  

Powyższe komunikujemy z 

uprzejmą prośbą o wydrukowanie równocześnie 

ydowskiej w Wilnie. 

  

w prasie polskiej i ż 

Wilno, dnia 7 września 1935 r. 

„Zjednoczony Żydowsk Kom. Wyborczy w Wiłnie 

ELJASZ RUDNICKI 

Prezes Komitetu. 

  

    

  

   

   

ze oświadczenie 
а 1 uprzednio fakt. 

ch w ym ok 

równo organizacje żydowskie, jak 
lowska posiadają wotną rękę w zaj 

nowiska wobec figurujących na 1i- 
kręgu kandydatów. 

Przypisek redakcji. Pow 
potwierdza znany nam zre      

     

  

ście tego ol 

wyrokiem Sądu 

Honorowego skreślony z listy członków 
Zw. Peowiaków 

Jak się dowiadujemy decyzją Zarządu Głów 

negc P, Q. W. p. STANISŁAW MACKIEWICZ, 

  
redaktor „Słowa* został skreślony z listy ezłon 

ków Zw. Peowiaków na podstawie odnośnego 

. wyroku Sądu Honorowego. 

  

KOREPETYCYJ, LEKCYJ 
w zakresie od |--VIII klasy gimnazjum, 
ze wszystkich przedmiotów, 

polski, matematyka i fizyka) 
były nauczyciel gimnazjum. 

Warunki skromne Postępy w nauce i wysi- 
ki pod gwarancją. Łaskawe zgłosz 
“Ino, ul. Królewska 7/2, m. 18. 

    

   
    

UŚMIECH ZDOBYWA” 
SYMPATJĘ U LUDZI 
gdy odsłania białe, zdrowe zęby 

Zaniedbane zęby szpecą każdą twarz. 
Ujmujący uśmiech i białe błyszczące 
zęby zapewnia pasta Colgate. Jej piana 
przenika pomiędzy zęby i czyści je 
dokładnie. Colgate to pasta do zębów 
polecana przez Zw. Lek. Dentystów 
w Państwie PFolskiem. = 

rzez ZWIĄZEK 
LEKARZY , 

ENTYSTÓW TYSTÓW 

     

   

  

WESOŁY KĄCIK 

P. Mackiewicz hebraistą 
Jednocześnie z listem, przytoczonym 

na innem miejscu p. Kasztelański nadesłał 
nam tłumaczenie swego artykułu o w 

w „Słowie*, który zamieszcza w dzi- 

    

  

    
    

  

siejszym wydaniu „Togu*. Z artykułu te- 
go, wyjmujemy następujący ciekawy frag- 
ment: 

„Pierwszem pytaniem, które 

zadał, 

mi p. Maekie 

było, dlaczego nieraz piszemy, że 

amtysemista, podczas gdy 

om w Sejmie bronił (?) inieresów żydowskich. 
   kiewicz, jest 

Na to odpowiedziałem mu, że trudno mi pa 

ws; „Sło 

. Wszyscy jednak w Wilnie dobrze wiedzą, 

że w pamiętnych dniach listopadowych 1931 r. 

   
  

pady antysemickie w 

  

w .„Słowie* ukazały się artykuły, które nawo 

ływały do bojkotu Żydów. 

IP. Mackiewicz twierdził spoczątku, że ia- 

kich artykułów w „Słowie* nie było i być nie 

mogło, (Gdy zaznaczyłem, że pamięiam je bardzo 

dobrze i były one w swym c 

„Togu“, 

  

   

sie cytowane w 

ył. 

— Może było to w liście do redakcji. 

- Nie. Wyraźnie pamiętam, że to były 

artykuły, drukowane nawet na pierwszej stro- 

nicy 

p. Mackiewicz zauwa: 

— Gzy to ja pisałem te 

tał p. Mackiewicz? 

artykuły? — Zapy 

— Tego nie powiem. Wiemy jednak, że 

iPan jest redaktorem naczeinym „Słowa 

żamy przeto, iż [ponosi Pan odpowiedzia!ność 

za to wszystko, co zostaje umieszczone w ,,Sła 

i uwa 

wie”. 

— I to wszysiko na zasadzie jednego arty 

kuiu? 

Nie jeden” artykuł, lecz kilka, 

Trudno 

wtedy w 

mi dniach listopadowych. 

kie inne artykuły w 

spamiętać 

„Słowie z antysemi 

  

cką podszewką, wszyscy mw Wilnie 

  

jednak pamię 

tają b. dobrze wstrętny reportaż, który ukazał 

  

się w „Słowie”*, zaledwie parę miesięcy temu. 

podpisany „Ilaka' 

Reportaż ten został omówiony w 

prasie żydowskiej i wywarł bardzo 

wrażenie na całej ludności żydowskiej. 

  

   

takie 

  

Jesteście zbyt wraźliwi. Wyciągać 

  

wnioski na zasadzie jednego reportażu. 

ńskie czytali 

  

— A reportarze nasze pale 

ście iP   
anowie? — mówi w dalszym ciągu p. Mae 

kiew. и 

Czytaliśmy reportaże 'K. Pruszyńskiego. Dla 

jednak 

„Cajt” JERU 

my bardzo często od endeków. 

— Tak, rozumiem, że Panowie w - 

  

nie jest to kompens 

„Żydzi do Palestyny 
    
    

Wilner 

Tog'u* powinności mnie zwalczać. Ja jestem 

hebraistą, wy jesteście jidiszystami, ja jestem 

po stronie religijnych Żydów, wy jesteście anty 

klerykalistami, lecz sjoniści; czego oni chca 

odemnie?! 

     

WI toku rozmowy p. Mackiewicz też powie 

dział co następuje: 

— Właśnie wasze pismo — uważam — po 

winnoby być bardziej zbliżone do p. Okulicza. 

niż jakiekolwiek inne z wileńskich pism żydow 

skich. Pańskie pismo jest demokratyczne, a p 

Okulicz jest polskim demokratą. Zmarły dr. 

Szabad też był 'w dobrych stosunkach z p. Oku 

liczem, a dr, Szabad był przecież zbliżony do 

was. 

   



  

„KURJER“ z dnia 8 września 1935 roku 

KOLUMNA LITERACKA 
pod redakcją Józefa Maślińskiego 
  

9 

  
  

r 

Jestem recenzentem teatrainym. Rolę swoją 

rozumiem jako pośrednictwo między scena a 

idownią, Za obowiązek swój wważam wyłowić 

ić przeciętnemu widzowi ło wszystko, 

az w 
     

  

co w koncepcji autora, czy reżysera, 

grze tak poszczególnych artystów, jak i całego 

zespołu jest piękne i artystyczne, a co niedo- 

<iągnięte, puszczone. Trzyletnia, coraz mniej 

dorywcza, coraz bardziej systematyczna praca 

budzi pasje teatralne, pcha do coraz szczegó- 

dowszych rozważań i dociekań. Może komuś tam 

na premjerze, może nawet komuś z teatru spra- 

wa ta przedstawia się w ten sposób, że oto 

niewypieczony facet (brzuszek i łysina są u nas, 

„jak wiadomo, akcesorjami „powagi”*) rozpiera 

się w fotelu, a potem kropi, co mu ślina na 

język przyniesie. — Bogać to prawda! Trzy lata 

— a już nieraz czuję się zmęczony, Więcej. 

Jeśli kto czyta recenzje teatralne najbardziej - 

mznanych piór w Polsce, to mi przyzna po na- 

myśle, że często, bardzo często w łonie tych 

recenzyj przebija zażenowanie i zmęczenie. Do 

styłu mp. warszawskiego należy komplemenc:ar- 

stwo i uprzejmość. Proszę bardzo przeczytać 

recenzję Boy'a z właśnie wystawionego w War- 

szawie „Kubusia“ („Kurjer Por.* z dnia 7 bm.)! 

Tylko solidna porcja zmęczenia mogła dopro- 

wadzić tego układnisia do stanu, w którym już 

się przestaje liczyć ze słowami, Recenzenci se- 

rjo, recenzenci nie z przypadku, a więc praw- 

dziwi miłośnicy teatru coraz częściej mają dość, 

dość tego, czem nas opychają w teatrze. Myślę, 

że jeśli recenzje teatralne zjadą z odcinków 

na bstatnie szpaity, między sprawozdania z 

cyrku i michałki z sądu grodzkiego, to będzie 

„zasługa biurąkratyzmu, którym teatr masiąkł 

jak gąbka. 

URZĘDUJE SIĘ. 

Wszędzie 1est „podłoże socjalne". Któż bę- 

dzie negowął nacji ZASP-u. Słusznie, ałe potem 

zdarza się, że ktoś łatami figuruje w zespole 

ale na scenie widujemy tylko w t. zw, „tłumie*. 

Pensje darmo -— to czasem dobre dla wyslnžo- 

nych, częściej ;ednak otrzymują je młodzi. Upo- 

karzająca, demoralizująca synekura. „Kilke lai 

pracy na scenie* i żadnej roli, żadnego doświad- 

«czenia. Jak potem grać, kiedy już pozwolą? 

A to tylko fragment skomplikowanej „polityki 

personałnej*. 

Resorty. Zjełczała rutyna ciągle jeszcze wy. 

znacza tory myślenia. Aż żachnąłem się, kiedy 

smi powiedziano, że terminy takie, jak amant 

(„pierwszy amant"... drugi...) naiwna, czy cha- 

| -rakterystyczna są jeszcze w użyciu. Myślałem, 
że te myszką trącące anachronizmy, poznawane 

z lektury „Komedjantki*, czy „Fermentów* po- 

szły na zasłużony spoczynek wraz z tradycją 

«wędrownych „towarzystw* i teatrzyków ogród- 

kowych. Gdzież tam! Opowiadano mi jak to 

„amantka* niemal ze łzami w oczach prosiła 

«© rolę „charakterystyczną* — odmówiono jej. 

To nic, że zagrałaby z sercem, że nawet nie 

było kim innym obsadzić roli, Kogoś tam się 

znajdzie, jakoś tam będzie, ale resortów mieszać 

mie można. Cóżby publiczka powiedziała, gdyby 

ła, która w kontrakcie podjęła się pokazywania 

nóżek i modnej bielizny — raptem wyszłaby na 

scenę jako — dajmy na to — kuchenny sztur- 

mak? * 

Hierarch ja. 'Nietylko o gaży, ale i o doborze 

ról decyduje... wysługa at, rozgłos, miejscowy 

układ sił wreszcie. Jeśli są dwie role, żeńskie 

«rwłaszcza i dwie aktorki, z których jedna grubo 

wyżej zaawansowaną w hierarchji teatralnej, 

*o policzyć na palcach reżyserów, którzy odważą 

się „tej głównej” zaproponować rolę podrzęd- 

niejszą, choćby rola ta łeżała na niej jak ulał, 

choćby taka a nie inna obsada była oczywistą 

koniecznością. Fałszywa kurtuazja i poczucie 

hierarchji przesądzą, chyba že „wažna“ sama 

rozumiejąc swój interes artystyczny łaskawie 

zaproponuje „ustępstwo”. 

ULTRAMONTANIE. 

„Niczego się nie nauczyli, niczego nie za- 

pomnieli* — można powiedzieć o znakomitej 
większości ludzi decydujących w teatrze, (Nie- 

tylko zresztą w Polsce, Teatr francuski również 

żyje rutyną i tradycjami. Na szczęście, ma je 

niebylejakie). Jak wygląda w pojęciu takiego 

czynnika decydującego repertuar? — Oto Skarb 

nica Ducha Narodowego, £. zw. „wielki reper- 

tuar“, zanaftalinowane złoża Arcydzieł, dobywa 

mych od wielkiego święta, wystawianych tak jak 

nam tradycja ojców naszych przekazała, nudnie 

i niezmiennie, zdejmowanych z afisza po trzech 

spektaklach. — Reszta, to chleb powszedni tea“ 

tru, codzienna crka, codzienna myśl o kasie. Tu 

się wypatruje sukcesów stołecznych, tu się wę- 

szy u przedstawicieli agentur zagranicznych: 

może coś pikamtnego, może ze strzelaniem, może 

cjankali?... Wiosną „dochodzi* kłopot o t. zw 

„letni reperiuar“. Kłopot niewielki. Trad 

ogródkowe mają mocne życie, Co bawiło dz 

dów, powimno bawić i wnuków. Na scenie usta- 

je 

     
wiają łóżeczko, a „pierwsza amantka* ch irakte- 

ryzuje się na woltyžerkę... 

Kapitalne jest usprawiedliwienie, jakoby ten 

„lekki* (przyśnić się może) repertuar pod'rzy 

      

mywał finansowo teatr, umożliwiał wy 

Arcydzieł, Kapitalne wobec faktu, że ; 

trach stołecznych sukces „Wesela* mus'uł pokry 

wać deficyty starych farsideł, 

w tea- 

PRIMADONNA I PROSIAK. 

To co powiedziałem wyżej charak eryzuje 

zarówno prowincję jak i teatry stołeczne. wyste 

puje w różnych kombinacjach i w różnem natęże 

miu. Ale teraz przypiję specjalnie uo pewitego 

stylu gry, panoszącego się przedewszystu em na 

prowincji, gdzie starzy zwłaszcza aktorzy lubią 

zadawać szyku. Obok oschłej urzędniczej „waż- 

ności” jest w tem jakiś snobizm z gruaiu imiesz- 

czański, że jeśli się mieszka w „„pryncypa!nym* 

hotelu i jada się w nocnej restauracji, to się rcbi 

z tego tytuł do mówienia przez nos ze scenv, Są 

aktorzy, którzy całem swem zachowaniem się 

  

  

   scenie zdają się irytująco już wypomina 

patrzcie, jacy my jesteśmy wielcy i cudown: Ра 

trzcie, kogo to wam wolno podziwiać, oklaski- 

wać i obdarzać (ale koniecznie) kwiatanu. «lczy 

wiście taka primadonna zamyka sobie auiomaty- 

  

postawienia roli, jak i do sympatji publi zności. 

Że talkie rzeczy zdarzają się nie byle komu, naj 

lepszy przykład mietišmy na Malickiej, Jej wi- 

teński występ w „I co z takim zrobić*? wywołał 

solidarne (a tak łatwe do uniknięcia dla utalen- 

towanej artystki!) opinje, że grała ona już zanad 

to „dla prostaczków*, 

W recenzji „Muzyki na ulicy* radziłem, by 

aktorzy ledwie, ledwie próbujący Śpiewać — 

raczej fałszowali. Że od takiego dobrowolnego 

ośmieszania się korona z głowy nie spadnie, chcę 

uzasadnić na przykładzie z fiłmu. 

Była to jakaś bardzo stara (to znaczy: do- 

bra) zapewne później udźwiękowiona komedja z 

Harold Lioydem. Doskonały komik gra tam za- 

kochanego fajtłapę i tchórza, Jego brutalny kon- 

uremt bije go i ośmiesza wobec dziewczyny. Ha 

roldek wypłakuje klęski na fartuszek swojej 

babci. Ale mądra staruszka wpadła na koncept. 

Opowiedziała mu, że jej mąż, a jego dziad był 

także tchórzem, ale dostał od cyganki amulet, 

który go wyleczył, Z amułetem tym w kieszeni 

dziadzio, który był żołnierzem dokonał czynów 

bohaterskich, rozpałających wyobraźnię wnuka. 

Babcia ma ten amulet, Oddaje go wnukowi. W 

w. Biurokracy w teatrze 
  

Harokika jakby nowy duch wstąpił, Ufny w cza- 

rodziejskie siły dokonywa „cudów odwagi”, zdo 

bywa ogólne uznanie, pognębia konkurenta. In- 

na rzecz, że gdy amulet wypadł z kieszeni, to... 

— ale mniejsza o komiczne perypetje filmu 

Dość, že szczęśliwy i tryumfujący przychodzi 

dziękować babce, dowiaduje się, że czarodziej- 

  

skie właściwości przypisywał.., rączce od babci- 

nego parasola, Witedy zrozumiał. Był już uleczo- 

ny. Przy najbliższem spotkaniu z konkurentem 

zbił go już bez pomocy „amuletu* na kwaśne 

jabiko, oświadczył się, został przyjęty. Porywa 

swą wybrankę na ręce, niesie do domu, Widzi- 

  

my go jak oddala się coraz bardziej — ciemna 

sylwetka w „aureoli* zachodzącego słońca, Or- 

kiestra gra tusz, oznajmujący heroiczną poinię. 

Za chwalę „The end*, zapalą Światła, budujący 

koniec. Ale co to? Widocznie reżyser chciał jesz 

cze więcej wydolsyć ze swego bohatera, — Dro- 

    

gę przecina błotnisty potok. Można przejść tylko 

po kamieniach, Z podziwem patrzymy, jak Ha- 

rold trzymając dziewczynę na rękach skacze z 

kamienia na kamień. Hop! — szczęśliwie, hop! 

-— szczęśliwie. Zuch chłopak! Witem — skok był 

dobry, ale... Haroldek jest krėtkowidzem. To 

co wziął za kamień, nie bylo kamieniem, Do- 

mniemany głaz unosi się raptownie, zakochana 

para ląduje w błocie, które tryska do góry, 

a wśród kwiku i chrząkania pędzi ku przodowi 

ekranu wielka przerażona świnia! — Koniec... 

Sądzę, że każdy łatwo sobie wyobrazi jakim 

"wybuchem śmiechu witano to niespodziewane 

zakończenie. Ale nie to naważniejsze. — Po- 

    

myślmy jakby zakończył film reżyser myślący 

banalnie. —  Muzyczno-świetlną  „apoteozą“ 

(aureola, on ją niesie, tusz i t, p.). Przecież na- 

leży zaakceniować przemianę, która się doko- 

nała w bohaterze... A skutek byłby taki, że wy- 

szlibyśmy z kina myśląc o babci: — jaka spryt- 

na kobiecina! Taką ofermę wykierowała na 

ludzi przy pomocy zwykłej rączki od paraso!- 

kit... — Harold pozostałby w cieniu. Ale reżyser 

chciał więcej. Wystawił bohatera na jeszcze 

jedną próbę, Odwołał się do kredytu u publicz- 

ności. I za cenę tego utytłania w błocie myśle- 

liśmy o nim i tylko o nim. My sami przeszliśmy 

do porządku rad tą nową jego porażką, w nas 

to dokonała się rozprawa między prokuratorem 

a obrońcą i — zwyciężył obrońca. Błoto błotem, 

świnia świną, „ale“... Właśnie „aie'! Zmobili- 

zowaliśmy całą sympatję, przypomnieliśmy w 

jednej krótkiej chwili wszystko dobre o tym 

fajtłapie i wyszliśmy z kina wzruszeni. 

Dlatego to radziłem Skrzydłowskiej fałszo- 

wać w osłatniej scenie, 

Duch mandaryństwa, biurokratyczna rutyna 

i wyniosłe nadęcie nie sprzyjają twórczości ar- 

tystycznej Idealną natomiast atmosferę tworzy 

prostota, giętkość eksperymentatorska i zapał, 

wnoszący do pracy urok niezblazowanej mło- 

dości. No, przynajmniej tego ostatniego czyn- 

nika nie zabraknie nam w najbliższym sezonie, 

mam nadzieję. 

Józet Maśliński. 

  

Do aktora o sztuce aktorskiej 

LIST PIERWSZY 
Mój Drogil 

W związku z zagadnieniem sztuki w żywej 

mowe aktorskiej, nad czem głowiliśmy się w 

przeszłą niedzielę, przyszło mi na myśl omówić 

ię sprawę jeszcze listownie. 

Słowo pisane łatwiej przemawia do rozwagi. 

Bądź więc tak uprzejmy i przemyśl poniższe 

moje uwagi po swojemu, od strony codziennego 

swego doświadczenia, po aktorsku. 

Tylko mie przestrasz się. Tych listów będzie 

aż trzy. 

Wiesz, że lubię teatr ową ideo-plastykę (?—ra 

czej fizjoplastykę, zgodnie z terminologją. Przyp. 

red.) tragiczno-komicznych konfliktów życ 

ludzkości. W czasach barokowych teatr był du- 

chową formą wszelkich form ówczesnej kultury 

i cywilizacji. Dzisiaj teatr, nie pretendując d 

forma (© przewodnictwa w „życiu, jest „wy- 

stawą obrazów* dramatycznych tak dobrze, ja 

są „wystawy obrazów* plastyki, architektury 

i przemysłu artystycznego, jest „grą“ drama- 

tyczną, jak jest „gra“ orkiestry symfonicznej. 

    

*Wiesz, Mój Drogi, že teatru ze względu na 

sztukę nie wydzielam z szeregu innych zjawisk 

artystycznych, lecz.je razem wiążę i łączę w je- 

den wyraz twórczości artystycznej społeczeń- 

stwa, ' 

Wiesz tež dobrze, že wbrew marksistom 

twórczości artystycznej nie uważam za nadbu- 

dowę wartości społecznych, lecz wręcz odwrot- 

nie za ich podbudowę. Bez twórczości artystycz- 

nej, działającej świadomie ludzkość grzebałaby 

się dotąd w kamieniach łupanych, nie będąc 

zdolna do żadnego kulturalnego wysiłku i osiąg- 

nięcia. 

A zatem, gdy idę do teatru, idę nie dla za 

bawy lub zabicia czasu, lecz żeby w szerokiem 

tego słowa znaczenii „wystawą“ i „gra“ obra- 

zów dramatycznych, tworzonych przez aktorow- 

artystów wzruszyć swoje „leniwe'* „twórcze ser- 

ce do... walki o piękno, dobro i prawdę na świe 

cie. W tem zgodny jestem z teatralnym duchem 

barokowej epoki, lecz nie zgodny z małomie- 

szczańskim „fasonem*, który teatr uważa za 

TEODOR BUJNICKI 

ŁATWY WIERSZ 
Wiatr i przeciąg — wiatr i przeciąg naprzestraał 

podskakują dudniące podkłady 

po czerwonym gorącym deszczu 

ewałujemy metrami Iljady. 

Cwałujemy wychyleni z okien 

pędzi z nami tusty kurz węgłowy 

proste lasy jeziora szerokie 

na wygonąch kanciaste krowy. 

Prędzej, prędzej wyślizganym traktem 

wyciągniętym szpalerem słupów 

białe domki klękają do taktu 

pod ten klekot i stukot i tupot. 

Skandujemy lato chmury drzewa 

zachwyconym eddechem mieszezuchėw 

jak chorągiew nad nami powiewa 

baion dymu snop białego puchu. 

I liczymy niecierpliwie minuty 

i mijane perony stacyj 

aż horyzcnt błękitem zasnuty 

hłyśnie dworem wśród żółtych akacyj, 

i] 

rewję mód na premjerze lub za „cudowne“, „jak 

z žycia i natury wziete“ fragmeniy gry aktor- 

skiej i scenicznej dekoracji. 

Zagadnienie sztuki w żywej mowie aktor- 

skiej.. Pamiętasz, Mój Drogi, że nam wyraźnie 

chodziło o zagadnienie sztuki aktorskiej, co do 

której miałeś pewne wątpliwości: czy ona u 

nas wogóle istnieje wobec kategorycznego na- 

rzucania przez dzisiejszego reżysera aktorom 

form gry scenicznej i koncepcji danej sztuki. 

Wychcdzi rzeczywiście, że dzisiejszy przeciętny 

aktor jest tylko rzemieślnikiem, odtwórcą, na- 

tomiast twórcą i artystą jest reżyser, Hm. Pa- 

trząc kilka razy z rzędu na waszą grę w Wilnie 

(Klub kibiców, Muzyką na ulicy), a nawet w 

Jarszawie (Stare Winoj i widząc beznadziejne 

was wszystkich aktorów sceniczne powtarzanie 

się bez żadnego z waszej strony Śmiałego od- 

chylenia od raz wyrzeczonych na pamięć rad, 

wskazówek i nakazów reżysera uczułem bez- 

brzeżną nudę i przyznałem Ci w duchu  słu- 

szność. Lecz tembardziej porywa mię chęć roz- 

gryźć jeszcze raz razem z Tobą zagadnienie 

sztuki w żywej mowie aktorskiej, 

"Wiesz, przypomniał mi się „protest* .,Za- 

rządu Sekcji Reżyserskiej* w Warszawie, wy- 

stosowany przeciw p. W. Grubińskiemu, preze- 

sowi „Związku Autorów i Kompozytorów Sce- 

nicznych” za jego pochwałę „twórczego aktora* 

Junoszę-Stępowskiego z okazji tegoż jubileuszu. 

„Tobie, Drogi jubilacie, — miał ponoć powię- 

dzieć p, Grubiński — reformator teatralny nie 

potrafił dać rady. Wbrew naciskowi reformy 

teatralnej nie stałeś, lalką, pozostałeś aktorem. 

Aktorem znakomitym”! Że Junosza Stępowsk* 

nie jest „lalką*, t. j. aktorem rzemieślnikiem, 

łecz jest „aktorem znakomitym”, t. j. aktorem- 

artystą przyznajemy to wszyscy. P. Grzebiński 

na protest odwzajemnił się wywiadem w I. K. C. 

(18/III 1935 r.) i mocno zaatakował „twórczych** 

reżyserów polskich za ich roszczenie sobie pra- 

wa do wyinaczania utworów dramatycznych, do 

przekręcania tekstu autorskiego, do poprawiania 

sztuk Szekspira, Fredry, Słowackiego etc. To 

znaczy p. Grubiński zaatakował reżyserów do 

prawa reałizowania własnych koncepcyj utwo- 

rów dramatycznych z pominięciem ducha twór- 

czości (a więc stylu!) nieraz genjalnych auto- 

rów. 

Nasze zagadnienie sztuki w żywej mowie 

aktorskiej, mam wrażenie, powinno co najmniej 

podważyć prawo kategorycznego narzucania 

przez dzisiejszego reżysera teatralnego aktorom 

drobiazgowych form ich scenicznej gry, grani- 

czących 4 la longue z pospolitem sztampiarst- 

wem, tak słusznie tępionem w twórczej sztuce. 

Ależ się rozpędziłem, Masz już, Mój Drogi, 

list co najmniej na sześć minut czytania, 

O zadaniach naprawdę „twórczego reżysera” 

obiecuję Ci napisać specjalny list. Wiesz, że w 

mojem pojęciu reżyser (powinien fbyć, że się 

tak wyrażę, wcieleniem widowni, a nie wcie- 

leniem sceny, (spełni, jak się mówiło w Reducie!) 

A zatem czekają Ciebie jeszcze dwa listy 

o sztuce, mowie i aktorstwie we wspólnym ich 

syntetycznym związku, tworzących aktorów- 

artystów, a nie bezduszne, nietwórcze „lalki*, 

klepiące pacierz za panią matką — reżyserem. 

Eviv a arte! 
Twój 

P. Sankowski. 

4



10 

O
B
Y
W
A
T
E
L
U
!
 

Ni
e 

za
ni
ed
ba
j 

sk
or

zy
st

ać
 

z 
pr

aw
a 

gł
os

u.
 

Je
st
 

to
 
ró
wn
ie
ż 

tw
oi
m 

ob
ow
ią
zk
ie
m.
 

  

Pełna tabela wygranych 
GŁOWNE WYGRANE 
Zł. 50.000 na n-ry: 86591 100769 

31710. 
Ži. 10.000 na n-ry: 89258 130178 

    

117770 173379 
183305 52455 79553 99215. 

ZI, 2.000 na n-ry: 43310 46797 54156 
50313 81113 98695 11035 18430 90888 
98695 31805 77355 90888 98695 111683 
114530 130146 132936 150684 152411. 

Zł. 1.000 na n-ry; 33471 42082 46314 
49109 51474 58235 60444 64472 71189 
71950 76309 84073 84979 86759 90030 
92101 95056 95490 97782 100285 108362 
4122437 127582 128317 129210 140709 
454674 160655 160763 165221 166223 
165485 172880 174497 176917. 

Po 200 złotych: 

48 146 296 356 474 85 817 1185 89 
208 15 63 95 716 55 909 2391 607 68 
1(865 967 3339 76 558 675 861 4222 43 
363 402 75 660 67 713 5171 286 317 
576 711 57 6644 890 7163 226 85 499 
785 8149 529 38 97 8881 82 9008 280 
637 868 905 

10205 437 555 610 810 11019 59 148 
814 16 914 12011 567 763 13039 81 624 
824 77 931 14262 78 395 15107 216 18 
81 303 435 884 926 43 52 16049 69 344 
82 88 748 69 98 914 55 17004 99 105 28 
328 439 637 864 18271 352 411 586 730 
87 19119 20 57 305 599 816 961 

20053 157 82 211 339 821 959 21442 
502 60 687 929 37 22028 187 210 80 
451 54 78 539 604 756 913 73 23060 106 
(7 91 205 42 371 746 846 47 24309 05 
424 677 727 814 75 972 25106 206 342 
51 94 495 563 68 96 619 717 34 890 
126084 150 57 214 445 56 75 513 708 16 
№9 44 61 27034 61 87 159 81 205 14 
360 81 483 761 70 94 28014 59 71 75 
1168 214 309 485 515 53 618 73 765 
29255 90 304 62 588 691 766 826 955 

30150 325 459 609 806 18 929 80 
31017 26 400 550 63 65 777 85 906 65 
„32289 389 469 517 86 716 48 823 70 
960 72 33080 161 240 554 95 661 760 923 
64 34024 67 142 203 328 414 15 532 

38 638 728 871 922 35016 41 120 53 
18 290 98 332 424 99 563 68 600 26 703 

651 79 984 36021 55 145 62 304 406 16 

28 38 500 15 49 640 48 64 67 705 847 
37039 71 94 105 74 78 237 39 
356 425 518 638 732 76 860 906 

38004 89 235 38 97 323 40 494 649 70 

761 844 63 922 98 39023 217 316 59 91 
515 94 611 22 834 43 948 

40041 97 188 279 316 430 670 78 741 

74 813 912 53 41102 30 570 625 69 76 

805 86 961 78 95 42050 51 133 93 457 

526 699 170 886 979 88 43099 335 465 

633 710 22 885 993 44039 72 300 76 501 

643 48 <76 945 61 45002 157 245 393 533 

698 762 864 46038 58 342 425 '49 543 
611 752 53 826 47042 306 31 35 72 504 
06 26 94 694 741 48068 81 273 330 86 

474 551 662 70 737 83 852 62 99 977 

49062 70 97 279 93 326 409 15 90 

546 611 16 756 88 816 30 36 939 

50099 229 366 86 440 91 531 811 21 66 

933 84 51 135 264 83 325 72 90 421 22 
93 523 799 857 924 78. 52041 181 433 

634 760 84 822 52 53019 88 155 86 260 

301 34 476 83 505 22 24 37 664 937 54046 

116 20 26 75 284 506 13 641 704 901 
55178 640 85 96 56025 107 332 562 727 

78 87 827 59 956 51070 477 559 77 635 
757 801 06 55 910 52 58129 267 80 

344 47 410 26 562 90 604 94 710 17 78 
59008 25 56 373 462 73 590 99 619 70 
712 73 889 ‚ 

60011 23 33 70 229 314 97 618 717 948 
61056 87 338 84 460 573 628 793 
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„KURJER* z dnia 8 września 

90 804 54 92110 72 96 237 319 455 
77 513 695 700 33 860 61 942 80 
93210 357 79 561 644 724 75 865 954 
94020 166 321 55 67 447 503 713 14 

92 990 97033 231 403 58 95 520 642 
728 838 98010 55 161 255 346 90 504 
20 57 701 14 52 62 92 99349 468 538 
840 76 88 944 98. 

100271 333 71 417 514 51 661 700 
35 63 901 65 101024 31 222 320 51 
568 78 749 819 979 102051 131 36 
420 625 38 732 828 103051 55 76 82 
132 47 84 85 251 52 88 310 71 441 
88 520 69 636 41 82 87 839 921 96 
104061 454 616 105188 268 412 570 

632 58 99 787 801 32 93 902 106056 
130 33 255 309 85 472 514 664 67 710 
901 7 12 80 107298 471 745 62 867 
74 914 90 108031 56 531 80 95 684 723 
928 109089 130 41 93 294 312 45 492 
610 774 802 7 909 57. 

110025 58 137 47 79 277 324 57 
67 504 68 618 58 761 62 810 76 916 
40 111108 262 562 753 953 85 112110 
262 749 802 981 97 113084 119 63 205 
320 57 97 406 653 747 897 988. 

114034 174 221 393 70 555 636 115089 
143 310 72 434 550 632 69 81 714 74 
116012 35 85 159 220 327 576 600 41 73 
81 702 74 859 984 93 117123 55 94 241 85 
87 316 27 67 81 85 468 86 92 596 857 93 
118365 437 607 26 56 98 884 977 119158 
488 91 575 777 921 63 

120084 104 95 391 500 19 619 34 50 916 
121058 186 205 308 500 695 769 842 
122109 343 421 92 500 32 47 70 698 791 
838 58 123007 72 91 131 33 218 90 547 
775 814 39 71 974 124077 175 84 261 347 
70 93 491 551 695 974 125045 57 110 250 
314 96 425 68 512 666 737 76 885 126011 
39 283 502 7 71 605 715 45 70 87 127251 
60 95 99 812 904 66 92 128001 44 164 
532 88 914 129055 64 86 113 519 76 774 
92 805 914 

130193 372 74 407 59 721 28 834 46 920 
40 88 131060 98 159 62 76 81 288 336 96 
405 78 539 643 746 891 132107 262 303 
73 460 68 609 45 133094 198 200 20 552 
601 59 796 832 81 91 967 134028 210 49 
97 62 69 508 693 936 86 135068 290 
374 76 91 417 581 635 768 83 884 136139 
279 322 402 520 34 91 641 84 864 905 31 
137084 122 63 362 448 546 56 

840 967 139054 92 107 99 
13 639 57 926 

140385 533 87 636 53 61 779 
141087 103 37 375 437 7 
194 320 21 503 15 16 1 
90 813 143112 67 72 37 
144165 239 52 316 97 99 4 

650 708 834 931 47 83 90 92 14502. 
108 97 632 977 146027 35 67 109 9 225 
29 66 357 74 76 84 406 07 19 597 642 808 
950 72 147003 28 178 93 96 413 86 
770 148053 260 
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167016 105 23 225 319 36 407 54 552 666 
720 69 83 916 73 168733 824 994 169024 
62 82 14194 297 320 79 94 400 60 611 
78 753 85 98 885 975 

170085 188 224 330 66 421 580 647 98 
722 886 908 171068 110 13 15 95 269 370 
431 63 569 637 764 81 955 172062 90 305 
40 542 67 627 61 770 71 74 865 960 
173038 141 296 374 461 85 573 820 45 
57 174177 250 86 372 413 591 625 744 63 
947 175010 24 61 90 96-227 510 68 81 
640 58 176050 186 302 414 38 550 641 
782 816 32 945 89 177014 47 150 79 260 
333 80 402 567 755 825 930 33 178086 
205 32 67 361 73 430 38 48 684 920 39 
179126 253 310 454 606 805 54 63 80 913 

180011 163 210 45 76 80 310 439 525 
39 603 963 181021 63 107 99 237 53 58 
79 80 90 486 503 682 727 57 74 182107 
30 212 85 356 418 551 690 729 42 838 51 
940 183031 34 45 332 61 483 611 820 941 
184209 34 50 335 56 433 551 89 646 710 

859 tad 
II -cie ciągnienie 

Po 200 złotych: 
139 314 1171 603 911 2495 3004 183 

308 605 4672 733 911 5728 64,77 6329 
655 700 7071 294 902 8183 445 645 767 
832 9192 270 768 978 

10146 282 974 11145 250 538 822 12009   

1935 roku 

33 Państwowej 

77 508 600 13047 206 521 67 731 823 
14159 67 213 15226 476 563 16018 
Dai 49 302 18076 348 504 16 19 678 

20148 760 21458 938 91 22041 168 290 
511 680 949 23098 280 617 789 92 929 
24149 480 891 25070 96 139 75 313 53 
527 32 652 26211 66 402 585 625 738 
41 831 909 27233 394 535 684 28042 60 
504 40 759 846 29485 

30487 99 703 826 31109 325 472 624 
32107 33158 219 478 34282 309 895 926 
35137 660 81 738 812 904 36010 140 51 
539 676 37062 110 365 731 
38093 126 83 270 321 88 413 84 87 656 
820 969 39899 
40020 132 255 333 581 737 949 68 

41012 357 448 554 83 605 777 42005 536 
628 905 61 43255 474 610 829 44138 82 
207 70 608 796 
45479 563 724 91 46031 123 70 875 
47444 743 912 72 48401 738 810 49168 
353 83 581 794 

50021 307 51123 45 258 323 44 700 53 
98 52325 456 93 506 824 53117 81 220 
339 405 530 988 54133 326 411 610 74 
799 55110 13 381 595 941 56275 402 515 
744 97 57619 807 58106 58 98 257 309 30 
50 973 59174 259 365 662 

60158 251 451 785 934 61280 301 17 
521 725 982 62329 608 63 91 760 69 957 
63122 76 252 426 571 725 27 815 88 938 
64411 55 68 517 98 669 78 890 65000 12 
25 118 283 662 983 88 66200 326 40 636 
922 54 67064 82 249 471 634 766 924 36 
+ 68065 368 580 656 69108 326 636 875 

70004 67 149 64 66 240 373 441 804 23 
82 900 17 71060 304 407 52 73 93 98 
639 92 72050 96 170 215 378 416 92 521 
815 71 974 73229 698 808 988 74055 261 
304 98 718 75317 91 745 922 

76093 112 675 715 959 74 77228 761 
78056 177 242 369 477 504 36 609 42 
978 79256 403 405 584 956 80380 716 
915 67 81054 170 303 726 880 919 82115 
256 467 504 70 722 41 882 964 84 83009 
97 178 250 486 583 877 84083 630 
129 847 76 93 947 85030 281 82 382 781 

883 86288 550 821 87065 271 243 518 
550 64 771 88070 32 837 953 60 79 89189 
96 403 871 992 90143 378 510 16 657 724 
813 91193 247 346 92022 35 68 100 95: 

  

w 1-m dniu ciągnienia 4-ej klasy 
Loterji Kiasowej 

14733 17319 22972 25195 26477 31730 
32377 44490 50659 57498 60325 68132 
68416 71715 73597 75091 76128 81449 
83329 83763 84886 95690 100448 107415 
107174 109429 117255 125929 135456 
137141 137774 140960 144562 146975 
149493 153263 160159 165892 166909 
177490 174395 179196 181230 

PO 200 złotych: 
54 585 741 1569 2138 387 596 639 750 

57 3362 551 659 790 879 93 975 4250 
5261 68 924 98 6217 36 515 842 7015 45 
697 753 8169 366 91 451 545 9065 112 
278 494 911 ; 

10427 863 11484 932 12111 56 485 
890 952 13467 670 757 906 14531 16302 
678 17502 839 18028 392 461 928 19458. 

20103 253 515 58 725 61 969 21536. 
46 710 856 927 22055 79 347 70 597 737 
95 883 91 97 912 72 23021 327 82 415- 
29 58 867 906 24021 52 217 30 366 645- 
59 72 861 25138 303 747 815 26396 471 
622 38 713 847 993 27330 418 60 505- 
720 964 28020 30 194 233 465 654 876 
29134 499 548 884 

30659 31597 653 880 32294 314 354. 
412 922 69 33142 372 442 787 878 34034 
JE 40 718 988 35700 36134 37458 931 

c 

38128 352 416 545 776 39064 107 99 317 
65 688 848 

40021 116 575 600 814 950 41369 737 
947 42248 362 402 16 782 920 43003 536 
653 910 44069 721 813 949 45160 347 
46662 798 807 93 981 47111 642 80 746 
81048122 41 598 600 938 49037 52 314- 
27 448 686 775 930 

50315 831 51117 43 218 61 324 437 522 
729 52208 393 487 612 810 18 914 87 
63079 177 377 616 789 913 54032 SĄ 
218 373 412 996 55043 315 495 586 75& 
986 56432 509 726 57191 373 78 547 610» 
42 759 58139 62 312 25 97 416 525 5916% 
285 477 724 

60222 54 331 59 621 713 941 65 6101% 
108 282 457 556 709 62028 254 781 834 

988 63090 229 316 48 49 502 706 972 
64106 275 310 20 401 63 529 654 64 710» 
867 74 988 65035 206 24 668 66045 320» 
427 757 832 67021 139 62 272 327 34. 
42 68241 778 69025 103 461 902 54 

70048 253 86 330 468 524 71030 331 
80 595 873 84 72142 545 609 50 790 903: 

543 93216 48 486 705 94096 250 470 91 173052 78 169 512 30 767 810 7448 75026 
655 94 799 95128 259 487 604 29 79 88184 05 124 86 321 471 78 553 
714 918 96064 217 396 743 97040 279 
561 663 774 94 908 98078 197 679 731 
907 99030 46 474 672 73 991 100352 462 \ 68 928 35 79053 784 871 86 9. 
96 719 838 967 101070 114 244 73 579) 64 7 
846 59 102064 127 48 588 736 30 832\82291 96 414 22 

| 16277 7% 843 937 54 77167 69 371 401 
4 S 85 757 897 78061 65 154 93 322 713 

80080 740 858 81136 
5 9 

103143 54 711 810 15 104573 105202 350 | 234 331 43 457 Žž 526 37 84052 910 11 
489 924 106143 229 414 5 755 о3 П ża 405 sio 612 86 TSS 1635 879 87776 901 88043 105 239 07 330: 
87 109007 384 507 657 886 993 110169 
99 544 46 784 111463 501 59 615 779 
112087 216 66 300 625 910 113105 80 413 
946. 

114177 856 115001 475 116332 475 
572 662 768 982 83 86 117011 248 93 405 
686 118127 80 209 48 340 573 623 53 72 
PRZ A 

120050 254 89 97 314 528 633 750 
121192 275 703 30 122090 455 605 13 761 
76 885 915 30 123095 224 74 80 440 719 
975 124146 218 68 620 703 970 125065 
704 919 86 126156 77 696 127425 747 93 
128143 76 504 665 887 957 120027 278 
68 321 607 840 921 

130007 290 394 423 683 975 131066 
266 461 614 50 55 58 132017 183 348 87 
444 535 133530 694 767 134111 257 466 
631 86 135150 361 552 839 136263 596 
636 137008 64 78 324 39 495 780 820 
138171 225 79 412 139175 306 16 524 

140146 348 582 624 58 822 63 141145 
338 66 426 612 28 723 805 937 142008 
303 401 828 143000 216 83 468 681 801 
13 144333 667 963 145347 63 146493 621 
142333 587 856 148277 348 504 12 664 
863 65 907 91 149148 416 546 755 835 

150071 97 191 275 375 459 918 151000 
256 333 440 711 24 833 ; 

153401 629 154088 156 365 69 430 700 
804 931 81 155139 45 225 364 77 84 95 
411 630 156084 124 76 262 467 835 157099 
140 234 565 801 91 943 158120 39 715 39 
918 159130 36 923. 

160022 396 569 639 933 161079 112 489 
580 162022 43 701 163143 336 542 845 
164188 339 822 37 165186 473 542 819 
91 913 166082 170 299 516 867 167016 
148 309 97 413 37 94 684 168506 790 
169392 559 858 991, 

170108 301 400 502 10 90 788 171120 
59 217 35 569 697 710 172086 241 812 
37 173115 597 624 174051 84 108 205 
634 53 716 175125 492 614 25 883 176002 
148 347 455 522 72 651 177030 53 88 116 
233 397 410 50 560 178023 30 204 69 
456 65 974 179101 39 226 481 518 45. 

180015 16 93 226 935 181215 69 455 

85136 406 603 

529 63 89191 249 444 604 965 — - 
90022 552 633 3444 745 978 91043 6727 

815 92361 575 621 790 93040 73 166 306- 
89 498 505 721 28 918 94173 76 347 77] 
601 709 23 856 907 95545 822 901 96080- 
332 77 509 67 639 82 742 66 927 97060 
176 209 446 815 35 98203 779 953 99003: 
152 465 

100107 94 457 608 92 997 101366 421 
861 102047 868 927 39 103261 555 819 60 
104028 239 375 590 887 945 56 105286- 
329 35 513 106145 96 412 650 742 864 
900 64 107139 463 630 826 108629 74. 
109171 587 679 965 

110120 201 410 29 98 515 792 111285- 
373 658 76 88 836 112019 95 267 585 614. 
113085 179 91 352 725 59 858 973 
114242 459 954 115109 28 257 3800 499 
743 934 36 116097 147 330 698 793 804. 
117703 92 840 96 118042 342 97 693 974 
119187 246 528 50 66 645 928 

120048 90 513 121026 85 158 416 996. 
122147 716 123303 587 761 925 124148 
414 501 676 755 125130 369 626 778 80% 
126073 251 79 374 472 631 72 127386 
543 792 944 52 128285 468 598 645 97 
752 91 842 49 129199 299 931 71 

130118 430 90 730 852 992 131023 113“ 
834 46 132329 67 625 706 38 133073 
124182 699 736 883 900 135160 640 56 
715 53 65 136068 572 697 711 885 944 
137206 714 51 801 910 138015 290 34% 
400 539 45 660 713 806 14 93 139133 514 

983 
196 541 807 67 992 141512" 

142054 71 117 238 61 517 143201 60 325 
73 93 94 545 652 144434 66 609 793 831i 
145257 95 351 404 46 591 146208 518 49 
77 648 930 95 147089 108 71 72 518 75- 
810 148311 478 974 149076 177 88 426 

150134 333 510 626 700 808 151658 719 
152310 507 15 38 606 9 19 710 998- 
154214 333 49 579 708 876 928 155152 
208 381 517 640 156256 714 52 79 167072 
314 438 925 158103 327 549 742 883 
159055 152 347 71 465 751 91 

160000 312 39 545 161010 418 869" 
163529 796 823 164 336 540 165267 8185 
65 458 773 166183 323 707 167104 244 
60 702 51 53 524 168301 504 741 169711i 722 73 960 182128 29 377 433 668 743 990 | 052 94 

183560 62 628 957 184 218 406 549, 

1V-fe ciąznienie 
ZŁ. 100.000 na nr. 172997 
Zł. 10.000 na n-ry: 38113 166109 
ZŁ. 5.000 na n-ry: 23972 51524 100140 

116225 142019 151967, 173752 
Zł. 2.000 na n-ry: 37560 40115 58757 

59151 62060 68614 88382 98575 130050 
136918 169950 177430 178758 179943   183970 Zi. 1000 na n-ry: 3844 6788 12600 

170270 310 24 740 171141 298 314 21 
29 64 476 752 172069 226 27 400 646 63 
813 23 939 173125 369 546 53 682 879 
579 174139 306 13 549 646 703 38 909- 
76 175139 351 85 505 612 176107 227 52" 
434 501 33 95 938 177237 533 661 758 
805 85 178135 284 312 179034 221 344. 
485 564 

180062 129 353 181262 388 656 707 64% 
102111 94 595 720 932 183115 690 706   s49 82 184007. 514 43 57 679 89 7122



„szkanie współczesne — pog.; 

RAD JO 
WILNO 

WIEDZIELA, dnia 8 września 1935 roku. 

"9,00: Czas i pieśń; 9,03: Gazetka rolnicza; 
3,15. Muzyka; 9,45: Dziennik poranny; 9,55: 
Program dzieany i omówienie ważniejszych au- 
«dycyj w tygodniu; 10,05: Transm. nabożeństwa; 
o nabożeństwie: Z Moniuszkowskich oper; 

11,57: Czas; 12,00: Hejnał; 12,03: Žycie kultu: 
walne miasta i prowincji; 12,15: Poranek muz. 
13,00: Słuchowisko „Karpaccy Górale*; 13,20: 
D. c. poranku muzycznego; 14,00: Recytacje 
prozy; 14,20: Koncert życzeń (płyty); 15,00: 
Audycja dla wszystkich; 15,45: Ziemia chełm- 
ska — odczyt; 16,00. „Kukiełki Śląskie" i „Małe 
gosposie* w wyk. zespołu dziecięcego; 16,15: 

Trio Jana Dworakowskiego; 16,45: Cała Połska 
śpiewa; 17,00: Muzyka taneczna; 17.20: Migawki 

„regjonalne — audycja muzyczna; 17,40: Recital 
skrzypcowy Roberta Soetens'a; 18,10: Słuchowi- 
sko p. t, „Njszczęśliwszy człowiek na świecie'; 
19,00: Program na poniedziałek; 19,10: Koncert 
reklamowy; 19,200: Wiad. sportowe; 19,25: Re- 
«ital Spiewaczy Luby Lewickiej; 19,45: Co czy- 
tać? 20,00. Koncert wieczorny; 20,45: Wyjątki 

z pism. Józefa Piłsudskiego; 20,50: Dziennik 
wieczorny; 21,0: Na wesołej lwowskiej fali; 
21,50: Podrėžujmy — felj. 21,45: Wiadomości 
sportowe; 22,00: Nasza marynarka gra — Kon- 
<ert z Gdyni; 23,05: Podróż po Europie — 
audycja muzyczna. 

   

  

PONIEDZIAŁEK, dnia 9 września 1935 r. 

6.30: Pieśń; 6. 34; Gimnastyka; 6.50: Muzyka; 
7.50: Program dzienny; 7.55: Informacje; 8.00: 
Amdycja dla szkół; 8.10—11.57: Przerwa; 11.57: 

€zas; 12.00: Hejnał; 12.03; Dziennik południowy; 
12.15: Koncert muzyki lekkiej; 13.00: Różne ze- 
społy (płyty); 13.25: Chwilka @а kobiet; 13.30: 
Muzyka popularna (płyty); 14.30—15.15: Przer- 
wa; 15.15: Mała skrzyneczka — listy dzieci; 
15.25: Życie kulturalne miasta i prowincji; 
15.30: Chór lwowskich rewellersów; 16.00: Re- 

oportaż z życia polskich robotników we Francji; 
16.15: Koncert ork. mandolinistów „Hałka*; 
16.45: Rekord: światowy — skecz; 17.00: Mie- 

17.15: Minuta 
poezji; 17.20: Koncert solistów; 17.50; Żywot 
jętki — pog.; 18.00: Duety wokałne; 18.30: 

  

  

„Program na wtorek; 18.40: Różne czasy — różne 

"kraje. Koncert dla młodzieży (płyty); 19.00: Z H- 

tewskich spraw aktualnych; 19.10: Gościniec 

moczygębom felj. wygł. Wacław Zaleski: 

19.20: Chwilka społeczna; 19.25; Koncert rekla- 

mowy; 19.85: Wiad, sportowe; 19.50: Pogadanka 

aktualna; 20.00: Transm. z l-szej podróży S/M. 

Piłsudskiego z Triestu do Gdyni; 20.30: Max 

Reger — Trio na skrzypce, altówkę i fortepian; 

"90.45: Dziennik wieczorny; 20.55: Obrazki z Pol- 

-Ski współczesnej; 21.00: Muzyka sałonowa; 

2130: Wieczór lit. poświęcony twórczości Sta- 

misława Przybyszewskiego; 22.00: Koncert symf.; 

-3 00: Kom. met.; 23.05—23.30: Podróż po Euro. 

pie — „Jedziemy do Anglji". — Audycja mu- 

styczna. 

Teatr I muzyka 
MITJSKI TEATR LETNI W OGRODZIE 

PO-BERNARDYNSKIM. 

— 2 ostalnie przedstawienia „Muzyki na 

salicy*. Dziś, w niedzielę dnia 8 b. m, Teatr Letni 

« ogrodzie po-Bernardyńskim czynny będzie 

„dwukrotnie: o godz. 4 pp. i o godz. 8,30 wiecz— 

«dwa ostatnie przedstawienia świetnej komedji 

„„Muzyka na ulicy* w doskonałem wykonaniu 

całego zespołu.. Ceny propagandowe. 

— Premiera w Teatrze na Pohulance. — 

"We wtorek dnia 10 b. m. (o godz, 8-е) wiecz.) 

«odbędzie się premjera w Teatrze na Pohulance 

świetnej komedji angielskiej Irvinga Kaye Da- 

'vis'a p. t, „Wszystkie prawa zastrzeżone — w 

przekładzie P. Sobieniowskiego, z gościnnym 

=występem, wybitnego aktora teatrów warszaw- 
skich, Marjusza Maszyńskiego w roli głównej. 

Kasa dzienna Teatru na Pohulance czynna 

-codziennie od godz. 5-ej do 9-ej w., w niedziele 

i święta od godz, 2-ej do 9-ej wiecz. 

  

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

k trzech dziewcząt" po cenach 

zmiżonych. Dziś w dalszym ciągu „Domek trzech 
„dziewcząt*, który dzięki swym nieśmiertelnym 

«melodjom, stylowej wystawie i świetnej grze 
amtystów jest widowiskiem nawskroś artystycz- 

snem, zalecznom również dla młodzieży. W cełu 

udostepnienia tego widowiska najszerszym war- 

stwom publiczności „Domek trzech dziewcząt” 
«grany będzie dziś po cenach zniżomych. 

— Dzisiejsza popoludniėwka. Dziš 0 g. 4 pp. - 

«po cenach zniżonych grana będzie świetna op. 

FF. Szuberta „Domek trzech dziewcząt”, 

— „Skowronek* Lehara. Jedna z najpięk- 
niejszych op. Lehara „Skowronek“ obecnie jest 

w opracowaniu kierownictwa i reżyserji Teatru 
Muzycznego „Lutnia”. Do tej nowości stylową 
«wystawę przygotowuje W. Makojnik. Role głów- 
ne powierzono: Nochowiczównie, Bestani, Cze- 

„chowskiej, Wyrwicz-Wichrowskiemu, Zayendzie, 
Szczawińskiemu oraz Tatrzańskiemu, jednocześ 
nie reżyserowi tej nowości, 

TEATR „REWJA“, 
— Dziś, w niedzielę, 8-go września po raz 

„ostatni progrum rewjowy p. t. Minister jedzie”. 
Udział biorą pp.: Basia Re!ska, Konrad Ostrow- 

ski, Zofja Duranowska i jak zwykłe wzbudzają- 

cy swym nieprzepartym humorem Janowski. 

Początek przedstawień o godz. 4,30, 7 i 9,15. 

— Remont w  Reprezentacyjnem Kinie 
„PAN“ — na ukończeniu, 

Z dniem otwarcia sezonu — 2 miesiące sa 
-mych przebojów najnowszej produkcji. 

/ 

„KURJER“ z dnia 8 wrzešnia 1935 roku 

Niezrozymiała detyzja zarząd miach 
Magistrat zrezygnował z pożyczki na budowę 

chłodni 
Sfery gospodarcze Wileńszczyzny od 

czuwały bardzo poważnie brak odpo- 
wiedniej chłodni obliczonej na eksport. 
W sprawie tej odbyto niejedną konferen 
cję, napisano niejeden do władz central- 
nych memorjał. W roku bieżącym zabie 
gi miasta i sier gospodarczych zostały 
wreszcie uwieńczone pomyślnym rezul- 
tatem. Ministerstwo Rolnietwa przyzna- 
ło mianowicie Wiłnu długoterminowa 

pożyczkę w wysokości 400.000 złotych. 
Tymezasem, ku wielkiemu zdziwieniu 
zainteresowanych czynników magistrat 
z kredytu tego zrezygnował, Postępowa 
nie Zarządu miastą wywołały zdziwienie 
i rozczarowanie wśród zainteresowa- 
nych sfer rolniczych i handlowych. 

Powody rezygnacji z kredytu, o któ 
ry sam tak usilnie zabiegał, nie sa bliżej 
znane. 

Drzeworyty Kuczyńskiego 
do odebrania w Administracji 

Subskrypcja drzeworytów Pdw. Kuczyńskiego szego pisma w godzinach od 10 r. do 3,30 pp. 

została zamknięta. Pp. subskrybentów, którzy 

dotąd jeszcze drzeworytów nie odebrali, prosimy 

© zgłaszanie się po odbiór do administrcji na- 

TEREEZEH 

Nazwiska ostatnich subskrybentów zamieś- 

cimy w dniach najbliższych. 

  

KRONIKA 

  

  

  

Niedziela | Dziś; Adrjana M, 

8 | Jutro: Sergjusza P. W. 

| Wschód słońca—godz. 4 m, 38 

wrzesie | Zachód słońca—godz. 5 m. 56 
  

Spostrzeżenia Zakładu Meteerologii U. $. В 
w Wilnie z dnia 7.XI. 1935 r. 

Ciśnienie 448 
Temperatura średnia + 12 
Temperatura najwyższa + 16 
"Temperatura najniższa + 6 
Wiatr zachodni 
Tend.: lekki spadek 
Uwagi: Przeiotne opady 

Przepowiednia pogody w-g PIM'a do wieczora 
8.IX 1935 roku: 

Zachmurzenie zmienne z przelotnemi opada. 
mi, głównie na południu i wschodzie, a z roz- 
pogodzeniami 'w pozostałej części kraju. 

(Chiodno. 
Umiarkowane i porywiste wiatry z północo- 

zachodu i północy. 

DZIŚ DYŻURUJĄ APTEKI: 
1) Rodowicza (Ostrobramska 4; 2) Jurkow 

skiego (Wileńska 8); 3) Augusiowskiego (Mi 
ckiewicza 10); 4) Sapożnikowa (róg Stefańskiej 
i Zawałnej) i wszystkie apłeki na przedmieś- 
ciach prócz Snipiszek, 

PRZYBYLI DO WILNA: 

— Do hotelu St. Georges'a: Zemsz Leon z 
Warszawy; Pawłowski Romuald z Warszawy; 
Minejko Aleksander, ziemianin z m. Dukszty; 
Hr, Jundził ze Słonima; Krajewska Zofja z War 
szawy; Olekxowa Janina z Poznania; Leys Ge 
rard z Lille; Haladin Teodora z Płocka; Droz 
dow Leonid z Warszawy. 

MIEJSKA. 

— Denerwujące krzyki, Mieszkańcy ulic Bak 

szta i Miłosieruiej w rejonie których znajduje 
się szpital miejski „Sawicz* skarżą się na sta 
łe niemożliwe knzyki i wrzaski, dochodzące z bu 

dynku szptalnego. 
Okazuje się, że w szpitału tym mieści się 

oddział dla psychicznie chęrych, przeniesiony 
:ze szpitala św. Jakóba, którego pacjenci ku utra 
pieniu mieszkańców tych ulic krzykami zakłóca 

Ją spokój. 
Wyobrażamy sobie, jak takie sąsiedztwo 

działa na chorych z innych oddziałów. 
Czyżby nie dało, się umieścić tych nieszczę 

śliwców w bardziej ustronnem miejscu, a nie 
tak, jak obecnie w centrum miasta, w bezpośred 
niem sąsiedztwie domów licznie zamieszka- 
mych? (B). 

Konierencja budżetowa, W najbliższych 

"dmiach odbędzie się posiedzenie zarządu miasta 

poświęcone sprawie omówienia ogólnych wyty 

cznych do nowego preliminarza budżetowego 

na rok 1935/36. Nowy budżet nie będzie, jak sły 
chać, przewidywał żadnych większych inwesty 

cyj i w swej globainej sumie nie przekroczy 

budżetu tegorocznego. 

— Bilans prac Komitetu Rozbudowy. W 
przyszłym tygodniu projektowane jest zwołanie 
posiedzenia Komitetu Rozbudowy. Na posiedze 
niu tem mają być omówione wyniki tegorocz 

nej kampanji budowlanej i omówione zamierze 
nia na rok przyszły. 

Sprawozdanie z wymików finansowania tego 

rocznej akcji budowlanej przedłożone zostanie 
na jedno z najbliższych plenarnych posiedzeń 
Rady Miejskiej. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— SZKOŁA ZAWODOWA ŻEŃSKA (KRA- 

WIECKO-BIELIŹNIARSKA) W ŚWIĘCIANACH, 
ul. Trzeciego Maja 6 przyjmuje zapisy do kl. 1 

uczenie które ukończyły 13 łat a conajmniej 
4 odcz. szk. powsz. Wfpisowe 3 zł., opłata za 
naukę 3 zł. miesięcznie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zarząd Wileńskiego Okręgu Polskiego 

Czerwonego Kržyža komunikuje, że w drugiej 
połowie m-ca września r, b. zostanie zorgani- 
zowany 4-ty kurs prnzeciwgazowy dla farmaceu- 
tów dyplomowanych. 

Zapisy przyjmuje się w kancelarji Wil. 
Okręgu PCK przy ul. Żeligowskiego 1—18 w 
godzinach urzędowych, t. j. od 9—15. 

Na kurs anogą się zapisywać i pp. lekarze. 

RÓŻNE. 
— Muzeum Przyrodnieze U. S. B. (Zakre- 

towa 23) zostało otwarte dnia 8 września. 
— OTWARCIE WYSTAWY „NIEZALEŽ- 

NYCH*. Dziś o godz. 13 nastąpi otwarcie y wy- 
stawy dorocznej prac Wileńskiego T-wa Nieza- 
leżnych Artystów Sztuk Plastycznych, mieszczą 
cej się w pawilonie Targów Północnych w ogro- 
dzie po-Bernardyńskim, uprzejmie udzielonym 
T-wu przez p. Prezydenta Miasta. 

Wystawa gromadzi około 200 eksponatów i 
zapowiada się imteresująco, * 

— Wyniki zbiórki na Fundusz Obrony 
Morskiej. Organa państwowej administracji 
dróg wodnych wojew. wileńskiego przekazały 
na Fundusz Obrony Morskiej kwotę zł, 367 
uzyskaną drogą sprzedaży znaczków FOM, 

Zarząd Oddziału Wileńskiego Ligi Morskiej 
i Kolonialnej tą drogą dziękuje urzędnikom 
nadzoru rzecznego: 

p. Banelowi Leonardowi za zebranie na 
FOM kwoty zł. 235; > 

p. Drozdowiczowi Józefowi za zł. 57; 

p. Stanilewiczowi Leonardowi za zł. 45; 
p. Karczewskiemu Włodzimierzowi za zł. 30. 
— Wycieczka do KFakowa. 20 września rb. 

Cena zł. 17,20 tam i spowrotem. Zapisy i infor 
macje „Orbis*, Mickiewicza 20, tel. 883. 

Na co chorują w Wilnie 
W. ciągu ubiegłego tygodnia zanotowano na 

terenie m. Wilna m. in. następujące wypadki 

zasłabnięć na choroby zakaźne: tyfus plamisty 

2; tyfus brzuszny 3; odra 4; płomica 9; błonica 

5; róża 1; gruźlica 7. 

Miejskie władze sanitarno — lekarskie naj 

większą uwagę poświęcają obecnie tyfusowi brzu 

sznemu, obawiając się rozpowszechnienia tej cho 

roby, co zazwyczaj ma miejsce w okresie jesien 

nym. Narazie jednak Wilnu nie grozi niebezpie 

czeństwo epidemii. 

  

Przy zepsutym żołądku, zaburzeniu trawie- 
nia, niesmaku w ustach, bólu 'w skroniach, go- 
rączce, zaparciu stolca, wymiotach lub rozwoł 
nieniu już jedna szklanka naturalnej wody gorz 
kiej FTaneiszka-Józefa działa pewnie, szybko i 
dodatnio. Pytajcie się lekarzy. 
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przy uporoząwych 
BÓLACH 
GŁOWY 

OSUJE SIĘ, PROSZ, 

ICZÓŁKA 
LAB. FARMACEUTYCZNE .POLLASOR" WARSZABA 

  

    

  

  

KONKURS 
Izba Przemysłowo-Handlowa w Wiłnie ogła 

sza komkurs na stanowisko inspektora wy:wozit 
łnu przy Izbie, 

WYMAGANIA: 
1. wykształcenie conajmniej średnie (pożą- 

dane wykształcenie fachowe) ; 

2. gruntowna znajomość sortowania włók- 
na miamego, oparta na dłuższej praktyce; 

3. nieprzekroczony %0) rok życia; 
4. obywatelstwo polskie. 
Stanowisko do objęcia od dnia 1 paździec- 

nika r. b. 
Wynagrodzenie — zależne od kwalifikaoji. 
Podania wraz z odpisami odpowiednich du- 

kumentów i życiorysem oraz z powołaniem się 
na referencje wiarygodnych osób lub instytucyj 
należy składać do Izby Przemysłowo-Hamdlowej 
w Wilnie, Mickiewicza 22 (pok, 15) do dnia 16 
września r. b. 

Podania nieuwwzględnione pozostaną bez od- 
powiedzi, i 

BON-MARCHE 
Wilno, Wielka 3 : 

i (obok poczty) 

JUŻ NADESZŁY najmodniejsze swetry i pu- 
lowery, ciepłe szlafroki, torebki damskie, 
dla panów najładniejsze koszule i krawaty 

Ogłoszenie 
Zarząd Więzienia w Wilejce powiatowej 

ogłasza przetarg, drogą składania ofert na do- 
stawę artykułów żywnościowych wartości po- 
wyżej 3.000 zł. a mianowicie: 30.000 kg. żyta, 
120.000 kg. ziemniaków „Voltmany*, 1.500 kg. 
grochu białego, 300 kg, fasoli, 600 kg. pęczaku, 

  

   
    

900 kg. kaszy jęczmiennej drobnej, 600' 
kg. kaszy gryczanej, 1.000 kg. mąki žyt- 
niej pytlowej 55%, 1.000 kg. słoniny, 
3 beczki śledzi, 400 kg, kawy zbożowej, 200 kg. 
cukru, 500 kg. soli, 1.000 kg. ogórków kiszo- 
nych, 75 kg. pomidorów konserwowych, 40 kg. 
szczawiu konserwowego, 46 kg. grzybów i 336 
kg. śmietany kwaśnej oraz 600 m. p. drewna 
opałowego sosn. szczap. 

Oferty Zarząd Wiięzienia w Wilejce pow. 
przyjmuje w godzinach od 11 do 13 do dnia 
20 września 1935 r, w którym to dniu oferty 

zostaną rozpatrzone jprzez Komisję Gospodar- 
czą Więzienia w Wilejce o godzinie 13 m. 30. 

Do ofert winien być dołączony kwit o zło- 
żeniu wadjum w sumie 300 zł. 

Oferty osób ubiegających się o dostawę mają 
zawierać: 1) powołanie się na ogłoszenie prze- 
targu, 2) wyraźne oświadczenie się, że oferent 
poddaje się zasadniczym warunkom przetargu, 
3) żądaną cenę poszczegóinych artykułów za 
jeden kilogram loco więzienie w Wilejce pow. 
"w walucie polskiej, 4) nazwisko i imię oraz do- 
kładny adres oferenta, 5) każda oferta ma być 

podpisana przez oferenta i złożona w zamk- 
„niętej i opieczętowanej kopercie z odpowiednim 
napisem: „Oferta na dostawę artykułów żywno. 
Ściowych i opałowych w dniu 20.IX 1935 r.“ 

© warunkach przetargu i dostawy osoby 
zainteresowane mogą informować się u Prze- 
wodniczącego Komisji Gospodarczej Naczelnika 
Wiięzienia w Wilejce w godzinach urzędowych. 

Wilejka, dnia 6 września 1935 r. 

A. Wojtalik 
Naezelnik Więzienia w Wilejce. 

  

Czego nie przewidzieli „jasnowidze“ 
Czy to jesień temu sprzyja, czy nasza atmo- 

siera przedwyborcza, ale faktem jest, że we 
wrześniu zrobili najazd na Wilno różnego rodzą 
ju chiromanei, jasnowidze, wróżbici i t. p. — 
1 dziwna rzecz, wszyscy oni mają tutaj powodzę 
nie. W hotełach wyczekują na „przyjęcie* długie 
kolejki składające się * 90 procentach z przed 
sławicielek płci pięknej. 

Ostatnio działalnością „jasnowidzów* zainte_ 
resowała się policja. Niedawno zatrzymał się w 
hctelu „Grand“ jakiś jasnowidz o egzotycznem 
nazwisku „Erghandi“ z żoną „Mis Mary“, ktora 
jednocześnie pełniła obowiązki jego sekretarki. 

Policja ustaliła, iż rzekomy „Erghandi* z 
żoną w rzeczywistości nazywają się pp. Czer- 
niawey i pochodzą... oczywiście z Łodzi, gdzie 
zarakiałi na życie w jakiś inny sposób. Z nasta 
niem jesiennej mgły spłynęło na nich nagle 
objawienie, stali się jasnowidzami i przybyli 
do Wilna. 

adamo w AA, RT > 

„Jasnowidze* nie przewidzieli jednak jedne 
go: że policja okaże się więcej „jasnowidząca* 
od nich. Zatrzymanych za oszukiwanie naiw- 
nych skierowano do decyzji sędziego śledczego, 
z polecenia którego opuścili Wilno. 

Po upływie dnia zatrzymał się w tymże he 
telu „Grand“ jeszcze jeden „jasnowidz, posiada 
jacy tajemniczą naukę „jegów hinduskich, Wła 
dzio Arski, Arski „odgadywał teraźniejszość i 
przyszłość”, opowiadał «© przeszłości, przewidy 
wał co kogo czeka i t d. I ten jednak nie „prze 
widział, że trafi za kratki. Policja ustaliła, że 
to człowiek mało inteligentny, żadnych zdolnoś 
ci „jasnowidza* nie posiada i tylko nabija lu 
dzi w butelkę. Władzio Arski oczywiście pocho 
dził również... z Łodzi. 

Zamknięto go w areszcie centralnym W 
chwili kiedy policja zgłosiła się do niego, cze 
kala nań w westibulu hotelowym spora kolej 
ka. (e).
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PAN| UWAGA RODZICE i DZIECI! 
Kążdy rnusi zobaczyć najnowszy 

„KURJER* z dnia 8 września 1935 roku 

FILM POLSKI 

DZIEŃ WIELKIEJ PRZYGODY 
W rolach głównych: K. JUNOSZA-STĘPOWSKI, FR. BRODNIEWICZ i inni 

Budowny kolorowy doafek, kreskówka i najn. PAT w nadprogramie. 

UROJONY ŚWIAT 
Charles Boyer i Joan Bennet. 

w-g A. Hertza. Reż. Lejtesa 
Kwiat aktorstwa w rol. gł. 
Początek seansów o 2-ej 

WKRÓTCE wielki film 
erotyczny odsłaniający 
tajniki serca kobiety 

HELIOS| 

L W rolach głównych: Claudette Colbert, 

— Młody Las 

Początek o q. 12-ej 

  

  

CASINOJ| 
Dziś pocz. o2ej. 

mmm „SZCZĘSCIE NA ULICY" 
„ RAMON NOVARRO 
REWJA | Cennik: Balkon 40 gr., 

Il m. ulgowy gr. 75, Program nr. 27. 

MINISTER JEDZIE 

filmie, 

Basi 

| Na wszystkie seanse balkon 25 gr, 

W egzotycznym 
pełnym 

słońca i radości 39 

parter I miejsce zł. 1.40, 

Inauguracja sezonu. 
z udz. Betty Dangis. K. Ostrowskiego, 

Relskiej, 
Al. Gronowskiego, 

parter 54 gr. | 

Dwa filmy w jednym programie! 1) Pogodna, pełna werwy i humoru komedja 
W roli głównej wiośniana 
piękność JEAN PARKER 

SVA LKD“ 
Jl miejsce zł. 1.00, 

Zofji Duranowskiej, 
St. Czerwińskiego 

Codziennie 2 seanse: o g. 6.45i 9.15. W niedziele i święta 3 seanse: o g. 4.30, 7-ej i 9.30 wiecz. 
W soboty kasa czynna do g. 10-ej. 
  

Dziś. Wielki dra- 
mat życiowy z r. 
1905—1920 p. t. 

  

GGNISKO | 
LLS 

W rolach Sa CZARNE) _giawnych 
el proza: DODATRI DŽWIEKOWE. 

Ina Benita i ś.p 

  

SKŁAD SUKNA 
| MANUFAKTURY i JEDWABIU 

J. KOBRYŃSKI 
WILNO, NIEMIECKA 31 

NADESZŁY OSTATNIE NOWOŚCI SEZONU, 
NAJMODNIEJSZE MATERJAŁY 

na płaszcze i kostjumy damskie oraz męskie. 
Najnowsze wełny i jedwabie. 

Wielki wybór na mundurki i płaszcze szkolne. 
Kołdry i pokrowce. 

  

  

» ME AA NW EC AG 
Zbigniew Staniewicz 

— Początek seansów codziennie o godz. 4-ej pp. 

Rad. Francuska 
prowadzi przedszkole 
wyłącznie 'w _ języku 
framcuskim przy Ber- 
mardyńskim zaułku 10 
m. 5, Troskliwa opie- 

ka wychowawcza. 
System freblowski, 

Zapisy i informacje 
tamže. 

Rod. Francuska 
udziela lekcyj języka 
framcuskiego: teorja, li 
teraiura i konwersacja. 

Długoletnia praktyka. 

  

  

Nea sezora szkolny 
Wszystkie przybory szkolne 2 

oraz teki i tornistry CID 

Po cenie niskiej JO 

i w wielkim wyborze poleca BEERIEERENZEMEJ 

Władysław Borkowski 
Wilno, Mickiewicza 5, tel. 372   

Pierwszorzędne reko- 

mendacje. Adres: 
'Wileńska 29 m. 3. 

Dam posadę 
kasjerki — kasjera na 
wyjazd przy wypożycza 
miu 500 zł, na zabezp. 

na 3 mies. 
Dowiedzieć się od 12— 

3 P. P. 
„ Eodgoria“ 1 m. E 

  

  
  

  

Poszukuję 
pracy biurowej. inka- 
sentki lub lektorki do 
starszych chorych osób 
Zgłoszenia do admini- 
stracji „Kurjera Wil." 

dla S. P. 

Poszukuję 
wspólnika z kapitałem 
do powiększenia .wy- 

twórni artykułu ma- 

  

  

Państw. Szkoła Techniczna 
im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Wilnie, Holendernia 12, tel. 171 

W roku szkolnym 1935-36 są jeszcze wolne miejsca 

NA WYDZIALE MIERNICZYM 
TYPU LICEALNEGO O KURSIE 3-LETNIM. 

Kandydaci winni posiadać ukończony całkowity kurs 6-ciu klas gim- 
nazjum państwowego, ew. prywatnego, posiadającego uprawnienia, 
nieprzekroczonych lat 19-:tu oraz odpowićdni stan zdrowia. Egzami- 
nowi sprawdzającemu, który odbędzie się we wrześniu. podlegają 
kandydaci nie posiadający świadectwa dojrzałości. Taksa administra- 
cyjna płatna ratami wynosi rocznie 130 zł. Uprawnienia absolwentów. 
Świadectwo ukorńczenia szkoły uprawnia: do skróconego egzaminu 
dojrzałości, do odbycia skróconej służby wojskowej oraz do zajmo- 
wania w państwowej służbie cywiinej stanowiska II kat. Po pięciu la- 
tach praktyki zawodowej i złożeniu egzaminu uzyskują uprawnienia 
mierniczego przysięgłego. Szczegółowych informacyj udziela Kan- 

celarja Szkoły lub wysyła na żądanie, 

sowego zbytu. Zgłosze- 
mia: Tatarska 17 m. 7, 

od 12 do 14-iej. 

Śmietankę 
  

(lactobacylina) 
poleca f. 
„LACSA NUM* 

o no, Niemiecka 2А, 

jogurt 

"ZAKŁAD FRYZJERSKI 

„BORYS" 
Bakszta 1 

Trwała ondulacja. 
Szwajcarski aparat 

„Mobile“, 
  

BIURO 
Pośredn. Mieszkaniow.   

  

LICYTACJA 
w Zakładzie Zastawniczym Komun. Kasy Oszczędn. m. Wilna 

ul. Trocka 14 (mury po-Franciszkańskie) tel, 7-27 
odbędzie się w dniach 16, 18, 19 i 21 września 1935 r. o g. 5-ej pp. 
(17-ej) sprzedaż z licytacji przeterminowanych zastawów, których ter- 
miny ulgowe (sprzedaży z licytacji) upłynęły do dn. 16 sierpnia 1935 r. 
Powtórna licytacja zastawów nie sprzedanych na łej licytacji odbę- 
dzie się w tymże terminie licytacyjnym. DYREKCJA   

„Uniwersal* 
zostało przeniesione 
na ul. Mickiewicza 30 
Polecamy mieszkania 

i pokoje umeblowane 

Udzielam lekcyj 
malarstwa — 2 zł. godz. 

Poste-restante 

  
      „Artifeks” 

  

  

pasteryzowaną KEFIR. |     

       MIGRENA.NEWRALGJA 

WY REBDNEJE 

SAW „KOSTNE: T.P. 
     
   
     

      

   ŻĄDI DAICIE ORYGINALNYCH PROSZKÓW 

zs zn.eaon. KO GUTEK 
SPRZEDAJĄ APTEKI 

     

  

Zgubiono obrączkę 
(złoto dukatowe) 

dnia 27 sierpnia 1935 r. 

Łaskawego znalazcy uprzejmie proszę 
o zwrot za wynagrodzeniem do Re- 
dakcji „Kurjera Wil.“ — ul. Bandur- 

skiego 4, pod kwit nr. 1786 

MIL AA 
OE ROBACTWO 

| » Milio Podgėrna 5ilte|. 2044 

  

          
  

        
  

ANNETTE RABINOWICZ 
Nauczycielka angielskiego i francuskiego 

(Sorbonne — Cambridge) 
powróciła. 

Udziela lekcyj systemu „Linquaphone*. Grupy 
indywid. Zamkowa 18 m. 8. (Wejście od ul. Św. 

Michalskiej 2). 

Towarzystwo 
Kursėw Technicznych 

w Wilnie 
uruchamia w roku 1935/36 następujące 
kursy wieczorowe: Drogowe, Miernieze, 
Meljoracyjne, Radjo i Elektrotechniczne 
oraz korespondencyjne: budowlane, dro- 
gowe i na prawo prowadzenia robót bu- 
dowlanych. Informacyj udziela Sekretar 
jat — Wilno, Holendernia 12, gmach 

Państwowej Szkoły Technicznej. 

POTRZEBNY LOKAL 
lzba Skarbowa poszukuje od lipca 1936 r. 

trzech lokali, odpowiednich dla Urzędów Skar 
bowych, możliwie w centrum miasta. Każdy z 
lokali od 12—15 pokojów o systemie koryta- 
rzowym. i 

'Bližsze Aa telefon Nr. 
WRA Izby Skarbowej. 

2 domy murowane z ogródkami 
przy ul. Kościuszki i ul. Przejazd (obok kościała 
św. Piotra i Pawła) obciążony długiem banko- 

wym. O warunkach dowiedzieć się: Urząd Woje- 
wódzki pokój Nr, 50 w godzinach urzędowych, 
oraz przy ul. Przejazd Nr. 16 od godz. 15—16,30 
i ul. W, Pohuianka Nr. 31 (sklep F. Nowickiego). 

  

  

140, Oddział 

  

  

PRZY 

a ACH 

  

    

DRUKARKA i IKTRALIGATORNW 
„ZNICZ“ 

WILNO, BISKUPIA 4, TEL. 3-40 

Wykonuje wszelkiego rodzaju 

roboty w zakresie drukarstwa 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE   

Okazja! 
PIANINO prawie nowe 
tanio do sprzedania 

ul. Biskupia 6—2 

Sprzedaje się 
fortepian 

okazyjnie 
Adres w Redakcji 

  

  

Sprzedam 
około 25 ha ziemi u- 
prawnej 12 kil. od Wil 
na, rzeka, las, szosa, 

stacja kolejowa. Mogą 
Być mniejsze działki, 
Informacje: Wilno, Za 
walna 10 Sadowski. 

DO WYNAJĘCIA 
wpobližu ul. Mickiewi- 
cza świeżo odremonto= 
wane mieszkanie z 3-ch 
pokoi z kuchnią. Woda 
Zlew. Water. Tatarska 8 

Duży lokal 
10—12 pokoi nadający 
się na szkołę, fabrykę 
i inne przedsiębiorstwa 

do wynajęcia. 
Jakóba Jasińskiego 16 
Dowiedzieć się m. 21 
в 

SKLEP do wynajęcia 
W. Pohulanka 27, obok 
cerkwi gdzie przystanek 
autobusowy. Dowiedz. 

się u dozorcy. 

  

  

  

Do sprzedania 
3-ch miesięczny wyżeł. 

Pióromont 2 — 4. 
(Oglądač można od 15 

do 18-ej. 

Pokój 
umeblowany z wszet- 

kiemi wygodami 
do wynajęcia 

ul. Mickiewicza 42—10 
  

Do sprzedania 
krzesła, foteliki i półfo- 
teliki firmy „Tonet“, fi- 
ranki kolorowe, mosię- 
żne kronsztejny, žyren- 
dole, wentylatory elek 
tryczne i tt p, Dowie 
dzieć się: ul. 
cza 22 m. 4, od g.5—7 

Do sprzedania 
DOM nowy, drewniany, 
jednopiętrowy, z ogro- 
deni — na dogodnych 
warunkach. Wiadomość 
ul. Bisk. Bandurskiego 6 

DOMEK murowany 
ogród i sad — 2000 m* 

DO SPRZEDANIA 
Wiadomość Wilno, ul. 
Jagiellońska 16 m. 9 
(czytelnia) w dnie pow- 
szednie od 12 — 18-ej 

Motocykl 
za 600 zł. sprzedam 

Witoldowa 9—2 

  

  

  

  

Miekiewi- | 

  Pokój 
| słoneczny, z wszystkie- 
mi wygodami i osob- 
nem wejściem do wy- 

|majęcia z meblami lub 
jbez, Makowa 5 m, 24. 
1. 

Przyjmę 
1 lub 2 uczące się pa- 
nienki na mieszkanie 
z całodziennem utrzy- 
maniem— Cicha 4 m. 19 
przy placu Orzeszkowej 

  

  

Poszukuję 2 lub 1 po- 
kój w środmieściu, kom 
fortowe, wygody, osob. 
wejście. Może być bez 
umebi. Stały lok. Oferty: 
list.: Wilno I, skr, p. 95 
  

DOKTÓR MED. 
'J. PIOTROWICZ- 
JURCZENKOWA 
Qrdynator Szpit. Sawicz: 

Choroby skórne, 
| weneryczne kobiece 
|Wileńska 34, tel. 18.66 

  

od 4—7 pp, Przyjmuje od 5—7 w. 

Mieszkanie DOKTÓR 
5 pokoi, przedpokój, ZYGMUNT В 

kuchnia, balkon, ze 
wszelkiemi wygodami, KUDREWICZ 
do wynajęcia, Wiado- 
mość u dozorcy lub u 
właściciela od 14 do 17 

Zygmuntowska 8 
  

3, 4, 7 pokojowe mie- 
szkania ze wszystkiemi 
wygodami do wymaję- 
cią. Woda miejska pła 
tna przez najemcę wed 
ług wodomierzy do Za 

rządy miejskiego. 
Ofiarna 4 

MIESZKANIE 
4 pokoje, može zastą- 
pič letnisko, tanio do 

wynajęcia, ul. Sena- 
torka 11 

MI IESZKANIE 

dla panienek 
niedrogo, opieka pew- 

na, 5—10 minut 
do szkoły 

Tartaki 26—6 

MIESZKANIA 
po 3 pok, z kuchnią ze 
wszelkiemi  wygodami 

do wynajęcia 
ul. Trakt Batorego 5. 

DO WYNAJĘCIA 
mieszkanie 3 pokcje, 
kuchnia, łazienka, 
wszelkie wygody, 
wolne od podatku 
__Tartaki 34-a 

  

  

„DO WYNAJĘCIA 
2 pokoje MU się 

ma biuro. 
Kolejowa 15 m, 3. 

Pokój 
ze wszelkiemi wygoda- 

mi, telefon 
ul, 3 Maja 11/7. 

1 lub 2 pokoje 
ze wszelkiemi wygoda- 

mi do wynajęcia 
mi. Tatarska 1 — 15.! 

  

  

Chor. wenerycz,, syfilia,, 
skórne i moczopłciowe 

Zamkowa 15, tel. 1966: 
Przyjm. od 8—1 i 3—8 
  

DOKTÓR 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skór 
ne, weneryczne, narzą- 

dów moczowych 
od godz. !12—2 i 4—7 w» 

ul. Wileńska 28 m. 3 
tel. 2-77. 
  

"DOKTOR 

Wolfson 
Choroby skėrne, wene-- 
ryczne i moczoplciowe: 
WiieAska 7, tei. 10-67 
Przyjm. od 9—1 i 4—8 
  

DOKTOR 

Zaurman 
choroby weneryczne. 

skórne i moczopłciowe 
Szopena 8, tel. 20-74 
Przyjm. od 12—2 i Sa 

  

AKUSZERKA 

Marja 
Laknerowa 

j Przyjmuje od 9 — 7 w. 
ul. i Jasińskiego 5 — 20% 
róg Ofiarnej (obokSądu) 

  

AKUSZERKA 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Wielką 10—4 
tamże gabinet kosmet., 
usuwa zmarszczki, bre- 
dawki, kurzajki i wągry 

Zakład Fryzjerskb 
Męski i Damski 

JANKIELA 
ul. Kalwaryjska 42 

! WYKONUJE 
| ROBOTY FACHOWO» 

  

  
WKBAKCJA i ADMINISTRACJA. Wim, Buna bżaseurakinyw 4. Telefomy: Kedakcji 7%, adrainistr. 98. оава nsazeni pizyjeuie wd go 2-4 pyoł. sekielnie redakcji pezyjinuje od g --% р 

sxumiaisiracja czynna od g. 9-9 ppeł. Deturytńw Kednkoja nie 

Komo czekawa P. K O. ar, 867 

Ś8BNA PRENUMERATT: muesięrunie в odnuszenowm dt domu lub praesyiką pueztową | ńwastkimm Laigžkowym 3 zi, a oc 

кч гаа 

753. 

Dyrskier wydzwaictwa przyjmuje ©d g. 

Drukarwow — MI. 

1—2 ppoł 
Nisk. Kaudurskiega 4. tażofow 5-48, 

  

Lyloszenia są przyjmownaa: ad godz, PiN, | —0 wiam 

pTese © ehiministy, has ńadatza książkowege 2 sł. 5% gs. negrzową © sh 

BENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr, prued iekotese — 75 gr. w iekócwie 68 gr. sa tiket. 39 gr, kronika reduke, i komuninaty — 66 gr, sa wierw jenoszp., egłos. mieszkań, — MQ gr. 1a wre. 

w tych cen dolicaa się 35 ogłaszcnia cyfrowe i tahokurycane DO, Disk pozzukujących pracy 60% zmiżki. 

i rubrykę „nadeniume” Boduiap: nw odpowiada. 

Uklad egłoczen w tekście 4-ro łumewy, za icksiem G-nie lamowy, La оЁ ogónnaań 

Ańsrwistracje wnotrzegu sobie prawo zmiany termanm druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca, 

  

Wypdawniutwa „Kaucja Wileński" Sęp. z o a rad. „koca, „Wine, ml. Biak. Baumiuvakiajo 4, tel. 53-61 

ZE


