
Rok XII. Nr. 254 (3392) 

ŁOWO 
WILREG, Niedziela 17 września 1933 r. 

Redakcja | 
p   

FRENUMERATA miesigczna Zz odniesieniem do domu, lub z 

przesyłką pocztową 4 zł. zagranicę 7 zł, Konto czekowe PKO 

jednego numeru 20 gr. Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena 
R 

Administracja: Wilno, Zamkowa 2. Otwarta od godz. 8 Go 4. Telefony: Redakcj—i7-82. Administracji--225. 

  

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzgłędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

PRZEDSTAWI 
BARANUWICZE — ui. Szeptyckiego „— A. Laszuk.. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

HORODZIE] — Księgarnia Kol. „Ruch”. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — uł, Suwalska 13 — S. Mateski. 

LUNINIEC — Ksiegarnia Kol. „Ruch“. 
MOŁODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

N.-SWiECIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

i CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach 

Ogłoszenia cyirowe i tabelaryczne o 50 proc. 

mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za 
Zagraniczne 50 proc. drożej. 
co do miejsca. Terminy druku 

  

V.Neurath o polityce zagranicznej Rzeszy 
ministra wobec przedstawicieli prasy Oświsdczenie 

BERLIN PAT. — W piątek wieczorem 
minister spraw zagranicznych Rzeszy Neu- 

rath zaprosił przedstawicieli prasy zagranicz 

nej, którym w dłuższem przemówieniu przed- 

stawił zasadnicze punkty widzenia rządu nie- 
mieckiego na bieżące zagadnienia europejskie. 

Myślą przewodnią mowy ministra było pod- 

kreślenie oraz przekonanie słuchaczy, że cele 
polityki niemieckiej są i pozostaną na przy- 

szłośc bezwzględnie pokojowemi. 

„WIĘCEJ ZROZUMIENIA 

Konieczny jest — oświadczył minister 

Neurath — ażeby zagranica „miała więcej 
zrozumienia * dla zamiarów i celów polityki 

zagranicznej Niemiec. Wszystkie uczynione 

ostatnio próby celem podjęcia współpracy mię 
dzynarowowej okazały się bezowocne. Przyczy 

nę tego widzi minister Neurath w dalszem 
trwaniu systemu wersalskiego i usiłowaniach 

jego uwiecznienia. Zagranica musi zrozumieć, 

że Niemcy mają prawo przeciwstawić się 
wszelkiemi siłami spadkowi Wersalu. Miaro- 

dajnemi dla polityki zagranicznej Niemiec po 
zostaną wynurzenia kanclerza Hitlera, zawar 

te w.jego mowie, wygłoszonej w Reichstagu 
7 maja rv. Niemcy nie ustaną w dążeniu do 

otwierania oczu opinji światowej na to, co się 
rzeczywiście dzieje w polityce międzynarodo- 

wej i do czego właściwie się dąży. Albowiem 
pomimo mnóstwa nowych traktatów i umów, 
zawartych latem, obraz polityczny Europy 

w rzeczywistości się nie zmienił. Niczego bo- 

wiem nie można dokonać przy pomocy wszel- 
kich kombinacyj, i umów o charakterze bar 

dziej demonstracyjnym, aniżeli realnym. Że 

zrozumienia tego stanu rzeczy wynikła inicja- 

tywa premjera włoskiego, która doprowadziła 

do podpisania paktu 4-ch. Celem jego jednak 
nie może być trzymanie, w poniżeniu jedne- 
go partnera przez innych, lecz porozumienie 
między równouprawnionymi partnerami, Mi- 

nister wierzy, że przy dobrej woli możliwe 

będzie porozumienie się 4-ch mocarstw we 
wszystkich wielkich europejskich zagadnie- 

niach politycznych i to z pożytkiem dla in- 

nych krajów. 

NIEMCY WOBEC ROZBROJENIA 
Przechodząc do kwestji rozbrojenia mini- 

ster Neurath ocenia jej stan obecny bardzo 
sceptycznie. Pomimo ujawnienia w mowie kan 

cłerza Hitlera znacznej ustępliwości, wywo- 

dził Neurath, ze strony mocarstw nie uczynio 

no żadnego kroku naprzód. Niemcy zgodziły 
się na przeprowadzenie z Hendersonem roko 
wań rozbrojeniowych, jednak dotychczas brak 

jakichkolwiek danych na to, ażeby miało 
dojść do pożądanego rozwiązania, przeciwnie 
gotowość uzbrojonych państw do rozbrojenia 
zdaje się być — zdaniem ministra Neuratha 
— mniejsza, niż kiedykolwiek. 

Oświadczyłem — ciągnął dalej minister -— 

że żadnego zakazu broni nie uznamy za zbyt 
daleko idący — o ile znajdzie on zastosowa- 

nie do wszystkich mocarstw. Z tego równo- 
uprawnienia zamierzaliśmy uczynić użytek 
tylko w rozmiarach ustalonych drogą roko- 
wań. Zgodzilismy się na międzynarodową kon 
trolę zbrojeń, o ile stosowana będzie do wszy 
stkich równomiernie. Zaproponowaliśmy na- 
wet gotowość poddać kontroli również nasze 
związki polityczne, ażeby wykazać przed świa 

tem, ich niemilitarny charakter. Mimo to, in- 

ne państwa zamiast mówić o rozbrojeniu, mó 
wią o bezpieczeństwie. 

W prasie zagranicznej proponowany jest 
dzisiaj projekt, ażeby - rozbrojone państwa 

poddane zostały najpierw pewnemu rodzajo- 
wi kontroli wstępnej, zanim zrobi się dalszy 
krok w kierunku rozbrojenia. Gorszego kształ 
towania zagadnienia rozbrojeniowego nie mo- 

żna sobie wyobrazić, Wyraża się przypusz- 
czenie, że Niemcy chcą tylko zyskać na cza- 
sie, ażeby wzmocniwszy się, przejść do otwar- 
tej polityki gwałtu. Minister Neurath nazywa 

to przypuszczenie igraszką słowną, nie opar- 
tą na żadnych faktach. Zapomocą takiej gry 
słów — powiada Neurath — nie można pro- 

wadzić żadnej uczciwej i realnej polityki. 

KWESTJA AUSTRJACKA 

Przechodząc do kwestji niemiecko - aust- 

rjackiej, minister Neurath zaznaczył, że w Aa 

strji Niemcy widzą część swego narodu i dla 

tego nie mogą obojętnie patrzyć na to, co się 

tam dzieje. Rząd niemiecki nie zamierza mie 
szać' się wszelako do stosunków wewnętrz - 
nych Austrji, musi się jednak domagać ażeby 
nieuprawnione do tego kraje przestały się 

wtrącać do sporu niemiecko - austrjackiego. 
Mimo niepocieszającej sytuacji w polityce eu- 

ropejskiej, Niemcy oczekują z ufnością dalsze 

go rozwoju wypadków. Opierając się na roz- 

budzonej sile i godności narodu — oświad- 

czył Neurath — dążyć będziemy do naszego 
celu, jakim jest zapewnienie Niemcom wśród 

innych narodów życia w spokoju i honorze. 

W zakończeniu minister dał wyraz prze- 

konanių, że uda się pokonać trudności, unie- 

mmożliwiające współpracę między Niemcami a 

innemi krajami, o ile przestrzegać się będzie 
zasady niemieszania się do spraw wewnętrz- 
nych Rzeszy. Zamknął swą przemowę Neu- 

rath przytoczeniem słów Mussoliniego, zawar- 
tych w jego mowie w sprawie paktu czterech: 

„Europejskiej polityki, mającej na celu usta- 

lenie pokoju, hie można prowadzić bez Nie- 

miec, a tem mniej przeciwko Niemcom'*. 

Anonimowe zeznania pod słowem honoru 
Trzeci dzień precesu o podpalenie Reichstagu w Londynie 

LONDYN PAT. — Trzeci dzień śledztwa, 
prowadzonego przez międzynarodową komisję 

prawników w Londynie w sprawie podpale- 
nia Reichstagu był kulminacyjnym, o ile 

chodzi o wagę zeznań. Dzień ten obfitował 
w niezwykle dramatyczne momenty. 

KPT. ROEHM, BELL I VAN DER 
LUEBBE 

Na początku zeznawał pewien niemiecki 
dziennikarz z Berlina, który nie ujawnił swe 

go nazwiska, podając jako powód, że nie chce 
narazić swej rodziny, mieszkającej w Niem- 
czech, na prześladowania ze strony rządu nie 

mieckiego. Zeznawał on głównie na temat zna 

jomości swej z dr. Bellem, konfidentem kpt. 

Roehma. Jak wiadomo Bell zabity został w 
pierwszych dniach kwietnia w Kufstein. Za- 

bójstwa dokonać mieli podobno siepacze kpt. 
Roehma mszcząc się za ujawnienie tajemnicy 
znajomości Roenma z van der Luebbem. — 
Świadek znał Bella od kilku lat. Poznał go 
wówczas, gdy Bell stawał w procesie, jako za 

mieszany w sprawę  podrabiańia czerwońców 

sowieckich. Obrońcą Bella był — jak zazna- 

czył świadek — tenże dr. Sack, który obec- 
nie wydelegowany został przez rząd hitlerow- 

ski do obrony z urzędu Torglera. Oświadcze- 
nie to wywołało na sali wielkie poruszenie. 

Świadek oświadczył następnie, że z Bel- 

lem od tego czasu utrzymywał przez szereg 

lat kontakt konfidencyjny. Ostatni raz wi- 

dział się z nim w styczniu 1932 roku. Bell po 

kazał mu wówczas wypisaną listę kilkunastu 
osób, oświadczając, że zboczeniec kpt. Roehm 

utrzymuje z niemi anormalne stosunki płcie- 

we. Świadek nie przypomina sobie dokładnie 

wszystkich nazwisk, pamięta jednak dokła:l- 
nie nazwisko Ernsta, który był adjutantem 

zabitego dowódcy oddziałów hitlerowskich 
szturmowych gen. Helldorfa oraz nazwisko 
van der Luebbego, którego zapamiętał zwła- 

szcza ze względu na niezwykłe imię Marinus 
oraz na dopisek „Holandja''. 

Na żądanie francuskiego członka komisji 
adw. Moro-Giafferi świadek daje słowo hono- 
ru, że zeznania jego ściśle odpowiadają pra- 
wdzie, 

Następnie zeznawał znany dziennikarz nie 
miecki, sprawozdawca parlamentarny „Vossi- 
sene Zeitung“ i całej służby informacyjnej 

Lusteina Philipsborn.  Zeznaje on na temat 
swego kontaktu z posłami Reichstagu m. in. 
z Torglerem. Świadek oświadcza, że 25 lute- 
go miał w rękach dokument, który poufnie 
kursował wśród osób zaufanych, a w którym 
ujawnione były plany narodowych socjalistów 
w nocy przedwyborczej z 5 na 6 marca. Te- 

go samego dnia wspomniał Torglerowi o pla- 
nach narodowych socjalistów. Torgler oświad 

czył, że plany te są znane i że oczywiście 
komuniści nie zamierzają przedsięwziąć nicze 
go na własną rękę,. aby nie dać hitlerowcom 
żadnych atutów do ich zaatakowania. Philips- 
born opowiada dalej, o konferencji, jaką w 
kuluarach Reichstagu Torgler odbył z Ober- 
fohrenem, przewodniczącym frakcji niemiec- 

EE DEM TAR IST Z ODOWRTZBE TONER TOS I ZETOR ROZDZ 

Senat gdański pragnie dobrych 
stosunków z Polską 

Wyjaśnienie prezydenta Rauschninga wobec min. Papee 

GDAŃSK PAT. — Prezydent Senatu Ra- 

uschning złożył wizytę ministrowi Papee i 

przedstawił mu oficjalne wyjaśnienia w spra- 
wie pobicia 5 bm. dyrektora Sosnowieckich 

Kopalń Węgla inż. Gulkowskiego przez 0d- 
dział umundurowanych hitlerowców, oraz w 
sprawie kilku innych wykroczeń przeciwko Po 
lakom na terenie wolnego miasta. 

Prezydent zaznaczył, że Senat ostro wy- 
stępować będzie przeciwko wszelkim wykro- 

czeniom, zagrażającym życiu, zdrowiu i mie 
niu «olaków w Gdańsku. W tym względzie 

władze gdańskie nie będą absolutnie zwracały 

uwagi na stanowisko winnych, czy ich przy- 
należność partyjną. Wszystkie organizacje о- 
trzymały ponownie ścisłe zlecenie, aby prze- 
strzegały obowiązku uprzedniego zgłaszania 
do policji wszelkich pochodów manifestacyj- 
nych. W przyszłości prezydent policji dawać 
będzie pochodom specjalną asystę urzędników 
policyjnych, dla zapobieżenia ewentnalnym in 
cydentom. 

Jeśli chodzi o polskich obywateli i osoby 
pochodzenia polskiego lub używające polskie- 

go języka i sprawę traktowania ich przez n- 

rzędników gdańskich i władze komunalne, to 

w tym względzie zostały wydane zarządzenia 
aby bezwarunkowo uniknąć jakiegokolwiek 
gorszego traktowania tych osób. 

Wszystkie placówki narodowo - socjalisty 

czne otrzymały ponownie zarządzenia, by ni- 
kogo, zarówno z pośród obcokrajowców, jak 

mieszkańców miasta, nie przymuszano do skła 

dania pozdrowienia hitlerowskiego. 
Prezydent Ranschning oświadczył, że pra- 

gnie w ten sposób podkreślić szczerą wolę 

Senatu do zachowania poprawnych i dobrych 
stosunków z Polską. е 

Co się tyczy poszczególnych wypadków 
pobicia i zabójstwa obywateli polskich, Ra- 
uschning poda do wiadomości ministra Papee 
fakt ukarania winnych i wdrożenia Śledztwa 
co do spraw jeszcze otwartych. Partja naro- 

dowo - socjalistyczna w Gdańsku zobowiąza- 

ła się wypłacić poszkodowanym względnie ich 
rodzinom pieniężne odszkodowanie, których 

realizacja nastąpić ma w najbliższych dniach. 

ko - narodowej. Torgler zapewnić miał wów- 

czas w imieniu partji komunistycznej wodza 
niemiecko - narodowych, że komuniści nicze- 

go się nieopatrznie nie podejmą i że będą 
działać w miarę możności wspólnie z inner 
stronnictwami antyhitlerowskiemi. W dwa 

dni pó tych rozmowach nastąpiło podpalenie 
Reichstagu. Philipsborn stanowczo zaprzecza 

możliwości, jakoby Torgler mógł być podpala 

czem Reichstagu. 

PRZY DRZWIACH ZAMKNIĘTYCH 

Największą jednak sensację dnia wzbudził 

następny Świadek. Przewodniczący  oświad- 

czył, że w ciągu zeznania następnego świadka 

drzwi sali będą zamknięte, że nikt do sali xie 
zostanie wpuszczony i nie będzie mógł jej o- 
puścić podczas zeznań świadka. Po zamkn'e- 

ciu sali bocznem wejściem, zarezerwowanem 

dla świadków wszedł na salę komunistyczay 

poseł do Reichstagu Koenen, który przybył 

do Londynu bez wizy wjazdowej. Przesłucha- 
nie tego świadka — przy zamkniętej sali — 
trwało dwie godzińy, poczem Koenen opuścił 

salę obrad i odjechał w niewiadomym kierun- 
ku, nieindagowany przez władze, które wów- 

czas o jego obecności nie wiedziały. Zeznania 
jego posiadają największe znaczenie, o ile 

chodzi o alibi dla Torglera i dlatego wielkie 
zdziwienie wywołało oświadczenie przewodni- 

czącego, że obrońca z urzędu Torglera adw. 

Sack, który wczoraj przybył do Londynu i 
przysłuchiwał się śledztwu, odleciał dzisiaj 

rano z powrotem aeroplanem do Berlina. 
Pos. Koenen jak najszczegółowiej opowia- 

dał o ostatnich kilku godzinach spędzonych z 
Torglerem, bezpośrednio przed pożarem 

Reichstagu, w czasie pożaru i po pożarze. 

Konferencja jego z Torglerem trwała, przy u- 

dziale innych funkcjonarjuszy partyjnych od 

6.30 do 7,30. 

  

PODBRODZIE 

CIELSTWA: 
DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PINŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOLPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

| SŁONIM — Ksiegarnia J. Ryppa ul, Mickiewicza 10. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja A, 

SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład spie ny, 
WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 

Żałobna droga de Ojczyzny 
Przewiezienie zwłok ś. p. kpt. Lewoniewskiego 

NA STACJI GRANICZNEJ STOŁPCE 

STOŁPCE, PAT. Dziś o godzinie 13-tej 
na stacji granicznej w Stołpcach odbyła się 

uroczystość żałobna spotkania zwłok boha- 
terskiego lotnika polskiego ś. p. kpt. Jozeta 
Lewoniewskiego. 

Z ramienia p. ministra komunikacji i w 
jego zastępstwie przybył do Stołpców dyrektor 
Kolei Państwowych w Wilnie inż. Kazimierz 

Falkowski. Departament aeronautyki reprezen- 
tował mjr. piłot Stanisław Krajewski, zaś 

Instytut Badań Technicznych Lotnictwa — 

kpt. pił. inż. Robert Hirszband. Wojskowość 
reprezentował _ komendant - miasta Stołpców, 

zaś władze administracyjne starosta powiatu 

stołpeckiego. 
Zwłoki kpt.  Lewoniewskiego przybyły 

sowieckim pociągiem  pośpiesznym, punktu- 

alnie o godzinie 13-tejj Z Moskwy towarzy- 
szyli trumnie ze zwłokami z ramienia władz 

polskich urzędnik poselstwa  Rzeczypospoli- 
tej w Moskwie Antoni żmigrodzki i zastępca 

attache wojskowego w Moskwie kpt. dypio- 

mowany Władysław  Harland. Zwłoki przy. 
były w specjalnym wagonie, w trumnie metało- 
wej, złożonej do skrzyni, obitej kirem i opatrzo- 

nej pieczęciami poselstwa Rzeczypospolitej, W 
chwili przybycia pociągu na stację orkiestra 
K. P. W. odegrała hymn narodowy, witając 

w ten sposób zwłoki bohaterskiego lotnika 
na ziemż polskiej, w połskiej stacji granicznej. 
Po otwarciu wagonu modły żałobne odprawił 
ks. Duda - Dziewicki. | 

Po modłach- trumnę wzięli na ramiona 
mjr. Krajewski, kpt. Hirszband, oficerowie i 

kolejarze przy dźwiękach marszu  żałobnego 
wykonanego przez Orkiestę wojskową, prze- 
nieśli z wagonu sowieckiego do wagonu poi- 
skiego. 

Orszak żałobny postępował wśród szpa: 
leru utworzonego przez kompanję honorową 
K.P. W. Po wniesienia trumny do wagonu 

polskiego złożono na trumnie wspaniały wieniec 

z szariami o barwach narodowych od dyrekto- 

ra Kolei Państwowych w Wilnie. Pozatem zło- 

żono na trumnie wiele „wieńców, między in. 

nemi od poselstwa polskiego w Moskwie, od 

władz sowieckich, wśród tych wieńców zwra- 

cały uwagę wieńce Od rządu sowieckiego i 

od Ossoawiachimu. 

© godz. 14.10 po oiicjałnem odebraniu 

zwłok od władz sowieckich przez delegata p. 

Ministra Komunikacji dyrektora Falkowskiego 

i po zapłombowaniu wagonu, pociąg odjechał 

do Warszawy. 
Obchód żałobny zgromadził na stacji tłu- 

my ludności ze Stołpców i okolic, 
W drodze z Moskwy do Stołpców na stacji 

w Mińsku zwłoki pożegnałi przedstawiciele 

Białorusi Sowieckiej, lotnictwa cywilnego i 
miejscowego klubu  Ossoawiachimu. 

Na granicznej stacji sowieckiej w Koło- 

sowie w chwili, gdy pociąg stanął na samej 

granicy polsko . sowieckiej, orkiestra sowiec- 

ka odegrała miarsza żałobnego. 

KORKOCIĄG PRZYCZYNĄ KATASTROFY 

według opowiadań osób które odprowa- 

dzały zwłoki ś. p. kpt.  Lewoniewskiego, 

przyczyną katastrofy było wpadnięcie samołoiu 

w korkociąg, z którego wprawdzie kpt. Le- 

woniewski zdołał aparat wyprowadzić, lecz 
niestety, skutkiem panujących ciemności, nie 

zauważył pagórka, 0 który zawadził skrzy- 

dłem. Po oderwaniu się skrzydła, aparat ru- © 

nął z taką siłą na ziemię, że piłot został wyrzu- 

cony z siedzenia i wskutek s!inego uderzenia 
o ziemię poniósł śmierć na miejscu. Samolot 
rozpadł się na 127 części. Z całego aparatu 

pozostała jedynie kabina, w której znajdował 

się płk. Filipowicz, który cudem prawie ocałał. 

SŁONIM. PAT. W sobotę o godz. 15.30 
przejechał przez Słonim pociąg w którego . 
składzie był wagon, wiozący zwłoki Ś. p. 
kpt. Lewoniewskiego. Zwłoki umieszczone by- 
ły w oOddzieinym wagonie bagażowym. Na 
drzwiach wagonu widniał krzyż i kwiecia. 

  

_ Ven Papen w Budapeszcie 
BUDAPESZT. PAT. Dziś rano przybył do 

Budapesztu wicekancierz Rzeszy Niemieckiej 
von Papen w towarzystwie radcy Possego i 
adjutantów Boegendorffa i Tschirschky'ego. 

Papen udał się niezwłocznie na kilkudnio. 

we polowanie, a przedstawicielom prasy Oš- 
wiadczył, że przybył na zaproszenie premjera 

Goemboesa celem wzięcia udziału w polowaniu. 

Wizyta jego przewidziana była już dawne. 

Jedynym powodem, dla którego nastąpiła ona 
teraz właśnie, jest okres polowania na jele- 
me, * 

Spotkanie z premjerem węgierskim, jak 
również z ministrem Spraw zagranicznych da 

okazję do omówienia wszystkich spraw, in- 
teresujących Niemcy i Węgry, a zwłaszcza 
spraw gospodarczych. 

— — — ©Оо——— 

Tornado na wybrzeżu meksykańskiem 
NOWY YORK. PAT. Wybrzeża meksy- 

kańskie i wschodnie wybrzeża Stanów Zjed- 

noczonych zostały nawiedzone przez huragan 

Brak wiadomości o rozmiarach strat, ponieważ 
połączenia telegraficzne i telefoniczne zostały 

przerwane. Dotychczas wiadomo, że w Sta- 
nach Zjednoczonych utraciło życie 8 osób. — 
Huragan szaleje w dałszym ciągu nad zatoką 
meksykańską, posuwając się w kierunku pół- 
nocnym. . 

Tam, gdzie. sie urodził Król Jan III 
Obchód w Olesku i Podhorach 

OŁESKO. PAT. Kułminacyjnym punktem 
uroczystości Ku czci króla Jana Sobieskiego 

odbywających się w Olesku, w miejscu jego 
urodzin, oraz w Podhorach przypadł na sobotę 
16 b. m. е 

Po wezoraįszym  ulewnym deszczu wy- 
pogodziło się i cała uroczystość odbyła się 
przy pięknej pogodzie, 

W ciągu dnia ściągały do Oleska liczne 
oddziały P. W., Związku Strzeleckiego, ochot- 
niczej straży pożarnej ze sztandarami i orkie- 

strą. Masowo przybyła łudność wiejska z 
całego województwa tarnopolskiego i z przy- 
ległych powiatów województwa Iwowskiego. W 
godzinach rannych na stację kol, Ożydów 
przybyły tam dwa pociągi specjałne ze Lwowa 
i Tarnopola, Pociągiem Iwowskim przybyło 
kilkunastu przedstawicieli prasy zagranicznej 

w Warszawie oraz liczni reprezentanci prasy 
stołecznej i Iwowskiej, 

O godz, 10 rano przybył do Oleska re- 
prezentant rządu minister poczt i telegrafów 
Kaliński w towarzystwie podsekretarza stanu 
Drzewickiego i dyrektora gabinetu Romana 

Starzyńskiego. Wraz z ministrem przybyli rów. 
nież wojewoda twowski Belina - Prażmowski, 
wojewoda tarnopolski Moszczyński, inspektor 
armji gen. Rómmel, dowódca O. K. VI gen. 
Popowicz, przedstawiciele BBWR, delegacja 
miasta Lwowa, członkowie komitetu obchodu 
250-lecia odsieczy Wiednia i t. d. 

Po powitaniu p. minister z otoczeniem i za. 
proszonymi gośćmi udał się na plac przed zam- 
kiem, zajmując miejsce przed ołtarzem polo- 
wym. Dookoła ustawiły się liczne oddziały woj- 
skowe iP. W. Stoki wzgórza zaległy Olbrzy- 
mie tłumy publiczności. 

Po mszy polowej i kazaniu udano się na 

dziedziniec zamkowy, gdzie przy dźwiękach 

hymnu narodowego i huku sałw armatnich 
nastąpiło wciągnięcie na maszt flagi państwo. 
wej i chorągwi królewskiej. W międzyczasie 
przy asyście kompanji honorowej zaciągnięto 
przy wszystkich wejściach do zamku warty 
honorowe, złożone ze spieszonych  huzarzy, 
przybranych w historyczne pancerze z cza- 

sów króla Sobieskiego. 
Z kolei odbyła się uroczystość odsłonię- 

cia tablicy pamiątkowej ku czci króla Jana 
Sobieskiego na jednej ze ścian zamku, Po od- 
śpiewaniu przez chór pieśni „ Bogarodzica" — 
prezes wojewódzkiego komitetu p. Cieński 

wygłosił przemówienie w którem skreślił dzie. 
je zamku oleskim i sławił czyny króla Jana 
III, przeprowadzając analogię między od- 
sieczą Wiednia a walkami wojska polskiego 
w roku 1920 pod wodzą Marszałka Piłsud- 

skiego. Następnie wygłosił dłuższe przemó- 
wienie minister Kaliński, kreśląc tło histo- 

ryczne panowania Sobieskiego i oddając hold 
krółowi Sobieskiemu jako niezłomnemu ry- 
cerzowį i przedstawicielowi  Majestatu da. 

wnej Rzeczypospolitej. 
Po przemówieniu minister dokonał otwar- 

cia tablicy, na której widnieje napis: „1683 — 
1933. Jan III Sobieski, Król Polski. W 250-tą 
rocznicę zwycięstwa pod Wiedniem i ocalenia 
chrześcijaństwa przed nawałą turecką". 

W tej chwili nadleciała eskadra  samolo- 
tów, która okrążyła zamek, rzucając wieńce. 

Na zakończenie uroczystości gen. Rómmel 

udekorował odznaką PW i WF gen. Dowoy- 

no - Sołłohuba, wicewojewodę tarnopolskiego 
i innych, Orkiestra odegrała I Brygadę, po- 
czem nastąpiło zwiedzanie zamku przez 

przedstawicieli władz i gości. 

Ureczystości polskie na Węgrzech 
BUDAPESZT. PAT. W sali Węgierskiego 

T-wa Historycznego odbyło się w dniu 16 b. 

m. o godz, li-tej rano. uroczyste posiedzenie 

ku czci Batorego i Sobieskiego. W  posie- 
dzeniu wzięli udział regent Horthy, kard. pry- 
mas Seredi, kard, Hlond, przedstawiciele rzą- 
du, burmistrz miasta, poseł węgierski w War- 
szawie Matouska, goście polscy z b. min. Jan. 
ta - Połczyńskim na czele oraz szereg wybit- 
nych osobistości, 

Prof. Domanovszky w mowie swej przy- 
pomniał zasługi obu wielkich królów — Ba- 
torego i Sobieskiego dla Węgier i Polski i za- 
kończył życzeniem aby odwieczna przyjaźń 
polsko - węgierska stale się pogłębiała. W 
imieniu gości polskich podziękował były mini- 
ster Kętrzyński, Dalszy ciąg posiedzenia wy- 
pełniły odczyty profesorów węgierskich o Ba- 
torym. 

BUDAPESZT. PAT. Regent Horthy z 

małżonką wydał w sobotę w zamku królew- 

skim w GÓdólłó śniadanie na cześć polskich 
gości, W śniadaniu wzięli udział ks. kardy- 
nał prymas Hlond, poseł R. P. Łepkowski, b. 
Minister Janta _ Połczyński, b. minister Matu- 
szewski, prezes Banku Akceptacyjnego Sta- 
mirowski, b. minister Kętrzyński, prof. Mo- 
ścicki, pos. Puzyński, red. Beaupre, Potocki, 
Czartoryski, Lubecki, dr. Janicki, prymas Wę- 
gier kard. Seredi, węgierski minister spra- 
wiedliwości Lazar, poseł węgierski w Warsza- 
wie Matouska, dyrektor protokółu hr. Sze- 

chenyi, gen. Somkuthy i kpt. Derioeldy. 
Przed śniadaniem delegacja połska wrę- 

czyła regentowi plakietę pamiątkową Sobie- 
skiego. 

BUDAPESZT. PAT. Kardynał Hłond ce- 

lebrował w dniu 16 b. m. w kościele św. 

Stefana uroczystą mszę świętą, w obecności 
regenta Horthy'ego, kard. Seredi, arcyksięcia 
Józefa Franciszka, cžionkow rządu i delegacji 
polskiej z min. Łepkowskim na czele. 

WARSZAWA -— Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 

świątecznych oraz z prowincji o 25 proc „drożej 

KREEWSEZEKTZEKOWASZEZKCZA WYZREDUWÓERÓW 

3-e] gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty ora: f 

drsżej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń ž 

į dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr 
TETTBENLSENA | 

TELEGRAMY 
FUNDACJA „DOluy AKADEMICKIE 

IM. NARUTOWICZA'* 

WALSZAWA PAT. — Minister WR i 
OP Jędrzejewiez zatwierdził statut oraz powo 

łał tymczasowe kuratorjum Fundacji „Do- 

my Akademickie im. Prez. Gabrjela Na- 
rutowicza * w składzie następującym: Stani 

sław Jurkiewicz, b. minister pracy i opieki 

społecznej, jako prezes, Emil Jerzy Czerniaw 

ski, prokurent Banku Gospodarstwa  Krajo- 
wego i Aleksander Kawałkowski, naezelmk 
wydziału Ministerstwo WR i OP jako człon 

kowie, Jednocześnie p. minister powołał p. Ve 
liksa Dąbrowskiego, byłego prezesa Ogólno - 
Polskiego Związku Bratnich Pomocy w roku 

1922 — 1923 na stanowisko tymczasowego dy 

rektora Fundacji. 

CODOŚ I ROSSI DZIŚ ODLECĄ 
DO MOSKWY я 

WARSZAWA PAT. — Lotnicy Codos i 
Rossi na samolocie „Joseph Le Brix““ oraz 

lotnik Verneil na samolocie „Biarrita““ za- 

trzymali się przez dzień dzisiejszy w Wars 
wie, a jutro w godzinach rannych wystartują 
w dalszą drogę. 

NA MEETING LOTNICZY 

WARSZAWA PAT. — Dzisiaj o godzinie 
7,17 rano wystartowali z lotniska Mokotow- 

skiego por. pilot Mieczysław Pronaszko i inż 

Florjan Polturak z Aeroklubu Rzeczypospo- 

litej na samolocie RWD-5, znak rejestracyjny 

„SPAGJ**, w kierunku Berlina, Antwerpji, 

    

    

  

   

i Rheims. Р 

Lotnicy nasi wezmą w Rheims udział w 
meetingu lotniczym Bien Venue Aerienne. — 

Po drodze zatrzymają się w Berlinie, celem 
uzupełnienia zapasu paliwa oraz przenocują 
w Antwerpji. 

Ponadto w zawodach tych wezmą ze stro- 

ny Polski udział państwo Skórzewscy, ze Zbą 

żynia na samolocie „Moth**. 

15-ta RO6GZNIOA OFENSYWY NA FRON- 
CIE SALONICKIM łk 

BIAŁOGRÓD PAT. — Dzisiejsze uroczy- 
stości 15-ej roczniey ofensywy na froncie s3- 
loniekim rozpoczęły się nabożeństwem w ka- 
tedrze, poświęconem pamięci żołnierzy, poleg 
łych podczas decydujących wałk. Na nabożeń 
stwie byli obecni przedstawiciele króla, człon 
kowie rządu oraz korpus dyplomatyczny. — 
Podobne uroczystości odbyły się również w 
szeregu innych miast jugosłowiańskich. Pra- 
sa z okazji roczniey zamieszcza obszerne ar- 
tykuły oraz fotografję króla Aleksandra i“ 
marszałka Franchet d“Esperey. 

SPRAWA NIEPODLEGŁOŚCI WYSP 
FILIPIŃSKICH 

MANILLA PAT. — Izba reprezentantów 
wysp Filipińskich przyjęła ustawę, przewidu- 
jącą plebiscyt w dniu 30 października, który 
zdecyduje czy Filipiny przyjmą uczynioną 
przez kongres Stanów Zjednoczonych propo- 
zycję nadania Filipinom niepodległości po u- 
pływie lat 10-ciu. Projekt tej ustawy prze- 
słany został do senatu. 

LITEWSKA PROCEDURA SĄDOWA 
+ "W KŁAJPEDZIE 

BERLIN PAT. — Donoszą z Kłajpedy, 
że wczoraj wprowadzona została na terytor- 
jum okręgu kłajpedzkiego litewska procedura 
sądowa. Według informacyj prasy niemiec- 
kiej, procedura wprowadza szereg ograniczeń 
swobodnej działalności sądów kłajpedzkich i 
ieh kompetencji. Nadzór nad sądami przeka- 
zano centralnym władzom litewskim. 

HELJASZ POJEDZIE NA ZAWODY 
DO GOTEBORGU | 

„WARSZAWA PAT. — Polski Związek 
Lekkoatletyczny otrzymał od Szwedzkiego 
Związku Lekkoatletyeznego zaproszenie do 
udziału w międzynarodowych zawodach lekko- 
atletyczny, jakie odbędą się w dn. 24 bm. w 
Góteborgu. Związek polski zdecydował wysłać 
Heljasza do rzutu kulą i Kostrzewskiego do 
biegu na 400 metrów z płotkami. 

TILDEN POKONAŁ NAJUCHA 

BERLIN PAT. — W dalszych 
kach o tenisowe mistrzostwo świata 
ców Tilden pokonał Najucha 6:1, 
Kożeluch — Ramillon 6:1, 6:1, 6;1, Ramillon 
— Messerschmidt 6:3, 6:2, 6:4. W grze po- 
dwójnej para niemiecka Najuch — Nuesslein 
pokonała mistrzowską parę Świata Kożeluch 
— Bourke 6:4, 7:5, 11:9. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA PAT. — W dn. 16 bm. głó- 

wniejsze wygrane Loterji "Państwowej padły 
na nr nr następujące: 

15.000 zł, — 21334 48719 64087, 
10.000 zł. — 73173 108098 148590. 

   

rozgryw- 
zawodow 

Sąd surowo ukarał oszczerców z „Polonji” 
W dniu 15 bm. odbyła się w Warszawie 

rozprawa przeciwko redaktorowi odpowie- 

dzialnemu dziennika „Polonia'* p. Pustelni- 

kowi. Oskarżał sen. Sobolewski o oszczerstwo, 

rzucone na niego przez dziennik „Polonia''. 

Po rozprawie sąd okręgowy wyniósł wyrok, 

skazujący redaktora odpowiedzialnego „Poio- 

nji'' na rok aresztu i 2000 zł. grzywny, о- 

raz ogłoszenie wyroku w dziennikach „Polo- 

nia'' i „Kurjer Warszawski''. 

Wyrok ten, który w sposób wyraźny napięt 

nuje oszczerczą akcję „Polonji'* jest jednym 

z najcięższych wyroków jakie sądy wydały 

dotychczas w sprawach prasowych. 

Zaznaczyć należy, że sen. Sobolewski, któ- 

ry miał możność wybrania szeregu innych 

dróg uzyskania pełnej satysfakcji, wybrał 

sąd państwowy, który wyrokiem swym napięt 

nował redaktora odpowiedzialnego „Polonji'', 

a tem samem oczyścił ze wszelkich zarzutów 

sen. Sobolewskiego. 

W czasie rozprawy oskarżony redaktor od 

powiedzialny ,,Polonji'* nie mógł przeprowa- 

dzić dowodu prawdy zarzutów jego dzienni- 

ka, a przeciwnie, wszelkie zarzuty skierowa- 

ne przeciwko sen. Sobolewskiemu okazały się 

z gruntu fałszywe i wysuwane przez redak- 

cję „Polonji'' z wyraźną złą wolą. (Iskra) 

6:2, 6:3, - 
`



SILVA RERUM 
TURYSTYKA I UZDROWISKA 

Już się skończyło lato. Przeszło niepo- 
strzeżenie, nie zostawiając po sobie lepszych 

wrażeń: zbyt mało było dni naprawdę letnich 

— słonecznych, gorących, wesołych. 

Dziś jednak każdy robi pewne podsumo- 

wanie przeżyć letnich; to też nie dziwnego, iż 
prasa udziela sporo miejsea rozważaniom na 

temat naszych uzdrowisk, skupiających w le- 
cie pokaźną ilość kuracjuszy i turystów. 

   

Gazeta Lwowska (251) podkreśla właś- 
nie taką podwójną rolę uzdrowisk: 

Z pojęciem uzdrowisk potocznie wiąże 

się miejscowości o wybitnych właściwościach 

przyrodoleczniczych, mających zatem jako cel 

zasadniczy poprawę zdrowia. , 

Jednakże cele i wartości uzdrowisk w 
ogólnem znaczeniu w pojęciu współczesnem 

bardzo rozszerzono. Do uzdrowisk, zdrojo- 

wisk, stacyj klimatycznych i letnisk wyjeż- 

dża obecnie więcej ludzi zdrowych, niż istot- 
nie chorych. Zasadniczo w całym tym potęż- 

niejącym ruchu, ochrona zdrowia posiada zna- 

czenie decydujące. Inne czynniki mają chara- 

kter ważny lecz poboczny. Mieszkańcy miast, 

"zawsze ujemnie wpływających na zdrowie, in- 

stynktownie szukają zmiany środowiska życia, 

nowych wrażeń, przygód, przeżyć, a przede- 

wszystkiem pięknego krajobrazu. Na tem tie 

rozwija się turystyka coraz szerzej. 

Są uzdrowiska, szczególnie popularne ra- 
czej wśród ludzi, cierpiących na nadmiar zdro 

wia, a wszędzie ludzie chory (naprawdę, czy 

z urojenia) giną w tłumie turystów. Kto u- 
prawia obeenie turystykę? 

Stosunkowo do niedawna, turystyka sta- 

nowiła przywilej sfer bogatych a conajmniej 
zamożnych. Dla tych sfer budowano luksusc- 

we hotele, restauracje, kawiarnie i przeróż- 
ne miejsca rozrywkowe, dla nich wysilano się 

na jak najbardziej komfortowe środki lokomo- 
cji lądowej i morskiej. 

Turystyka sfer uprzywilejowanych gwał- 
townie zanika. Zanika wraz z ubywaniem 
warstw materjalnie uprzywilejowanych. Na- 

stępuje natomiast szeroka popularyzacja tu- 

rystyki. Do tych nowych potrzeb turystyki 

muszą się dostosowywać wszystkie kraje. 
'Te nowe, demokratyczne potrzeby tury- 

styki są przez niektóre organizacje pojmowa- 
ne, jako możność lekceważenia turystów. Są 
domy dla turystów, odznaczające się przera- 

    

żających brakiem wygód i pogwałeeniem 

wszelkich zasad higjeny. W Pucku np. w 

Schronisku Tow. Krajoznawczego lokal dla 
turystów mieści się na strychu małego domku. 

Nocleg dla mężczyzn i kobiet wspólny! 

ABC — lit.-art. (37) mówi o naszych u- 
uzdrowiskach : 

Goście w uzdrowiskach ' składają się z 
dwóch kategoryj osób: chorych, którzy przy- 
bywają tutaj dla leczenia i. zdrowych, którzy 

szukają tutaj wypoczynku, lub rozrywki, któ- 
rzy przybywają na czas krótki dla zwiedze- 

nia uzdrowiska, względnie, dla których uzdro 

wisko jest tylko stacją wypadową dla wycia- 

czek w sąsiedni teren turystyczny. 

Zdrojowiska i uzdrowiska polskie w roz 
woju turystyki grają wybitną rolę, jako pier- 
wszorzędne stacje turystyczne. 

ruch turystyczny wzrasta, jeżeli uzdrowisko 
jest kluczem dla zwiedzenia pięknych w są- 

siedztwie leżących okolic, względnie kiedź 

ono samo, jako takie (np. uzdrowiska nad- 
morskie) jest atrakcją turystyczną ze wzglę- 
du na swe położenie i właściwości. Niezależ- 
nie od tych okoliczności zewnętrznych niental 
wszystkie nasze uzdrowiska stały się w ostat 

nich latach przedmiotem turystycznego zain- 
teresowania i ściągają masy ludzi zdrowych, 

którzy przybywają tu wyłącznie dla ich zwie- 

dzenia, lub rozrywki. 

Największem powodzeniem cieszą się miej 

scowości, położone nad morzem. 
Nasze uzdrowiska nadmorskie na podsta- 

wie samego faktu położenia nad morzem są w 

kraju, który przy 32 miljonach ludności ma 

zaledwie 60 km. morskiego brzegu, pierwszc- 

rzędną atrakcją turystyczną. Śpieszy też ka 

nim „cała Polska '. Nawet w latach ogólnego 
kryzysu ekonomicznego i niezupełnie dobrej 

pogody, jak np. w pierwszej połowie lata bie- 

żącego roku, są one przepełnione do ostatnie- 
go pokoju. 

Gdybyśmy mo, 
munikacyjne, mogli 

  

i uporządkować drogi ko:, 
my li ia liczne wy-      

  

  

cieczki, zwiedzające Wileńszczyznę. 
jeziora, lasy, rzeki — zasługują na poznanie! 

Lector. 
—0—000—0— . 

  

0 POLO 

Naturalnie, że 

  

Niepewna sytuacja na Kubie 
HAWANA, PAT. Na całej wyśpie panuje 

w dalszym ciągu niepewność. Wszelkie tran- 
zakcje zostały wstrzymane. Amerykanie u. 
chylają się od wszelkich operacyį handlo- 
wych, czy też bankowych, o iłe przeciwna 
strona nie zgadza się niezwłocznie zgóry pła- 

cić gotówką. 

W Hawanie oczekiwany jest ponowny 
wybuch strajku generalnego, podobny do te- 
go, jaki poprzedził upadek Mahada. 450 ofice- 
rów, wiernych byłemu prezydentowi Cespede- 

sowi, nie opuszcza hotelu, który jest oblega- 

ny przez tłum, 
  

Ameryka nie będzie interwenjowała na Kubie 
HAWANA PAT. 

nów Zjednoczonych Welles oświadczył, że Sta 

Ambasador  Sta- 

ny Zjednoczone nie będą interwenjowały na 
+ 

Kubie, nawet gdyby strzelcy morsey wylądo- 

  

wali tam, chyba, że 

mienie obywateli amerykańskich. 

Konferencja min. Kanya z Paul Boncourem 
PARYŻ. PAT. Węgierski minister spraw 

zagranicznych Kanya w towarzystwie posła 
węgierskiego w Paryżu odbył w dniu 16 

b. m. konferencję z ministrem Paul - Boncou- 

rem. Rozmowa, w której wziął również udział 
sekretarz generalny ministerstwa spraw za- 
granicznych, trwała od 10 do 12-tej. 

O konferencji tej Kanya nie chciał złożyć 
prasie żadnych wyjaśnień; zaznaczył  jedy- 
nie że opuszcza Paryż.w poniedziałek wieczo- 
rem, udając się wprost do Budapesztu. Do 
Genewy wyjeżdża w końcu bież. miesiąca. 
W połowie października uda się prawdopodo- 
bnie do Turcji, 

KOMUNIKAT OFICJALNY 

Ministerstwo spraw zagranicznych ogłosi. 

ło komun:kat następujący: 

ul „ Boncour przyjął dziś rano węgier- 

skiego ministra spraw zagranicznych Kanya, W 
czasie bardzo serdecznego spotkania, które 
pozwoliło obu ministrom dać wyraz wzajem- 
mym uczuciom przyjaźn:. istniejącym między 
dwoma krajami i zbadać bardzo szczegółowo 
stan stosunków ekonomicznych między Fran- 
cją a Węgrami, Paul - Boncour miał sposob- 
ność wykazać ministrowi Kanya, że Francja nie 
przestała odnosić się z największem  zaintere- 
sowaniem do gospodarczej organizacji Euro- 

py Środkowej. 

Dr. Krzemiański 
Cheroby wewnętrzne spec. żołądku 
i galit przyjmuje od 12 — 214—6 

Wilno, Kwiatowa 7, tel. 14 25, 

  

Węgierski minister wskazał na warunki 
jakie wydają mu się najbardziej właściwe dla 
poparcia porozumienia między za'nteresowa- 
nemi krajami, koniecznego dla doprowadze. 
nia do praktycznych wyników w tej materji. 
Obaj ministrowie wyrazili zadowołenie z nie- 
których perspektyw dla stosunków francusko 
węgierskich, jakie może otwierać nawiązany 
kontakt, 

  

st 

zagrożone byłoby życie i 

M 

Wiadukt na nowej linj 

  

W tych dniach otwarty został w obecności 
szy odcinek linji kolejowej Ustroń   

ni się do podniesienia gospodarki i 
dostępni szerokim rzeszom wspaniałe 
Łabajową, na nowej linji kolejowej. 

i 26 m. 

tereny 

      

  

Wisła, a mianowicie Wisła— Głębce, 
km. Linja ta udostępni szerokim rzeszom turystów wspaniałe tereny beskidzkie, p 

eksploatacj 

Wiadukt ten o 7-miu žukach ma 122 m. 

  

kolejoweį Wista--GHebce 

  ministra komunikacji inż. Butkiewicza, dal- 
wynoszący  5,% 

a 
  

  

bogatych terenów leśnych, a zarazem u- 
beskidzkie. Na zdjęciu wiadukt przez dolinę 

długości 

  

wysokości. 

Pod znakiem Pożyczki Narodowej 
DALSZE ZGŁOSZENIA DO SUB- 

SKRYPCJI 

WARSZAWA PAT. — W dalszym ciągu 
na ręce komisarza generalnego pożyczki na- 

rodowej napływają codziennie dziesiątki li- 
stów i depesz od szkół, instytucyj, stowarzy 

szeń i poszczególnych osób. 
1) W dniu 16 bm. nadesłał odpowiednią 

deklarację samorząd szkolny gimnazjum żeń- 

skiego Posselt - Szachtmajerowej ; 
2) Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowa U- 

czenic Szkoły Żeńskiej Spółdzielczej w War- 

szawie, Pankiewicza 3; : 
3) Z Gdyni, robotnicy wybrzeža polskiego 

zorganizowani w ZZZ; 
4) Koło Podchorążych Rezerwy przy Zw. 

Oficerów Rezerwy w Katowicach; 

5) Bractwo Górnicze w Krakowie;: 
6) Stołeczny Komitet Pracowniczy Po- 

życzki Narodowej ; 

  

EB 

HURT CH. FAJN ver; 
wiL 

NIEMIECKA 26, tei. Nr. 251. 
Poleca w największym wyborze rozmaite skórki futrzane i uajnow- 

sze modele gotowych płaszczów damskich. 

Sprzedaż na najwygodniejszych 

Przyjmują się futra do reperacji 

  

W tych dniach otwarto uroczy ście w Antworpji tunel, przeprowadzony pod rzeką Skaldą, 

będący prawdziwem arcydziełem techniki nowoczesnej. 

otwateia- tej nowej arterji „komunikacyjnej, 

[LE 

WANIU, 
FELJETON DYSKUSYJNY 

W dniu 4 września r.b. „Słowo'* zamie- 

ściło artykuł dyskusyjny p. Stefana Tuhan- 
Baranowskiego p.t. „Prawda o polowaniu 

"Treść tej pracy zdziwiła po pierwsze dlatego, 
że autora znam z paru dość rzeczowych prae 
na tematy 1achowo-łowieckie, natomiast jego 
„Prawda o polowaniu** do złudzenia przypo- 
mina sentymentalno-łzawe, uczuciowo-nieprze- 
myślane filipiki przeciwko myślistwu i my- 
śliwym, wychodzące przeważnie z pod piór 
kobiecych. Po drugie zdziwiłem się dlatego, 
że autor, już nie tylko jako ex-myśliwy, lecz 
poprostu jako pisarz, zabierający głos na te- 
mat bądź co bądź specjalny, powinien był 
wiedzieć, że właśnie temat przez niego poru- 
szany („czy myśliwy jest mordercą?'*) ma 
za sobą długą i poważną literaturę, długie i 
przewlekłe spory, w których na łamach prasy 
tachowo-łowieckiej brali udział ochroniarze 

przyrody, myśliwi, przyrodnicy i — natural- 
nie — kobiety. Więc albo p. Baranowski tej 
literatury nie zna i przeto nieco nieoględ- 

nie zabiera na łamach prasy codziennej apo- 
dyktyczny głos w sprawie dawno „przemyśla- 

nej'* i przedyskutowanej przez specjalistów, 

albo ją zna, lecz ignoruje, przypisując ponie- 

kąd sobie autorstwo poglądów bynajmniej 

nie nowych... 

Kas 

O eo chodzi p. Baranowskiemu? W kon- 
kluzji swego artykułu dochodzi do takiej oto е й 
„prawdy o polowaniu““: pozbawienie bez ko- 

niecznej potrzeby życia innej istoty jest zwy- z 

kłem morderstwem. Zgoda, lecz eóż znaczą 

‘, nizm żyje kosztem drugiego““ i 

wyrazy „bez koniecznej potrzeby ?**. Sam au- 

tor zaczyna od twierdzenia, że „jeden orga- 
że jest to 

nieubłagane prawo przyrody. Nietylko ezton- 
kowie towarzystw opieki nad zwierzętami, 

lecz nawet bardziej zrównoważeni  jarosze, 

nie potępiają ani tych, co w sposób humani- 

tarny ubijają woły, cielęta, owce, świnie i 

drób, ani tych, co mięso tych zwierząt jedzą. 

Czy więc p. Baranowski chce, by mięsożerstwo 

ograniczyć wyłącznie do zjadania mięsa zwie- 

rząt domowych, pozbawiając z krzyczącą nie- 

spriwiedliwością smakoszów prawa spożywa- 
nia cietrzewi, głuszeów, budeltów, słonek ete.? 

— Lecz może p. B. łaskawie zezwala na koa- 

sumcję zwierzyny i tylko obrusza się, że 
właśnie myśliwi tę zwierzynę zabijają? Więc 

kto ją ma zabijać? Może pętlarz, zakładający 

w cudzym: lesie misterną pętlę, w której zwie- 

rzyna ginie w powolnych męczarniach? lub 
może kłusownik, wybijający zwierzynę do no- 

gii niedbający o jutro nie swojego łowiska ?.. 
Coś w rozumowaniu autora nie jest w 

porządku. Zgadzam się, że zabicie np. pięknej 

„siwowronki'* poto — by ją potem rzucić w 

krzaki, będzie bezmyślnem  okrucieństv'em. 

Lecz zabicie tejże siwowronki (k:aski) Ia 

wzbogacenia muzeum  wrnito'ogicznego jest 

czynem pożytecznym, a pczeto koniecznym. 

Podobnie pokaleczenie na dateką metę śrutem 

zająca, który po tem bez pozytka czło- 

ka, a na uciechę wron. jest, mówiąe po 

myśliwsku, nieetyczne, jednak zabieiwe 

jąca dla spożycia go z bura i 

„konieczną potrzebą *, 

        

       
żeli nie 

- Otwarcie tunelu pod Skaldą 

Właściwemi środkami do pielęgnowania jamy ustnej są: 

PULSA eliksir, pasta 

  

warunkach spłat. 

a zdjęciu moment z ur oczystości 
z. przedstawicieli roz 

razie i w pewnych warunkach  nieszkodii- 

wem a nawet pożytecznem zajęciem. 

Nie trzeba być myśliwym, by wiedzieć, 
że myśliwy kulturalny potępia zarówno bez- 

myślne strzelanie do wszystkiego, co się pod 
lufę nawinie jak i zabijanie zwierząt t. zw. 
sposobami nieetycznemi. Poeóż więc w czam- 
buł określać mianem „morderstwa** i prze- 

piękny sport myśliwski i ciemne praktyki 
różfńych kłusowników, pętlarzy, ścierwiarzy i 
t.p. minorum gentium indywiduów ?... Łaski i 
sprawiedliwości, panie eks-myśliwy ! 

  

Pochód, złożony 

maitych organizacyj, wkracza do tunelu. 
  

i mydełko do zębów. 

* 

Poglady p. Baranowskiego na wspolezes- 
ne łowy i łowiectwo trącą nieco myszką. Aż 
dreszcz zimny przebiega, gdy się czyta jega 
obraz straszliwy „zabawy  okrutnej'', kiedy 
to „...potokiem leje się krew i sumienie ludz- 
kie, albo drzemie, albo podobne gumie (?) 
rozciąga się do niebywałych rozmiarów''. Jak 
że fałszywie, jakże szyderczo, jakże wręcz 
perwersyjnie brzmią wobec tych okropności 

zająkliwe tłumaczenia przypartych do muru 
morderców — myśliwych, co to wygłaszają 
„ładne słowa, pyszne, zaokrąglone (?) fra: 
zesy'*, że to, paniedzieju, myśliwy zlewa się 
i jednoczy z przyrodą! 

Otóż, panie B., należałoby wiedzieć, że 
poza kilka mydłkowatymi grafomanami ło- 
wieckimi, nikt dziś jaż słów takich nie wygła- 

sza. Zabierając głos w sprawie łowieckiej trze- 
ba było przejrzeć publicystykę łowiecką do: 
by ostatniej i zapamiętać te oto mądre, śmia- 

łe i proste”słowa niedawno wypowiedziane 

przez jednego z myśliwych na łamach prasy 

fachowej: „Nie będę bronił myślistwa utar- 
tym frazesem, że nie chodzi tu o zabijanie, ale 

o podpatrywanie przyrody, o poczucie swobo- 

dy t t.p., ale powiem, że tak, jednym z naj- 

konieczniejszych warunków polowania jest za- 

ж * 

. 

  

7) Pracownicy Centrali Zakupów dla Kas 
Chorych; 

8) Związek Przemysłowców Chemicznych 
Rzeczypospolitej; 

9) Pracownicy Urzędu Skarbowego w Gro 

dzisku Mazowieckiem; 
10) Oddział Związku Strzeleckiego = U- 

strzyki Dolne; 

11) Józef Giberman w Jędrzejowie, jako 
przewodniczący Koła Żydowskiego przy BB 

WB w Jędrzejowie i przewodniczący komi- 
sji rewizyjnej Związku Strzeleckiego itd. 

P.K.0. ZADEKLAROWAŁO 
10 MILJONÓW 

WARSZAWA PAT. W zrozumieniu 
doniosłości, jaką dla państwa posiada emi- 
sja pożyczki narodowej, złożyła Pocztowa Ka 

sa Oszczędności na ręce ministra skarbu de- 
klarację subskrypcyjną na pożyczkę narodo- 

wą w kwocie 10-ciu miljonów. 

* 

WARSZAWA PAT. — W sobotę 16 bm. 
w wielkiej synagodze podczas uroczystego na 
bożeństwa prof. dr. Schorr wygłosił podnio- 

słe przemówienie o pożyczce narodowej i na- 

woływał zebranych i całe żydostwo polskie 

do poparcia pożyczki i kupowania obligacyj. 
+ * ® 

WARSZAWA PAT. — W dn. 15 bm. od- 
był się w Stowarzyszeniu Polskich Dzienni- 
karzy i Publicystów Gospodarczych wieczór 

dyskusyjny, na Którym min. Stefan Starzyń- 

ski, komisarz generalny pożyczki narodowej 

wygłosił referat pod tyt.: „Pożyczka narodo- 

wa jako element naszej polityki finansowej'* 
Mówca podkreślił, że powodzenie pożyczki, 

jak można wnioskować z dotychczasowych 

® * 

"wyników, jest całkowicie zapewnione. 

Tajemnica Pawła Perier 
W Rouen, w ogrodzie niedaleko bazyliki 

18 września ujawniono trupa mężczyzny w 

wieku około 50 lat. Skroń miał przebitą ku- 
lą rewolwerową. W kieszeni jego płaszcza 
znajdowało się dwadzieścia nabojów rewolw»- 

rowych, ale rewolweru przy nieboszczyku nie 
było. 

W portfelu znaleziono list niezwykłej tra- 

ści. Wynikało z niego, że nieboszczyk nazwi- 
skiem Paweł Perier, urodzony w Rouen , lecz 

od wielu lat mieszkaniec Paryża, zamordo- 

wał w Paryżu swoją żonę i pozostawił jej 
trupa w zamkniętem mieszkaniu przy ul. A- 

sile-Popincourt. Motywów morderstwa list nie 
podaje. Po dokonaniu zbrodniczego czynu Pa- 

weł Perier udał się do swego rodzimego mia- 
stą i tutaj, w zaroślach ogrodu popełnił sa- 
mobójstwo. 

List ten oczywiście nie przekona policji, 
tem bardziej, że przy nieboszczyku nie znale- 

ziono broni. Dziwacznym wydaje się również 

wyjazd z Paryża do Rouen poto tylko, by tu 
się zastrzelić w ogrodzie. Zamordowanie żony 

bez powodu również jest zagadkowe. 
Policja w Paryżu i w Rouen zajęła się 

rozwiązaniem tajemniczej sprawy. Bl. 

bijanie zwierzyny. Tylko, że na to zabijanie 
i śmierć w puszczy, trzeba patrzeć inaczej, 

niż na nożownictwo w mieście. Symfonja pu- 
szczy, składa się z pieśni i jęku, narodzin i 

śmierci — tu niema zła, ani dobra... * *) Rów- 
nież radziłbym panu B. przeczytać przepiękne 
ustępy o prawdziwem myślistwie Józefa Wey- 

ssenhoffa w jego przedmowie do „Roku my- 

šliwego““ Korsaka. Wogóle radziłbym mu du- 
żo jeszcze książek i pism łowieckich  prze- 
wertować, dużo rzeczy przemyśleć, a może 
wtėdy raz jeszcze „wniknie w to wszystko i 
jeżeli nie nawróci się z powrotem na wiarę 

  

" łowiecką, to prźynajmniej nie będzie nazywał 
wszystkich bez różniey myśliwych morderca- 
mi i nie będzie im zarzucał, że mają sumie- 
nie nieczyste, które (strach pomyśleć!) : 
„podobne gumie rozciąga się do niebywałych 

rozmiarów: *... 
э * » 

Poglądy p. B. na łowiectwo trącą myszką 
i dlatego, że zapoznają zupełnie rzeczywi- 

stość i nie rozumieją realnej istoty dzisiejsze 

go łowiectwa. Wszak dzisiaj nawet dziecko, 
przeglądające razem ze „Słówkiem'* inny do- 
datek „Słowa'* — dodatek łowiecki, wie o 
tem, że polowanie, które nazwijmy dla ułat- 
wienia dyskusji, zabijaniem zwierzyny, jest 
tylko jednym z elementów łowiectwa. Dziś 
każdy w nas wie, że przekreślić współczesne 

łowiectwo, znaczyłoby zignorować jego eko- 

nomiczną wartość (w Niemczech obroty han- 

   

  

dlowe z samego tylko mięsa ubitej zwierzytv 
obliczają się na miljony marek!) ; przekreślić 
tak ważną gałąź przemysłu, jak produkcja 

    

  

broni i amunicji myśliwskiej; pozostawić bez 

chleba setki tysięcy strażników łowieckich, 
łowczych, bażantarników i t.p. ludzi, żywią- 

Polski Nr. 15 z r.b. 

Pawła Szumilasa. 

*) Łowiec artykuł 

„Myšliwi““ pióra 

URZĘDNICY MIN. ROLNICTWA SUB- 
SKRYBUJĄ POŻYCZKĘ NARODOWĄ 

Dziś, w godzinach rannych odbyło się wal 

ne zebranie wszystkich urzędników, oraz niż- 

szych funkcjonarjuszy, zrzeszonych w Związ- 

ku centrali ministerstwa rolnictwa i reform 

rolnych. 

Zebrani, stojąc na stanowisku, że okaza- 

nie pomocy Państwu, zmagającemu się z kry- 

zysem, jest kardynalnym obowiązkiem każde- 

go obywatela Rzeczypospolitej, postanowili je- 

dnomyślnie przystąpić do subskrypcji Pożycz 

ki Narodowej w wysokości 75 i 100 proc. 

jednomiesięcznych swych poborów brutto, płat 

nych w sześciu ratach miesięcznych. 

Szmaragd wartości mil- 
jona złotych 

SKRADZIONO W BIAŁY DZIEŃ 
W LONDYNIE 

„Gwiazda Północna '', jeden z najpiękniej- 
szych szmaragdów świata wystawiony obec- 
nie na sprzedaż w jednym z wielkich sklepów 

jubilerskich West End'u w Londynie, został 

skradziony z zuchwalstwem, przekraczającem 
wszelkie granice. Szmaragd ten ma 33.25 ka- 

ratów, odznacza się niezwykle pięknym kolo- 
rem i kosztuje miljon złotych. Wystawiono 
go nieopatrznie w witrynie sklepowej. 

I oto, 13 września około 10 rano, gdy ruch 
uliczny na West End jest już w pełni, przed 

sklepem zatrzymała się wspaniała limuzyna. 
Szofer pozostał przy motorze, nie gasząc go, 

a z auta wyskoczył szybko człowiek, który 

gwałtownem uderzeniem pięści rozbił szybę 
wystawową. Takie uderzenie bandytów wyspe 

cjalizowanych w tej dziedzinie, znane jest do 
hrze policji londyńskiej, i nosi swoją techni- 

czną nazwę „smash and grab''. 
Rozbicie szyby i porwanie 

szmaragdu było dziełem sekundy. 
Zanim przechodnie i jubiler zorjentowali 

się, wspaniała limuzyna odjechała całym pę- 

dem, ginąc na zakręcie w masie innych aut. 
Poszukiwania policyjne pozostały dotychczas 

bez rezultatu. El. 

  

bezcennego 

  

E. SCHWALBE i H. NOŻYCE 
NIEMIECKA 22 

Reprezentacja i składy NATI w Polsce fabryk włókienniczych 

GUSTAW MOLENDA I 
JÓZEF RĄPAPORT i 

Poleczją a SEZON JESIENNO-ZIMOWY 
materjały najmodniejsze na damskie płaszcze i kostjumy oraz na 
męskie ubran' a, smokingi, jesionki, pokrycia futer, kożuszków i t. @, 

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

cych się u rydwanu łowiectwa; zapoznać ar- 
tystyczne i przyrodniczo-naukowe walory 

łowiectwa ete. ete. ete. 
Widzieć symbol łowiectwa, jako pana w 

kapeluszu z piórkiem, który na polowanku z 

bigosem sieje śrutem-na prawo i lewo, zna- 
czyłoby tkwić wciąż pojęciami. gdzieś w po- 
łowie XIX wieku i nie nie wiedzieć o tem, 
że od tego czasu kultura ludzka, a z nią i 
kultura łowiecka posunęły się jednak trochę 
naprzód! 

* + 

W swej „prawdzie o polowaniu'* popeł- 

nia nadto p. Baranowski szereg nieścisłości. 
Oburza go, że „myśliwi regulują mnożenie 

zwierzyny: ', co jest w jego oczach absurdem. 

Widocznie nie wie o takich faktach, jak np. 
że tylko dzięki myśliwym, dzięki ich zabiegom 
hodowlanym i prawodawczym, ochroniliśmy 
w Polsce odrodzonej łosia i stan jego, do- 
prowadzony po wojnie literalnie do paru 
sztuk, powiększyliśmy kilkasetkrotnie i po- 
większymy jeszcze bardziej. Nie wie o tem, 
że właśnie dzięki zabronieniu polowania ua 
głuszce latem i 
strzelanie wiosną samców „w trakcie ich mi- 
łosnego uniesienia'', mamy teraz głuszców 

nietylko nie mniej, lecz znacznie więcej, niż 
przed wojną. Autora oburza barbarzyństwo 
myśliwego, który dla celów krwiożerczych 

wykorzystują miłosną ekstazę ptaka'*, co po- 
wiedziałby myśliwy — pyta — gdyby w trak- 

cie jego miłosnego uniesienia ktoś inny poczę- 
stowa. go garścią chociażby drobnego śrutu?'* 
Autor wpada tu stanowczo w antropomorficz 

ny sentymentalizm. Śmierć jest zawsze śmier- 
cią, a że niedoczekanie skonania jest jednem 

z cięższych przekleństw ludzkich, przeto za- 
pewne nawet człowiek wolałby śmierć w chwi 
li „jego miłosnego uniesienia““, podobnie jak 

Mazepa Słowackiego, co to wzdychał © 

jesienią, a zezwoleniu na 

W _WIRZE STOLICY 
TALAR BATOREGO 

Jeżeli się chcę rozweselić i pociesryć — 
nie idę na cmentarz, ale do znajomego anty- 
kwarjusza. Widok tego bladego, zrozpaezo- 
nego, wściekłego człowieka krzepi mnie i na- 
pawa otuchą: — no, nie mam powodu się 
martwić, są ludzie w gorszej sytuacji odemnie. 

Patrz pan, mówi wyłysiały znawca, pan 
siedzi na fotelu Boius XV... 

— Djabelnie niewygodny ! 
— Mam tych fotelików osiem, łaciłera 

za sztukę po 75 dolarów, kto mi dziś da poło- - 
wę tej eeny. 

— Nie chcą kupować? 

A nie. Skórzane, szerokie, wulgarne 
klubowe kupują, a tych stylowych. autentycz- 
nych antyków nikt nie chce. Sprostaczało spo- 
łeczeństwo! Albo ten stolik mahoniowy av- 
gielski, przecie to cacko do kart, a zaraze: 
biurko i umywalnia. W; szystko sai mebel! 
Kapitalne! 

— Ileż to kosztuje? 
— Oddałbym za pół ceny — za 25.000 zi.! 

To każdy dureń mówi, że doskonały stolik 
do bridża można dostać za 100 zł. biurko za 
300, umywalkę za 200 Barbarzyńcy! Albo 
spójrz pan na ten obraz, widział pan coś po- 
dobnego ? 

Jakaś Madonna z dzieckiem, 
malowidło. — Nie podoba mi się. 

— Panie, przecie to prymityw! Spójrz 
pan — to na drzewie malowane. XIV-sty 
wiek! Czternasty!! I nikt nie chce mi dać 
tych głupich 4500 rubli eo na to wyłożyłem. 

— To wszystko przestarzałe, gdyby pan 
miał rzeczy aktualne... > 

— Alež mam, mam! Proszę, 
ten zegar. 

Duży dziwaczny zegar, zamiast cyfr lite- 
ry: Jan III Sobieski — akurat 
12, kiedy wskazówki Ry dwie krz; 
karabele — pokazują na „o i 
czy, że jest pół do jedenastej. 

— (o, nie aktualne może, woła stary, rocz 
niea, Wiedeń, Sobieski, pochody, akademje — 
kupcieżeż ten zegar zamiast drałować pod 
pomnik Króla Jana. Zęgar dwustuletni i eo? 
Kosztował mnie 3000 rubli, oddaję go za 1000 
zł. — niema nań szczerego patrjoty! Batory 
też dziś w modzie, dziś! — a ja już przed woj 
ną wiedziałem kto Batory i rujnowałem się 
dla niego. Patrz pan — to talar z czasów kró- 
la Stefana. 

— Wytarta blaszka, 

litery, nie ciekawego... 

— A na licytacji w 12-tym roku wyry- 
wano go sobie. Książę Lubomirski dawał 450 
rubli, ja dałem 500 i zdobyłem talar. Dziś 
nie mam na obiad, za tego talara nikt nie 
da mi 5 złotych. 

— A muzea? niech pan im zaproponuje. 

— Muzea? Dranie czekają tylko by kto 
umarł, zapisał im darmo. Niedoczekanie ich. 

Nie zażtiałeń przyjemności w „życiu, nie pu- 
szezałem pieniędzy na lumj dziewczynki, 
kupowałem, zbierałem antyki. Dziś jestem 

bankrut, bez grosza, pożyczam na obiad. Umrę 
z głodu ale przed śmiercią rzucę to wszyst 

ko do Wisły. I zegary, i medale, i obrazy — 
nie chce społeczeństwo złotówki wyłożyć na 
te skarby — nie będzie ich nigdy oglądać. Zni- 
szczę je przed odejściem. 

Taki zły, zacięty starzec, tak drżał cały, 

ściskał pięści,.. pewnie dotrzyma słowa. 
Karol. 
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MINĘŁY CZASY, kiedy do 
każdej właściwości cery posługiwano się jed- 
nym pudrem, o nader szkodliwych często 
składnikach, Nauka potępiła tę uniwetsalność, 
wobec czego posługujemy się dziś roślinnym 
pudrem egzotycznym Dra Lust- 
ra do suchej i „prawidłowej cery, natomiast 
tłusta, połyskująca, do wągrów skłonna cera 
wymaga odtłuszczającego pudru hi g j e- 
nicznego Dra Lustra. Zaznaczyć wy- 
pada, że tłustej cery nie wolno myć mydłem, 
lecz wyłącznie proszkiem marmurowym „Mi- 
raculum'* i gorącą wodą. 

    

   

  

  

   
     

    

     

SYN BIELSKO (ŚLĄSK) 
S-ka : 

  

„Śmierć, jak blyskawicę““. Co do garšei drob- 
nėgo śrutu, to, jako myśliwy, zgadzam się z 
autorem: — nie chciałbym takiego poczęstun- 
ku w chwili miłosnej ekstazy. Na tym jedy- 
nym punkcie zgadzam się z p. B. w zupełno- 
ści. 

Autor jest niezadowolony: „prawda, --- 

powiada — tworzą się rezerwaty, wydają się 
ustawy ograniczające polowania, lecz tego 
mało, przejdzie jeszcze wiek, dwa i nie z tych 
lasów, a więc i zwierzyny nie pozostanie** 

Smutne to, zaiste, horoskopy dla ludzi dba- 
łych o to „co będzie z Polską za lat dwieście'*. 

Czy jednak nie za smutne? Czem autor wy- 
tłumaczy, że np. takich głuszców mamy wię- 
cej, niż, dajmy nato, 20 lat temu, a innej 
zwierzyny więcej, znacznie więcej, niż przed 
10 laty? A czy autorowi wiadomo, że w pe- 
wnej prowincji niemieckiej wyhodowano i 
znakomicie rozmnożono dzikie, tak nielubią- 
ce ludzkiego sąsiedztwa, głuszce — w prowin- 
cji, gdzie, jak pamięć ludzka sięga, głuszeów 
nigdy nie było? A jak potrafi p. B. zaprze- 
czyć obserwowanemu na każdym kroku fakto- 
wi, że z dwóch sąsiadujących ze sobą lasów 
zwierzyna przebywa w tym lesie, gdzie rządzi 
myśliwy, który na nią poluje, a niema jej tam, 

gdzie gospodarzem jest nie — myśliwy? — 

Paradoks?! — By paradoks ten zrozumiec, 
trzeba w kwestję łowiectwa i polowania głę- 
biej „wniknąć, wmyśleć się'*, niż to uczynił 
p. Stefan Tuhan-Baranowski. 

Autora przeraża myśl, że i u nas jak 
we Franeji dojdziemy do takiego zaniku zwie- 

rzyny, że będziemy polować na wróble za po- 

mocą lusterka. Znowu nieścisłość, acz drobna. 
We Francji istotnie poluje się z lusterkiem, 

lecz nie na wróble, a na skowronki. Wróbie 
nie lecą na lusterko, lecz tylko na plewy. 
I to nie zawsze. Fin.



Wielka salę konferencyjną Wil. Urzędu 
Wojewódzkiego zapełnili w sobotę o godz. 18 

przybyli na zaproszenie wojewody wileńskie- 

go przedstawiciele wszystkich sfer społeczeń- 

stwa wileńskiego bez różnicy wyznania, na- 
radowości, i przekonań, wszystkich stanów, 

by utworzyć Wojewódzki Komitet Obywatel- 

ski Pożyczki Narodowej. 
Zagaił posiedzenie p. wojewoda Jaszczołt, 

dziękując za tak liczny udział w zebraniu i 
wyłuszczając w związku z rozpisaniem poży- 

czki narodowej intencje rządu, podyktowane 

iezłomną wolą zachowania równowagi budże 
b=; i stałości waluty. Przedstawiwszy wa- 

lory pożyczki narodowej p. wojewoda zaape- 

łował do ogółu społeczeństwa Ziemi Wileń- 

skiej o tworzenie komitetów obywatelskich, 

których zadaniem będzie propagowanie w jak 

najszerszych kołach sprawy subskrypcji poży- 

czki. Od obowiązku udziału w pożyczce nie 

powinien uchylać się nikt, komu leży na ser- 

cu interes ogółu, pokrywający się z intere- 

sem własnym każdego poszczególnego obywa 

tela Rzeczypospolitej. 
Na przewodniczącego zebrania dzisiejsza- 

go powołano zkolei przez aklamację p. mec. 
Marjana Strumiłłę. Następnie p. senator Zyg 

munt Jundziłł z ramienia Centralnego Komi- 
tetu Obywatelskiego Stolicy, który przedsta- 

wił doniosłość i cele pożyczki narodowej, )2- 

ko dobrze zrozumianego wysiłku społecznego, 
skierowanego ku uporządkowaniu finansów 
państwa, a jednocześnie ku korzyści własnej 

każdego obywatela. Akcja na rzecz subskryp- 

cji pożyczki objęła już cały kraj. Pożyczka 

pokryta będzie niezawodnie z nadwyżką, a 

może nawet kilkakrotnie. Pokrycie pożyczki 

narodowej już w pierwsze dni subskrypcji bę 

dzie wykazaniem wewnętrznej siły państwa i 
narodu, wykazaniem solidarności i wysokie- 

go poczucia obywatelskiego. 
% Zkolei w wyczerpującym referacie p. pre- 

в wileńskiej Izby Skarbowej Edward Ratyń 
ski przedstawił zebranym techniczną stronę 

pożyczki i organizację całej akcji, prowadzo 

nej przez pokrywającą kraj cały sieć komite- 
tów obywatelskich, powiatowych, i lokal- 
nych, z któremi skoordynowały swą akcję ko- 
mitety pracownicze. Subskrypcja trwać bę- 

dzie od dnia 28 września do 7 października 
włącznie. Wysiłki komitetów obywatelskich 
skierowane będą ku osiągnięciu jak najwyż- 
szej kwoty subskrypcyjnej, przyczem chodzić 

będzie nietylko o efekt finansowy, ale rów- 
nież i moralny. 
"W wyniku zebrania uczestnicy jego uznali 

się za Wojewodzki Komitet Pożyczki Narodo 

wej, do którego bardzo wiele osób, które nie 
mogły przyjść na zebranie, zgłosiło pisemnie 
swój akces. Przewodniczącym komitetu wy- 
brany został przez aklamację gen. broni Lu- 

<jan Żeligowski. Ułożenie stosownej odezwy 
do społeczeństwa Ziemi Wileńskiej poruczono 

p. p. senatorom Witoldowi Abramowiczowi i 
Zygmuntowi Jundziłłowi i p. redaktorowi Ka 

imierzowi Okuliczowi. 
* * 

— Kupiectwo a pożyczka. lzba Przemy- 
słowo - Handłowa w Wilnie przystąpiła do 
akcji propagandowej na rzecz subskrypcji po- 
życzki narodowej wśród sfer kupieckich i prze- 
mysłowych swego okręgu. Izba rozsyła do 
wszystkich - przedsiębiorstw _ przemysłowych 
od II kat. do VII kat. oraz handlowych I, II, 
TM kat. na terenie 4 województw: wileń- 
skiego, białostockiego, nowogródzkiego i po- 

Z SADÓW 
DLATEGO, ŻE MŁODZI SIĘ KOCHALI... 

В, , tych dniach Sąd Okręgowy w Grod- 
s pod przewodnictwem p. wiceprezesa Hry 
LFniewicza rozpatrywał następującą. sprawę: 

Na ławie oskarżonych zasiadał 45-letni 
mieszkaniec wsi Komuchy gm. Jeziory Józef 

Głód, oskarżony o to, że w dniu 7 kwietnia r. 
b. około godz. 10 uderzył kilkakrotnie sosno 
wym kołem po głowie mieszkankę tejże wsi 

Aumę Koziekową, zabijając ją na miejscu, -za 

czem Głód udał się do policji, aby zameldo- 
wać o dokonanem przez niego morderstwie. 

Jak wynika z aktu oskarżenia, zabójstwo 

to było finałem kłótni, która powstała dzięki 
temu, że syn zabitej Sergjusz swatał się do 

ebrki Głoda. 3 
Aezkolwiek Głód był o wiele bogatszy od 

zabitej Koziekowej, sprzeciwiała się ona te- 
mu małżeństwu. 

W krytycznym dniu, mające podejrzenia, 
że syn jej wyniósł coś z domu i oddał swo- 
jej uarzeczonej, postanowiła Koziekowa za- 
trzymać na drodze Głodową i jej córkę i u- 

rządzić im awanturę, co też i uczyniła. 
Głód, uprzedzony i potem powiadomiony 

© awanturze, przybył na podwórko zabitej i 
widząc awanturującą się Koziekową bez żad 
mych uprzedzeń uderzył ją kołem. 

Na przewodzie sądowym Głód przyznał się 
do tego, że uderzył Koziekową, lecz wyjaśnia, 
że mie miał zamiaru jej zabić. 

Po zbadaniu całego szeregu świadków i 
wysłuchaniu przemówień prokuratora p. Bu- 

eraekiego, powodu cywilnego p. mec. Zadaja, 
1 obrońey oskarżonego p. mec. Horbaczew- 
skiego, Sąd wydał wyrok, mocą którego Głód 

skazany zostaje na + lata więzienia. W mo- 
tywaeh wyroku Sąd wyjaśnił, że przychylił 
Się przy wyrokowaniu do wniosku obrony i 
xmienił kwalifikację przestępstwa z art. 285 

par. I K. K. na par. 2 tegoż artykułu. 

Wszechwładna moda 
W roku bieżącym bardzo modne są 

futra. Nawet w filmowych tygodnikach dźwię- 
*owych Foxa znalazło to odbicie. 

W jednem z kin wileńskich możemy og- 

łądać rewię mody w Biarritz. Ostatnim krzykiem 
są kąpielowe kostjumy z... futra. Płaszcze ką- 

„ grełowe z futra, to jeszcze, ale kostjumy! 

Otóż to! Piękna pani nie poto idzie na 
płażę, by się kąpać lub wygrzewać, ale by 

się pokazać. 
Q wiele efektowniej wygląda się w ob- 

ramowaniu z futer. O tem się przekonały wy- 

e modnisie i stąd owe kostjumy z futer. 
Nawet parasolki plażowe są ozdobione fu- 
terkiem_ 

_ Na nasz klimat i na zimę mniej ta moda 
słę przyda, ale eleganckie futerko nie zawadzi 

żadnej z pań. 
Wielki wybór futer posiada znana firma 

wiłeńska M. Złatkowicz — Niemiecka 33, tel. 

żel. 906. 
Obok wysokiej jakości towaru, daje firma 

=  Złatkowicz bardzo dogodne — warunki 

* 
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leskiego — specjalne wezwania do subskrybo- 
wania pożyczki. Akcją tą obejmie Izba około 
33 tysięcy przedsiębiorstw. 

Zarząd Izby Przemysłowo - Handlowej 
uchwalił przyłączyć się do postanowień Związ 
ku Izb Przemysłowo - Handlowych oraz na- 
czelnych  organizacyj kupieckich i przemy- 
słowych, ustalając minimalne kwoty, na ja- 
kie powinny subskrybować pożyczkę  posz- 
czególne przedsiębiorstwa, a mianowicie 5 proc. 

od dochodu przedsiębiorstw handlowych i 8 
р:@0 mille obrotu oraz 6 proc. od docho- 
du przedsiębiorstw przemysłowych (na pod- 
stawie sum obrotu względnie dochodu, usta- 
lonego przy wymiarach podatkowych). 

Do akcji Izby zgłosiło swe przystąpienie 
również szereg zrzeszeń przemysłowych i ku- 
pieckich, zarówno centralnych jak i z terenu 0- 
kręgu Izby Wileńskiej. 

* ** 

— Urzędnicy Dyrekcji Lasów  Państwo- 
wych w Wilnie na zebraniu w dniu 15 wrze- 
śnia 1933 roku uchwalili przyjęcie czynnego 
udziału w subskrypcji wewnętrznej  pożycz- 
ki narodowej zgodnie z uchwałą  powziętą 

U- 

w 

przez Wojewódzki Komitet Pracowników 
mysłowych Pożyczki Narodowej w Wilnie 
dniu 13 września 1933 r. 

— Pracownicy pocztowi na rzecz Pożyczki 
Narodowej. Zebrani.w dniu 16 września 1933 
r. Zarządy Okręgowe: Związku Pracowników 
Poczt, Telegrafów i Telefonów, Związku Pra- 
cowników Teletechnicznych i Związku Niż- 

szych Pracowników Poczt, Telegrafów i Telefo- 
nów w W:lnie w sprawie 6 proc. Pożyczki 

. 

Narodowej uchwality zobowiązać wszystkie 
koleżanki i kolegów — pracowników poczt, 
telegrafów i telefonów, niezależnie od charak- 
teru służbowego i zajmowanych stanowisk, do 
stłbskrybowania Pożyczki 
sób następujący: 

1) pracownicy pobierający uposażenie 
od VI st. sł. winni subskrybować Pożyczkę w 
wysokości 100 proc. uposażenia miesięcznego. 

2) pracownicy pobierający powyżej 130 

  

Narodowej w spo- _ 

Ss: LAU 

towstytrowanie cię Waj. Kom. Obyw. Pożyczki Narodowej 
zł. do VII st. sł. włącznie — do wysokości 
15 proc. miesięcznego uposażenia. 

3) pracownicy pobierający od 100 do 130 
zł winni subskrybować przynajmniej jedną 
obligację Pożyczki Narodowej wartości  nofni- 
nalnej 50 zł 

4) pracownicy otrzymujący uposażenie do 
100 zł. mogą być zwolnieni od obowiązku na- 
bywania Pożyczki Narodowej o ile sami nie 
wyrażą chęci dobrowolnego nabycia  Po- 
życzki. 

Pracownicy poczt, telegrafów i telefo- 
nów, którzy w trosce o dobro Państwa nie- 
jednokrotnie zajmowali przodujące miejsce 
wśród pracowników państwowych, i w tej ak- 
cji winni wziąć najaktywniejszy udział i czy- 
nem swym dowieść zrozumienie potrzeb 
Państwa, bowiem dobro Państwa jest naczel- 
nem przykazaniem każdego obywatela, a tem 
bardziej pracownika państwowego. 

Jednocześnie zgromadzeni wzywają wszy- 
stkie koła miejscowe do wzięcia czynnego 
udziału w pracach powiatowych względnie 10- 
kalnych Komitetów Pożyczki Narodowej. 

Wymienione wyżej Zarządy postanawia- 
ją uznać obowiązek subskrypcji Pożyczki Na- 
rodowej jako obowiązek obywatelski oraz ia- 
ko obowiązek honoru pracownika  poczto- 
wego, na skutek czego wśród nas nie może się 
znaleźć ani jeden pracownik, usiłujący uchy- 
lić się od spełnienia tego obowiązku — обу- 
watelsk'ego. 

  

+ * * 

— Peowiacy na kupno Požyczki “"Narodo- 
wej. Dnia 14 b.m. w nowej sali przy ulicy О- 
strobramskiej 16 (oficyna), odbyło się zebra- 
nie Okręgu, oraz Koła Wileńskiego Peowia- 
ków, na którem po przemówieniu ob. rekto- 
ra Staniewicza i ob. starosty Kowalskiego i 
krótkiej kusji, powzięto uchwałę, wysto- 

stkich członków wezwania do 
wzięcia udziału w subskrybowaniu wewnętrz- 

czki narodowej 
ай Okręgu i Koła uchwalił wyasy- 

gnowač swej skromnej kasy związkowej zł. 
300 na zakup pożyczki. 
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NIEDZIELA 
Dziś 17 

Stgm. św, Fr. 
Jutro 
Ireny 

EAT оче | 
PROGNOZA POGODY P.L.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 

Zachmurzenie zmienne, z przelotnemi 

gdzieniegdzie opadami. Chłodno. Umiarkowane 

chwilami porywiste wiatry północno - zachod- 

nie. 

Wzchód słońca g, 4,56 

Zachód uieńcs g. 5,33 

URZĘDOWA 
—- Kierownik Sądu Grodzkiego w Wilnie na 

mocy par. 33 Rozporządzenia Pana Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 1. XII. 1932 r. o Ko- 
mornikach (Dz. Ust. R. P. Nr. 107 poz. 886) 
ustalił od dnia 15 września 1933 r. przy- 
jęcie interesantów przez Komorników  Sądo- 
wych w Wilnie codziennie, w godzinach od 8 
do 10 z zastrzeżeniem wyjątków w sprawach 

pilnych. 
MIEJSKA. 

-— Wojsko wydzierżawiło część płacu Łu- 
kiskiego. Magistrat m. Wilna uwzględniając 

starania Komendy Miasta Wilna uchwalił 

wydzierżawić jej działkę ziemi w pobliżu 

Pomnika Poległych w 1863 roku na placu Łu- 
kiskim obszaru 15 m. kwadr. do dnia 31 

marca 1934 r. W miejscu tem odbywać się 
będą odtąd nabożeństwa połowe dła woiska. 

— Spęd bydła. — W tygodniu ubiegłym 
na targi miejskie spędzóho 1467 uk bydła. 

  

    

  

Z tego pobliskie gminy zakupiły 385 sztuk. 

SKARBOWA. 

— Rozszerzenie uprawnień prezesa Izby 
Skarbowej. — Prezes Izby Skarbowej otrzy- 
mał prawo odraczania na prośbę płatników 
terminu składania zeznań o dochodzi 

Ponadto prezes Izby Skarbowej otrzymał 
uprawnienie uchylania orzeczeń komi od- 

ch w razie sł ych zastrzeżeń za- 
ch płatników. 

‚е zarządzenie władz centralnych 
ma na celu usprawnienie działalności lokal- 
nych, władz skarbowych, oraz idzie po linji 
próśb sfer zemysłowo - handlowych, które 
oddawna wskazywały na zbytnie scentralizo- 
wanie tego rodzaju spraw przez nakaz odwo- 
ływania się wyłacznie do ministerstwa. 

— Odmiastowienie podatków. — W tych 
dniach magistrat przekaże urzędom skarbo- 
wym część akt, dotyczących podatku od nie 
ruchomości. Pozostałe akta będą przekazane 
pod koniec miesiąca. 

Nakazy skarbowe na ten podatek będą ro 
zesłane dopiero w styczniu. Do tego czasu u- 
rzędy skarbowe ściągają należności wymierzo 
ne przez władze miejskie. 

    

     
          

    

     

  

SZKOLNA 

— SHELLEY'S INSTITUTE''. Zapisy 
na Kursa: Angielskiego: Elementarny i šred- 
ni od 11-tej do 13-tej i od 17-tej do 18-tej. 

Anglik udziela lekcyj prywatnych.. 
Adres: Zygmuntowska 20 m. 3. 

— Wieczorne kursy kolejowo mechanicz- 
ne o poziomie szkół średnich technicznych uru 
chamia Towarzystwo Kursów Technicznych w 
Wilnie. Szczegóły w kancelarji kursów Wil 
no, Holendernia 12 (gmach Państwowej Szko 
ły Technicznej) w godzinach 17,30 — 19. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

Z adzenie w lokalu żyd. Kiubu Myśli 

Państwowej. W ubiegły wtorek odbyło się w 
lokalu żydowskiego Klubu Myśli Państwowej 
zgromadzenie poświęcone sprawie układu trans 

ferowego sjonistyczno - hitlerowskiego. 
' Na zebraniii, na które przybyła b. liczna pub 

ticzność, przewodniczył prezes Klubu dr. Adolf 
Hirschberg, 

Po wstępnym referacie p. A. Kasztańskiego 
wygłosił obszerny odczyt p. A. Sygałow, któ- 
ry poddał krytyce politykę sjonistyczną, atak- 
jąc gwałtownie odpowiedzialnych za niąprzy- 
wódców  sjonistycznych. Bardzo rzeczowe i 
interesujące było przemówienie p. Kužnicera. 

W wolnej dyskusji zabierał: głos p.. Ławi- 
tter, Kissin i inni. 

W dłuższem przemówieniu końcowem _ dr. 
Hirschberg wskazywał, że układ o pomarań- 
cze wypływa ze struktury politycznego sjon'z- 
mu współczesnego, który zszedł na bezdroża 

  

  

stosunku do sjonizmu jako idei mającej wielkie 
zasługi w emancypacj: żydów. Praca dla Pales 
tyny musi być uznana za jedną z metod rozwią- 
zania kwestji żydowskiej, b. ważną lecz nie jedy 
ną i nie najważniejszą. 

Jedynie słuszna dla żydów polskich jest 
ideologia wiążąca losy Żydów 'w Polsce Źź lo- 
sami Państwa Polskiego i wymagająca pocžu- 
cia patrjotyzmu. Zbrodnie hitleryzmu muszą 
być napiętnowane a jakikolwiek układ z Hitle 
rem jest niemoralny i wywołuje u Żydów jed- 
nolity odruch potępienia i protest. 

Najlepszą formą protestu jest rewizja błęd- 
nego stanowiska i ofiarna obywatelska praca 
dła Państwa-zakończył dr. Hirschberg swe prze 
mówiene, przyjęte przez zebranych okłaskami. 

Przy dolegliwościach żołądkowo-kiszko- 
wych, braku apetytu, atonji kiszek, wzdę- 
ciach; zgadze, odbijaniach, ogólnem podraż 
nieniu, bólach głowy migrenowych, zastosowa- 
nie 1 — 2 szklanek naturalnej wody górskiej 

„Franciszka-Józefa'* wywołuje doskonałe о- 

próżnienie przewodu pokarmowego. Żądać w 
aptekach i drogerjach. p 

RÓŻNE _ 
— Gość z Kowna. — Przez Zawiasy p: 

była z nowna działaczką społeczna p. Sew 
sowa. W Litwie p. Sewilisowa opiekuje się 
Wiežiiami, - 

—- Dalszy spadek dolara. — Wczoraj w 
е dolar zniżkował. W obrotach 

za dolara płacono zaledwie 6 

    

   

      

nieofic 
złotych. 

— Ważne narady hurtowników PMS. W 
ubiegłą niedzielę odbyło się w sali „Stowarży. 
szenia Kupców i Przen i 
walne zgromadzenie właścicieli hurtowni pry- 
watnych wyrobów Państwowych . Monopoiu 
pirytusowego z terenu województw: wileń- 
skiego i nowogródzkiego. Zebraniu przewod- 
nicžyt generał rez. Radwiłłowiez  Kazimier” 
Zebranie uchwaliło szereg rezolucyj w sprawie 
prywatnych hurtowni i walki z samogonem, 
które mają być przedłożone ódnośnym wła- 
dzom. Między innemi zebranie postanowiło, 

sey hurtowniey wstąpili do Stowarzy- 

       

    

  

  

  

a Kupców i Przemysłoweów Chrześ.     

  

Pawrót delegaci 
Wróciła z Warszawy delegacja uniwersy- 

tetu, która interwenjowała u p. premjera ję- 

drzejewicza w sprawie zamierzonej likwidacji 

uniwersyteckiej 
niektórych katedr na U, S. B. 

Obraz Kossaka 
przypadkowo odnaleziony przez właściciela 

WILNO. W pewnej antykwarni został 

zakwestjcętowany przez władze śledcze obraz 
Kossaka znacznej wartości. 

Nastąpiło to w związku ze skargą złożoną 

przez pewnego zbieracza sztuki który poznał 
swój obraz zaginiony przed laty w Rosji. 

Właściciel obrazu wyjeżdżając do Polski 
prosił swych znajomych 0 wysłanie go 
wślad za nim. Po pewnym czasie otrzymał 

Jak słychać wyniki interwencji są nega- 

tywne. 

wiadomość, że obraz został wręczony osobie, 

która akurat wyjeżdża do Wilna. 
Od tego czasu obraz zginął. Dopiero po- 

latach natrafiono przypadkowo na antykwar- 
nię, gdzie był oddany na sprzedaż komisową. 

Rozpoczęte śledztwo niewątpliwie wyjaśni 

kołeje jakie przeszedł obraz zanim trafił do 
sklepu antykwarjusza. 

w Wilnie, przy którym będzie utworzona ssk- 

cja tej branży. 
— Zarząd Koła Pań Komitetu Ratowa- 

nia Bazyliki podaje do wiadomości, że dnia 
18 b. m. jako w pierwszy poniedziałek po 15 
skarbniczka i sekretarka koła będą między 
godziną 17-tą a 18-tą  dyżurowały w lokalu 
biura KRBW przy ul. Metropolitalnej 1. 

— Zrzeszenie Koncesjonarjuszy Wódcza- 
nych. Ciężki byt kupieetwa branży wódcza- 
nej spowodował powołanie do życia założone- 
go jeszcze w 1929 roku Zrzeszenia Koncesjo- 
narjuszy Wódezanych. Ostatnio wybrany na 
walnem zgromadzeniu Zarząd energicznie przy 
stąpił do pracy, składają do odnośnych władz 
szereg memorjałów i wniosków w sprawie 
ilości koncesyj wódczanych, walki z piciem 
politury i denaturatu, oraz walki z samogo- 
nem, który w zastraszają sposób ostatnio 
rozprzestrzenia się. Do walki z tą plagą, któ- 
ra podrywa zarówno byt  koncesjonarju 
wódczanych i też wpływy do Skarbu Pa 
stwa musi V ąpić eałe zdrowo myślące spo- 
łeczeństwo, a szczególnie zainteresowane ku- 
pieetwo. Żmudnej pracy Zrzeszenia życzymy” 
pomyślnych wyników. 

— Koniiskata. Został skonfiskowany 0s- 
tatni numer „Białoruskiej  Krynicy* w któ- 
rym omawiano wymianę więźniów. połitycz- 
nych z Sowietami. 

— Oferty firm zagranicznych. Biuro Sto- 

szenia Kupców i Przemysłoweów Chrze 
n w Wilnie, ul. Bakszta 11 tel. 10—30 ko- 

munikuje, że posiada wykaz firm franeuskich, 
holenderskich i italskich, któreby chciały im- 
portować z Polski różne towary. Informacje 
w biurze od 16 do 18 codziennie. 

— Dekoracja X Jubileuszowego Tygodnia 
LOPP. W związku z przypadającym na dnie 
od 1 do 8 października Tygodniem lotniczo-ga 
zowym, «omitet Wojewódzki Wileński LOPP 
poczynił starania w kierunku uświetnienia о- 
wego Jubileuszowego Tygodnia. Między inne- 
mi projektowane jest udekorowanie całego 
miasta barwami Ligi-żółto białemi chorągiew- 
kami. Chorągiewki te poza swoją wartością 
dekoracyjną mają na celu zasilenie środków 
materjalnych LOPP. 

Zrozumienie dla celów, poczynań i doko- 
nanych dzieł Ligi jest w społeczeństwie, już 
dzisiaj b. duże, więe śmiało można się spo- 
dziewać, iż w Tygodniu  Lotniczo-Gazowym 
Wilno zabłyśnie jasnym kolorem polskiego 
lotnictwa. Choragiewki można nabyć w biu- 
rze Komitetu Woj. LOPP (Wielka Nr. 51) 
lub też u inkasentów, którzy zgłaszają się do 
p.p. właścicieli sklepów, domów i mieszkań 
z balkonami. 

— Zniżki kolejowe na zjazd kupiecki w 
Toruniu. Biuro Stowarzyszenia Kupców i 
Przemysłowców Chrześcijan w Wilnie ul. Bak 
szta 11 tel. 10 — 30 komunikuje, że otrzyma- 
ło zezwolenie na wydawanie ulgowych przejaz- 
dów do Torunia i z powrotem z okazji wiel- 
kiego Zjazdu Kupiectwa Polskiego. Ulgi bę- 
dą ważne od 22 do 28 września r.b. Informa- 
cje w sprawie Zjazdu i zniżki kolejowe otrzy 
mać można w Biurze codziennie od godz. 16 
do 18. 

— Agitacja na wsi. — Agitatorzy stronni 
ctwa ludowego uwijają się na terenie powia- 
tów i namawiają chłopów do demonstracyj- 
nego wstrzymania dowozu do miasta prodnk- 
tów od 25 bm. do 2 października. 

— Komunikat Peowiaków  Wileńskich. 
Sekretarjat Koła P.0.W. zawiadamia, że od 
dnia 14 b.m. sekretarjat czynny w środy i 
czwartki, od godz. 19,do 20-tej, w lokalu wła- 
nym przy uliey Ostrobramskiej 16 (w podwó- 

rzu). * 

  

      

  

  

       
  

    

    

  

    

    

    

Wszelką korespondencję naležy  przesy- 
łać pod adresem „Wileńskie Koło Peowiaków* 
skrzynka pocztowa 195, natomiast kwoty pie- 
niężne przekazywać na konto PKO Nr. 60.862. 

— Naprawa dróg. — W ubiegłym sezonie 
letnim na budowę i naprawę jezdni i dróg 

    

  

  

w mieście i 
złotych. 

— Uczniowie b. gimn. im. J. Lelewela — 
proszą pp. Profesorów, Absolwentów i Przyja- 
ciół powyższego Gimnazjum o przybycie na 
uroczystość pożegnalną p. dyr. Stanisława 
Paszkiewicza z wychowankami, która się od- 
będzie. w niedzielę @та 17 b. m. o godz. 
9 min. 30 w sali Gimn. im. Kr. Zygmunta 
Augusta. 

— Zachorowania zakaźne. — Stan zdro- 
wotny miasta mimo okresu jesiennego jest 
stosunkowo dobry. 

W ciągu ostatniego tygodnia zanotowano 

ogółem 79 wypadków zasłabnięć na choroby 
zakaźne. Żadna z tych chorób nie zagraża ©- 
pidemją. 

TEATR |! MUZYKA 

—* Ostatnia iówka w Teatrze 
Letnim. Dziś, niedziela 17. IX. o godz. 4-tej 
popoł. odbędzie się ostatnia popołudniówka 
letriiego sezonu, na którą dana będzie prze- 

miła komedja. amerykańska * „Mąż z. loterii". 

Ceny zniżone, 
Wieczorem o godz. 8 m. 30 (niedziela 17 

b. m.) Teatr Letni daje arcyzabawną kroto- 
chwiłę amerykańską „Mąż z loterji* — R. ]. 
Joung'a w przeróbce Mieczysława  Węgrzy- 
na, w wykonaniu M. Grelichowskiej, H. Ry- 
chłowskiej, M. Szpakiewiczowej, ]. Jasińskiej - 
Detkowskiejj M. Pawłowskiej, M. Węgrzyna, 
J. Kersena, W. Pawłowskiego i St. Skolimow- 
skiego. Ceny zwyczajne. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia”. 
Olgi Olginy, Ostatnie przedstawienia „Gejszy** 
Sala Teatru „Lutnia* codziennie jest za- 
pełniona rozbawioną publicznością, która o- 
klaskuje zarówno wykonawczynię roli tytułowej 
Olgę Olginę, jak i cały doborowy zespół: z 
Hałmirską, Dembowskim, Szczawińskim, oraz 
Wyrwicz - Wichrowskim na czele. Wkrótce 
„Gejsza* mimo wielkiego powodzenia. scho- 
dzi zupełnie z repertuaru z powodu kończą- 
cego się sezonu. Początek o godz. 8-ej wiecz. 
Ceny miejsc od 25 groszy. 

— Dzisiejsza popołudniówka w „Lutni“, 
Kierownictwo Teatru pragnąc dać możność u- 
słyszenia  „Gejszy* tej części publiczności. 
która bywa tylko na przedstawieniach — ро- 
południowych, wystawia dziś o godz. 4-tej pp. 
„Gejszę* w premjerowej obsadzie z występem 
gościnnym znakomitej artystki opery warszaw- 
skiej Olgi Olginy. 3 

Ceny miejsc od 25 gr. 

— Występy Opery Stołecznej w Wilnie, 
Kierownictwo Teatru muzycznego  „Lutnia”, 
realizuje obecnie przyjazd do Wilna zespołu 
opery warszawskiej z najwybitniejszemi siłami 
artystycznemi na czele, pod batutą  najzna- 
komitszego kapelmistrza Walerjana Bierdzia- 
jewa. Repertuar zapowiada następujące opery: 
Halkę, Poławiacze pereł, Żydówka, Rigolet- 
to, Borys Godunow, Toska, Pajace, Carmen, 
Faust i Rycerskość. Pierwsze przedstawienie w 

dniu 21 b. m. * 

CO GRAJA W KINACH? 

CASINO — 6 godzin życia. 
HELIOS — Uśmiech szczęścia. < 

PAN — Krėl cyganėw. 

ROXY — Romeo i Julcia. 

LUX — Syn Indyj. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Okradzione mieszkanie.  Okradziono 

na powiatach zużyto 180 tysięcy 

Występy 

  

mieszkanie przy ul. Truskolańskiej Nr: 10, 
należące do Heleny Bańkowskiej. Nieznani 
sprawcy w czasie nieobecności domowników 
po wyrwaniu zamka i skobla wynieśli gardero 
bę, bieliznę damską, pościelową i inne drobne 
rzeczy wartości 400 zł. 3 

— Złodziej w szkole. Pokrowiec na pja- 
nino, wartości 28 zł, skradziono w lokalu szko- 

i 

Wrotw sprawie krwawego przedciębiorstwa w Dobczycach 
Nadszedł list z Rosji. — Czy Dzimersztein i syn zamordowali 12 żydów? 

WILNO. —W dniu 14 bm. zamieściliś- 
my sensacyjną wiadomość o aresztowaniu nie 
jakiego Dzimersztejna i jego syna w Dok- 
szycach, podejrzanych o zamordowanie 12 ży 

dów, którzy zamierzali przedostać się przez 

granicę sowiecką. Śledztwo w tej sprawie za- 
tacza coraz szersze kręgi. Zachodziła obawa, 
że Dzimersztejn systematycznie mordował 
przeprowadzanych przez granicę zbiegów, któ 

rym odbierał pieniądze. Czynił to rzekomo 

przy pomocy kilku cekolicznych chłopów, któ- 
rych obecnie również aresztowano. Krwawy 

ter proceder upiawiać miał od dłuższego cza- 

su. 

Sprawa stała się głosna. Wieść o krwawem 

przedsiębiorstwie  Dziinersztejna obiegła juz 

ътаве warszawską i qrzedostała się nawet za 

granicę. 
Rzekomo ofiary Dzimersztejnów paść mia- 

ła przedewszystkiem rudzina Rudinów: Mia- 

nowiciel-Judel Rudin, wraz z małżonką 28-let 
nią Rochelą i c wojziem nieletnich dzieci. — 
Po zlikwidowaniu całej majętności w Wilnie 
udali się do Rosji za pośrednictwem właśni2 
owego Dzimersztejna w Dokszycach. 

W dniu 28 giudnia 1932 roku wyruszyli 

z Wilna, w tym samym celu na Dokszyce do 

granicy ZSRR następujący mieszkańcy Wil- 
na: 28-letnia Szejna Peiewozkin z dwojgiem 
dzieci, 6-letnią Rają i 8-letnim Szmerelem, 
następnie 43-ietni Józeć _ Klebański oraz 

wkrótce rodzina Krasnerów — 62-letni Chac- 
kiel, żona jego 39-letnia Musia oraz dwoje 
ich dzieci 9-letni Szołem i 4-letni Lejba-Icek. 
Tym transportein „żywego towaru'* zaopieko 

wała się za odpowiednią opłatą ta sama ban- 

da przemytników. 

Upłynęło kilka miesięcy, krewni w Wilnie 

daremnie oczekiwali wiadomości od emigran- 

tów do „Birbidżanu' '. Zaniepokojeni o ich 

Walką z sjonistami musi być odróżniona odlos napisali do krewnych emigrantów w Ro- 

sji, prosząc, by odpowiedzieli, czy nie sły- 

szeli nic o Rudinach, Perewozkinej, Klebań- 
skim i Krasnerach — o 12-tu osobach z 
Wilna, którzy pojechali do nich przed kilku 

miesiącami. Odpowiedź przyszła negatywna. 
Krewni napisali wtedy do poselstwa ZSRR 
w Warszawie z prośbą u ustalenie, czy ово- 
by te były zatrzymane po stronie sowieckiej, 
a jeżeli tak, to gdzie zostały internowane. 

Warszawskie „ABO'' donosi, że poselstwo 
sowieckie w Warszawie dwukrotnie odpowie - 
działo, że po przeprowadzeniu dochodzeń u- 
stalono, że podobne osoby granicy sowieckiej 
nie przekroczyły. Na skutek tego właśnie li- 
stu poselstwa, rodziny i krewni zaginionych 
zwróciły się do prokuratora Sądu Okręgowe- 
go w Wilnie z prośbą o ustalenie całej afery 
i aresztowanie winnych. 

Wkrótce Izrael Perewozkin w towarzyst- 

wie policji udał się do Dokszyc i okolicy, 
by odnaleźć ślady po zaginionych 12-tu oso- 
bach. Rewizja u przewodników dała ciekawy 
rezultat. U jednego z nich znaleziono koszulę 
należącą do Judela Rudina, u drugiego po- 
duszkę Szejny Perewozkin, u trzeciego zaś pa 

rę butów Judela Rudina, jedyną, jaką po- 
siadał, oraz czapkę i kożuszek Klebańskie- 

go i wiele innych przedmiotów, należących 
do emigrantów. 

Jednakże w dniu wczorajszym otrzymaliś- 

  

my wiadomość, która rzuca zupełnie odmien- 

ne światło na całą aferę. , Mianowicie nad- 
szedł do jednej z krewnych zaginionych list 

z Bolszewji od znajomych z dnia 29 sierpnia 

treści następującej: . 

„Na wiele zapytań o zaginionych rodzi- 
nach z Wilna, śpieszę zawiadomić, że jedną 
z rzekomo zaginionych rodzin, a mianowicie 
Rudina widziałem na własne oczy w obozie 
koncentracyjnym w Saratowie. 
W miesiącu maju cała rodzina ta wyjecha- 

ła do Swierdłowska. Obecnego ich adresu nie 
znam. Wszyscy oni byli zdrowi i pracowali. 
Jeśli się dowiem, gdzie obecnie mieszkają, nie 
zwłocznie was zawiadomię. Proszę wszystkieh 
uspokoić! '. 

Wobec tego, że autorem listu jest osoba 
rzekomo wiarogodna, dobrze znana przed laty 

w Wilnie, zachodzi przypuszczenie, że cała hi- 
storja o zamordowanych jest nieprawdziwa. 

W związku z powyższym listem prowadzo 
ne jest dochodzenie. i 

Niewątpliwie głos w tej sprawie winno 
zabrać ponownie poselstwo sowieckie w War- 

szawie, które rzekomo stwierdziło, że ludzie 
ci granicy ao Sowietów nie przekroczyli. — 
Być może, badanie władz sowieckich prowa- 
dzone było zbyt powierzchownie. 

Prowadzonę w tej sprawie dochodzenie nie 

wątpliwie w krotkim już czasie wyjaśni ponu 
rą zagadkę. 

Zagadkowa śmierć na pslu 
WILNO. W tych dniach pastuch pasący 

bydło pod wsią Włeżańce gm. ejszyskiej zna- 
lazi w polu zwłoki jakiegoś -starszego męż- 
czyzny. Powiadomiona o tem policja w: do- 
chodzeniu wstępnem ustaliła, iż są.to zwłoki 

Sawickiego Michała ze wsi Włeżańce, który 

w dniu 13 b. m. udał się do Olkienik celem 

zakupienia ziemi. Być może że Sawicki, bę- 

dąc chory na serce, dostał ataku sercowego i 

nagle zmarł, Nie jest też wykluczone mor. 
derstwo (uduszenie). Dla wyjaśnienia tej 

sprawy wszczęto dochodzenie.   

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. 

<logal 
Czarna Kawa Kiubu 

Społecznego : 
W dn. 16 bm. w lokalu BBWR przy ul. 

Św. Anny w Wilnie, odbyła się pierwsza w 

bieżącym sezonie Czarną Kawa Klubu Spo- 

łecznego. Przewodniczył -płk. dr. Dobaczew- 
ski. ; 

   
  

= 
Zainaugurował zebranie pos. Bohdan Po- 

doski, wygłaszając następnie odczyt na temat 
projektu nowej konstytucji. Pos. Podoski, ja- 
ko jeden ze współautorów nowego projektu, 
scharakieryzował genezę prac  konstytucyj- 

nych i omówił wszystkie wytyczne projektu, 

znane z mowy, wygłoszonej na ostatnim zjeź- 

dzie legjonistów przez prezesa BBWR pos. 
Sławka. 

Po prelekcji pos. Podoskiego wywiązała 
się dyskusja, którą zagaił przewodniezący płk. 

dr. Dobaczewski. Zabierał m. in. głos proka- 

rator Zahorski, interesując się co do gwaran- 
cyj trwałości konstytucji, pos. Brokowski zaś 
omawiał dwie podstawowe zasady projektu, t. 

j. dążenie do wytworzenia autorytetu władzy 
i autorytetu zasługi. Na zakończenie prze- 

mówił prelegent, który odpowiadał na posta- 
wione pytania, względnie rozwijał poruszone 

przez uczestników dyskusji zagadnienia. 
Odezyt posła Podoskiego zgromadził sze- 

reg wybitnych przedstawicieli społeczeństwa 
wileńskiego. Między in. obecni byli liczni po- 
słowie i senatorowie Wileńskiej Grupy Re- 

gjonalnej z sen. Abramowice i płk. Wę- 

dziagolskim na czele oraz bawiący w tym 

dniu w Wilnie sekretarz generalny BBWR 
pos. Brzęk - Osiński. 

Nadmienić należy, iż Czarną Kawę po- 

przedziło zebranie, na którem pos. Brokowski 
złożył piastowaną dotychczas prezesurę Klu- 
bu Społecznego w. Wilnie z powodu niemożno- 
ści kierowania pracami Klubu wobee stałego 
przebywania w Warszawie. Na stanowisko to 

powołano przez aklamację prezydenta miasta 
dra Wiktora Maleszewskiego. 

ROCZNE KURSY PIELĘGNOWANIA į 
I WYCHOWANIA DZIECI 

egz. od 1925 w Wilnie 
Program obejmuje kurs teoretyczny 
1 praktykę w szpitalach, przedszkolach 
i żłobkach. Zapisy są przyjmowane w lo- 
kala Rocznych Kur. ów Handlowych pzy ul, 
Adama Mickiewicza 22—5 od gedz. 5—7 
wiecz codzień oprócz świąt. Telefon 16-02 

  

    

  

  

  

ły powszechnej Nr. 9, przy ul. Krakowskiej Nr. 
25. Za sprawcą, który jest policji znany wszczę- 
to poszukiwania. 

— Zatrzymanie złodziejki, Aresztowano 
zawodową złodziejkę  Teodozję Szpak z ul. 
Piłsudskiego Nr. 63, która na rynku na Za- 
rzeczu wyciągnęła jednej z kupujących tam 
pań portmonetkę z pieniądzmi. 

— Przemyt, 8 kg.i 700 gr. tytoniu litew- 
skiego pochodzącego z przemytu, znaleziono w 
domu przy ul. Ogórkowej Nr. 38. Tytoń ten 
nałeżał do Teodora Tarasowa i Jefima  Jeło- 
wina, mieszkańców  zaścianka  Olany, gminy 
podbrzeskiej. Obydwu zatrzymano, 

— Aresztowanie nożownika. Został ujęty 
sprawca poranienia kobiety na ul. Kolejowej. 
Jest to niejaki J. Wolski z ul: Nieświeskiej 

12. 
— Podrzucone dziecko. — Znaleziono na 

ul. Zawalnej dziewczynkę 2-letnią, którą ktoś 
pozostawił bez opieki. Podrzutka umieszezo- 
no w przytułku Dz. Jezus. 

OSZMIANA 
— SPŁONĄŁ DOM. We wsi Podjurgiela- 

ny, gminy dziewieniskiej spaliły się dwa do- 
my mieszkalne "oraz wszystkie budynki gospo- 

darcez braci Zamojców Adama i Antoniego. 
Ponieśli oni straty na blisko 5.000 zł. Przy- 
czyną pożaru była wadliwa budowa komina, 

— NAGŁY ZGON. Z Oszmiany donoszą 0 

  

  

Kaszczelice, gminy zabrzeskiej, niejaki Jul- 
jan  Makiej. 

MOŁODECZNO 
— POŻAR Z Mołodeczna donoszą o po- 

żarze we wsi Bojary, gminy 
gdzie z powodu zaprószenia ognia przez do- 
mowników spłonęły wszystkie tegoroczne pło- 
ny mieszkańca tamt. Aleksego Szelecha, — 

Poniósł on straty na 1.100 złotych. Z jego za- 
budowań gospodarczych ogień przerzucił się 
do sąsiada Andrzeja Ryszkowskiego któremu 
spałiła się tyłko stajnia i poniósł straty na 
blisko 200 zł. Inne budynki gospodarcze ura- 
towano. 
FWYYYYYTYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYVYPYYYYTYTYYYYY 

Nie używajmy zagranicznych wód mine- 
ralnych i soli przeczyszczających, mając lep- 
sze w Polsce! 

WODA GORZKA MORSZYŃSKA i 
NATURALNA SÓL MORSZYŃSKA 

są niezastąpionym lekiem w schorzeniach ż 
łądka, jelit, wątroby i nadmiernej oty 
Do nabycia w aptekach i drogerjach. 

Gtiary 
Rozgłośnia Wileńska wpłaca według dys- 

pozycji „Miss Puropy p. Tatjany Masłowej 
honorarjum jej za wywiad przed mikrofonem 
w sumie 50 zł. 

Na Ochronkę im. ks. biskupa Bandurskie- 
go w Nowo-Wilejce 25 zł. 44 

Na gimnazjum im. Puszkina w - Wilnie 
25 złotych. 

   
 



  

        
        
        
        

         

   
Polski 

P 

Informacje ustne 
w godz.: 9—14 i 19-21, 

ы x viet sie arti TT i 

tuśńiej telisówy w puńar „Słowa 
Zapowiedziane na wczoraj rozpoc losowanie, poczem hendicap'er p. inż. ]. 

zęcie się turnieju tenisowego (z wyrów- Grabewiecki wyznaczył SOME wyrów 
naniem) o puhar „Stowa“ nie mogło do nania. 
jść do skutku z powodu niepogody. Dziś, o ile pogoda owi; gry 

O oznaczonej godzinie odbyło się rozpoczną się o godz. 9.15 rano. 

Zawady KoidrSKie na Pióremońcie 
Dziś na torze stadjonu Ośrodka WF. naPióromoncie odbędą się zawody kolarskie. 

  

Żaksiści wyjechali do Katuwic 
Lekkoatletyczna reprezentacja ŻAKS'u wy- 

jechała wczoraj do Katowic, gdzie odbędą się 

mistrzostwa Polski klubów żydowskich. 

Pod opieką p. Finkelszteina wyjechali na- 

stępujący "zawodnicy: Słonimczyk — bieg 

400 mtr. i sztafeta 4x100, Smorgoński — szta- 
feta i oszczep, Romer — dysk, i skok wzwyż, * 

Rywkind (piłkarz) — 1500 mtr., Brun i Margo- 
lis — sztafeta. > 

SZKÓŁKI PODZAMECKIE == 
Franciszka hr. ZAMOYSKIEGO 

poczta MACIEJOWICE, woj. LUBELSKIE 

polecają na sezen jesienny PO CENACH ZNACZNIE ZNIŻONYCH 

DRZEWKA I KRZEWY OWOCOWE, CZDOBNE, 

IGLASTE, LIŚCIASTE 

RÓŻE, BZY IBYLINY. 

Cennik ua żądanie bezpłatni:! 

  

  

    
nowogiddzka 
— Wyjazd Pana Wojewody. Pan wojewoda 

Stefan Świderski w dniu 17 b. m. wyjechał do 

Stołpców celem wzięcia udziału przy poświę- 

ceniu sztandaru miejscowego koła Kolejowego 

przysposobienia wojskowego. 
Powrót pana wojewody spodziewany jest 

w tymże” dniu. 

— Zarząd Zw. Strzeleckiego w sprawie 
pożyczki narodowej. Na wniosek p. starosty 

dr. Leona Wadasa Zarząd Powiatowego Zw. 

Strzeleckiego postanowił zakupić obłigację po- 

życzkową w wysokości 100 zł. 
——-00— . 

Giełda warszawska 
% Z DNIA 16 WRZEŚNIA 

DEWIZY I WALUTY 

Belgja 124.79 — 125.10 — 124.48. 
Holandja 360.75 — 361.65 — 359.85. 
Londyn 28.30 — 28.45 — 28.15. 
Nowy York 6.05 — 6.09 — 6.01. 
Nowy York kabel 6.06 — 6.10 — 6.02. 
Paryż 35.000 — 35.09 —34.91. 

Praga 26.50 — 26.56 — 26.44. 
Szwajearja 173.15 — 173,58 — 172, as 

Włochy 47,12 — 47.35 — 46.89. 

Berlin 213,50. 
Tendencja niejednolita. 

AKCJE 

Bank Polski 82. 
Starachowice 9.40. 
Haberbusch 41. 
'Tendencja przeważnie mocniejsza. 
Dolar w obr. pryw. 6.06. 
Rubel złoty 4.72. 

POŻYCZKI POLSKIE W N. YORKU 

Dillonowska 71,50. | 
Stabilizaeyjna 75.125. 
Warszawska 45. 

Śląska 46.50. 

  

STOPI U NAS 
(|) NAJTANIEJ! 

Drmo strasześ U 
P. N 2841 (ocz 2е- 
zwolenia) 50 naboi 
wysyłamy dla zama: 
wiających zegarek z 
tcanc. złota szwajc. 

syst, „Ankier* z wiecznem szkł:m i 10 cio 
 letrią gwarancją za zł. 6.45, lepszy gatonek 
"8,75 10—, kryty z 3-ma kopertami 12 do 
15—17, extra płaski na kamieniach 14,—, 
16.—, 18.—, па гец damski Inb'męski 11.50, 
14 16.—. A la 8 dniowy 10.—, 12.—, Ad- 
resować; Przedsi, Fabr. Zeg. Śzwajc. Sz. 
Skrzydłower, Warszawa strz. poczt. 386 
oddz. 13. Do każdego zegarka od 10 ciu zł, 
dodajsmy dewizkę lab paseczek datmo— 

   

Nowootwarta Dwuletnia Żeńska Szkoła | 
Gospodarstwa Domowego ! 

$IÓ$TR SERAFITEK | 
oraz ROCZNE KURSY G. D. dia starszej młodzieży 

Antokcl ui. S.S. Miłosierdzia 11, 
Nauka obejmuje następujące działy: gotowanie, bieliźniarstwo, krawiec- 
czyznę, trykotarstwo, roboty ręczne, pranie i prasowanie, porządki 

domowe, oraz przedmioty ogólnokształcące. 
Dla uczenie zamiejscowych interna: na bardzo przystępnych warunkach. 
Troskliwa opieka zapewniona. Wpisy dnia 18 i 19 września od godz. 10 
do 12 i od 15 do 17-ej zgłoszenia przyjmują i bliższych informacyj udzie- 

lają $.$. Serafitki w Wilnie, Brzeg Antokolsk! 11— 

Przetarg 
Zarządy Więzień Stefańskiego i Łukis- 

kiego w Wilnie, oraz Zakład Wychowaw 
Poprawczy w Wielucianach ogłaszają pr 
targ na dostawę loco więzienie Łukiskie Oku: 

ło: 60.000 kg. żyta, 270.000 kg. ziemniaków 

„Woltmany** 10.000 kg. fasoli, 15.000 kg. gro 
chu, 10.000 kg. jęczmienia, 20 beczek śledzi 
birskich 2 gat., 3.000 kg. kaszy jaglanej, 1.500 
kg. kaszy gryczanej, 6.000 mąki żytniej pytlo 
wej, 800 kg. kawy zbożowej, 1.500 kg. eebnii, 
6.000 kg. słoniny solonej, 1.000 kg. szmaleu 
wieprzowego, 20 kg. pieprzu gorzkiego, 30 kg. 
esencji octowej — loco więzienie Stefańskie 
około: 45.000 kg. żyta, 150.000 kg. ziemnia- 
kėw „Woltmany““, 300 kg. kawy zbożowej, 

5.000 grochu, 5.000 fdsoli kg., 15.000 kg. ka- 
pusty, 3.000 kg. kaszy perłowej, 1.600 kg. ka 
szy jaglanej, 3.000 kg. kaszy jęczmiennej, 500 

kg. cebuli, 10.000 buraków, 1.000, kg. słoniny 
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solonej i 5 beezek šledzi II gai. — loeo Zia- 

klad Wychowawezo - Popraw w Wielu- 
cianach około: 15 kg. herbaty, kg. kakao, 
1.000 kg. słoniny solonej, 800 kg. soli białej, 
300 kg. cukru, 3 kg. pieprzu gorzkiego, 3 kg. 

pieprzu angielskiego, 3 kg. liści bobkowych, 
500 kg. kaszy mannej, 1.000 kg. iasoli, 500 
kg. grochu, 1.200 kg. makaronu (łom), 5 be 

300 kg. powidła, 
15 kg. kiełbasy kra 

  

czek Šledzi birskich Il gat., 
10 kg. esencji octowej i 

tygodniowo. 

Zaoferowane produkty winny być najlen- 
szej jakości. Oferty na dostawę wymienio- 

nych artykułów należy składać najpóźniej do 
godz. 12-ej dnia 25 września 1933 roku, na 
imię Zarządów Więzień Łukiskiego i Stefań 
skiego oraz Zakładu w Wielucianach w zapie 
czętowanej lakiem kopercie z napisem: „ofer- 
ta na dostawę produktów żywnościowych -— 
z dołączeniem pokwitowania Kasy Skarbowej 
w Wilnie o wpłaceniu wadjum w wysokości 
5 proc. wartości oferowanych artykułów. O. 

twarcie ofert nastąpi w dniu 25 września > 

o godz. 12-ej w obecności oferentów w wię- 

zieniu Łmkiskiem. Prawo wyboru oferenta i 
podziału dostawy zastrzega się. Szezegóło-- 
wych informacyj o warunkach przetargu i 

dostawy udzielają prze wodniezący komisyj go 
spodarczych : Naczelnik więzienia Łakiskiego, 

Naczelnik więzienia Stefańskiego i Dyrektor 
Zakładu Wychowawczo - Poprawczego w 4c- 
dzinach urzędowych. 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

  

  

    

GOSPODARCZEJ 

parem calą wś KORĘ sy у R 

Pierwszorzędne, 4 
artykuły malarskie 1 t. p. 

po cenach najniższych 

poleca 

SKŁAD FARB 
Franciszka RYMASZEWSKIEGO 
Wilno, ul. Mickiewicza 35 4 

а ль за Ne S a aS gli 
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Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

KURSY WYŻSZEJ RACHUNKOWOŚCI DLA A BUCHALTEROW 
prowadz 

Związek Zawodowy Buchalterów - Rzeczoznawców, Buchaiterów-Bilansistów 
WARSZAWA, ŚTO KRZYSKA 

ržyjmują zap+4sy. do 

WSZYSCY SŁUCHACZE (miejsccwi i zamiejscowi) OTRZYMUJĄ ŚCISŁE SKRYPTA WYKŁADÓW (drukowane) 
roku ubiegłym studjowało na Kursach 627 

BUCHALTERZY-RZECZOZNAWCY, 
Warszawa, 

Na Kursy przyjmowane są tylko osoby dorosłe, pracujące w zawodzie buchalteryjnym, 

w 

ADRES: 

Diatego 
też 

    
   

   
nigdy nie 
pudruję się 

publicznie Ę 
Żaden mężczyzna nie lubi gdy kobieta cią< 

gle pudruje nos. Lecz wiele dziewcząt sądzi, 

że niema innego sposobu uniknięcia połysku 
i świecenia się skóry. — Ja zaś doszłam do 
wniosku, że, gdy dobry puder do twarzy jest 

zmieszany Z Pianką Kremową, jak to ma 
miejsce w znakomitym paryskim Pudrze To- 
kalon na Piance Kremowej, trzyma się on 
cały dzień pomimo wiatru i deszczu lub na- 
wet tańca w dusznej sali balowej. Pianka 
Kremowa w Pudrze Tokalon, czyniąc puder 
przylegającym, przyczynia się jednocześnie 
do tego, że działa on wzmacniająco na skórę, 

pobudzając tkanki oraz nigdy nie zamykając 
por. Teraz posiadam delikatną, jasną, gładką 
cerę, która jest przedmiotem zazdrości kobiet 
i podziwu mężczyzn. Ten, który niedawno 
prosił o moją rękę mówi, że przedewszyst- 
kiem zwrócił uwagę na moją Śliczną cerę i płeć. 

  

Raje wileńskie 
NIEDZIELA 17 WRZEŚNIA 

9.30 Transm. z Krakowa; 11.30 Muzyka; 
11.37 Czas; 12.10 Kom. meteor.; 12.15 Pora- 
nek muzyczny; 13.00 Akademja Kół Śpiewa- 
czych; 14.30 O ehorobach i  przechowaniu 

ziemniaków — odezyt; 14.45 Kom. met. roln. 

14.50 Muzyka; 15.05 Aud. specjalna: 1) mu- 
zyka, 2) święto dożynek w Polsce; 3) muzy- 
ka, 4) O żołnierzu legjonowym — pogad.,; 5) 

muzyka; 16.00 Aud. dla dzieci; 16.30 Pół go- 
dziny wiolonczeli (płyty); 17.00 Od czego za 
leży zdrowie naszych najmłodszych dzieci? — 
odczyt; 17.15 Koncert muzyki podhalańskiej; 
18.00 Słynni śpiewacy kabaretowi; 18.35 — 
Program na poniedziałek i rozmaitości; — 

19.00 Słuchowisko; 19.40 Skrzyneczka techni 
czna; 20.00 Muzyka lekka; 20.50 Dziennik 
wieczorny; 21.00 Aud. wesoła; 22.00 Muzyka 

taneczna z Ciechocinka; 22.25 Wiad. sport. 
z Warsz. i innych rozgłośni; 22.40 Kom. me- 
teor.; 22,45 D. e. muz. tan. 

Oświenien e 
Nie kopcące, a grzeje i gotuje 

4, Cenniki odwrotnie 

В. ŚWEGOCKI 
Poznań 

Ratajczaka ur. 2 
Wytwórnia lamp 
nafto żarowych 
„Pośrednicy 
poszukiwani 
Na wystawie w Pozuaniu cd 12—31,9 

Pawilon 18 
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LECZŃICA 
LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA 

POMOCY SANITARNEJ 
przy ul. Miekiewicza Nr. 33-a tel. 17-77 
(dawniej Wileńska 28) wznowiła przyję- 

cia chorych ambulatoryjnych przez leka- 

rzy specjalistów w godzinach w dzień od 
9—2 i WIECZOREM 5—7. oraz obłoż- 
nie chorych o każdej porze dnia i nocy. 
  

  

Łodzianin Te *ICER. DEKORATOR 
WŁADYSŁĄ « SZCZE?AŃ>KI ots oizył v3* 
tsórnię mebli mięnich w Wilnie ni Nie 
miecka 2 sklep frantowy gdzie poleca wła 
snego wyrobu najmodniejsze otomauy, tap- 
czany, łóżke, fotele klubowe i kozetki orsz 
przyjmuje zamówienia w zakresie tapicer- 
stwa, a tekże przerabiam wszeikie miękie 
meble i wykonywam gustawne dekoracje. — 
Wykonanie solidne i pudktualne. Obsługa   

    

one przez 

i ich Pom. w R.P. 
17, TEL. 764-04. 

3-ej grupy słuchaczów 

słuchaczów. 
Prospekty 
na żądanie. ».to Krzyska 17. 

  

  

gij Dla młodzieży dozwolone. Dziś! 

myśleć? Jak ma spędzić czas? 

Rewelacyjna atrakcja filmowa! Co ma czynić? O czem wpierw 

Człowiek któremu zostało 82 © G | B z š a Žž 7 € 3 £ = 
Nowy ciekawy problem! O palmę pierwszeństwa w grze walczą; WARNER BAXTER, MIRJAK 

„U ||| J AA — Nad program: Dodatek rysunkowy Flejszera oraz Pata. 

TURBINA 50.000 ; „WSTRIECZNYJ” tytuł 99 
olbrzymie, masowe arcydzieło — rewelacja SOWIECKIEJ prcd. 1933-34 oczekiwane z gorączkowem zainteresowaniem HELIOS" 

UWAGA! Film jest oć początkm do końca mówiony i Śpiewany po rosyjsku. — Wkrótce w kinie se 

Arcydzieło odznaczone złotym medalem. — Czarująca królowa ekranów NORMA SHEARER 
w ramionach FREDRICA MARCHA (Dr. Jakyli i Mr. Heyde) w najpiękn. filmie miłosaym, jaki kie- 

66 

dykolwiek wyprodukowano W $ A 8 E € EH $ z € Zz E $ € E A 

  

  

  

      

Н Nad program: Najnowsze atrakcje. Seanse o g. 4, 6, 8 i 10.20 w niedz. od 2-eg 

Jutro premjera Według 
gigantyczne poCAŁ UN E K znakomitej 

arcydzieło 4 PRZED k sztuki ielkiei 

sia USTRE Fodora 
Zachwyt pizsy zsgrsni 

  

cznej. Kolcssjne powodzenie na ekr. stolic świata. Wilno oczeknje niecierpliwie ns ten przebóń.. 

  

„PAN“ KRÓL CYGANÓW ° 
JO$E MKOJICA 

Osiatni dzień! Cudowny przebój śpiewno-dźwiękowy 

rol. gł. rozkoszna, urocza ROSITA MORENO ossz 
najpiękniejszy amant filmowy bożyszcze kobiet 

iKpgojq inguedko K19q9 ierąsueBA2 SUEWOI sodrą 
Nad program: dodatki dźwiękowe. 

  

Dzwięsowe kino 

„ROXY“ 
MICKIEWICZA 22, 

tel. 15-28 

polskiej komedji p. t. 

Banda wesołków Zula Pogorzelska, Adolf Dymsze, Konrad Tom, Fertner i in. w bezsprzecznie najiepszej 

„KBOREG I JULCIAC (imo póedi. mfńte) 
Salwy Śmiechu. Przepiękne melodje Oryginalna treść, — Nad program: Tygodnik Foxa i Niszczenie książek przez 

studentów niemieckich. — Seanse o godz. 4, 6, 8 i 10,20. Ceuy popularne. | 

  

SYN LUX 
    

  

Biecz 2 wzostom: lll 
O.tsinio pojawiło się 
kilku osznsiów, którzy 
podrab'ają naszą kliszę 
i teksty ogłoszeniowe: 
zamiast naszych oryg. 

r opatentow. na csłym 
świecie „Automatów * 

syst, „Longiais 2*, wysyłsją "poniklowane 
pistolety, w których gilzy po wystrzsle po- 
zostają w lutie. Nadmieniamy, że tylko ad 
nas można sprowadzić prawdziwe aut. brc- 

wningi, kaj, 6 mm. które naprawdę wy- 
rzucają samorzutnie gy po wystrzale 
{ 5а w całości oksydowane ti. | czarne, 
strzelający do celn, zapewnia zupełnie bez- 
pieczeństwo osobiste. Hak ogłaszający. — 

Cena tylko zł. 8.95, 2 szt, zł. 16.50. Setka 
knl mstslowych zł, 3,65, 10 cio strzałowy 
zł. 32. Pozwolenie niepotrzebne. Dodajemy 
szczoteczkę darm . — Wysyłamy za zalicz, 
pocztowem. Koszty przesyłki opłaca kupn- 

jący. Adresować: Przedstawic. Fabr. Broni 

„STRZALA“, Warszawa, ul. Dr Zamenhola 
12, oddz. 18. 

  

Dziś. Naliepszy film „pod sl Псеш * 

wne RAMON NOVARRO_ 

Wkrótce c Ż E 66 ч МР arcydzieło 8% 
Cały świat zachwyca się grą fenomenalnego 

7 letniego dziecka JACKIE COOPER 
i genjalnego WALACE BEERY. | 

TT 
Lekcje DZIAŁKA DO WYNAJĘCIA 

leśna 40 ha do sprze- POKÓJ 
WŁOSKIEG© 
uczę najłepszą metodę. 

  

dania, odpowiednia na Portowa 12 m. 4. — — Oferty do „Słowa 
budowę letniska. Od Oglądać od 4 — 7 о- 8 | pod S. K 
Wilna godzina koleją d.lny. English е — — — — — 
Wilno — Lida. Od sta- > — — — — — — Gronps and single | S AAAAAAAAAAA5 AAA hs 
cji kolejowej 2 km., od DO WYNAJĘCIA N. GAWROŃSKA 
rzeki pół km. rio POKÓJ Uaiversity Coliege Posady 

macje — Wilno, hotel Portowa 23 — 24. U- Łondów or | 
„Italja““ . 1 ой 11 meblowany, ciepły z * ! 
do ka 1'…':21‚%‘:&3\ BE Zawslna 22m. 8 |POTRZEBNY | 
Su A — ATA ie S 2—4 I od 6—8 zdoiny kierownik ski | 
PIANINO 5 - POKOJOWE | tel, 838 sa spółdzielni wojsko- 

DO SPRZEDANIA MIESZKANIA ——— wej z kaneją. Dowie- 
e A PCC TA dzieć się w Biurze Re 
„Tess jas «lamowem St. Grabwa- 

lo kompie rywa 5 L zagoi - GIER JSCE Taf skiego, Garbarska 1 

program drugiego od: 
dzialu. 

Sch ńska 38a m 1 
e AARAR O 4 - 

Lokals 
WTYTWETYTYPYWLYYTE 

DO WYNAJĘCIA 
Jakóba Jasińskiego 5. 

3 - POKOJOWE 
MIESZKANIA 

= 

    

  

  

DZIAŁKI BUDOWLANE 
w najładniejszym punkcie Antokola 

przy ul. Tatrzańskiej róg Senato!skiej 

sprzedaje 
za gotówkę lub na raty 

thrześcijsński Bok Spółdzielczy 
na Autokolo, Wilno, ZAMKOWA 18, icl 1681 
ziemia własna (u'e czynszcws) całość nadaje 

się dla zorganizowanis Spółdzielni 
budowisno-mieszkaniowej.       

    

WRSREROWANSCH 
„ŠAdiŽS 

EEST EESS 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, wene- 

-.ryczne i moczopłciowe. 
Wileńska 7, tel. 10-67. 

>d goa. 9 '14-8 

  

Or. Janina 
PIOTROWICZ - 
JURCZENKOWA 

Ordynator szpit. 
Sawicz 

Choroby skórne, 
weneryczne, kobiece 

WILEŃSKA 34. 
Od 5 — 7 wiecz. w centrum miasta 

-- sprzedania. Dow. się: 
Wilno, — Benedyk: 
ska 2 m. 1 lub Miekie 
wicza 22 m. 1. 

: КуРно 
I SPRZEDAŻ 

RFĘTYYTVYYTYTTYTYC EG" 

ozn 
PLACE asa 

o 

    

DOKTOR 
ZELDOWICZOWA 
kobiece, weneryczne — mL 

narządów * moczowych PIANINO 
od 12 — 2 i od $— w dob yin sianie sprze: 
ul. Mickiewicza 24 — dam niedrogo Oglądzć 

tel. 277, „ ed 3 do 6 popoł. Wi- 
leńska 37 m, 3 1 

  

  fachowa. 

  

LąDaQEE | 
  

166-VI. 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

rewiru, Stefan Wojciechowski, zamieszkały w 
Wilnie przy ul. Zakretowej nr. 13 — 1 
zasadzie art. 602 KPC 
22 września 1933 r. 

lejce przy ul. Kościuszki Nr. 

582-388 

1 

mebli, patefonu skrzynkowego i 

nego oszacowanych na 

Komornik 

Stefan so eż 
    

POPIERAJCIE L.O.P. PJ 
V PEREZ ECA STI VIDI 3 OODBODZETZO SAS ED 

na 
; ogłasza, że w dniu 
o godz. 10 w Nowo-Wi- 

6 odbędzie się 
publiczna licytacja ruchomości, a mianowicie: 

obrazu olej- 
łączną sumę zł. 590, 

które można oglądać w dniu licytacji w miej- 
scu sprzedaży, w czasie wyżej oznaczony. 

«e wszystkich aptekach 
składach aptecznych znane 

średkz oć sdcisków 

8 row. A. PAK: A. PA KA. E 

     
    

   RÓLE GŁOWY 
ESA 

2 „KOWALSKINA 
ALE KONI 
Z TYM 

Drukarnia „Stowa“ Wilno Zamkowa 2. 

5-POKOJOWE z oalkoneim dia kulti 2, a A: 220 

DO WYNAJĘCIA ralae «seby Dabrow E mic a za POSZUKUJĘ 
—2z wygodzmi i og. SMHego 12 m. 3 DZA WO a Н cjkolwiek praey — 

diem. Zwierzyniee Gie 7 77,7% — = — P RIZ - a PORTA Znam się częściowo za 
dyminowska 16 — 2 Sześciopokojowe SACZKOWSKA 

P = DG WYNAJĘCIA Mickiewicza 48 m. 6. 
ja KL a - Krakowska 5L | — ‚ Zgłoszenia do = PRACY 

Wileńska 25 — 9. A LEKCJE Nauczycielka || 
DO WYNAJĘCIA Wychow; “ O ia? francuskiego za pokój ychowawczysł 3 

MIESZKANIE arma =. udzieli dypi.mowana w poszukuje posady — 
4i 5 - pokojowe ze Paryżu nauczycielka — chętnie wyjedzie me 

wszelkiemi wygodami „MIESZKANIE Wileńska 30 — 17 od vi/Š. Zar.ecina 16 m. 2 

  

  

  

  

— słoneczne i z bal-6 - pokojowe, świeżo 1 — 3, 1 24 od 3 do 6 
konami. — Dobroczyn- odremontowane, — 40 . pa Ze 
ny 2-a u dozorcy. wszelkiemi wygodami z MUZYKI Osoba 
——————— owocowym ogrodem. — lekcyj udzielam _Kon- 
MIESZKANIEJj. Kalwaryjska 156 serwatorjum — Wene- inteligentna 

6 pokoi ze wszelkierai (vis a vis koszar). — eja. Oferty do „Sło- samotna poszukuje miej 
wygodami do wynaję- „niermacje na mieis'a rrąćć pod S. K. sca gospedyni, Gospo- 4 

    

п MS 14 SEZ cia. Zygmuntowska i 
8. Wiadomość u 'lo- 
zorcy. 

nh 
19. 

daistwo wiejskie i do- 
mowe zna doskcnałe-— 
Wilnc, Witoidows 55 
m. 8 (od godz. 8 de 16 
тапо : 0d 7—8 wiecz) 

Lekcje angielskiego 
Ne eZ T daje naucz. z dypl. a- 

WZ SASS A 2 POKOJE mietyk. uniwets. poje- 
MIESZKANIE umeolowane iłoue zne dyńczo i grupami. M. 

    
        

    

gospodarce wiejskiej, 
znam dobrze kuchnię 

— mogę samedzielnie 
zająć się demem @ а5- 
motnych, albo chorych. 
Wymagania | skrom - 
ne, poważne świadect- 

„MIESZKANIE 

3 - POKOJOWE ze wszelkiemi wygoda- wznowiła lekcje jęz 
MIESZKANIE wi do wynajęcia. йу ków: angielskie:o, 
suche z elektrycznoś- muntowska 20. — Wia francuskiego i nie- 

a. Po- domość u dozorcy. umieckiego oraz zbioro- 
Z e komin: we lekcje włoskiego. -- 

nowróciła do Wilna i 

     
     

  

  

  

   
j 

łocka 13. telef. 

  

  
— — — — — MIESZKAN IE A M.ckiewicza 1 — 19. woi refer. Uł. Bakw 

MIESZKANIBMI 55pokójwe — RR W = ta d. A m. 5. 
nowoczesne z wygoda- Ze wszelkiemi wygoda- Koncesjonowane — — — — — — — 

+ mi. 2 duże pokoje z mi, słoneczne i z Bal- „pzęz Ministerstwo W. Ochmistrzyai 
kuchnią. Antokol Ho- Konami o 10CLyLLY R. į O. P. Kursy Kro zawodowa szuka przcy. 
lendernia 5. 2-a u dozorcy. iu, Szycia, Robót Ręcz Wyrabia = maišo ne 

SR aa Ar nych 1 Modelowania sprzedaż. Zna się me 
MIESZKANIE POKÓJ Si. Stefanowiezówny — kuchsi, Uczciwa, prz- 

6 - POKOJOWE "me blowany do wyna- Wielka 56 m. 3 przyj- cowita. Nieświeska 56 

ze wszelkiemi wygodź- JĘCIA. Jasińskiego mują zapisy uczenie co m. 8, e 
mi do wynajęcia. Węg- M 1. dziennie. W godzinach © U = 
lowa 16 — dowiedz. u 7 7 "* wieczorowych — lekeje Zajmę się 
dozorcy. POKÓJ ‚ kroju dla dorosłych. domem. lub gospodzsr- | 
_______ z mekrepującem  wej- L — — — — — — stwem w majątku. Mies: ; 

2 DUŽE POKOJE ściem 1. wszęlkiemi Na Kursy Kroju świadectwa z Genas 
DO WYNAJECIA 

Zygmuntowska 4 m. 5 
‹›‹1 5 do 6 p.p. 

Of: arty pzylmaje 
wo* dla M i 

SŁUŻĄ © A 
‹10 wszystkiego posza- 
a EN kUJE pracy — 

|] dobre świadectwa Wi- | 
| leńska 37 m. 21. 

EEERZERRESEO 29 EEENEŃ, 

nowoczesnemi  WYyS£0- i szy 
„dami do wynajęcia. -- czenice za dostępną о- 
Wileńska 32 m. 5. „latą. Nauka solidna. 

sl REZ AR IE IRTOJOWSKA 5 —Ę 

DRZEWO G GPAŁOWE, 

zycia przyjmję u-   

      

      
        

      

        

        

      

        

       

  

ew) sosnowe i olszowe, RÓŻNE: 

л 2 uczenice (e) 

węgiel górnośląski zzz 
poleca Opieka dobrz — Plac 

Metropolitalny 3 m, B. 

RODZINA 
zredukowanege _urzę- 
dnika, pezestająca w | 

  

SKŁAD DRZEWA 

MICHAŁA HR. TYSZKIEWICZA 
w Wilnie, ul. Tartaki 28, tel. 751. 

Dostarcza również dlą urzędów i instytucył. 
Dla P. P. Urzędników na raty. 

RR nędzy, pre- 
iš si pomoe. Bolecz 
| io Św. Wincentego. 
| Ofiary przyjmuje Słe-. 

wo dla K. G. 

 


