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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch”. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. + 
LIDA — ul. 5uwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

(AEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jažwinskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

JĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

  

DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

PODBRODZIE — ul. Wiłeńska 15 Г. Gurwicz 

PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Połskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — ńsięgarnia T-wa „Ruch“ 
SŁONIM — Księgarnia J. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja * 
SZARKOWSZ ZCZYZNA, M. Mindel, skład apte iy. 
WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiesk Księg. Kol. „Ruch”. 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 

MINISTERSTWO SKARBU 

  

OBWIESZCZENIE 
Podaje się do publicznej wiadomości, że od dnia 28 września do dnia 7-go października otwarta 

  

będzie subskrypcja na 6 proc. pożyczkę wewnętrzną, wypuszczoną na podstawie rozporządzenia Prezydenta 

Rzeczypospolitej z dnia 5 września 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67 poz. 503) oraz rozporządzenia Ministra Skarbu 

z dn. 7 wrzešnia 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67 poz. 507) w nominalnej wysokošci 120.000.000 złotych w złocie. 

1) 6, pożyczka wewnętrzna wypuszczona będzie w obligacjach imiennych po 50, 100, 500 i 1.000 złotych. 

: 2) Odsetki 6 /, pożyczki wewnętrznej płatne będą za zwrotem kuponów 2 stycznia i 1 lipea każdego roku. 

kupon płatny będzie 1-go lipca 1934 roku. 

Pierwszy 

3) Wypłata kapitału oraz odsetek od 6'/, pożyczki wewnętrznej zabezpieczona jest w złotych w złocie. 

4) Obligacje 6'/, pożyczki wewnętrznej przyjmowane będą według ich wartości imiennej na spłatę należności z tytułu podatku 

od spadku i darowizn. 

5) Obligacje 6”/, pożyczki wewnętrznej oraz przychody z tych obligacyj zwolnione są od wszelkich podatków i danin 

państwowych i samorządowych. ы 

6) Obligacje i kupony 6/7, 

publiczno - prawnych. 

pożyczki wewnętrznej nie ulegają żadnemu zajęciu, nie wyłączając zajęcia z tytułu należności 

* 

7) Obligacje 6'/, pożyczki wewnętrznej mają wszystkie prawa papierów pupilarnych. 

8) 6%, pożyczka wewnętrzna podlega jednorazowemu wykupowi po latach dziesięciu, o ile nie zostaną wykorzystane 

uprawnienia, upoważniające do wcześniejszego jej wykupu. : « 

9) 67, pożyczka wewnętrzna ZABEZPIECZONA JEST CAŁYM MAJĄTKIEM PAŃSTWA. 

Cena emisyjna obligacji 6 proce. pożyczki wewnętrznej wynosi 96 za 100 i płatna jest w 6-ciu 

ratach miesięcznych. 

Przy przedterminowych wpłatach całości lub części należności subskrybenci otrzymują bonifikatę 

w wysokości pół proc. miesięcznie. | 

Subskrypcję przyjmują: Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego, Państwowy Bank Rolny, 

Pocztowa Kasa Oszczędności, banki należące do Związku Banków oraz wszystkie oddziały wymienionych 

wyżej instytucyj, wszystkie komunalne kasy oszczędności i wszystkie kasy urzędów skarbowych. 

Obligacje wydawane będą subskrybentom poczynając od dnia 1 lipca 1934 r. 

Warszawa, dnia 7 września 1933 r. 

(—) STEFAN STARZYŃSKI 

Komisarz Generalny Pożyczki Narodowej 

  
 



VENI, VIDI, DEUS ViCIT... XXV-jecie 
Wkraczamy w okres jubileuszu jednego 

z najwspanialszych czynów wojennych. 12 
września mija 250 lat od pamiętnego dnia, 
kiedy rycerstwo polskie, prowadzone przez 
króla-żołnierza, który był wodzem naczelnym 
wszystkich połączonych sił chrześcijańskich, 
rozgromiło Turków pod Wiedniem. 

Wysyłając gońca do Rzymu z wiadomo- 

Nie bez dłuższego namysłu zdecydował 
się król Jan III na podpisanie traktatu przy- 
mierza z Austrją przeciw Turkom aż do wy- 

walezenia wspólnego, korzystnego dla obu 

stron pokoju. W imieniu cesarza Leopolda I 

traktat podpisał poseł cesarski hr. Waldstein. 
Pośredniczył nuncjusz papieski Pallavicini. 
Podług tego traktatu, Polska miała uderzyć 

  

SŁOWU 

Rok 1908 jest znamienną datą w dzie 
jach walk o wolność i niepodległość na- 
rodu połskiego. Wówczas, odrzucając za- 
leżność od partyjnych organizacyj wolno- 
ściowych, jeden z najbliższych współpra- 
cowinikow Iš - przyjaciół Józefa Piłsudskie- 
go, Kazimierz Sosnkowski zainicjował 

Związku Strzeleckieg 
ski, z miast, które są twierdzami polsko- 
ści, przeznaczonemi do najbardziej zdecy 
dowanej walki, ze strażnic kresowych— 
złeciała się brać strzelecka do prastarego 
Wilna, aby uczcić radosny dzień ćwierć- 
wiecza 'walk , zakończonych wspaniałem 
zwycięstwem. 

Daleko za nami lata konspiracji; lata 
przemykania się chyłkiem, pod murami, jak- 
najdalej od światła latarni, do mieszkań za- 

konspirowanych, gdzieś na Śnipiszkach, lub 
lata zebrań tajemnych w tych przed-      

ELEGRAMY 
WYROK ŚMIERCI W GDYNI 

GDYNIA PAT. — Dziś został wykonany 
w Gdyni wyrok śmierci przez powieszenie na 
Józefie Mańuthie, skazanym na śmierć przez 
tutejszy sąd doraźny za szpiegostwo. 

KABEL WARSZAWA—LONDYN 
WARSZAWA. PAT. — Prace w związku z 

uruchomieniem bezpośredniego przewodu tele- 
fonicznego kablowego W awa — Londyn 
dobiegają końca. W najbliższym czasie nastą 

  

   

ścią o wspaniałem zwycięstwie, król Jan III na Turków od strony Podola i Ukrainy. stworzenie Związku Walki Czynnej, or- Strzelcy, jak żołnierze: wiedzą co to h ok przy świetle naftowej pi ARE eo 
r аы ad Da ieiti“ Przy omawianiu ewentualnego przebiegu woj- is: JS ZO aj у у ее ampy, po kilkadziesiąt osób w małym, niz- polączenia Polski z Wielką Brytanją, które 

LLS 1 Bai cesarski nagle c ed króla Ja- ganizacji bezpartyjnej i miezależnej, ma- jest braterstwo broni i serc! I wiedzą, jį к A niewątpliwie przyczyni się do zacieśnienia sto Bóg zwyciężył !... 
Czyn wielkiego chrześcijańskiego króla 

znakomitego wojownika, którego genjalne 
zdolności strategiczne zarysowują się dokład - 

na, coby było, gdyby została zagrożona stoli- 
ca cesarska. 

— W takim razie — odpowiedział król, 

jącej za zadanie przygotowanie oficerów 
dla przyszłego powstania przeciw Rosji. 

Po czterech latach ZWC. został prze 

jaką potęgą jest to braterstwo. Niechże 
więc teraz oni, zebrani w Wilnie i 
prezentujący wszystkie ziemie Polski, o- 

TE je 

kim pokoju; lata wielkich planów i nikłej 
istości, lata w ciągu których żyliśmy 

ie przygotowaniem do czegoś wielkiego, 
ć Pracowaliśmy nad tem, bo do- 

     

  

   

  

sunków polsko - brytyjskich. 

AKCJA RATOWNICZA W KOPĄLNI 
MODRZEJÓW 

raisti + 2 = : ati й КЕЫ а SOSNOWIEC PAT. — Prace kolumny ra- ; kształcony w centralizację związków garną myślą dokonany wysiłek, ocenią konało się w duchu to, co później stać się idzój ; : Ra aż nie dopiero w świetle najnowszych badań nau- — ręczę słowem królewskiem, że pójdę 0 s o- в i Ą TA RA Mao ob S Sao AE * towniczej na nawiedzonej katastrofą kopalni : strzeleckich o charakterze wojskowym. zasługi swych starszych kolegów i prze miało zdobyczą faktyczną naszego pokolenia: yfoqyzejów vają si i sys p kowych, — wstrząsnął całą Europą. „Defen- bi ś ei e na pomoce Wiedniowi!.. ) у В y = В ВЕ Modrzejów posuwają się wolno i systemaių 
sor christianitatis'', jak go nazwano, stał się 
najsławniejszą wówczas 

Przymierze polsko-austrjackie, skierowa 
Komendantem głównym przez cały czas 
był Józef Piłsudski. 

wodników i jak pierwsze pokolenie strze 
leckie staną zwartym szeregiem przed 

  

zmartwychwstanie Polski. I w gruncie rz 
ierzyliśmy w 

ZY 

to, by wielka godzina 
    

      

cznie naprzód. Dziś w godzinach popołudnio- 
wych natrafiono na zwłoki trzeciego zórnika 

  

postacią w Europie. ne przeciwko Turkom pod hasłem obrony wia- Dziś młodzi strzelcy, prowadzeni i Strzelcem Naczelnym, przed Komendan- : a: >» naszych е 5 jakkolwiek Bebenka, które wydobyto i złożono w kostni- 
ki в 5 SS Naiwyż d W. któ liśmy święcie, że pr: musi. Te cy. Pogrzeb odbędzie się prawdopodobnie w WALKA POD MURAMI WIEDNIA kierowami przez coraz zmniejszający tem Najwyższym, prze odzem, który tkie promienne marzenia przyszłości by- niedzielę. 

  

się zastęp pierwszych strzelców i mają- 
cy szczęście słuchania rozkazów jedyne- 
go, niezmiennego Komendanta, obchodzą 
dwudziestopięciolecie swej organizacji, 
w Wilnie, mieście rodzinnem Wodza. 

Z przygranicznych terenów całej Pol- 

ammie prowadzić do zwycięstwa!.. 
Wódz oddał iim swoje serce, — niech- 

że i oni nie skąpią Mu swych młodych 
gorących serc.. 

„ _ Strzelecką rodzinę wita Wilno z rado- 
šcią!.. 

Zjazd Związku Strzeleckiego w Wilnie 
'W sobotę o godz. 11,30 odbyła się na pla- 

cu Łukiskim defilada Związku Strzeleckiego 
przed naczelnemi władzami Związku. W de- 
filadzie uczestniczyły umundurowane i uzbro 
jone oddziały Podokręgu Wileńskiego Związ- 

wej, na mogile Sierakowskiego i na płycie 
ku czci Nieznanego Żołnierza. 

PROGRAM DNIA DZISIEJSZEGO 

10 wrzesień — niedziela. 

    

    

  

   3 za widnokręgiem, za mgłą, niereal- 
ne, nieosiągalne, jak każdy ideał, tembardziej 
ukochane, im bardziej dalekie. Na obchodach 
listopadowych i styczniowych rocznie, przy 
Zapuszezonych roletach i drzwiach zamknie- 
tych nagłucho, wołało się potrzykroć:— Niech 

yje Polska Niepodległa. To było ku pokrze- 
pieniu sere i umocnieniu dusz. To już był 
czyn, jako że, przy odpowiednim zbiegu oko- 
liczności, można było nawet taki okrzyk od- 
pokutować Sybirem. Ale myśmy innych 
nów nie znali i nie mogli znać. Podsycališ- 
m znisko, by nie zgasło i nie przestało 0- 

* zgliszezy. By wziąć się do odbudo- 
ania — za słabe mieliśmy ręce. 

  

   

   
   

      

  

wyw 

      

  

  

Wczoraj przybył również dyrektor Wyż- 
szego Urzędu Górniczego Jakóbkiewicz z 
Warszaw» celem dopilnowania akcji ratowni- 
czej. 

P. K. O. 
„Naród, w którym oszczędzanie stało się 

przyzwyczajeniem każdego obywatela, buduje 
swe gospodarstwo na najtrwalszym fundamen- 
cie”, oto słowa Pana Prezydenta Mościckiego 
wypowiedziane z okazji uroczystości dotyczą- 
cej największej w Polsce instytucji oszczędno- 
ściowej, jaką jest Pocztowa Kasa Oszczędno- 

  

  

y g d ści, znana pod popularnym skrótem P. K. O. 
ku Strzeleckiego. Przyjmował defiladę prezes Godz. 9.30 — Zbiórka na Placu Łukis Aż stało się, że przyjechał do nas ktoś z Oszczędność jest więc tym trwałym fun- zarządu głównego Związku Strzeleckiego Z Zywjązku Strzeleckiego przybyłych delegacyj, ха kordonu, z Krakowa. Pod osłoną nieprze. Samentem dobrobytu obywateli Państwa, do- 
Warszawy  Paschalski, w otoczeniu władz organizacyj społecznych wileńskich i miejsco niknionej łejemiicy WEEK r, OR brobytu, możliwego jedynie przy pomyślnym strzeleckich: prezesa zarządu Podokręgu płk. wego społeczeństwa. ai Si MES, i: = 3 a Da” rozwoju życia gospodarczego, będącego wy- 
ow kierownika Okregovrego U- Godz 10 1045: Nabożeństwo polowe TZ -Ołachć odl ZA PEC? dziw- nikiem wytężonej, planowej pracy i... oszczęd- 
rzędu PW i WP z Grodna płk. Frydrycha, wraz z kazaniem. tywały aż d. RE < Ę L > dol ROŚCH SĘ: 2 przedstawicieli władz wojskowych i in. Do- Goda: 1045 = ManitestacjE" jedno ały aż do nas, do zarządu Związku Pol- Niepozbawione głębokiej treści powiedzenie okoła przyjmującego defiladę prezesa Związ- 
ku ustawiły się poczty sztandarowe byłych 
powstańców śląskich, delegatów lwowskich, 
pomorskich i wołyńskich. Zajęła tu miejsce 

  

braterstwa Ziem Kresowych. Przemówienia 
przedstawicieli przybyłych  delegacyj. Po- 
chód z Placu Łukiskiego na Place Katedralny, 

   

       

     

      

: Niepodległościowej, w pierw- 
szej chwili zderutowały nas i oszołomiły. 'Fo 
byla historja z ba zakonspirowana aria 

      

o tem, że „cierpliwością i pracą ludzie się 
bogacą* należałoby dziś  strawestować na: 
„oszczędnością i pracą... To  oszczędnością 

2 B у złożenie wieńca na trumnie ś.p. ks. biskupa zenia, tajn: - zrozumieli praktyczni i trzeźwo myślący An- 
SIC Defiladę aaa I AE Bandurskiego, na mogile Sierako goi na mouków. Jed. glicy, to też pierwsi pomyśleli o konieczno- 
okręgu kpt. Ptaszyński. Tłumnie zebrana pub 
liczność przyjmowała zwłaszcza rzęsistemi о- 
klaskami „Orlęta'* strzeleckie i kompanję 

  

Grobie Nieznanego Żołnierza. Rozv 
chodu. : ZR: 

Godz. 14. — 19 — Zwiedzanie mia: 

  

   

      Związek Walki Czynnej, wł 
„w Krakowie i Lwowie, Żs 

Strzelecki, bo to był już początek roku 

   

  

_ Ści propagowania oszczędności jako 

  

warunku 
conditio sine qua non dobrobytu i stworzenia 
w tym celu instytucji umożliwiającej i ułatwia- 

на gów Półnoenych S Wystawy Lniarskiej. 1914-20 jącej wprowadzenie w czyn idei oszczędności. 
\ с Po е я Godz. 19 — Raut (za zaproszeniami). Wala W roku 1861 powstaje w Anglji nowy typ Z Katowic przybyli na uroczystości strze- Wi S OZNA RENE: ORG DE Wskazywano nam drogę czynu natych- ję ż Ści i г^ ZZ: Kas ZE Wi Ea a aaa 4 Wilno а A S ieczorem pożegnanie na dworcu przyby- o a '© CZYDU NALyCh- jnstytucyj  oszczędnościówych, a mianowicie Ze współezesnego miedziorytu Г. Petersa. йе zbiorów Bibl. Uniwersyteckiej w Wilnie Na e łych delegacyj i odjazd oddziałów  strzelec- Rowi 1 wróżono realizację już na naj- — pocztowe kasy oszczędności. Takież kasy 

Zrodziła się wielka literatura w „wielu języ- 
kach na temat 

ry chrześcijańskiej, zostało podpisane w War= 

  

Handlowej b. sen. Kowalczyk. Z Wołynia 
kich. 

Uwaga : Uroczystości będą transmi- 
    jakkolwiek nikt jeszcze wówczas 

czał, że realizacja przyjdzie tak 

  

nie przypus 
powstają w Belgii w roku 1865, Finlandji — 
1866, Włoszech — 1875, Francji i Holandji — zdumiewająco efektownego szawie 31 rea 1683 roku. I rzecz ciekawa: Przybył b. senator Antoni Staniewicz. \ AS Unža Žas ЗНа овО že jest tuž Z В Ą : do acc! Ž 

zwycięstwa Polaków; malarze wielu narodów a ada 0 z * ok s Ki Defilada wypadła doskonale, ouuziały im- Z OO > ineo a asa a ia S gi o Grecji. 08, zoszj : AF BOSE yruszyła Z ACUJA- nonowaly swą postawą i zwracaiy uwagę no B 759759 AIA IA s s й ziemię, kształ- у 5, panji — 
odtwarzali sceny walk i popularyzowali po- 
dobiznę bohaterskiego króla Polski. 

Zwycięstwo pod Wiedniem okryło niezwy- 
kłym blaskiem imię Polski, — no bo też i 

  

nopola w kierunku do Węgier olbrzymia armja 

turecka... 
Nie wiedziano 0 tem w Warszawie, — 

nie przypuszczano . nawet, że przyrzeczenie    

wowprowadzonem szarem umundurowaniem 
samodziałowem ze lnu. 

Na zjazd przedstawicieli ziem kresowych 
do Wilna na dzisiejszą niedzielę nazwaną 

BIEG KOLARSKI 
LUBLIN PAT. — Przedostatni etap w bie 

gu kolarskim dookoła Polski Brześć n-Bugiem 

    

     

  

tował się realnie. Warunki tego rodzaju pra- 
cy były u nas tak ciężkie, że o prowadzeniu 
jej na wi skalę nikt nie myślał, Chodzi- 
ło raczej o wytworzenie prz, aznej atmosfery 

  

       
   

   

  

  

  

  

  

     

1916, Jugosławii — 1921 i Łotwie 1927 r. Oprócz 
wymienionych państw europejskich instytucję 
pocztowych kas oszczędności posiadają:  Ja- 
ponja, Chiny, Egipt, Kanada, Nowa Zelandja 
i Argentyna. * : че iei ; : i tania“' h ziem przyb, spe- m dla zakordonowych poczynań. . ż ść В : bylo zdź rzeniem dziejowem olbrzymiej wagi. królewskie w związku z pytaniem o zagroże- ai Sakana > @ — Lublin (150 km.) dał następujące wyni- nasz zh 25 S as Sa REJ a Polska P. K- 0. jest wśród pokrewnych 

Pod Wiedniem rozstrzygły się losy Europy, nia Wiednia, zostanie po parm miesiącach przy Małopolski Wschodniej Wołynia i Śląska, Ki: : Ima Ski založyt wėwezas pierwsze oddzialy Zwigz Rusas n<Y| zagranicznych _ instytucją stosun- Gi) 87 GZ Ё że : : ы 3 żdź : я 1) Wasilewski — 6 godz. 24 m. 40 s. nrzed Ps s pierwsze oćdziaty Źwiąz- kowo najmłodszą, istniejącą bowiem | dopiero polska szabla decydowała o tych losach. pomniane przez posłów cesarskich, błagują- po kilkaset osób > wane. na, e м ёшыкі… % bGdR2n Dalsze miej- KU -Strzeleckiego w szkole technicznej „Tech- od roku 1919. — 3. A kam? = Talis LLA В й й Е k TOW, rzelca i człon- Zuls Ё > L A icyć* ryż RS OT й : Triumf OBCE: pod Wiednieni MA cych króla polskiego o pomoc i ratunek... Z Kalninac yjnym punk sca zajęli: Konopezyūski 6 g. 27 m. 40 sek. nicy“* — to były zdecydowane chłopy. W ja- Powstała, z mocy dekretu Naczelnika Pań- 
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doniosły, — oraz jako czyn chrześcijański, de 
cydujący o zwycięstwie k nad pėlksię> 

życem. Ta podwójna wartość „zwycięstwa pod 
Wiedniem będzie zaznaczona i podczas obec- 
nych uroczystości jubileuszowych. W dnia 
dzisiejszym Wilno będzie przypominało sobie 
wielki ezyn bohaterskich rycerzy, jako wyraz 

   

  

Bohaterski i ofiarny ezyn Polski z dnia 
12 września 1683 roku sprawił, że cała Europa 
zaczęła łączyć we wspomnjeniach krzyż @ 

szablą polską !.. 
W. Charkiewicz., 

  

na placu Łukiskim o godzinie 10 min. 45 w 
niedzielę. Przemawiać będą przedstawiciele 
przybyłych delegacyj. Z placu Łukiskiego »o- 
chód ruszy na plac Katedralny, poczem na 
stąpi złożenie wieńców na trumnie Ś. p. Ks. 
biskupa Bandurskiego oraz na górze Zamko- 

  

   
   

s. Lipiński —6 g. m. 12 s., itd. 
W ogólnej acji 8 przebytych eta- 

pów prowadzi Lipiński — 59 g. 3 m. 3 s., dru 
gi Olecki — 59 g. 18 m. 42 s., trzeci Wasile 
wski, czwarty Konopczyński, Bieg Brześ 
Lublin ukończyło 25 zawodników. 

    

      

DRDERINAE UPS ISSN BEST SERIO 

     to to nawet pytać nie próbował. 
szliwej odpowiedzialności zamykał 

Ale ziarno zakiełkowało i, tak jak w 
całej Polsce zresztą, plon przeszedł najśmiel- 
sze oczekiwania. 

usta. 

Kiedy się teraz ogląda na tamte minione 
czasy, dziw bierze, że to jednak myśmy byli, 

  
   

       

  

w potężną i samodzielną placówkę oszczędno- 
ściowo - przekazową obejmującą zasięgiem 
swych oddziałów i agentur całą Polskę oraz 
te wszystkie kraje zagraniczne, gdzie znajdu- 
1а się większe środowiska emigracji polskiej. 

W okresie 1919 — 1923 rozwój PKO 
postępuje wolno. Iniłacja stwarza warunki nie- 
pomyślne dla idei oszczędności nic więc Z = so dg) : : > ci sami, my, eo i teraz. Kiedyż to zd yliśmy dziwnego, że uwidocznia się s i walki świata chrześci jańskiego z muzułmań- a е> ® tyle przeżyć, tyle zobaczyć przemian i jak tu salose nad pa odas 

* skim, — natomiast w dniu 24 b.m. po powro- | n potrafiliśmy przystosować się do nowego wym. 
__ cie wojska z ćwiezeń, uezczony zostanie czya cia? A raczej nie: jak potrafiliśmy wówezas „ W okresie drugim (1924 — 1927), a 
| wojenny.. ы в żyć, w tym potwornym mroku niewoli? I nie- WIĘC Zaraz po wprowadzeniu złotego, uwido- 

Krzyż i półksiężyc, które starły się w WARSZAWA PAT. — Odbyło się tu ze- stach wynosi przeszło 60 tysięcy osób, Zwią- sywania się na pożyczkę narodową. tylko żyć, ale śmiać się, bawić i czuć się do- SZA SIE początek rozwoju obrotu oszczędno- 

        

r. 1683 pod murami Wiednia, znalazły uoso- 
_ bienie w dwóch ówczesnych niepospolitych 1u- 

dziach, jakimi byli papież Innocenty XI, oraz 
wielki wezyr i zięć sułtański Kara Mustafa. 
: Kara Mustafa, człowiek ambitny, ener- 

giezny i młody, dążył do czynów wielkich i 

zuchwałych. Ciosy, otrzymane przez Turków 
od króla Jana III pod Chocimem i Lwowem, 

"oraz zawarty po'nich traktat w Żórawnie 
(17-X 1676) sprawiły, że Turcja szukała uj- 

branie zarządu Związku Bankierów w Polsce, 
na którem zapadła jednomyślna uchwała wzie 
cia udziału w realizowaniu pożyczki narodo- 
wej. : 

Podobne uchwały powzięły liczne organiza 
cje w Polsce a m. in.: Związek Miast Pol- 
skich, oraz Zw. pracowników wszystkich 
miast w Polsce, których liczba przy 637 mia- 

zek Zrzeszeń Własności Nieruchomości Miej- 
skich w Polsce, Centralny Związek Kupców w 
Warszawie, który organizuje komitety propa 
branżowych,. : 

Na terenie fabryki broni w Radomiu-odby 
ło się zebranie pracowników umysłowych, na 
gandy wśród zarządów poszczególnych sekcyj 
którem powzięto jednogłośnie rezolucje zapi- 

Pancerniki amerykańskie otaczają Kubę 

WARSZAWA PAT. — W dniu wczoraj- 
szym komisarz generalny pożyczki narodowej 
min. Starzyński w dalszym ciągu przyjmo- 
wał szereg delegacyj i osób, które zgłosiły 
swój akces do pożyczki. 

Między innemi przyjęta została delegacja 
Centralnego Związku Przemysłu Polskiego w 
osobach prezesa tego Związku min. Strasbur- 
gera, prezesa Wierzbickiego, posła Hołyńskie- 
go i dyr. Trepki, 
szczegołowy program współpracy sfer przemy 
słowych i omowiła całą technikę propagandy 

Delegacja przedstawiła 

brze? Czy gdyby dziś, jak się w fantastycz- 
nych powieściach zdarza, czas cofnął się i 
przerzucił nas z powrotem w tamte lata, choć 
by na krótko, choćby na dwadzieścia cztery 
godziny tylko — czy potrafilibyśmy wytrzy- 
mać? Sądzę, — że już — nie. 

Dzisiejsi strzeley, spadkobiercy nasi, po- 
stokroć od nas szczęśliwsi, praeują we włas- 
nem Państwie, z pomocą własnego rządu, z 
poparciem własnej armji. Jedynym ich oho- 
wiązkiem wychować w sobie żołnierza — oby 

  

ściowego. i 
Wrzeszcie okres trzeci od 1928 roku jest 

okresem całkowitej stabilizacji form organiza- 
cyjnych wszechstronnego ich udoskonalenia i 
rozwoju instytucji. Prócz dotychczasowych 
czynności oszczędnościowo - przekazowych za- 
początkowano dział ubezpieczeń na życie, oraz 
rozszerzono zasiąg działalności Kasy tworząc 
nowe oddziały i ekspozytury w kraju oraz za- 
granicą, tam wszędzie, gdzie znajdują się 
większe kolonje polskie. 

Stabilizacja złotego (1926 r.) ugruntowała 
TEA = SA iimu a wi i subskrypcji. watela, a następnie dać żołnierski, obywatel. ZA!fanie do naszej waluty i stworzyła grani- ścia swej energji w innym, niż do Polski kie- й BU . i ы BN е 0 , obywate 2 2 : : 
runku. Ów nowy Likusi narzucał się, ja- HAWANA. PAT. Sytuacja na Kubie jest hawańskich, otoczonym przez żołnierzy, Opu- le OE Ards = ski przykład innym. Potężna organizacja, ©- e Pa de aa rim 
ko niemal konieczność wskutek znacznego fer- w dalszym ciągu bardzo groźna. Stany Zjed- ściło gmach hotelu bez AZ SĘ 5 z Raje ode oo: nę eee ar mea = ilość oszczędzających jak i suma ich wkła- mentu na Węgrzech, które pragnęły się wy- "oczone pośpiesznie ściągają do Kuby flotę wo- rowe ci uzałeżnili powrót žby przeka równo wielkiego jak EE a :g0, usiłuj rzelcom współczesnym ich gów. я 

zwolić z narzuconego im brutalnego panowa- 
nia Habsburgów. Otwarta wałka Węgrów z 

'_ Austrją, walka, w której po stronie węgiet- 
skiej walezyli ochotnicy polscy pod wodzą 

„‚ W obecnej chwili w pobliżu wybrzeży 
Kuby znajduje się 30 amerykańskich okfętów 
wojennych. Grupa uzbrojonych mężczyzn do- 

konała rewizji w rezydencji konsula Stanów 
Zjednoczonych, nie stosując jednak żadnych 

zania władzy rządowi koncentracyjnemu z Ce- 
spedesem na czele. Kubański minister wojny 
w rządzie Cespedesa zażądał formalnie od 

junty rządzącej przywrócenia władzy  Cespe- 

desa. Według ostatnich informacyj junta po- 

Zkolei przybyła delegacja Rady Naczelnej 
Kupiectwa Polskiego w osobach prezesa Hen 
ryka Bruna i dyr. Wenzla, która zgłosiła 
dobrą wolę i chęć kupiectwa partycypowa- 
nia w pożyczce narodowej. 

zadanie ułatwić. Nie znaczy to, by ich praca 
nie była warta najżywszego szacunku i u- 
znania. Niemniej ułatwienia, z jakich korzy- 
stają dzisiaj Strzeley, pociągają”za sobą obo- 
wiązek wykazania się odpowiedniemi wynika- 

Od 1924 do 1932 wkłady zwiększyły się 
o 438 milj. zł, a w roku 1932 przyrost kapitału 
wynosi ogółem 115 milj. zł. Te cyfry są naj- 
lepszym dowodem żywotności P. K. O. coraz 
potrzebniejszej, coraz popularniejszej. 

Hieronima Lubomirskiego, skończyła siė klė- aktow gwažtu. stanowił przywrócić stanowisko prezydenta, Prezes Polskiego Radja min. Pułaski zgło mi pracy. Dzisiaj Strzelec już nie na wąz- Czy to w handlu, czy w urzędach, wy- 
ską Węgrów. Rząd wiedeński straszliwie się 300 oficerów armji i marynarki kubań- które powierzone ma być osobistości wybranej sił się celem zaofiarowania całkowitego współ kiej grźędzie sieje swoje ziarno. Dziś rzuca je dawnictwach lub organizacjach społecznych 
mścił za zuchwałe pragnienie wolności. 

Spadają głowy największych  patrjotów 
węgierskich, inni szukają ratunku zapomocą 
ucieczki. Wówezas znalazł się na ziemi turec- 
kiej główny reprezentant narodowej wałki wę 

` 

gierskiej, bohaterski 25-letni Emeryk ТеКей, ( 
ożeniony z wdową po Rakoczym, dzielną i 
odważną Heleną. Tekeli zjawił się w Turcji 
w momencie najwłaściwszym, bo Kara Musta- 
ia pragnął czynu, przygotowywał się do woj- 
ny i tylko szukał sposobu i wyraźnego celu. 
Fmeryk Tekeli w znacznym stopniu ułatwił 

Kara Mustafie wyjaśnienie sytuacji i wyzna 

czenie kierunku wyprawy. 

* W roku 1682 wojna była już zdecydowa- 

na. 
° Kara Mustafa gromadził zapasy wojen- 

dał wszelkich starań, aby stworzyć wielkie 
przymierze obronne, wciągając do niego Pol- 

skę. 
Folska znajdowała się w sytuacji wyjąt- 

kowej, która utrudniała powzięcie decyzji z 
Turcją, był zawarty pokój i Tureja nie ro- 
biła kroków zaczepnych. Ale pokój nie mógł 

zadowolić Polski chociażby już dlatego, że 
Kamieniec Podolski traktatem  kurawińskim 
pozostał poza granicami Rzeczypospolitej, 

czego nie można było przeboleć. Więc wojna 
z 4urcją? — ale obok Niemeów i wbrew in- 
'eresom Francji, która wówczas miała tak 
znaczne wpływy na politykę polską? (dy 
krwawił się Kamieniec, Niemcy bynajmniej 

nie śpieszyli z pomocą Polakom, ścierającym 
"się w nierównej walec z Turkami... Pomagać 

skiej, którzy schronili się w jednym z hoteli przez juntę. 

Poszukiwania balenu polskiego 
NOWY YORK. PAT. Według doniesień z 

Quebec, bałon o barwach zielono - czerwono - 
niebieskich widziany był tam w czasie przelo- 

i rozpoznany jako balon polski, biorący 
udział w zawodach o puhar Gordon - 

NOWY YORK. PAT. W kołach oficjalnych 
panuje poważne zniepokojenie losem dwóch za- 
ginionych balonów, polskiego i amerykańskiego 
biorących udział w zawodach o puhar Bennetta 
Ambasada polska łctość stanu wystąpiły 

łącznie do rządu kanadyjskiego aby zarządził 
poszukiwania w imieniu Polski i Stanów  Zjed- 
noczonych z podziękowaniem i prośbą o dalsze 
ich kontynuowanie. Istnieje jednak nadzieja 
że lotnicy wylądowali na odłudnym Labradorze, 
lub północnej Kanadzie z zapasem żywności 
na 4 dni. 

W powietrzu mogli się oni utrzymać 

najwyżej do środy włącznie, 

Zestrzelonych letników polskich 

sprawie wydania lotników polskich, uczestników 
raidu turystycznego T. Tyrałę i Br. Włodarczy- 
ka. W wyniku konferencji władze sowieckie 
zgodziły się na wydanie samolotu i rannych lot- 

ników. ‚ 
Wczoraj na stronę sowiecką koła Žurakow- 

szczyzny przekroczyło dwóch mechaników pol- 
skich, którzy udali się do strażnicy 
Marzeckino, gdzie znajdowali się polscy lotnicy 

ziono ją do Stołpców. Ze Stołpców samolot 
wraz z lotnikami odjedzie do Warszawy. Pod- 
czas wypadku Tyrała uległ złamaniu ręki, zaś 
Włodarczyk ogólnym potłuczeniom. 

Lotnicy należą jak pisaliśmy do Aeroklubu 
śląskiego samolot ich S. I oznaczony konkur- 
sowym mumerem „13* przeleciał już przeszło 
100 tys, kim. 

°° Dziś ostatni dzień konkursu lotniczego 
WARSZAWA PAT. — 9 bm. przybyli do 

Poznania uczestnicy 5-g0 krajowego lotnicze- 
go konkursu turystycznego, którzy nocowali 
w Katowicach. W Poznaniu odbył się lot na 
orjentację dla 10 zawodników: Wysiekierskie 
go, Hirszbanda,, Halewskiego, Latwisa, Pro- 
naszki, Drzewieckiego, Rogalskiego, Chorzew- 

skiego, Grzeszczyka i Jonikasa. — Wszyscy 
zawodnicy uzyskali po 100 punktów. Dnia 19 
bm. ostatni dzień lotu okrężnego z Poznania 
do Warszawy na ogólnym dystansie 782 km. 
Pierwsze samoloty spodziewane są na lotnis- 
ku warszawskiem o godz. 17. Zakończenie lo- 
tu nastapi między godz. 18 a 19-tą. 

  
  

  

  

udziału Polskiego Radja w dziedzinie propa- 
gandy pożyczki. 

Odwiedził również komisarza generalnego 
b. premjer i b. minister skarbu prof. Wł. 
Grabski, prezes T-wa Ekonomistów i Staty- 
styków Polskich w Warszawie. 

Centralny Związek Zawodowy Pracowni- 
ków Zakładów Miejskich Użyteczności Publi- 
cznej w Holsce, oddział Gazownia, zgłosił ców 
nież swój akces do pożyczki. 

® 
| „BA 

  

oburącz daleko i szeroko na rozległe pole no- 
wego życia polskiego. Oby plon wzeszedł prze- 

obfity. . 
W. Dobaczewska. 

  

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAÓ 
BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMODZIAŁO- 

WE WYROBY Z WŁASNEGO LNU 

ZWIĄZKU SPÓŁEK ZAROBKOWYCH s-ka Akcc. 
ODDZIAŁ WILEŃSKI 

WILNO, MICKIEWICZA 18. | 
CENTRALA W POZNANIU 

dziądz, Lublin, Radom, Sosnowiec, 
Piotrków, Kielce, Bielsko, Gdańsk 

Kapitał zakładowy Zł. 22.000.000 
Przyjmuje wkłady w walutach obcych oraz 

w złotych w złocie 
zapewniając najwyższe oprocentowanie do 3 proc. 

Załatwia wszelkie czynności, wchodzące w zakres bankowości. 
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UWAGA 

ZAKLAD KRAWIECKI 

# 

1 

„nazwisko wlasne, lub też na 

pierwszym krokiem organizacyjnym jest otwar- 
cie sobie rachunku w P. K. O. — Pocztowej 
Kasie Oszczędności, to też gdy w 1924 roku 
jedna książeczka oszczędnościowa P. K. O. 
LV. 2 eż na 500 mieszkańców, w 

co mieszkaniec iadał książ 2 w 1982 cm 33ci O R 
„Jakież udogodnienia i korzyści 

tak popularna instytucja? Łatwo na to 
odpowiedzieć. 

daje ta, 
pytanie 

Wkłady oszczędnościowe, złożone w Р. К.” 
O., są wolne od zajęcia i sekwestru d - 
kości 2,500 zł. SA 

Książeczki oszczędnościowe P. K. O. moga 
służyć jako kaucje i wadja licytacyjne. - 

A z K. 0. bezwzględnie gwarantuje właści- 
cielom książeczek tajemnicę co do wkładów i ich wysokości. 

„ Wpłaty i wypłaty z książeczek oszczędno- 
ściowych Н К O. uskuteczniač można w ka- 
żdym urzędzie pocztowym lub Oddziale PKO 

ne i ściągał wojska. Przeciwstawiał się mu bolszewicy wydali wraz z samolotem ё 2 S bez względu na miejsce wystawienia ksią- 
papież Innocenty XI, który przeczuwając WILNO. Na pograniczu Koło Rubieżewicz oraz uszkodzony samołot.. Mechanicy zdemon- Oddziały: Warszawa, Łódź, Kraków, Lwów, a : в 
niebezpieczeństwo zamiarów tureckich, dokła- odbyła się polsko - sowiecka konierencja w towali maszynę i autem ciężarowem  przewie- katowice, Bydgoszcz, Toruń, Gru- ędzający w P. K. O. nie ponoszą żadnych kosztów korespondencji z urzędami po- 

cztowemi i P. K. O., dotyczącej wkładów. 
„ Wkłady oszczędnościowe przyjmuje P. K.O. 
już od 1 zł. począwszy. 

Oszczędności w P. K. O można składać na 
1 . na rzecz innej osoby. 

Ale to nie wszystko jeszcze, Pozostaje do 
omówienia nowowprowadzony i cieszący się co- 
raz większem wzięciem dział ubezpieczeń na 
życie oraz akcja pomocy wychodźcom. 

Do tej sprawy jeszcze powrócimy. W. T. 

Nieudany wybryk komu- 
nistycznych gołębiarzy 

WILNO Miejscowi wywrotowcy korzysta- 
jąc ze zjazdu strzeleckiego w Wilnie postano- 
wili usilić agitację co się wyraziło na wczoraj- 

  

szym występie, nieudanym dzięki czujności 

  

8T. KRAUZE 
"Ul. Wileńska 32 m. 2, I p. Tel. 15-51. 

Poleca nowości sezonu 
j wykonywa jak z własnych tak i powierzonych 

materjałów podług ostatnich modeli, 
po cenach bardzo przystępnych. 

władz bezpieczeństwa. 
Mianowicie wczoraj około godz. 10-tej rano 

gdy oddziały strzeleckie były zgrupowane 
przy kościele św. Kazimierza koło Ratusza — 
aresztowano czterech osobników — żydów 
przy których znaleziono gołębie z czerwonemi 
szmtkami i bibułą wywrotową. 

Komunistów osadzono w _ areszcie. 

  niewdzięcznym Niemcom i , walczyć z Węgra- 
mi, których się tak niedawno popierało i któ- 
rzy teraz będą się znajdowali obok Turków?.. 
Albo też, jak radził wielki kanclerz koronny, 
Jan Wielopolski, zachować zbrojną  neutral- 

"ność i stać się tym przysłowiowym trzecim, 

który korzysta z walki dwóch przeciwników ?.. 
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Skazanie defraudanta 
LIDA. Wyrokiem Sądu Okręgowego, Wy- stwa były rewident Kontroli Skarbowej Adam 

działu Zamiejcowego w Lidzie, został skaza- Buratowski, który w latach 1925-26 zdeiraudo- 
ny na Irok więzienia i na dwa lata utraty wał sumy, Ściągnięte z tytułu grzywien za 
praw oraz zapłacenie 1320 zł. Skarbowi Pań- przestępstwa skarbowe. 
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Ceniralna Kasa Spółek Rolniczych - 
ZAŁOŻONA W 1909 r. 

ODDZIAŁY: WARSZAWA, KRAKÓW, LWÓW, TORUŃ, ŁUCK, WILNO 
KAPITAŁY WŁASNE Dn. 1, VII-33 r. — ZŁ. 6.909,000. — 

Przyjmuje wkłady na rachunki bieżące JU) У ą 

(wkłady zwrotne na każde żądanie lub terminowe) i 
(czekowe) i książeczki oszczędnościowe 

zapewnia 

najwyższe oprocentowanie — obecnie do 8 proc. 
Zebrane fundusze Centralna Kasa przeznacza na finansowanie rolników, zorga- 

nizowanych w 3.000 — różnych spółdzielni rolniczych. 

670.000 rolników z tych spółdzielni gwarantuje i 
Kasy całym swoim majątkiem: ziemią, budynkami i inwentarzem. 

za pożyczki z Centralnej 

DAJE WIĘC CENTRALNA KASA CAŁKOWITE ZABEZPIECZENIE 
I NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE WKŁADEK. 
OSZCZĘDZAJCIE I LOKUJCIE SWE OSZCZĘDNOŚCI 

CENTRALNEJ KASIE SPÓŁEK ROLNICZYCH 
w Wilnie, ul. A. Mickiewicza Nr. 28, Tel. 13-65. 
  

Zjazd działaczy 

  

gospodarczych 
i społecznych B.B.W.R. 
DRUGI DZIEŃ й 

zdu, to znaczy w sobo- 
ię w dalszym ciągu ob- 

cyj. 

W drugim dniu zj 
tę od rana odbywał 
rady komisyj I s 

Komisje: rolx zemysłowo : handlowa, 
samorządowa i pracy — obradowały we wła 
snym zakresie, Wygłoszono ogółem na wszy- 
stkieh komisjach 1 sekcjach dwadzieścia re- 

  

   

         

feratów, po których sprecyzowane szereg 
wniosków i tez: 

Zrealizowaniem wyników prace poszczegól- 

  

    nych kom: zajęła 
eja przewadniezących kon 
tów pod przewodnictwem rektora 
Staniewicza. 

Gotowy już materjał w postaci szezegėlo- 
wo opracowanych wniosków i tez przedsta- 
wiono na końcowe plenarne zebranie zjazdu, 
które odbyło się o godz. 17 w sali Izby Prze- 
sysłowo - Handlowej 

Zebranie otworzył przewodniczący p. sena 
tor W. Abramowiez witając przybyłych w 
dniu wezor m gości Lwowa, Krakowa, 
Śląska i ynia, którzj 
strzełeckiemi wzięli udział w walnem zebra- 
niu zjazdu. 

W dalszym ciągu powitał p. senator Ab- 

ię specjalna konferen- 
isyj oraz referen- 

USB W. 

  

  

      

  

   

    

    

    

ramowiez grupę obecnych na sali dziennika- 
i k rzy czechosłowackich i wzniósł ok: 

cześć narodu czeskiego i prezydenta M. * 
ka. Skolei przystąpiono do odczytania i u- 
chwalenia tez, wysuniętych przez poszczegól- 
ne komisje i sekcje. 

Komisja rolna (przewodniczący — rektor 
USB dr. W. Staniewicz): dla ożywienia i u- 
przemysłowienia rolnietwa wileńskiego zwró- 
eić należy szczególną uwagę na te gałęzi 
przetwórstwa rolniczego, które są najbardz 
przystosowane do naszych warunków loka|- 
nych. 

4 więe: przeróbka słomy i włókna lnia- 
nego, wyrób wędlin litewskich oraz konserw 
mięsnych, przemysł mleczarski, ze szczegól- 
nem uwzględnieniem  serow. wa, przemysł 
rybny (konserwy). Niezależnie od tego rolni- 
ctwo winno dążyć do ia wyższych 
kontyngentów dla gorzelń istniejących i 

    
      

    

  

  

   

  

      
   

    

łatwienia budowy nowych. 
finansowo - rolnych 
e zastosowanie 

rządzeń oddłużeniowych w stosunku do r 
ka. Spółdzielezość rolnicza winna znaleźć zro 
zumienie i poparcie , wśród  najszerszych 
rzesz rolniczych. 

W dziedzinie akeji lniarskiej tezy dotyczy 
ły standaryzacji lnu, udoskonalenia metod 
przerobu, oparcia przemysłu samodziałowego 
0 Bazary Przemysłu Ludowego i zwiększenie 
spożycia wyrobów lnianych przez przemysł i 
rołnietwo. 

Organizacja wileńskiego rynku mięsnego 
wyraziła się w tezach, omawiających utworze 
nie w Wilnie komisji notowań cen, ulepszenia 
rzeźni wileńskiej, instalacje utylizacyjne, bu- 
tiowę ehłodni. Komasację i parcelację uieto 
w tezy, wypowiadające się za przydzieleniem 
zapasu ziemi drobnym  gospodarstwom  rol- 
mym oraz potanieniem technicznego przepro- 
wadzania  komasacji. 

Komisja przemysłowo - handlowa  (prze- 
wodniezący p. R. Ruciński): położyła nacisk 
ńa zwiększenie pojemności rynku wewnętrzne 
go przez stosowanie ulg taryfowych, wyzyska 
nie Funduszu Pracy i finansowanie inwestv- 

"€yj drogowych przez odrobienie zaległych po- 
datków. 

„ W kilku poszczególnych tezach zazębiały 
się wyniki prac ko: przemysłowo - han 
łowej z pracami komisji rolnej. Np. w spr 
wię przetworu lnu i innych surowców ioka|- 
вуей — tezy obu tych komisyj są niemal iden 
tyczne. Wykorzystanie przeróbek drewna, Inu, 
1 skór daje poważną pozycję gospodarczą.— 
Artykuły drugorzędne, jak grzyby, jagody 
łeśne, zióła lecznicze, raki, leszczyna, rogoży- 
ma itp. — mogą stać się źródłem zarobków 
dla ludności wiej j. 

Wśród tez komisji handlowo - przemysło- 
wej zasługuje na podkreślenie ta, która zale- 
ea organizacjom gospodarczym szczegółowe 
zbadanie przyczyn unieruchomienia wielu ob- 
jektów gospodarczych i poczynienie kroków 
do ich ożywienia. 

W sprawie nawiązania stosunków handio- 
wych z ZSRR tezy komisji przemysłowo - 
kandlowej wypowiadają za intensywną 

         

     

    

   

  

  

  

    

   
    

        

   

się 
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NIEMIECKA 26, 

wraz z delegacjami z 

    
     

   

    

  

HURT — SKŁAD FUTER — DETAL 

CHI. FAJN 
WILNO, 

wymianą handlową przez martwą dotychczas 
granicę wschodnią. 

Tezy sekcji rzemieślniczej zreferował pre 
zydent wileńskiej Izby Rzemieślni Ww. 
Szumański, kładąc nacisk 
przez rzemi i 
konjunktu 
nietwo, ceg. wo, wikliniarstwo, itp. 
omawiając potrzebę należytej organizacji 
szkolnictwa zawodowego. 

Komisja samorządowa (przewodniczący 
prezydent m. Wilna dr. W. Maleszewski) wy 
sunęła tezy, dotyczące naprawy błędów sa 
rządów poprzednich, budowy sieci komun 
yjnej o znaczeniu gospodarczem i tu 

cznem, uporządkowania mię: iš 
munikacji autobusowej (nadzwyczaj pałąca i 
aktualna kwestja!), budowy szkół pr 
mocy odrabiania zaległości podatkowy: 

nad wyzyskaniem energji wodnej Wileń 
my dla cełów elektryf: j 

Komisja pracy (przewodnie 
owski) w tezach swych r 

sskania Funduszu Pr 

  

       

    
k, białoskór 

      

   

  

   
  

        
     

    

p, sta 

    

   

  

   

  

    

  

     

  

   

     

zakres ewentualnych robót drogo- 
1 orfowych. 

Po. odezytaniu i 
klamację, ogólne sprawozdanie z p 

ił rektor USB dr. W. Stanie 
Reasumując tok i wyniki obrad, zwrócił 

p. rektor uwagę na zasadniczy ton, jaki pa- 
nował na zj ie. Obok trzeźwego i realne- 
go pojmow zadnień chwili, obok zro- 
zumienia powagi sytuacji — w obradach z 
du przebijał spokoj optymizm, pochodzą”! 
z wiary we własne siły. 

"O ile przed trzema latv wvsuwaliśmy nie- 
iczoną iłość żądań pod adresem rządn, © ty- 

zwracamy się przedews kiem do 
ków wła sh. Jest to wy twardej 

А a ten postęp kultury gospo- 
darezej policzyć należy do pozytywnych re- 
zultatów krvzvsowej sytuacji. 

Obok nastroju — drugi pocieszający mo- 
ment zas je na podniesienie w obradach 
zjazdu. Z i solidarność w pracach, 
wspólnota w wysiłkach i doeiekaniach po- 
zwala s się konkretnych wyników. 

ie trzeci moment — to rozszerze 
o dobrobyt naszej ziemi do rozmia 

i o całość gospodarki państwowej. 
Dominantą obrad było nie odwoływanie się 
do władz o pomoc, lecz męskie i zdecydowa 
ne szukanie środków zaradczych w sobi 
Rozbudzenie własnej inicjatywy i energji do 
piero upoważnia do zwracania się o pomoe 
zgóry. * 

ząd zawsze idzie na spotkanie wszelkiej 
rzetelnej pracy. Dowodem tej życzliwości rzą 
du jest obecność na zjeździe tak zasłużonych 
na naszych ziemiach działaczy jak b. prem- 
jer A. Prystor i jego dzielna małżonka, któ- 
rej pracy tyle-wieś nasza zawdzięcza. 

Zastanawiając się, jak możemy sami zacząć 
zwalczać bezwład k ysu, stanął zjazd na 
hardzo szezęśliwie wybranej podstawie. Wnio- 
ski i tezy są zastosowane do realnych na- 

ych możliwości, a to już implicite zawiera 
w sobie dużą dozę powodzenia przedsięwzię- 
cia. 

   

uchwaleniu tez przez a- 
jazda 

  
     

    

    
     

     

    

  

    

      

    
     

   

  

      

     

  

   

    

   

  

  

   

      

   

    

   

To też wyrazić należy przekonanie, iż 
skutki obrad zjazdu wileńskiego nie każą na 
siebie czekać. = 

Wilno w okresie Targów, na których poka 
zało możliwości rozwoju swych zier żywi-    

        
    

ło się i zatętniło ruchem. Walka z k em 
я zapoczątkowana. Skoro tak jest i ro 
stosunek do państwa zmienił się zasadniezo, 
bo zamiast dawnego „dai** dochodzi do Sło- 
su hasło pomocy państwn — z pełnem zrozu- 
mieniem winna spotkać się subskrypeja poży 
ki narodowej. Może nie damy państwu sum 
dużych, ale napewno lista subskrybentów z 
ziemi wileńskiej będzie długa. 

ZAMKNIĘCIE ZJAZDU 

przewodniezą- 

   

Na zakończenie przemówił 
*ey zjazdu p. senator W. Abramowicz. 

— Dużo może, kto musi. Wileńszczyzna 
nie pozostanie w tyle wysiłków całego spole- 
czeństwa polskiego. Prace zjazdu wileńskiego 
będą "miały ciąg dalszy na zjazdach powiato- 
wych, a potem w terenie. Pierwszy krok zo- 
stał zrobiony. 

Dziękując wszystkim za wzięcie udziału w 
zjeździe i za pracę, zamknął p. senator Ab- 
ramowicz obrady zjazdu. 40. 

A 

   
   

Dbaj o swoje zęby: 

Stosuj PULSĄ pastę do zębów. wpa 5049] 

    

"tei. Nr. 251. 

Otrzymano w wielkiej ilości rozmaite fun ra zakupione na ostatnich targach zagra- ' 
nieznych. Sprzedaż po cenach hurtowych na najwygodniejszych warunkach spłat. — otrzymuje zawsze towar tylko wysokowartoś- 

Przyjmują się futra do wszelkich reparacyj. 
  

  

NA JE 

do Domu Tow. - Przemysł. 

    

Okrycia damskie, jesiotki, męskie, suknie, garnitury, materjały okry- 
ciowe i sukniowe, szale wełniane, kapelusze fileowe, pilśniowe i 
nowości sezonowe już nadeszły w dużym 'wyborze 

BRACIA JASŁKOWSCY 5. A. 
Mickiewicza 18, tel. 7-38. 

SIEŃ 
inne 

  
p 

С. ! 
gdzie s 

  

gr. 
— 71 
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Prosimy zwiedzić nasz nowootworzony dział cen jednolitych 

edajemy artykuły pierwszej potrzeby po cenach: 

AAAA Aż AAA AAAA A Ak A AA Ab A AAAA AA AA AAA A A AAA ŻA AA ŁA A AAA ŁAŁ AA ŁAŁ AA AAA ŁAŁ AAAA GA AAA 

zł. 1,50 
zł. 2.00 i 

zł. 2.50 

  

       

    

„ i Jajczarskich posiadający 

зОМ 

KRONIKA 
© 

ERRA 

Niedziela 

Dziś TĘ 
Mikołaja 

Jutro 
Prota i Jacka 
ORD 

KOMUNIKAT STACji METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

Z DNIA 9 WRZEŚNIA 
Ciśnienie średnie: 766. 
Temperatura średnia: 10. 
Temperatura najwyższa: +11. 

Temperatura najniższa: -r8. 

Opad:* ślad. 

Wiatr: północny. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 

PROGNOZA POGODY P..M.-a 

"na dzień dzisiejszy: 
cami mgła lub dżdża. 

północno- 

Wschód słeńca g. 4,42 

Zachód słońca g. 5,50 

  

Chmurno, mi 
Chłodno. Słabe wiatry północne i 
zachodnie. 

KOŚCIELNĄ 
— Jubileuszowa pielgrzymka do Katwarji— 

Dnia 10 października r. b. © godz, 7-ej rano 
odbędzie się Msza św. w Kościele św. Kazi- 
mierza. Po Mszy św. wyruszy pielgrzymka ju- 

  

bileuszowa do Kalwarji pod przewodnictwem 
O. Ks. Antoniego Wiłusza. 

Uprasza się wiernych jaknajliczniej wziąć 
udział w pielgrzymce. 

ŻAŁOBNA 

—W rocznicę tragicznej śmierci ś.p. Żwir 
kii Wigury. W dniu 11 września r.b. pr 
pada rocznica Śmierci ś.p. pilotów por. Żwirki 
i inż. Wigury w dniu tym, staraniem zarzą- 
du Komitetu Woj. Wileńskiego L.O.P.P. od- 
będzie się nabożeństwo żałobne w kościele św. 
Jana o godzinie 10 rano, na które Zarząd Ko- 
mitetu W: Wil. L.O.P.P. uprzejmie zapra- 
sza wszystkich, kto zechce uczeić pamięć na- 
szych bohaterskich pilotów. 

MIEJSKA. 

— Autobusy do Pośpieszki. Z dniem 1 
11 września zostaje przerwana komunikacja z 
Kolonją Magistracką. Wozy linji Nr. 3 będą 
dochodziły do Tramwajowej. 

Do Pośpieszki wozy będą kursowały do- 
jazdowo w następujących godzinach: 

od Cerkwi 6,45 15,20 19,20 
z placu Katedralnego 6.55 15,30 19,30 
z Tramwajowej 7,06 7,31 15,41 16.06 19,41 

20,06, 
z Pośpieszki 7,21 7,46 15,56 16,21 19.56 

20.21. i 
Z dniem 11 września autobusy linji Nr. 7 

będą rozpoczynały kursowanie od godziny 7, 
zamiast od 6-tej, jak dotychczas. 

— Ostatni dzień Targów. Dziś o godz. 
8 wiecz, nastąpi zamknięcie Targów Północ- 
nych i Wystawy Lniarskiej. 

    

  

   

  

  

Bóle głowy są najczęściej wynikiem za- 
burzeń w działaniu żołądka i jelit. 

Woda Gorzka Morszyńska w dawce od 
1/4 д0 1` szklanki usuwa przyczynę choroby. 
Sprzedaż w aptekach i drogerjach. 

  

  

Obchód 250-lecia odsieczy Wiednia w Wilnie 
PORZĄDEK UROCZYSTOŚCI 

Jak już poprzednio powiadamialiśmy — 

uroczystości obchodu 250-lecia Odsieczy Wied- 

nia rozpoczną się w Wilnie — dziś w dniu 10 
września. W dniu dzisiejszym odbędą się tyl- 
ko uroczystości wyłącznie kościelne, na które 
złożą się uroczyste nabożeństwa z kazaniami 
okolicznościowemi. Zaznaczyć należy, że jest 

to pierwsza faza obchodu. Dalsza część uro- 
czystości odbędzie się w dniach 23 i 24 wrze 
śnia rb., kiedy to wojsko, po powrocie z ma- 
newrów będzie mogło wziąć udział w obcho- 
dzie. 

Chodz 
  

W dniach 23 i 24 wrześnią uroczystości 
będą miały charakter ogólny. Rozpoczną się 

capstrzykiem wieczorem 23 września, a następ 
nie w dniu 24 września odbędą się na terenie 
całego województwa uroczyste nabożeństwo, z 
udziałem wojska, i organizacyj społecznych, 

defilady, zbiórki na cele konserwacji Oleska 
i tp. 

W dniu tym odbędzie się w Wilnie uro- 
czysta msza polowa na Placu Łukiskim i po- 

tem defilada na ul. Mickiewicza (u wylotu 
ul. Tatarskiej). ` 

еро Т 
  

Wystawa hodowlana 
Wczoraj nastąpiło otwarcie Targów i Wy- 

stawy Hodowlanej składającej się z koni, by- 
dła, owiec i trzody chlewnej. Wystawa zaję 
ła część ogrodu Cielętnika. Po prawej stro- 
nie od wejścia ustawiono klacze, dalej konie, 
bydło i trzodę. Wystawiono: ogierów 32, ko 
ni remontowych 84, klaczy zarodowych 34, ko 
ni różnych użytkowych 6 i 2 hodowlane. — 
W dziale bydła rogatego przeważa polska ra 
sa czerwona. Znajduje się 11 krów i buhai. 
Wystawione owce należą do rasy wrzosówek 

i wystawione są przez 8 hodowców. W 
le eksponatów trzody chlewnej 
świnie wielkiej białej rasy angielskiej, którą 
wystawiły. chlewnie Karola Wagnera, Teodo- 
ra Jacewskiego, i Feliksa Zawadzkiego, a 
świnie rasy półkrwi angielskiej wystawiła 
chlewnia p. gen. Luejana Żeligowskiego. 

W południe odbył się przegląd wystawio- 
nych koni przez specjalnie wyłonioną komisję 
Przez cały dzień wczorajszy odbywał się za- 
kup koni remontowych dla wojska. 

  

ZWIĄZEK SPÓŁDZIELNI MLECZARSKICH 
i JAJCZARSKICH 

Jak zrozumiałą i jasną jest rola i zadanie ru- 
chu spółdzielczego dla gospodarczego życia 
Państwa, dla jego dobrobytu i potęgi wie już 
obecnie każdy. Powstałe niemal z gruzów Pań 
stwo Polskie ma spółdzielczóści wiele do zaw- 
dzięczenia to też działalność każdej placówki 
spółdzielczej jest obserwowana z zaintereso- 
waniem zarówno przez liczne rzesze konsumen 
tów jak i czynniki mające pieczę nad życiem 
gospodarczym Polski. 

Jedną z takich placówek — organizacyj 
obejmujących zasięgiem swych prae całą Pol- 
skę jest Związek Spółdzielni Mleczarskich 

: 1 w Wilnie jeden ze 
swych licznych oddziałów. 

„Nas, rzecz oczywista, interesuje specjalnie 
działalność oddziału wileńskiego (Końska 12) 
posiadającego na Targach Północnych efekto- 
wne i celowo pomyślane stoisko. 
Jak się okazuje wileński oddział Z. S..M. J, 
jest na terenie Wileńszczyzny pierwszą i je 
dyną organizacją prowadzącą racjonalnie han 
rel wyrobami produkcji zwierzęcej. Działal- 
ność ta nie ogranicza się do handlu jedynie, 
handlu w znaczeniu potocznem, a więc nabywa 
Niu i odsprzedawaniu. Związek, przez swój — 
doskonale przygotowany personel —instruuje 
wytwóreów, otacza ich opieką techniczną dą- 
żą do unormalizowania i uleprzania produk- 
cji i standaryzacji do potrzeb rynków zagrani 
cznych. 

Mając w swym zasięgu stale wzrastającą 
liczbę członków  ( spółdzielnie mleczarskie, 
zbiornice jaj i syrowarnie ) prowadzi Zwią- 
zek, przez swe oddziały, hurtowy i detalicźny 
zbyt produktów jak to: mleko, masło, jaja, 
sery itp. 

Choć firma jest już, na terenie całej Polski 
b. popularną (w Wilnie nie mniej niż w in- 
nych miastach) wiele osób nie wie, jeszcze, na- 
czem polega tajemnica jej powodzenia. 

Zagadka jest prosta. 
- Wszystkie przeznaczone do sprzedaży produ 

kty są, ( przez fachowy personel ) dokład- 
nie analizówane i badane, to też kansument 

ciowy, jest zadowolony i mimowoli potem 10- 
zyskuje dla firmy nowych odbiorców. 
Stale duży ruch klienteli nabywającej de- talieznie zawsze świeży i wyborowy towar 

jest najleprzym miernikiem powodzenia firmy 
Oddział wileński egzystujący od 1923 roku 
ma w Wilnie trzy punkty sprzedaży: hurto - 
nię (wraz ze sprzedażą detaliczną) przy ul. 
Końskiej 12 oraz sklepy przy ul. Sosnowej 11 
( Zwierzyniec) i W. Pohulanka 19 Nie łas- 
wiejszego jak wybrać się do jednego z wspom- 
nianych sklepów : Końska 12, Sosnowa 11 i 
W. Pohulanka 19, aby przekonać się naocznie 
o prawdziwości tych słów, które nie są tric- 
kiem reklamowym lecz wyrazem uznania dla 
celowej i niezwykle pożytecznej pracy Związ- 
ku Spółdzielni Mleczarskich i Jajczarsł 

Mówiąc o działalności Związku zaznaczyć 
należy, że posiada on oddziały we wszystkich 
większych miastach Polski, jak: Warszawa 
(centrala i sklepy), Poznań, Łórź, Lublin, 

    

     

    

  

cie tego aparaciku, Ę , 

Toruń, Łuck, Równe, Sosnowiec, Grudziądz 
Baranowicze oraz Wilno. 

Działalność oddziału wileńskiego, ściślej, 
jego systematyczny rozwój uwidaczniają wy- 
mownie tablice i wykresy umieszczone w 
stoiskach Związku na Targach Północnych. 

Zresztą o wzrastającej popularności Związ 

ku Spółdzielni Mleczarskich i  Jajezarskieh 
wie w Wilnie każda gospodyni kupująca pro- 
dukty Związku. : 

Produkty te znaležė možna we wWspomnis 
nych wyżej sklepach Związku oraz w ka 
dym ze sklepów nabiałowych i  spożyw- 
czych, dokąd są codziennie dostarczane, a o 

wartości ich łatwo się przekonać. 
Wystarczy kupić, — na próbę. 
A więc: sklepy własne Związku przy ul. 

Końska 12, Sosnowa 1li W. Pohulanka 19 
oraz wszystkie sklepy spożywcze dostarczą 
wam wypróbowanej jakości masła, jaj, serów. 

W..T. 

FILTRATOR 
Co to jest? Bardzo pożyteczny i nadzwy 

czej przydatny w życiu eodziennem aparat 

do filtrowania wody. 
Spożywamy dużo wody, czy to bezpośred- 

nio czy pośrednio. W ogromnej większości 
wypadków woda jest twarda, o czem łatwo 
przekonuje nas kamień i osad, tworzący się 
w naczyniach kuchennych., 

Wyobraźmy teraz sobie, jak bardzo przy 

czynia się woda twarda do powstania i гох- 
woju sklerozy, artretyzmu i wszelkich cho- 
rób wątroby, nerek i żołądka. 

Kosmetyka racjonalna nie uznaje twardej 

wody. 
Zresztą w żadnej gałęzi gospodarstwa do- 

mowego nie znajduje zastosowania woda twar 

da. 
Pranie jest tańsze i lepsze w wodzie mię 

kiej, oszczędność paliwa jest wybitna, gdy wo 
da jest miękka itp. itp. 

Również w fabrykach wrogiem kotłów jest 
woda twarda. 

Wszystkiemu temu zaradzi łatwo „Filtra- 

tor''. Zbudowany przez polskiego inżyniera 
B. Rudzińskiego, odznaczony dyplomem hono 

rowym Ministerstwa Spraw Wojskowych — 
nie przedstawia żadnych trudności przy in- 
stalowaniu, jest bardzo trwały i posiada 
zdolność regeneracji, może być stosowany za 
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równo w domach prywatnych, jak i w pen- 
sjonatach, szkołach, restauracjach, fabry- 

kach itp. 
Estetyczny wygląd  „Filtratora'* pozwala 

zainstalować go na każdem miejscu. 

Minimalna cena umożliwia każdemu naby 

który ułatwia życie co- 
dzienne i chroni nasze zdrowie. 

Na Targach w Pawilonie Głównym „Fit- 
trator** posiada własne stoisko, skupiające 

tłamy interesujących się filtrem do wody. 

ZZ pamiątkową i album, 

  

przeważają 

KONSTANCJA Z DYCIŪW 

Wdowa po powstańcn 1863 r. 
Po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona Św. Sakramenta- 

mi zasnęła w Panu dn. 9 września 1933 r. Wyprowadzenie zwłok 
z domu żałoby (ul. Witoldowa 5 m. 6) do kościoła św. Jakóba od- 
będzie się dn. 10 września o godz. 4 p. p. Nabożeństwo żałobne dn. 
11.IX. o godz. 8-ej rano. Eksportacja na cmentarz Rossa tegoż dnia 
o godz. 4 m. 30 p. p.. O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i 
znajomych pogrążeni w nieutulonym smutku — 

CÓRKI, SYNOWIE, WNUCZKI I WNUK. 

Przy zepsutym żołądku, zaburzeniach tra 

wienia, niesmaku w ustach, bólu w skroniach, 
gorączce, zaparciu stolca, wymiotach, lub roz- 
wolnieniu, już jedna szklanka naturalnej wo- 

dy gorzkiej „Franciszka-Józefa'* zalecanej 

przez lekarzy działa pewnie, szybko i dodat- 
nio. Zalecana przez lekarzy. 

  

RÓŻNE 
— Na zjazd do Wiednia, Wczoraj wyje- 

chała do Wiednia delegacja kupców drzew- 
nych z Wileńszczyzny na ogólny zjazd mię- 
dzynarodowego porozumienia drzewnego. 

— Dziennikarze słowaccy, Wczoraj rano 
przybyła do Wilna wycieczka dziennikarzy 
słowackich w liczbie 11 osób z Bratisławy. 
Przywieži oni ze sobą medal złoty, księgę 

które zostały wręczone 
p. prezydentowi Małeszewskiemu w imieniu 
miasta Bratisława. Goście byli podejmowani 
obiadem przez Zarząd Syndykatu Dziennikarzy 
Polskich. Dziennikarze słowaccy zwiedzili Tar- 
gi Północne, po których oprowadzał ich czło- 
nek Zarządu Syndykatu i kierownik propagan- 
dy red. Święcicki. 

Pa południu dziennikarze byli obecni na 
Zjeździe. Gospodarczym B. B. W. R. o godz. 
6.40 wieczór opuścih Wilno udając się 
Lwowa. 

— Przedstawiciel fabryk duńskich. Z Ko- 
penhagi przybył wiczoraj przedstawiciel fabryk 
duńskich  wyrabiających maszyny do obróbki 
beczek i pertraktuje z Wileńską Izbą Rzemie- 
ślniczą w sprawie sprzedaży maszyn na warun- 
kach jak się wydaje zupełnie możliwych do 
przyjęcia. 

— Konfiskata. Ostatni numer „Głosu Wi- 
leńskiego" uległ konfiskacie za podanie  ten- 
dencyjnych i nieprawidłowych wiadomości, 

— Baczność, Peowiacy! — Dziś w nie- 
dzielę o godz. 8 m. 30 rano zbiórka na podwó 
rzu Federacji przed pochodem w związku z 
uroczystościarai strzeleckiemi. Obecność wszy- 
stkich niezbędna. 

— Podziękowanie. — Stowarzyszenie b. 
wychow. gimnazjum przy kościele Ś-tej Kata- 
rzyny w Petersburgu składa serdeczne ..Bóg 
zapłać** tym wszystkim szkołom wileńskim, 
które za naszem pośrednictwem "udzielały 

   

  

argach 
Do wyboru 

Pani musi zdecydować, jakie futro nabyć 

na zimę. 
W decyzji zaważy zarówno moda, jak in- 

dywidualne upodobania. Dobranie futra, „do 

twarzy** jest równie ważne, jak zastosowanie 

się do wymagań mody. 
Karakuły, nurki, cybety, skunksy, i popie 

lice, foki, źrebięta i oposy — co kto lubi i 

wybierze — wszystko obficie posiada na skła 
dzie znana firma wileńska M. Złatkowicz — 
(Niemiecka 33). 

"Próbki towaru z firmy M. Złatkowiez są 
do obejrzenia dziś jeszcze w Pawilonie Głów- 
nym na Targach. Szezegółowe zorjentowanie 
się w wyborze futer najlepiej przeprowadzić 
na miejscu w składzie firmy M. Złatkowicz 
przy ul. Niemieckiej 38. 

Bazary przemysłu lu- 
dowego 

Ruchliwa fala publiezności, przepływająca 
przez Pawilon Główny zatrzymuje się i tło- 

czy przy efektownem stoisku Bazarów Prze- 
mysłu Ludowego. 

Trójdzielne stoisko prezentuje różne dzia 
ły zastosowania lnu i wyrobów lnianych w 

życiu codzieńnem. 
Meble, obijane makatami ludowemi, suk- 

nie i stroje z płótna lnianego i najrozmait- 
sze przedmioty powszechnie używane jak opra 
wy książek, chustki, galanterja, pantofle itp. 
— wszystko to stoi pod znakiem lnu. 

Wyroby, które widzimy w Bazarach Prze 

mysłu Ludowego są przeniesione na teren 
miasta pracą wsi wileńskiej lub' nowogródz- 

kiej.. 
Stosowana sztuka ludowa tchnie prosto- 

tą i świeżością. Stosy wzorzystych tkania 
piętrzą się i przykuwają wzrok zwiedzają- 
cych. 

Ubrane w lniane kitle i twarzowe ezape 
czki panie, z uśmiechem obsługują liczną kli- 

jentelę. 

Urocze sprzedawczynie podnoszą jeszcze 
bardziej wartość towaru. To też rojnoi gwa 
тпо jest koło stoiska. Bazarów „Przemysłu Lu- 

dowego. - 
Gdybym miał z pośród wszystkich rzeczy, 

w stoisku tem zgromadzonych, wybrać naj- 
ładniejszą — musiałbym się dobrą chwilę na 
myśleć... 

Ładne są płótna białe, Śliczne ubrania z 
wzorzystego płótna, ale wprost nieporównane 

jest zastosowanie makat ludowych do obicia 
mebli. 

Pomijając już praktyczną stronę takiego с- 
bicia, nie można obojętnie patrzeć na prze- 
śliczną harmonję barw i linij stylowego sa- 
loniku. Nie dziwnego, że kilka kompletów 
sprzedano. ‹ 

Tylko takie meble powinniśmy posiadać 

— rodzona brzoza czeczotkowa i własne ma- 

katy wileńskie. (e). 
  

Mars. Raczkiewicz na Targach 
W dniu wczorajszym bawiący w Wilnie p. 

marszałek Raczkiewicz zwiedził szczegółowo 
Targi Półn. 

w YCIECZKI 
Przybyły wczoraj liczniejsze wycieczki z 

Warszawy, Katowie, Lwowa, Równego, Brześ 
cia, Wołkowyska itd. 
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działają tabletki Togal przy bólach reu- 
matycznych, podagrze, bólach i rwaniu 
w stawach, neuralgji i przeziębieniu. Już 
od przeszło lat 15-tu z najlepszem po- 
wodzeniem stosuje się przy tych scho- 
rzeniach tabletki Togal. Przeszło 6000 
lekarzy, w tej liczbie wielu wybitnych 
profesorów, potwierdziło skuteczność 
działania tabletek Togal. Spróbujcie i 
rzekonajcie się sami dziś jeszcze! Na- 

leży jednak zwracać baczną uwagę na 
nieuszkodzone oryginalne opakowanie. 
Do nabycia we wszystkich aptekach. 

Us“ (oga! 
śniadań w ubiegłym 1932 — 33.roku szkol- 
nym dla najbiedniejszej dziatwy szkół pow- 
szechnych. 

W szezególności zaś dziękujemy za wviąt- 
kowo wydatną pomoc uczniom państw. gim- 
nazjum im. Kr. Zygmunta . Augusta i ucze- 
nicom gimnazjum S.S. Nazaretanek. Te ostat 
nie już i w tym roku szkolnym same zaofia- 
rowały nam swą pomoce. 

Mamy nadzieję, że i 
dzie za ich przykładem. 

Prezeska Stowarzyszenia Zofja Kossowska. 

— Roboty na Wilji. Wobec zaobserwowa- 
nego spadku wody. prace nad regulacją dna 
Wilji mają być podjęte w przyszłym  tygod- 
niu. Wywrócony ekskawator zastanie podnie- 
siony w ciągu najbliższych trzech dni. 

  

reszta szkół przyj- 

i 
KREM „UTRASQL'. Ożywezy wpływ 

słońca na eerę i w dniach pochmurnych osią- 
ga się przy pomocy wykwintnego kremu 
„Ultrasol““, naświetlonego promieniami ultra 
fiołkowemi. Krzepi cenę i chroni ją równo- 
cześnie przed ujemnym wpływem zmian atmo- 
sferycznych. 

Sprostowanie 
Powołująe się na art. 21 dekretu w przed 

miocie tymczasowych przepisów prasowych z 
dnia 7-Il 1919 r. Dz. U.R.P. Nr. 14/19 poz. 
186, proszę o umieszczenie, w sposób w tym 
atr. wskazany, sprostowania wiadomości, po- 
danych w Nr. dziennika „Słowo'** z dnia 18 
sierpnia 1933 r. p.t. „Lądowanie samolotėw““. 
Sprostowanie ma brzmieć: 

Nieprawdą jest, jakoby koło wsi Birkań- 
ce niedaleko = Mironowszezyzny, lądował 
przyniusowo samolot wojskowy typu „,Potez** i 
jakoby rzekome przymusowe lądowanie ua- 
stąpiło z powodu defektu motoru. 

Nieprawdą jest, jakoby koło Lidy również 
lądował przymusowo wojskowy samołot z 5 p. 
lotniczego: *. 

Dowódca Okręgu Korpusu Nr. III 
inż. Litwinowicz gen. bryg. 

dr. med. ŁUKIEWICZ KAZIMIERZ 
Chor. skórne, weneryczne i. moczopłciowe. 

przeprowadził się na ul. Mickiewicza 
Nr. 24 — przyjm. 12—2, 5—7. 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. żołądka 
i jelit przyjmuje od 12 — 2 14—6 

Wilno, Kwiatowa 7, tel. 14-25, 

D-r. E. GLOBUS 
Choroby skórne i weneryczne 

powrócił 
Wileńska 22, tel. 590. 
„od 10—12 i 5—7, 

AST Per) 
MALA? PET 

IL KLINIKA WEWNĘTRZM 0, 5. 8, 
na Antokolu 

zawiadamia, że z dn. 12 września wznawia 

przyjmowanie chorych. — Ambnlatorjam Kli- 
niczne czynze w dnie powszednie od godz. 

9,30 — 11,30. 

Pierwszorzędne 
artykuły malarskie i t. p. - 

po cenach najniższych 

poleca 

SKŁAD FARB 
Franelszka RYMASZEWSKIEGO 

Kai i nas S S у аи й 
KAMRISTINRLRIP EISS TSO PTE 

KLINIKA 

OTOLARYKGOLOGICZNA 0. 8. B. 
(Antokol — Szpital Wojskowy) 

Z dniem 11 bm. rozpoczyna przyjmo- 
wanie chorych stacjonowanych i am- 
bulatoryjnych. Przychodnia kliniki 
czynna dla chorych na nos, gardło, 
krtań, i ucho od 10 do 12, dla wad mo- 
wy i głosu — od 13 do 14, prócz nie- 

dziel i świąt. 
R) 
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Tzoro „BLIŽNIĘTA UPiIĘKSZAJĄCE 
zdradzają Ci 

swą tajemnice 
  

Z 100 męžczyzn — napewno 9-u 
wyróżni wśród wielu innych tę ko- 
bietę. która posiada gładką, delikat- 
ną, białą skórę i piękną, jasną cerę. 
Nie można ukryć szpetnej skóry 

i brzydkiej cery pod grubą warstwą 
szminki. Toteż nie będzie już uspra- 
wiedliwienia dla brzydkich zmarsz- 
czek. rozszerzonych por, wągrów lub 
innych wad cery, o ile Pa 
tym oto „p . 
Od chu į przywraca 

tkankom żywotny, odinładzający i 
upiększający składnik, skóra jest wyy- 
bielona, odżywiona i odmłodzona 

  

   

  

      ZRÓBTĘ 
ŁATWĄ PRÓBĘ 

NAWŁASNEJ TWARZY 

  

Ten cenny składnik. otrzymany z 
młodych zwierząt, wchodzi 6becnie Spróbuj tej prosty meiody s a- 
w sklad jedynie nowego, znakomi- nia Kremów Tokałon  Odżywczych 
tego paryskiego Kremu  Tokalon: dla Skóry „Bliźniąt Upiększających”, 
na wieczór kolor różowy, na rano a podwoisz naturalne piękno Twej 

  

zaś kolor biały. W ten sposób star- 
cza, zwiędła skóra jest 
młodzona i zwiotczałe r 
rzy są wzmocnione i 

UARZAPĘ ZZA (5 EZ a 

skóry i cery. Jesi to jedyny nieza- 
wodny środek. Ręczymy za wynik 
w każdym adku, w przeciwnym 
zaś razie a 

      
   

  

    
        

Drzewka owocowe 
i krzewy 

dostarcza swoim członkom 

za gotówkę ir kredyt 

Chrześcijański 
Bank Spółdzielczy 

na Antokolu — Wilno — J4MKOWi 1В 
Zamówienia prosimy skierowywać 

niezwłocznie, czas nsgłi. 
  

   

  

Tajemniczy Marakesz, 
ukrył zazdrośnie, najpiękniejszą harysę 

„Meluka — kwiat Marakeszu” 

stolica fanatycznych Arabów... Oaza miłości, gdzie Allach 

„CASINO“ Od jutra 
w kinie 

  

Ostatni dzień! 

BRIGIDA H 

„Podrėž p ID 13 

Film cieszący się powodzeniem 

Oryginalne zdjęcia Wezuwjusza, 

Boska, fascynująca — kobieta siinks 

ELM w dramacie pełnym napięcia i pikanterji 

eślubna we troje” 
  

Czarująca para NORMA SHEARER w ramionach FREDERYKA MARCHA„.. Jekyll) 
najpiękniejszym flmie miłosnym, jaki kiedykolwiek wyprodukowano 

„. »„W$MIECH $ZCZĘŚCIA S... „HELIOS“ 
w nagrodzonym złotym medalem, 

  

„US 
Najnowsze tygodniki „Pat“ 

Dziśl Super film prod. „METRO* 1933,34 r. 

nu WALLACE ВЕЕЩУ czem o sta siose ns 
SERCE OLBRZYMA 

(oryg. tytuł CIAŁO Flesb) współudz. biorą: Karen Moriey i 
Ricardo Cortez. Film ten 0 wartošcisch zad: przewyższzj, 
„CZEMPA' i inae niezapomniane kreacje, — Nad program: 

a' i „Paramount'n*, „Początek o godz. 4, 6, 8 i 10,20 
  

  

(Dalszy ciąg kroniki wileńskiej) 

TEATR I MUZYKA 

— Ostatnie występy Marjusza Maszyńskie 
go w Bernardynce. — Dziś w niedzielę 10 bm. 
znakomity artysta teatrów Narodowego i Pol 
skiego w Warszawie Marjusz Maszyński wy- 
stąpi dwukrotnie: o godz. 4 po poł. (ceny 
żone) i o 8 m. 30 w. (ceny zwyczajne, 
ki i kredytówki ważnie) w swej wspaniałej 
3-aktowej komedji p. t. „Tak a nie inaczej* 

— Teatr muzyczny Lutnia. — Ostatnie 
przedstawienie: „Len'* i „Polska krew''. — 
Dziś po raz ostatni w sezonie regjonalny po- 
kaz - rewja „Len** w 4-ch oi 
dzony prologiem L. Wołłejki 
peretka Nedbala „Polska krew**. Obsada pre 
mjerowa z p. p. Gabrjelli, Haimirską, Molsk; 
Dembowskim, Szezawińskim i Tatrzańs 
na czele. 

Wycieczki oraz okaziciele kart uezestnic- 
twa na Targach Północnych korzy 
zniżek. Początek o godz. 8-ej wiecz., | 
o godz. 11,15 wiecz. 

— Dzisiejsza popołudniówka w Lutni. — 
„Polska krew** i „Len** ukażą się tylko raz 
jeden dziś o godz. 4-ej p. p. —poczem w 

    

AS
 

      

    

  

   

   

    

wa. Ceny miejsce ód 25 gr. 

  

  

„C. K. H. KRÓLEWSKA HUTA" 
Polskich Zakład. Przem. Cynk. Sp. Akc. w Będzinie 
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POLECAMY 

BLACHĘ OCYNKOWANĄ 
Do KRYCIA DACHÓW 

znanej marki 

)-( CENY FABRYCZNE )-( 
Prosimy zwrócić baczną uwagę na znak 
tabryczny „C.K.H. KRÓLEWSKA HUTA" 

iwystrzegać się naśladownictw 

cię 
PRIMA OUALIT 

  

Reprezentacja i składy fabryczne 

r.wo meratunG. BR. CZERNIAK i S-Ka 
WILNO, BAZYLIAŃSKA 6, Tel. 273, 

Sprzedaż hnrtowa: blachy CYNKOWEJ, czarnej, gwoździ, 

CEMENTU, PAPY i wszelkich artykułów bndowlanych, 

  

  w" 
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AA ` “ stan Ciel Ę £ ; «ról tenorów, najulubieńszy amsnt 

22 PAŃ ns Sioje URII 6 KJ 3 23 E M 0 J ! c A 
g o е 

53 22.000 osób 75 ! pieśni, ma i sty „KEG CyGanów 

Następny program: 

  

  

Dźwięzowe kino | 

„ROXY” 
MICKIEWICZA 22, 

tel. 15-28 

Kto stroskany i strapiony, kto chce zapomnieć o kryzysie, 

humoru, 

„ZGNA NA 
Zwi zmiana, CC RRC CRO 

  

  

ul. Zawalna 

Fabryka Naczyń Mieczarskich 

„KONSTANTEGO MILLERA" 

podaje do wiadomości, 

iż przedstawicielstwo na okr. Wil. swoich wyrobów 

WILEŃSKIEMO $PÓŁOZ. SYKDYKATOWI ROLNICZ. w WILNIE 

w Warszawie 

powierzyła 

9, tel. 3-23, skr, tel. „Rolnicze“. 
  

Jako przedstawiciel 

Muzyka króla kompozytorów Pawła Abrahama 7—Nad program: Najnowszy tygodnik Foxa i Magik Carpet — 
zdjęcia z Chin. Ceny popularne. -- Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20. 

— Poranek dla dzieci i 
ni. — Dziś o godz. 12,30 p.p. bardzo ciekewa 
opowieść W. Stanisławskiej 
eyrku'*, o dziwnych losach małej trójki upro 
wadzonej przez cyrkowców. Tak tr 
konanie ilustrowane muzyką i 
bogatym programem baletowym 
winy - Dolskiej 
zawodowych art 
łowską i 
żeń młodziutkie, 

raz grupy szkolne korzys 

Końska 1. W niedzielę, dnia 10 września 1933 

roku, odbędzie się wielki Koncert. Program 
wypełnią: Sergjusz Benoni, 
opery Chicago, oraz znana Śpiewaczka Hele- 
na Dal, b. artystka studji Stanisławskiego w 
Moskwie. Program zawiera arje z oper: Нга- 
bina, Faust, Carmen, Mefistofel, Borys Goda- 
now, Książę Igor, Dama Pikowa, Car Sołtan, 
Demon, Don Carlos, oraz romanse i 
kompozytorów : 

Wielhorski, Czajkowski, Prozorowski, i 
Akompanjament: prof. Rafał Rubinsztejn i 
Sergjusz Konter. Początek o godz. 8.15 wiecz. 

  

wisko schodzi z repertuaru. Obsada premjero- Ė 

liczna ope- 

  

   

    

   

atro w no 

  

młodzieży w Lut 

„Z pałacu 

jak wy 
śpiewem, Z 

studjum ta- 
wyborną grą małych, 
ów z p. p. Dunin - Ryet: 

Tatrzańskim na czele daje moc wra 
a nawet dorosłej publicz- 

i. Ceny najniższe od 25 gr. Wycieczki о- 
ają z ulg biieto - 

   

    

   

   

HELIOS — Serce olbrzyma. 
PAN — Arjana. 
ROXY — Żona na jedną noc. 

— Sala Konserwatorjum w Wilnie, ul. 

znakomity bas 

Niewiadomski, 

inni. 
Moniuszko, 

kieszonkowców uwijających 
dzających. 

ala ozynlkieh ZDROWIE I ŻYWOTNOŚĆ 
można utrzymać-od dzieciństwa 

do starości, jeżeli w każdym domu codziennym 
napojem jest OVOMALTYNA. Ta doskonała odżywka, składająca 

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

   
zapewnia zdrowie! 

Ceny: puszka 125 gr. Zl. 2— Fabryka Chemiczno - Farmaceutyczna 

250 gr. Zt.3.70, 500 gr. Zł.6.70 py, A. WANDER, Sp. Akc. 
KRAKÓW ( 

Do nabycia we wszystkich aptekach i drogerjach, — Próby i broszury wysyła 516 bezplatnie 

Bilety w cenie od 75 gr. do 5 zł. do nab, 
w „Orbisie'* (ul. Jagiellońska 1, v6g Micki 

- wieza), zaś w dniu koneertu w kasie sali Ko 
serwatorjum (ul. Końska 1) od godz. 1 po poł. 

co GRAJĄ w KINACH? 

CASINO — Podróż poślubna we troje. 

  

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Nieuważny woźnica. Na ul. Mickiewi- 

cza, przy wjeździe do bramy domu Nr. 27, 
wóz ciężarowy (Woźnica Malwiński Chaim, Ar- 
chnielska 53) najechał na stojącą tam Krejszto- 

powiczową Izabelę, lat 50 (Kopanica 9). Krej- 
pieśni sztopowiczowa doznała lekkich obrażeń. ы 

— ZATRZYMANIE KIESZONKOWCOW. 
Wczoraj na Targach policja zatrzymała kilku 

się wśród zwie- 

   

  

UGŁOSZENIE 
LIKWIDATOR MIENIA 

= PAKŠSAKALAAAAAAAAASAALAAAAAAALAAAAAAALAAAAALAADADAAAAAAA S AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AA | | WOK SZORTY 1 ROR У СОИ БИСИБЕВЕАНЕРНОСНЕСИНИННЕЛ CEO SIEZOAWAA IT RISE OKO TOSZEK, 

RZZESEEWSIEJ WZGZŻZE DZ RZZOOO CZW ZZL, 
a ĘGIEL Górnosląsk. Konc. 

„Pragress'"' 

do poleca Re DEU LIL 

Jagiellońska 3, tel. 8-11. 

Sadje wiieńskia 
NIEDZIELA, DNIA 10 WRZEŚNIA 

10:00: Transm. nabożeństwa polowego 
z placu Łukiskiego w Wilnie w związku z 
25-leciem Z cu Strzeleckiego. Po nabożeń- 

e manifestacja jedności i braterstwa Ziem 
Kresowych. Transm na wszystkie stacje pol- 
skie. 11.57: Czas. 12.10: Komun. meteor, 12.15 
Poranek Mmuzycznv. 14.00: „Zadania Banku 
Akceptacyjnego'* — odczyt wygł. 14.15: Kom. 
meteor. roln. 14.20: Muzyka. 14,45: „Moje u- 

  

    

    

    

    

        

wagi o nawozach pomoeniczych'* — odczyt. 
15.05: Audy specjalna: . 16.00: Audyeja 
dla dzieci. „Pierwszy raid motocyklo- 
wy Rozgłośni wileńskiej (Wilno — Niemen- 
czyn —* Wilno —Troki — Wilno). Na zakoń- 
czenie konkurs najwolniejszej jazdy, 17.00: 
„Dziecko robotnicze w okresie przedszkolnym 
— odezyt. 17.15: Transm. meczu piłkarskie- 
go Polska Jugosławja. 17.45: Audycja regj 
nalna. 18.00: Wesołe piosenki (płyty) 18.3; 
Wiad. z pola bitwy pod Wiedniem z dn. 10-IX 
1683 r. 18.40: Słuchowisko. 19.20: „Z przesz- 
łości Słonima i ziemi słonimskiej'* odczyt. 
„Dziecko robotnicze w okresie przedszkolnym* 

Rozmaitości. 19.40 Skrzynka techn. 
20.00: V Konkurs Muzyczny Rozgłośni Wi- 
leńskiej. Nagrody ofiarowane przez firmę „Fo 
to-Skład'* w Wilnie ul. Wielka 8 „Słynne ope 
retki** 20.30: Dziennik wieczorny. 21.00: Au- 
dycja wesoła. 00: Kom. Aeroklubu. 22.05: 
Muzyka taneczna : Wiad. sport. z Warsz. 
i innych Rozełośni. 23.40: Komun. meteor. 
22.45: Muzyka taneczna. 

ET AP) 
KUPUJCIE 

ZAPRAWĘ do WÓDEK 
„Ryski Balzam'' marki „Złota Korona" 

Rhum, Esencje owocowe 
firmy (ERHARDT) FRERES S. A. 
Targi Północne — Stoisko Nr. 31. 

Przedstawiciel: Wilhelm Otto, Wilno. 
Węglowa 12, tel. 16-79. 

VI Ii) O A RA AA! 

Obwieszczenieo licytacji 
Na podstawie Rozp. Rady Ministrów z 

dn. 25 VI. 32 roku o postp. egzekue. władz 
skarbowych (Dz. U.R.P. nr. 62 noz. 580), 2 
Urząd Skarbowy w Wilnie podaje do wiado- 
mości, że w uniu 12 IX. 33 r. o godz. 10 od- 
będzie się w sali licytacyjnej 2 Urzędu Skarb. 

i Э' 

    

   

    

   

  

  

  

     
    

   

przv ul. Niemieckiej 22 sprzedaż z licytacji 
publie ruchomości, zajetveh na pokrycie 
należności Skarbu Państwa i Magistratu m. 
Wilna. ы 

M. in. sprzedane będą: 
a) w I terminie — OD CENY SZACUNKO- 
WEJ: : 
szafy, spodnie, nowe, lustro, krzesła, maneki- 
ny krawieckie, samowar, ap: radjowy, ba- 
dzik, stolik okrągły, zegar Ścienny, — na 0- 
gólną sumę szacunkową zł. 448,40. 
b) w II terminie — OD CENY ZAOFIARO- 
WANEJ: 
szafy, stoliki restauracyjne, krzesła wiedeń- 
skie, samowary, mąka pszenna, 5-lampowy a- 
parat radjowy, kredensy, kanapy, farby róż- 
ue, papierosy, lustra, mydło, cykorja, kawa, 
obrazy — (oleodruki), zegar szafkowy, poń- 
czochy damskie, skarpetki, zeszyty. 

LECZNICA 
LITEWSKIEGO STOW. POM. SANITARN. 

Wilno, al. MICKIEWICZA 33-a, tel 17-77 
(dawniej ni. Wileńzka 28). 

wznowiła przyjęcia chorych pizez lekarzy 
specjalistów w godzinach cd 9—2 w dzień 

i od 5—7 wieczorem, 

Vyvyvyvyvvve 

  

  

      

  

RCZYWSZE 

BÓLE GŁOWY 

Fabryki Naczyń Mleczarskich 

„KONSTANTEGO MILLERA* w Warszawie 

WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY 
SYNDYKAT ROLNICZY 

stale posiada na składzie i poleca 

wszelkie naczynia mleczarskie: konwie, kadzie, 
chłodniki, podgrzewacze, cedzidła ; t. p.     
  

  PRZETARG SPRZEDAM 
Żarządy Więzień Łukiskiego i Stefań - folwark 120 hektaró y 

skiego w Wilnie, oraz Zakład Wychowawczo- pod AE a Wilią 
Poprawczy w Wielucianach ogłaszają prze- KO js) MC 
targ ofertowy na dostawę loco więzienie łuki- 
skie około 600 metr. sześc. drzewa opałowe- „, PEC 30 

     
   

go sosnowego, 450.000 kg. węgla dąbrowiee sprzedania. Dow. : 
kiego grubego i na miesiące wrzesień i paž- Wilno, — Benedykty: 
dziernik rb. — mięsa wołowego około 50 kg. ska 2 m. 1 lub Mickie 

  

dziennie; loco więzienie Stefańskie około 300 wicza 22 m. 1. 
metr. sześc. drzewa opałowego sosnowego i 
mięsa wołowego około 15 kg. dziennie i loco O K A ZY J NIE 
Zakład Wychowawczo - Poprawczy w Wieln- DO SPRZEDANIA 

cianach 80.000 kg. węgla dąbrowieckiego gru- Rys A I 

bego i 35 kg. mięsa wołowego dziennie. sh Szin 1 dę т ych. Szkaplerna 113. 
Zaoferowane drzewo sosnowe winno byź -_ Е 

suche, w diužycach długości od 4 — 5 metr. PIANINO 
i grubości od 7 do 30 emtr. Oferty na dosta- „Miilbacha** w dob- 
wę wymienionych artykułów należy składać rym stanie do spi 

    

najpóźniej do dnia 15-go września 1933 roku dania. Ostrobramska -- 
do godziny 12-ej, na imię Zarządów więzień 22 — restauracja. 
Łukiskiego i Stefańskiego oraz Zakładu Wy- =* 
chowawczo - Poprawczego w Wielucianach, w 
zapieczętowanej lakiem kopercie, z napisem: 

„oferta na dostawę artykułów'** z dołączeniem 
pokwitowania Kasy Skarbowej w Wilnie 
wpłaceniu wadjam w wysokości 5-proe. wai- TUMAKI 

tości oferowanych artykułów. Otwarcie ofert trzydzieści pięć skórek 
nastąpi w dnin 15 września rb: o godz. 12 w DO SPRZEDANIA 
obecności oferentów w więzieniu Łukiskiem. cena 2000 złotych. — 
Prawo wyboru oferenta zastrzega się. Szeze- Można obejrzeć — Po- 
gółowych informacyj o warunkach przetargu narska 65. 

DO SPRZEDANIA 
ładny dom osobniak— 
Dowiedzieć się: Archa- 
nielska 7 —   

      

i dostawy udzielają przewodniczący komisyj | BTĄŁE LILJE | A ssóa Wymagania A 
gospodarczych: Naczelnik więzienia Łukiskie- tulipany, piwonje, kon Szeptyckiego 5 tel. 1301 40 Į refer UL. Baksz Różne go, Naczelnik więzienia Stefańskiego i Dyrck walje, agrest niżej po- — — — — — - ta d. ll m. 5 E ЦОНЧг 
tor Zakładu Wychowawczo - Poprawczego w łowy ceny do sprzeda- 1, 2 lub 3 pokoje . le ЕНЕ ЕНЕ 
godzinach urzędowych. nia. Ul. Legjonowa 41 DO WYNAJĘCIA SYN ROLNIKA UWADZE PAŃ 

Przewodniczący Komisji 
Gospodarczej. 

     

  

ŻĄDAJCIE Lokaie PVVVYVYVYTYVETI TA 

we wszystkich aptekach. BĘ — — — — — —- — 

składach aptecznych znane Sześciopokojowe 

šredka od odcisków MIESZKANIE 

ze wszelkiemi wygoda- 
Prow. A. PA K A. mi do Sakė Žas 

LDOPT7>———————————5> ENN 1 untowska 20. — Wia 
p lo a 5) 004. dOMÓŚĆ W dOZOBEY: 

3 - POKOJOWE 
LSKATZe  DrGinsberg uieszkAaNIE 
B" Cjoroby skórne, wene- E AE wygo- 

czne i moczopłciowe. dami do wynajęcia. — 
Dr. Janina Wileńska s RES — | Krakowska 51. 

PIOTROWICZ- ; 4 — s. Tel. 567. 
JURCZENKOWA -- — — — — — -- 2, 3, 5 1 T-pokojowe 

# MIESZKANIA Ordynator szpit. Dr. WoGIfSON po wysjęcia 
Gioroby uakć rne, Choroby skórne, wene- Ofiarna 2. 

weneryczne. kobiece ySzne i moczopłciowe. — — — — — — 
WILEŃSKA 34. Wileńska 7, tel. 10-67.MIESZKANIA 

SRA 34... 9d ode. $ —114—8 DO WYNAJĘCIA 
DL WEZ. m m m M m m 5 pokojowe ze wszel- 

"DOKTOR MED. e nowoczestemi u- 

i dzeniami. Ul, Zakre- 

M. Hatryłklewicowa KUPNO iz Tm A Griądsć 
Operacje _ kosmetycz- ! SPRZEDAŻ Ž cd223. + 

ne, choroby skóry i 
ieczenie włosów. Ordy- DO SPRZEDANIA MIESZKANIE 

С kamienica dochodowa - 6 - pokojowe 
nuje: Warszawa Szo- lodowa й 

+а & w centrum -— skanali- wszelkie wygody,. sy- 

  

mena 18. 

-° suche, 

    

dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
rosyjskich osób prawnych 

  
  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

LU 
b. ros. Towarzystwa Ubezpieczeń Kapitałów i Dochodów gę Ž Y c I E 

niniejszem podaje do publicznej wiadomości, że na zasadzie art. 
z dnia 22. HI. 1928 r. o likwidacji mienia byłych 

(Dz. U. R. P. Nr. 34 poz. 293 z 1933 r.) 

wione na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości następujące: 
1) Dom w Warszawie Nr. hip. 5607 przy: ul. Miodowej Nr. 11. 
2) Dwa domy z placem w Wilnie przy ul, Mickiewicza Nr. 24/26. 
Bliższych informacyj zasięgnąć można w biurze Likwidatora, ul. 

pokój I i 2 codziennie z wyjątkiem sobót, w godzinach od 18-tej do 19-tej. 

UA ZZA 

12  Rozporzą- 

zostają wysta- 

Rymarska 1, 

Dr. Tadeusz Jakubowski 

  

DOKTOR 

ZELDOWICZOWA 
kobiece, weneryczne — 
narządów * moczowych 
od 12 — 2i od 4—6 
ul. Mickiewicza 24 — 

tel. 277. 

Drukarnia „Słowa* Wilno Zamkowa 2. 

zowana i nie dekreto-stem korytarzowy. Ul. 
wa. Można z długiem Węgłowa 12. 

pank. om REŻ OR KI EBZKANIA 
6 - pokojowe 

  

mi, werandą i 
DO SPRZEDANIA 

Witoldowa 45 o wsrun- DO WYNAJĘCIA 
kach Sosnowa 16 m. 1 Dobra nr. 1 Zakret. 

i SEA CE PD ii GG 

ze wszelkiemi wygoda- 
3-poko- 

jowe — woda, zlew — kuchot 

kryzysie, niech śpieszy na 2 godzinną ucztę 
na najpiękniejszy film sezonu p. t. 

NGC” z udziałem pikantnej, jasnowłosej 

MARY GLORY 

śmiechu i 

  

NOWOOTWORZONY SKLEP 
Szkła, Porcelany i Fajansu 

| WŁADYSŁAWA PIECIUNA 
Wilno, Wileńska 23 

poleca serwisy stołowe, kawowe, garnitury owocowe 
i inne przedmioty z porcelany, fajansu i szkła 

z pierwszorzędnych fabryk. Ceny niskie. 

DRZEWO OPAŁOWE, 
brzozowe, sosnowe | olszowe, 

` poleca 

SKŁAD DRZEWA 
MICHAŁA HR. TYSZKIEWICZA 

w Wilnie, ul, Tartaki 28, tel. 751. 

Dostarcza również dlą urzędów i instytucyj. 
Dla P. P. Urzędników na raty, 

| 
MIESZKANIE pr]gTORYK 
p. pokoi 7 Wsze- nosiadający całkowite „Na Kursy Krojun Eo zodaii 3 kwalifikacje, poszu - i szycia przyjmję u- ska sscją / Kuje posady w prywat- czenice za dostępną e- 
„DO WYNAJĘCIA nych szkołach średnich płatą. Nauka solidna. Wiadomošė u dozorey- aibo powszechnych. —. Królewska 5 —11. 

> k. Wilno, Smoleńska 18 - 

  

oraz 

górnosiqski 

  

  

    

zz A 5 2 SA ats Ža ЛЕВ, LEKCJE 
ze wszelkiemi wygoda- o onieieiewicye a zob a= 
mi, słoneczne i z bal-———=—>><+— 
konem. Dobroczynny -- B. , WOJSKOWY tonas, = Aa » 
Sa -dogarii: ruchliwy, energicz - 12 LU — AV no 
— — m m m —|ny, Znajdzie dobre SŁ niwersytecka 
MIESZKANIEJŹ'Ódło zarobkowa - „ Świętorzecka, 

  

odremontowane 2 - ро-|118 \ poważnej - 
kojowe z wygodami, -— p S zaraz. 
dla solidnego lokatora|iTača . Polega na 

DO WYNAJĘCIA zbieraniu zamów: 

TAŃCÓW 
towarzyskich i plasty- | 
czuych oraz gimnastyki 

    

—UL. Ś-teg w pośród wojsk: odchudzającej udziela 
NG. 89 3etmogeo wych na bardzo war | prot. Eug. Kołakowska- 
OSR Ea. Mge tościowe i aktualne r Tr 

З- KO1O wydawnietwa dla p. | 00 godz. 12—2i1 
MIE + K PR E|p. oficerów. Łaska- | Kasztanowa 4 m. 4. 

  

źelektrycznOŚ ОО zgłoszenia Wilno | == —- 
cią do wynajęcia. Po-|ul: Bonifraterska 2 

tocka 13. Telefon 5050: 6. 

Koncesjonowane 
nrzez Ministerstwo W. 

— В. & O. P. Kursy Kro 
iu, Szycia, Robót 
nych i Modelowania - 
St. Stefanowiezówny -- 
Wielka 56 m. 3 przyj- 

znam dobrze kuchnię 7UJ4 Zapisy uczenie ca 
50 zł dw — mogę samodzielnie (Znie. RA 

« pokoje zająć się domem u sa- |! (79rowych — lekeje 
z wygodami do wyua motnych, albo chorych. 57911 dla dorosłych. 

  

  

2 SKLEPY POSZUKUJE 
z dwu i trzema poxo- ax ejkolwiek pracy -- 
jami do wynajęcia. Wi znam się częściowo na 
leńska 25 gospodarce wiejskiej, 

  
  

       
   

  

   

  

  

a ERIK, sijos posiadający szkołę rol- do nabyeia m: arena, telelor, nicezą, poszukuųje jakiej we wszystkich księgar- radjo) umeblowane |rb Łótwiek posady w ma- niach E alui das 
A zwis iątku. Zgł. do Adm.szura „odmłodzenie ra- 

  

„Słowa'* pod 1127. dykalne twarzy'* Dok- 
29 & 18 -5 рр. = WoS R tór  Hauryłkiewiera - 
las k AA wej. : 
POKÓJ аао Ё На — 

lub dwa z wygodami, z 2 l SZUKUJE” 2 I = 
meblami lub.bez. — Nas 1 że być uczenice (ów) 
Events žyma, kuch a S anoże byt prayjiję ha. miesikšmiė do wszystkiego. Posia- z cłodziennem utrry- 

da świadectwa. —Naj- maniem 75 zł mies. — 
chętniej zgadza się na Opieka dobra — Pler 
wyjazd. Adres: Tatar- Metropolitalny 3 m. 8 
ska 16 m. 7. - — -— 
——————— Przyjmę dzieci | 

czesnemi wygodami. z. = SA A R A do kompieta prywat | Wileńska 32 m. 5 ub do wszystkiego po- nego.— Wiek 7—B lat, 
— — - — - ._ _Szukuje posady. — program drugiego od- 

2 POKOJE Średnich lat z dobremi działu. 
tmedlowane słoneczne świadectwami — adres Mickiewicza 48 m. 6. 
z balkonem dis koltn> Nieświeska 14 - 16 m. Zgłoszenia do 12 rane 

4, — Nowikowa. i od 3—5 po poł. 

DO WYNAJĘCIA 
Sierakowskiego 25 — 
m. 5. 

POKÓJ 
niekrępujący z nowo- 

  

  

  
ralnej osoby. Dąbrow- 

  

skiego 12 m. 3. 

P WYNAJĘK 
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