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P. BECK W PARYŻU 
P. JĘDRZEJEWICZ W GDAŃSKU 

Pamiętam, jak jako początkujący pu- 

blicysta, pisałem w r. 1923: „Do dzbanka 

miodu polsko - francuskiej przyjaźni 

trzeba od czasu do czasu rzucić szczyptę 

goryczy. W ten właśnie sposób my tutaj 

na ziemi wileńskiej i na utraconej Żmu- 

dzi przyprawiamy znakomity krupnik li- 

tewski“. 

Pamigtam, jak“potem przez kilka lat 

wskazywałem, że sojuszu politycznego 

nie można traktować z mistycyzmem nie- 

naruszalności małżeństwa katolickiego. 

Sojusz z Frańcją przynosił korzyści Ro- 

sji, — Rosja była lojalna wobec Francji, 

a ostatni Car dowiódł dokładnie, że był 

sojusznikiem wiernym. Można i należy 

być wiernym sojusznikiem, ale nie można 

w polityce uwikływać sięw taką sytuację, 

że tyłko ten jeden sojusz jest dła nas moż- 

liwy, nie można * odcinać, palić, burzyć 

wszelkich innych możliwości. Rosja ciąg- 

nęła zyski z sojuszu z Fancją, ale Rosia 

w każdej chwili mogła przejść do innego 

układu. Nasza dyplomacja wszystkie swe 

ambicje wkładała w przekonywanie Fran- 

cuzów, że innego wyjścia dla nas niema, 

że Polonia semper fidelis. 

Poglądy w ten sposób wypowiadane 

nie były poglądami oryginalnemi.Czynię to 

zastrzeżenie, ponieważ niedawno mi za- 

rzucono, że głoszę poglądy oryginalne, By 

ły to raczej rzeczy elementarne, jasne, zna 

ne,—na tyle nawet elementarne i znane, 

że publicyści innych krajów nie mają po- 

trzeby ich.przypominać.Ale w Polsce była 

potrzeba zwracania uwagi na rzeczy tak 

elementarne. I w Polsce powodowało to 

zarzut, że się za mało ocenia sojusz fra1- 

cusko -polski. Ależ właśnie dlatego, że 

go tak bardzo ceniłem, nie chciałem, aby- 

śmy wobec Francuzów znajdowali się w 

położeniu sojuszników, „którzy i tak ab- 

solutnie innego wyjścia nie mają*'. 

Przypomniało mi się to wszystko z 

powodu wizyty p. Becka do Paryża. Wi- 

zyta ta uważana jest za sukces polityki 

polskiej i istotnie p. Beck został tak ser- 

decznie przyjęty w Paryżu, że musimy 

szukać w bardzo dawnych rocznikach ga- 

zety opisu podobnie serdecznego przyję- 

cia przez Prezydenta Francji polskiego 

ministra spraw zagranicznych. 

A jest to ten sam p. Józei Beck, któ- 

rego nominację prasa francuska przyjęła 

tak niechętnie, który swą karjerę mini- 

sterjalną rozpoczął od złamania solidar- 

ności z Francją w sprawie rozbrojeniowej 

w Genewie, który poszedł na całkiem sa- 

modzielną politykę wobec Sowietów. Czy 

stracił co w oczach Francuzów? — Nie, 

tylko zyskał. Czy przyjaźń polsko - fran- 

cuska poniosła jakieś Szczerby? — Obac- 

na wizyta dowodzi, že tak nie jest. P. 

Roman Dmowski mówił w Poznaniu je- 

sienią 1920 r. w swoich odczytach pubii- 

cznych, że Polska jest wassalem Francji. 

Otóż niie mogę powiedzieć, aby Francja 
nie potrzebowała wassali, ale należy ro- 

zumieć, że ponad wassala będzie cen- 

niejszy dla niej sojusznik zdolny do 

samodzielnej polityki, bo taki sojusznik 

przedstawia wiiększą siłę realną. 

To też specjalnie na terenie polsko -. 

trancuskich stosunków nie mają racji p.p. 

Stroński i Kozicki, twierdząc, że wizy- 

ta p. Becka w Paryżu to nawrót do poli- 

tyki endeckiej. Polityka endecka, to Pol- 

ska,jak ten Grimaud, giermek  Athosa, 

który w służbie swego pana odwykł od 

nałogu mówienia,  milcząc spełniając 

wskazówki swego rycerza, Polska — to 

wassal Francji. W polityce p. Becka Pol- 

ska to pełnowartościowy sojusznik Fran- 

cji. 

Sukcesem jest wizyta p. Becka w Pa- 

ryżu, sukcesem jest pobyt p. Jędrzejewi- 

cza w Gdańsku, ponieważ pobyt ten wy- 

padł po szczęśliwie do końca doprowa- 

dzonych układach z wolnem miastem. 

Oczywiście z naszego punktu widzenia 

układom tym zarzucimy  fragmentarycz- 

ność. Dla nas stosunki polsko - gdań- 

skie, to tylko jedno z ogniw w rozpalo- 

nym łańcuchu polsko - niemieckich sto- 

sunków. Zresztą uwidacznia to choćby 

ten fakt, że już przez zawarcie układu z 

kitlerowskim Gdańskiem, wzmacniany 

hitleryzm 'w Gdańsku, innemi słowy, 

wzmacniamy to, co w danym momencie 

jak najbardziej uzależnia Gdańsk od 

Berlina, spaja Gdańsk z Berlinem. Dla- 

tego też konsekwentniejszą wydałaby się 

mi polityka — albo, albo — albo godzi- 

my się z Berlinem na podstawie oierty, 

którą nam złożył p. Adolf Hitler, albo się 

nie godzimy, ale wtedy zatruwamy hitle- 

rowcom życie także i w Gdańsku. 

Polityka polska poszła inną metodą, 

uważając zgodnie z duchem i literą 

traktatu Wersalskiego, że Gdańsk to nie 

Niemcy, a więc żadnej wspólności polity- 

ki wobec Niemiec i wobec Gdańska być 

nie powinno. 

Tak to przynajmniej wygląda. 

Metoda ta uwieńczona została suk- 

cesem — układ z Gdańskiem został pod- 

pisany i. hitlerowcy gdańscy na widok p. 

Jędrzejewicza wołają: „niech żyje Pol- 

ska!“ — „Pobieditielej nie sudiat* — 

mówi przysłowie rosyjskie. A jednak a 

naliza polityczna doprowadzi nas do te- 

go, że jeśli ten układ został zawarty i 

jeśli ci wołają: „niech żyje Polska!*, to 

dlatego, że Hitler ma gdzieindziej ręce 

zajęte, że Hitler chce polityki porozumie- 

nia, a więc w tej analizie znów spotka- 

my łączność spraw gdańskich ze sprawa- 

mi niemieckiemi. 

W ostatnich tygodniach nie pisałem 

artykułów, będąc zajęty gdzieindziej. W 

tym czasie zostaliśmy: ks, Sapieha, „Sio- 

wo* i ja zaatakowani przez p.p. Radka, 

Kozickiego i Miedzińskiego.. Dziś już za: 

późno na odpowiedź dziennikarską, lecz 

ze względu na wybitne stanowisko, któ- 

re p. Miedziński zajmuje w publicystyce 

obozu, do którego należę, specjalnie jegc 

artykułu nie mogę pozostawić bez odpo- 

wiedzi. | 

1) P. Miedziński pisze, że „Słowo 

nie reprezentuje min. spr. zagr., że „Sło- 

wo“ specjalnie na odcinku polityki za- 

granicznej nie reprezentuje Bloku. Mówił 

to p. Miedziński już dawniej, pisaliśmy o 
tem także i my, ale takie przypomnienie 

jest słuszne i dla nas bardzo przyjemne, 

bo znakomicie ułatwia nam pracę dzien- 

nikarską, dozwalając nam na tę rolę ni- 

czem niezwiązanego obserwatora, którą 

bardzo sobie cenimy. 

2) P. Miedziński zresztą prawie iden- 

tycznie z p. Kozickim tak formułuje swo- 
ją myśl. pisząc o projekcie porozumienia 

francusko - niemiecko - polskiego: 

Sam postulat takiego porozumienia wyglą- 
da nam na rozumowanie z zamkniętemi oczami 
—— uszami. + obecnej — 

1 sil — musielibyśmy chyba zapłacić za 
to przesunięciem naszych granic zachodnich. 

Otóż Hitler oświadczył p. Wysockie- 
mu, że chce porozumienia z Polską przy 

obecnych granicach. Niezręcznie jest od- 

powiadać na to z polskiej strony: „nie, 

to nieprawda, Niemcy mogą się z nanii 

tylko wtedy-pogodzić, jak oddamy Pomo- 

rze”, Im w bardziej oficjalnej gazecie ta- 

kie oświadczenie z polskiej strony pad- 

nie. tem miezręczność jest większa. 

Nie wiem, dlaczego publicyści nasi 

nie mogą zdobyć sięsna przekonanie, że 
wobec polskości Pomorza i wobec real- 
iiej siły państwa polskiego całkiem real- 
nie można się liczyć z ewentualnością, że 
Niemcy Pomorza się wyrzekną. Czyżby 

takie przekonanie miało u nas uchodzić 

za megalomanję narodową, czy też za 

występną pro-niemieckość? 

Niemcy mają sto spraw ważniejszych 

miż odzyskiwanie Pomorza. Żałuję bar- 
zo, że p. Miedziński nie jest tego zda- 

nia. 

3) Muszę oświadczyć, że żałował- 

bym bardzo, aby „Słowo* w czemkol- 

wiek było nielojalne wobec polsko - so- 
wieckiego paktu o nieagresji, co do któ- 
rego uważam, że obowiązuje on nawet 
publicystykę polską. Przypomnę, że uwa” 
żaliśmy polsko - sowiecki pakt o nieagre- 
sji za posunięcie słuszne i szczęśliwe. 

Natomiast nietyle ze słów, ile z tonu ar- 

tykułu p. Miedzińskiego możnaby wy- 

ły, wykazujące, że międzynarodowe 
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Proces o podpalenie Reichstag 
LIPSK. PAT. — Trzeci dzień rozprawy w 

procesie o podpalenie Reichstagu wypełniło prze 
słuchiwanie oskarżonego Bułgara  Dymitrowa, 

LITERAT TERORYSTA I SKAZANIEC 

Jako pierwszy zeznaje Dymitrow, obywa. 
tel bułgarski, literat, karany wielokrotnie. Pierw , 
szy wyrok, skazujący Dymitrowa na śmierć, za- 
padł w r. 1924. Dymitrow skazany był raz na 
dożywotnie więzienie i drugi raz na karę śmier 
ci za Organizowanie uzbrojonych band terrory- 
stów kierowanie powstaniem  komunistycz- 
nem. 

Przewodniczący przytacza następnie głosy 
prasy bułgarskiej, domagającej się rozwinięcia 
akcji protestacyjnej w związku z uwięzieniem 
Dymitrowa i «”vróch jego towarzyszy bułgar- 
skich. 

Dymitrow w energicznej formie zaprzecza, 
jakoby skazany był w Bułgarji na śmierć. Na 
tem tle dochodzi do pierwszej silnej reakcji prze 
wodniczącego, która kończy się ostrą naganą 
dla Dymitrowa. — Dymitrow przedstawia swój 
życiorys, z którego wynika, że brał wybitny u- 
dział w bułgarskim ruchu rewolucyjnym. Dymi- 
trow mówi obszernie o powstaniu komunistycz= 
nem w Bułgarji przed 10 laty, którego był wo- 
dzem. Zamach na króla i katedrę sofijską nie był 
dziełem komunistów. 

Oskarżony stwierdza następnie, że w la. 
tach 1924 i 1927 był w Moskwie, poczem wró. 
Ccił znowu na czas dłuższy do Wiednia, 
kierował akcją bułgarskiej partji komunistycz- 
nej. W tym czasie odbywa częste podróże do 
Berlina, Moskwy i do Paryża, gdzie organizu. 
je akcję pomocy materjalnej zarówno dla bułgar 
skiej emigracji politycznej, jak i bułgarskiej 
partji komunistycznej w kraju. 

Dużą konsternację na sali wywołuje oświad 
czenie Dymitrowa, że w czasie śledztwa był pro- 
wokowany w swych zeznaniach. Dalej zeznaje 
on, że w Berlinie nigdy nie meldował się na po- 
licji, gdyż był ścigany. Dla przykłądu przyta- 
cza dwa dokonane zagranicą morderstwa poli- 
tyczne. Dlatego musiał zachować wszelkie 
środki ostrożności i posługiwać się fałszywemi 
nazwiskami. — Od roku 1930 do listopada 1931 
mieszka w Berlinie, skąd wyjechał ponownie do 
Moskwy. Zaprzecza stanowczo, jakoby w Ber- 
linie prowadził rozmowy z komunistycznym po- 
słem Eberleinem, Po powrocie z Moskwy znowu 
zamieszkał w Berlinie, 

SĘDZIA UDERZA PIĘŚCIĄ W STÓŁ 

W roku 1932 bierze udział 'w kongresie 
pacyfistycznym w Amsterdamie, gdzie nawiązu 
je kontakt z. wybitnemi osobistościami ze świa 
ta politycznego. Przewodniczący z powodu nie- 
właściwej odpowiedzi oskarżonego, uderza dło- 
nią w stół Dymitrow nie pozostaje dłużny i 
donośnym głosem woła: 

— Niech sąd wejdzie w moje położenie! Od 
6-ciu miesięcy trzymany jestem niewinnie w 
węzieniu i okuty w kajdany. Powoduje to mo 
je cierpienia morałne. 

Dymitrow wyjaśnia dalej, że utrzymywał 
się z pracy literackiej, żył skromnie. Z niemiec- 
ką partją komunistyczną nie łączyły go nigdy 
żadne stosunki. Jest wdowcem, żona jego umar 
ła w maju r.b. w Moskwie, Oskarżony dziwi się, 
skąd wzięła się pocztówka o rzekomych zarę- 
czynach jego z pewną Niemką. Dymitrow nic 
0 niej nie wie. Wynika z tego — oświadcza on 
— że władze niemieckie zbierały nieprawdziwe 
materjały, oskarżając go za jego plecami. Dalej 
oskarżony oświadcza: „żyjemy w czasach, kie 
dy nawet niemiecki następca tromi ogłasza się 
za rewolucjonistę. Proszę zaznaczyć w pro- 
tokóle, że jestem działaczem rewolucyjnym. Bio 
rę na siebie odpowiedzialność za wszystkie 
czyny bułgarskiej partji komunistycznej, 

Sąd przerywa te wywody, mówiąc, że nu 
wygłaszanie zasad komunistycznych będzie. miał 
czas w drugiej części rozprawy. Oskarżony od- 
powiada, że jest przeciwny metodzie indywidual 
nych aktów terroru, Przewodniczący uderza 
pięścią w stół i zwraca po raz czwarty uwagę 
Dymitrowi, 

DYMITROW COFA ZEZNANIA W ŚLEDZTWIE 

Następnie adwokat Teichert zadaje oskar- 
żonemu szereg pytań. Na pytania te Dymitrow 
odpowiada. 

— Miał pan zebrać dokumenty i materja- 
zjazdy ko- 

munistyczne nie solidaryzują się ze zbrodnią 
podpalenia Reichstagu? 

— (Ciemne światło na stronnicze przepro- 
wadzenie śledztwa rzucają, mojem zdaniem, nie- 
istniejące fakty, którym stanowczo przeczę. 

Adw. Teichert wspomina następnie o karze 
więzienia Dymitrowa,, pozostającej w związku z 
działalnością polityczną w Bułgarji. Okazuje się, 
że Dymitrow nie był nigdy skazany na śmierć, 
iecz raz na 15 lat, a drugi raz na 21i pół roku 
ciężkiego więzienia za dokonywanie zamachów. 
Przesłuchiwanie Dymitrowa obfituje w wysoce 

NAJSTARSZY ŻOŁNIERZ WIELKIEJ 

WOJNY 

CAEN PAT. — Wczoraj zmarł tu najstar- 
szy bezsprzecznie żołnierz wojny światowej 
niejaki Curchinoux, przeżywszy lat 90. Cur- 
chinonx brał już udział jako ochotnik w woj- 
nie franeusko - pruskiej 1870 — 1 roku. -W 
roku 1915, po stracie syna, który zginął na 
froncie w Szampanii, ojciec wstąpił jako 0- 
chotnik do wojska, i mimo swych 72 lat, u- 
part się, aby walczyć na froncie, gdzie wy- 
trwał aż do końca wojny. Za nadzwyczajną 
brawurę mianowany został sierżantem i ude 
korowany medalem wojennym oraz orderem 
Legji Honorowej. 

SER T PDWPAWONRAOTEO ZE OTTO POWIEWA 
wnioskować, iż uważa on, że nasze po- 

kajowe stosunki z Sowietami wykluczają 

inożliwość takichże pokojowych  stosun- 

ków z Niemcami. Takie postawienie 

sprawy przez pismo oficjalne uważałbym 
za błędne, ale to już jest rzecz minister- 

stwa spr. zagr., którego nie reprezentu- 

jemy. Cat. 
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dramatyczne momenty. — Wyjaśnienia jego 
świadczą o zaciekłej, świadomej i rzeczowej o0- 
bronie ze strony oskarżonego, 

Dymitrow zeznaje dalej, że obu innych 0- 
skarżonych Popowa i Panewa poznał w Mo- 
skwie, jako członków bułgarskiej partji komuni. 
stycznej. Przyznaje on, że w czasie śledztwa 
co do niektórych okoliczności mówił nieprawdę. 
Co się tyczy szczegółów, pozostających w 
związku z jego pobytem w Niemczech, powołu- 
je się na prawdziwe własne zeznania, złożone w 
osobnym memorjale. Za protokuły sporządzone 
w czasie śledztwa nie bierze żadnej odpowie- 
działności, ponieważ są one tendencyjne. 

Usitowano — eświadcza Dymitrow —wmó- 
wić we mnie podpalenie Reichstagu. 

Wśród sędziów i na sali powstaje konster 
nacja. Przewodniczący, uderzając w stół, głoś- 
no protestuje, mówiąc, że to nieprawda. 

STUDENT PRAWA POPOW 

Po przerwie składał zeznania oskarżony 
Popow, student prawa, karany kilkakrotnie 
za różne przestępstwa natury politycznej. O- 

skarżony przyznaje, że od wczesnej młodości 

czynnie występował w ruchu komunistycznym 
i był członkiem głównego Żźarządu bulgar- 

skiej partji komunistycznej i że często na 
tle politycznem miewał kolizje z prawem kar 
nem. Zaprzecza kategorycznie, jakoby brał u- 
dział w bułgarskiem powstaniu komunistycz- 

PODBRODZIE 

DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — Księgarnia j. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 

ST. Ś 

nem i jakoby był ścigany przez policję za to 
przestępstwo. Omawia szczegółowo pobyt swój 

w Rosji, wyjaśniając, że w czasie śledztwa 
z premedytacją przemilczał to, nie chcąc do 

starczyć policji bułgarskiej atutu do szykan 
w razie jego powrotu do kraju. Przypuszezał 

że zarówno aresztowania, jak i przesłuchi- 
wania mają charakter jakiejś zwykłej indaga- 

cji policyjnej. Później dopiero dowiedział się 
że oskarżono go o współudział w podpaleniu 

Reichstagu, do czego nie przyznaje się. Posą- 
dzeniu temu zaprzecza stanowczo. W. czasie 

swego pobytń w Niemczech nie utrzymywał 
żadnych stosunków z komunistami i nie dą- 
żył do ich nawiązania, 

О 1 lutego 1932 r. do 1 listopada 1932» wie Komitetu i 
roku przebywał w Rosji. 

Dalszy ciąg rozprawy odłożono do ponie- 

działku 9.30 rano. 

Dodać należy, że przy ponownem przesłu 

chiwaniun komisarz policji kryminalnej Heis- 

szy się o mającej nastąpić wizji lokalnej w 
szy sięo mającej nastąpić wizji lokalnej w 
Berlinie, wyraził się do urzędników policji: 
„To świetnie. Tam wygłoszę płomienną mowę 
polityczną. '. Van der Luebbe zaprzecza te- 

mu. 

Aresztowanie korespond. sowieckich w Lipsku 
Protest ambasadora sowieckiego w Berlinie 

MOSKWA. PAT. Z Berlina donoszą, że ko- 

respondent TASS Bezpalow i korespondentka 
Izwiestij redaktorka Keit, zostali wczoraj o 7 ra- 

no aresztowani w Lipsku. W prezydjum policji 
poddano ch osobistej rewizji poczem Bezpało- 
wa osadzono w jednej celi z kryminalistami. 
Wskutek interwencji specjałnie przybyłego z 
Berlina przedstawiciela ambasady obu  dzienni- 

karzy zwolnono około godz. 15, tłumacząc fakt 

aresztowania, jako nieporozumienie i samowolę 
niższych instancyj. Ambasadr ZSRR w Berlinie 
złożył u władz najostrzejszy protest, nie przyj- 
mując do wiadomości wyjaśnienia policji w Lip- 
sku domagając sę surowego ukarania win- 
nych. 

Echa wizyty gdańskiej w Genewie 
WARSZAWA (tel. wł.). — Z Gene- 

wy donoszą, że na podstawie doniesień 
prasy francuskiej i szwajcarskiej obszer- 
nie komentowany jest zarówno w kołach 
sekretarjatu Ligi Narodów, jak i w roz- 
mowach pomiędzy członkami delegacyj, 
przebieg wizyty premjera Jędrzejewicza i 
min. Zarzyckiego w Gdańsku. Sam fakt 
dojścia wizyty do skutku, przyjęcie człon 
nów rządu polskiego przez władze Gdań- 
ska, a nadewszystko zaś treść- przemó- 
wien premjera Jędrzejewicza i prezyden 
ta Raušchninga, wywarły tam jak najlep- 
sze wrażenie. : 

W obecnym stanie stosunków polsko- 
gdańskich szczególnego znaczenia nabie- 

_Syn Wilhelma 
GDAŃSK PAT. — W dniu 23 bm. przed 

południem przybył do Gdańska syn byłego 

cesarza Niemiec August Wilhelm w towarzy- 
stkie przywódcy młodzieży hitlerowskiej Rze- 

ra zagadnienie mianowania owego wyso- 
kiego komisarza Ligi na miejsce kom. 
Rostinga. Najbardziej trafnym byłby wy- 
bór jednej z osobistości przynałeżnej na- 
rodowo do któregoś z wysoce kultural- 
nych państw mniejszych, a nie obywate- 
la jednego z wielkich mocarstw, który 
siłą rzeczy musi podlegać wpływom swe- 
go rządu, często zainteresowanego w pro 
blemach bałtyckich. Z tego też względu 
delegacja polska w Genewie, nie tai, że 
wysuwana z pewnych kół kandydatura о- 
bywatela angielskiego na stanowisko wy- 
sokiego komisarza Ligi w Gdańsku nie 
wydaje się być odpowiednią. 

il w Gdańsku 
szy Zirwesa. Na dworcu powitali go przywód 

ca tutejszych hitlerowców poseł do Reichsta- 
gu Forster, oraz przywódcy szturmówek na- 

rodowo - socjalistycznych w Gdańsku. 

Niemieckie warunki rozbrojeniowe 
— PARYŻ. PAT. — Wczoraj rano amba- 

sador Rzeszy w Paryżu Koester złożył wizytę 
ambasadorowi angielskiemu Tyrrellowi. Celem 
wizyty — jak przypuszczają — było poinformo- 
wanie angielskiego o warunkach, od ja- 
kich Rzesza Niemiecka zamierza uzależnić swe 
prźystąpenie do konwencji rozbrojenowej. — 
Zdaniem Pertinaxa, Niemcy zgodziłyby się na 
kontrolę automatyczną i na okres próby pod 
następującemi warunkami: 

1) Niemcom przyznane zostaną prawa for- 
tyfikowania granic wschodnich i skonstruowa- 
nia tam Inji defenzywnej, podobnej do tej, jaką 
Francją zbudowała na swej wschodniej granicy, 
2) Linje defenzywne w nie 
zbędny materjał wojenny ciężkiego kalibru, któ. 
ry nadałby im rzeczywistą wartość obronną. 3) 
Duże samoloty zdołne do bombardowania zosta- 

ną zniesione we wszystkich krajamch. Wzamian 
za to utrzymane będą samoloty myśliwskie, przy 
czem Niemcy będą miały prawo do odpowied- 
niej ich liczby, jak wszystkie inne pań 
stwa. 4) Kontrola zbrojeń ne powinna przybrać 
formy międzynarodowego systemu, w którym 
biorą udział na prawach równorzędnych wszyst 

kie państwa, zarówno wielkie, jak i małe. Po- 
winna ona być zorganizowana w miarę możno- 
ści pomiędzy państwami, zajmującemi równo- 
rzędne stanowisko, np. na początku możnaby 
zawrzeć traktat francusko-niemiecki między szta 
bami generalnemi obu państw. Dzięki tego ro- 
dzaju ujęciu prestige i godność narodowa żad 
nego z państw nie doznałaby uszczerbku, gdyż 
kontrola byłaby wykonywana przez równych 
sobie kontragentów. 

Uyrok w sprawie Gorgonowej 
SĄD NAJWYŻSZY ZATWIERDZIŁ WYROK 8-miu LAT WIĘZIENIA 

OBRONA ZAMIERZA WSZCZĄĆ REWIZJĘ PROCESU 

WARSZAWA PAT. — Dziś o godzi- 
nie 14 min. 40 Sąd Najwyższy ogłosił 
wyrok w sprawie „Gorgonowej, oddalają- 
cy skargę kasacyjną, złożoną przez 0- 
brońców Gorgonowej. Wobec tego wy- 
rok Sądu Przysięgłych w Krakowie, ska- 
zujący Gorgonową na 8 lat więzienia. za 
zabójstwo Lusi Zarembianki, został za- 

twierdzony. 
Uzasadnienie wyroku ogłoszone zo- 

stanie w ciągu dwóch tygodni. 
Na sali sądowej po ogłoszeniu wyro- 

ku rozeszła się pogłoska, jakoby obrona 
znalazła nowe okoliczności dotyczące 
sprawy Gorgonowej i w związku z tem 
zamierza wszcząć rewizję procesu. 

J. E. ks. kardynał Kakowski 
załecił duchowieństwu popieranie Pożyczki Narodowej 
WARSZAWA. (tel wł.). Na Jasnej Górze 

odbył się dwudniowy zjazd ks. ks. Biskupów 
polskich. W związku z tem specjalny wysłannik 

Aj. „Iskry* zwrócił się z prośbą do ].E. ks. kar 
dynała Kakowskiego o audjencję. W trakcie roz 

mowy ks. kardynał oświadczył m. in.: 

— Na zasadzie uchwały konferencji Episko- 

patu polskiego odbytej na Jasnej Górze, zaleci. 

łem duchowieństwu Archidjecezji warszawskiej, 
aby popierało ogłoszoną Pożyczkę Narodową, о- 
raz ażeby osobiście wzięło udział w tejże po- 
życzce oddając na ten cel 100 proc. pensyj w 

6-ciu ratach miesięcznych. 

Odezwa moja do duchowieństwa została 

już ogłoszona jest więc wszystkim znana, 
  

SMORGONIE — Stowarzyszenie Ošwiaty. 
Eperzgni > --poakkiac A 

SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte ny. 
WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. dreżej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 
co do miejsca. Terminy 2 . być przez Administrację zmieniane dowołnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. | 
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TELEGRAMY 
ENERGICZNA PRACA NAD PROPA- 
GANDĄ POŻYCZKI NARODOWEJ 

Otrzymaliśmy depeszę treści następującej : 

WARSZAWA. Do dnia 
dzisiejszego w sprawie propagandy po- 
życzki narodowej rozdzielono: 100.000 
plakatów, 100.000 transparentów, 250000 
afiszów, 162,000 odezw, 1,150,000 barw- 
nych druków, 300.000  dwunastokartko- 
wych prospektów, 200.000 reklamowych 
blankietów telegraficznych, 70 filmów 0- 
raz prowadzi się szeroką propagandę pra 
sową i radjową. 

Po materjał propagandowy członko- 

współdziałające winny zwracać się pod 
adresem: Plac- Napoleona do „Reklama 
Pocztowa”. ! 

MELCHJOR WAŃKOWICZ. 

Rozprawa w Sanoku 
SANOK PAT. — Na wstępie dzisiejszej 

rozprawy adw. Spiegel prosił sąd o zasięgnię 
cie informacyj w prokuraturze co do św. Kuź 
mara. 

Św. Kuźmar, inwalida wojenny, b. wach- 
mistrz żandarmerji, karany sądownie, zeznaje 

że w roku 1932 brat oskarżonego Romana 
Jajki Antoni agitował między członkami Ban, 
ku Spółdzielczego przeciwko Owocowi. Świa- 
dek wnioskuje, że Antoni Jajko musiał pałać 

złością do Owoca, skoro na własny koszt cb- 

jeżdżał okolice, aby podburzać członków Ban 
ku przeciwko Owocowi. 

Wobec sprzeczności z zeznaniami następu- 
je konfrontacja Kuźmara z Antonim Jajką. 
Obaj zarzucają sobie kłamstwo. Przewodniczą 

cy przywołuje ich do porządku. 

W dalszym ciągu sąd zajął się wyjaśnie- 
niem kwestji, czy miał miejsce fakt, że któ- 
ryś z sędziów witał się z jakimś oskarżonym. 
O takim fakcie mówił przodownik straży wię 
ziennej Nowicki, który miał widzieć, jak prze 
chodząc przez kancelarję więzienia, sędzia 
Kruszelnicki witał się z aresztowanym w mię 
dzyczasie rejentem Witoszyńskim. Sędzia Kra 
szelnicki kategorycznie temu zaprzecza. Sąd 
uznał kwestję za wyczerpaną. 

Po przesłuchaniu szofera Kaszy, który wi 
dział Jajkę bezpośrednio po strzale, oraz 
Mrozka, u którego Jajko kupił strzelbę, zba- 

dał Romana Jajkę, i opierając się na zebra- 
nym materjale i wyraźnych poszłakach, pole 

cił Jajkę aresztować. Sędzia Kruszelnicki wy 
wierał nacisk na kom. Drewińskiego, aby 
przedsięwziął wszystko, co jest możliwe, ce- 

lem znalezienia strzelby. Po przyznaniu się 

Romana Jajki do zabójstwa i opisaniu oko- 
liczności zbrodni aresztowany został Stankie- 
wicz. Przewodniczący zapytuje, jaki moment 

spowodował skierowanie oskarżenia przeciwko 
Drewińskiemu. W pierwszym rzędzie — od- 
powiada świadek — zeznania Romana Jajki i 
Stankiewicza. Z komisarzem Drewińskim świa 
dek się nie komunikował. Materjał uzyskany 
w toku dochodzeń policyjnych był świadkowi 
natychmiast przekazywany, 

Komisarz Drewiński stwierdza, że z chwi- 
lą przybycia do Brzozowa prokuratora Cisz- 

kowicza i naczelnika urzędu śledczego nadko 
misarza Petri, pełnił tylko funkcje pomocni- 

cze w śledztwie i nie mógł mieć wpływu na 
tok dochodzeń. Tu prokurator wyjaśnia sądo 
wi, że rzeczywiście z usług komisarza Dre- 
wińskiego w śledztwie nie korzystał, gdyż о-, 
pierając się na pogłoskach, że Drewiński jest 

w sprawę wmieszany, prokurator uważał za 
wskazane uprzedzić o tem nadkomisarza Pet- 

riego. { 
Antoni Jajko ošwiadcza, že wszystko to, 

co zeznał w sądzie i co odnosiło się do wy- 
nurzeń jego brata, mówił w swoim czasie nad 
komisarzowi Petriemu. 

Po wznowieniu rozprawy po przerwie obia 

dowej prokurator zwrócił się do oskarżonego 
Stankiewicza z zapytaniem, czy poczuwa się 

do winy i czy namawiał Romana Jajkę do 
zastrzelenia Owoca? : 

Oskaržony odpowiada: — Tak, do postrze- 

lenia lub nabicia, ale nie do zabicia. 
Prokurator: — Czy okazywał pan Roma- 

nowi Jajce pomoc w czasie dokonywania 
przez niego zamachu? 

‚ Oskarżony: daje wymijającą odpowiedź, 
dowodząc, że nie pomagał. 

Prokurator: — Ale postawił go pan na 
miejscu zbrodni? 

Oskarżony: — Tak, postawiłem. 
Prokurator: — A czy pan przechowywał 

strzelbę Jajki? 
Oskarżony: — Tak. 
Prokurator: — Czy dał pan czapkę Jaj- 

ce? 
Oskarżony: — Sam ją wziął. 
Prokurator: — Czy pan uczył Jajkę, jak 

się bronić? 
Udpowiedž Stankiewicza brzmi niewyraź- 

nie. Kiedy prokurator stawia powtórnie to sa 
mo pytanie, Stankiewicz odpowiada: — Nie, 
nie uczyłem. 

Zkolei sąd przystąpił do odczytania zeznań 
szof. Kaszy, Świadek ten słyszał strzał, a o 
zabójstwie dowiedział się od rejenta Gwož- 
dzia. 

Później spostrzegł biegnącego Romana Jaj- 
kę. Świadek opowiedział mu o wypądku, Ro- 
man Jajko dziwił się, że jest jeden zabity i 
pytał, kto jest zabity. Gdy usłyszał odpo- 
wiedź, że zabity jest Chudzik, Jajko nic - nie 
odrzekł i odszedł. 

Na tem przewodniczący postępowanie do- 
wodówe zamknął i odroczył rozprawę do po 
niedziałku. 

—0— 

osoby oraz zrzeszenia |



  

SILVA RERUM 
CO SIĘ DZIEJE W POZNANIU? 

Życie artystyczne w Poznaniu, jak się 
dowiadujemy z „kroniki Poznańskiej'', umie- 
szezonej w Czasie (216), odznacza się wcaie 

żywem tętnem. 
Przedewszystkiem Poznań ma interesują- 

cą, bogatą i wcale nie najgorszą pod wzglę- 
dem doboru wartości artystycznej dzieł -- 
galerję obrazów, — która nosi nazwę Muzewu 
Wielkopolskiego. Znajdują się tam przeważ- 

nie obrazy i rzeźby pochodzące z dawnych 
zbiorów poznańskiego „Towarzystwa Przyja- 
ciół Nauk'', ze zbiorów Raczyńskich i pozo- 
stałości poznańskich (podobno) zbiorów Ho- 
henzollernów. — Jest to muzeum jedno może 
z najlepiej i najwytworniej urządzonych w 

Polsce. Nie ma ono zapewne tej wartości obra 
zów, co ma Muzeum X.X. Czartoryskich lub 

Muzeum Narodowe w Krakowie, ale mieści 
się w specjalnie do tego celu przystosowanym 
budynku, o sałach obszernych, widnych, z góz- 

nem oświetleniem. — Znajduje się tam kilka 
bardzo dobrych obrazów wybitnych malarzy 
szkół włoskiego odrodzenia, mistrzów szkoży 
holenderskiej (interesujący obraz Rembrand- 
ta, według jednych autentyczny, według in- 
nych podrobiony, — a według mego zdania, 

zdaje się być jednem z wcześniejszych dzieł 

Rembrandta), szkoły hiszpańskiej i szkoły 

francuskiej XVIII wieku, z pięknemi obraz- 
kami Laucret'a. 

Muzeum... Obrazy 
Tow. Przyjaciół Nauk... 
ją się na myśl refleksje dotyczące wileńsk 

  

malarzy ze zbiorów 
Mimowoli pasuwa- 

1556 

  

podwórka. Czy sporo inteligentnych wilnian 

może z ręką na sercu zapewnić, że dobrze 

zna obrazy Wileńskiego Tow. Przyjaciół 

Nauk? ?... 
Czy wiele jest osób, któreby kilkakroinie 

odwiedziły nasze doprawdy piękne i bogate 
"Muzeum... Kto wie, gdzie się znajduje Wileń- 
skiesMuzeum Sztuki Współczesnej ?... 

I kto właściwie zawinił, że wilnianie zbyt 
dobrze znają wileńskich malarzy i stanowczo 
za słabo się orjentują w ich i ich poprzed- 
ników — twórczości artystycznej ? ?.. 

W Poznaniu młodzi i wojujący artyści 

dają znać o sobie. 
Do „niezrozumialstwa'* przyczynia się. 

także dużo poznańska „Zachęta'* vel poznań 
skie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. 

Podobnie jak w warszawskiej „Zachęcie'', 

propaguje się tam kult reminiscencji monachij 
skich wzorów — fotografowania dokładnego 
naśladowania natury, naturalnie tej przyzwoi- 
tej natury niczem nie rażącej ani drażniącej. 

- Czas jednak robi swoje, a walka młodego 
pokolenia o nową polską sztukę, nie przepada 

bez echa nawet u najbardziej obojętnych na 
sztukę filistrów. Jest tego chociażby dowo- 
dem organizowana na bieżącą jesień wystawa 

w Moskwie, która stała się przyczyną energi- 

cznego sprzeciwu pomijanych dotąd młodych 
artystów polskich. Dlatego też i młody Po- 

znań artystyczny wstrzymał się na razie (aż 
do rozstrzygnięcia sprawy) od udziału w wy- 

stawie w Moskwie. 

Wreszcie mają Poznaniacy coś, eo przy- 
pomina Wilno“ taką poznafūską „Smorgonję““, 
wykazującą, zdaje się jednak, nieco większą 
żywotność. 

Drugą odnogą wojującej młodej sztuki jest 

bractwo „Różowej Kułułki''. Jest to trochę 
artystyczny kabaret, trochę konfraternia poe 

tów i malarzy, a trochę „camera'* nowych 
dreszczy (zmysłowo - rafinowanych), w ro- 

dzaju Andre Gide'a i Oskara Wilde'a. „Ró- 
žowa Kukułka'* jest jednym z najlepszych 
„kabaretów artystycznych * w Polsce, lecz je 
dynie mógłbym zarzucić, że finansowa i ad- 
ministracyjna jej organizacja mocno szwanku 

je. 
Przedstawienia * Kukułki odbywają się 

bądź w przygodnych kawiarniach w Pozna- 

niu, bądź (o ironjo!) w staropolskim i sta- 

tecznym szlacheckim dworze w Oporowie, wsi 

odległej kilka mil od Poznania. 
W naszej „Smorgonji'* nieco gorzej jest z 

młodością, jeszcze gorzej ze sztuką, a już 

wprost rozpacznie z wojowniczością. : za du- 

żo jest wpływowych, dobrze uposażonych i 

dostojnych panów, bawiących się w artystycz 

ną bohemę. Lector. 

  

Kto wygrał? 
WARSZAWA PAT. — W ostatnim dniu 

ciągnienia 5-ej klasy 27 Polskiej Państwowej 

Loterji Klasowej główna wygrana 1000000 

zł, padła na nr. 129512. . 

    

Wykrycie sprawców włamania 
na Zamku 

WARSZAWA. (tel. wł.) W końcu sierpnia 
stwierdzono na Zamku w Warszawie ślady go- 
spodarki złodziei w pokoju, gdzie się znajdowa- 
ła kasa ogniotrwała, w której przechowywano 
pieniądze, stanowiące własność kierownictwa 
robót. Zaałarmowane władze policyjne stwier- 

dziły, że kasa została rOzpruta i zabrano z niej 
22 tysiące zł, W toku dochodzenia ustalono, że 
udział w organizacji i dokonaniu włamania 
brał czasowy woźny Gaowókiwa robót na Zam 
ku Henryke Jasiński, a współdziałał z nim zna- 
ny złodziej Piotr Piskorski zwany „kłuska”. 

Włamania dokonali i kasę noto- 
wani w policji kasiarze Strychulski i Misiak. 
Zostali oni wpuszczeni na Zamek przez Jasiń- 
skiego w godzinach popołudniowych w dniu 19 
sierpnia, przyczem wykorzystano moment zwięk 
szonego ruchu wycieczek zwiedzających Zamek. 

Wielkie projekty Lindbergha 

MOSKWA PAT. — Pobyt Lindbergha w 
ZSRR związany jestz planem utworzenia sta- 

łej komunikacji lotniczej między Europą, A- 
zją i Ameryką. Znakomity lotnik bada moż 
liwości komunikacji drogą północną. Przyję- 
cie amerykańskiego lotnika w ZSRR ma cha- 

rakter bardzo serdeczny. 

swemi oddziałami: 

Akcyjny Bank Hipoteczny 
Bank Angielsko-rolski S. A. 
Bank Cukrownictwa S, A. 
Bank Dyskontowy S. A. 
Bank Francusko-Polski 
Bank Handlowy w Warszawie S. A. 
Bank Komercjalny S. A. 
Bank Kratochwill i Pernaczyński 

Bank Amerykański w Polsce S. A. 
Polski Baak Komunalny S. A. 
Bank Spółek Niemieckich S. A. 
Polski Akcyjny > Komercyjny 
Bank Naftowy S. A 
Handlowy Bank Międzynarodowy S: K — 

Bank Spėtdzielczy „Spotem“ z 0. 0. — 
Łódzki Spółdzielczy Bank Dyskontowy— 

Dom Bankowy D. M. Szereszewski 
Dom Bankowy Henryk Akst 
Dom Bankowy Zjednoczonych Bankowców 
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HISTORJA BROWNINGA 8. U. 109.603 

SAMBOR PAT, — W czasie dzisiejszej 
rozprawy, która rozpoczęła się o godzinie 9 ra 

no, przesłuchiwano szereg dalszych świadków. 

Z zeznąń ich wynika, że brauning S. U. 
109.608, którego użyto do zabójstwa š. p. Ho 

łówki przeszedł do rąk starszego sierżanta 

Chudkiewskiego do rąk Józefa Biłasa, który 
go oddał Wasylowi Biłasowi. Jak wiadomo, 

po zabójstwie Wasyl Biłas doręczył wspomnią 

ny rewolwer Ihnatowowi, ten zaś, za pośred- 

nictwem niejakiego Teodora Mujły i Ste£a- 
na Ogrodnika, zwrócił go Konstantemu Baca- 

nowskiemu, jako rzecz od niego pożyczoną w 

pierwszej połowie 1931 roku. Przesłuchiwani 

świadkowie potwierdzili kolejne etapy przecho 

dzenia rewolweru z rąk do rąk, znane z akżu 
oskarżenia. 

ZEZNANIA JÓZEFA BIŁASA 

Św. Józef Biłas, absolwent szkoły handlo- 

wej, zam. w Truskawcu, nie jest związany ża- 
dnemi węzłami pokrewieństwa п niežyjącyza 

  

    

Bank Polski 
'Bank Gospodarstwa 

Wasylem Biłasem, Świadek zna dobrze zarów 
no Motykę, jak Wasyla Piłasa. Motyka do- 
starczał mu kilkakrotnie literatury propagan- 
dowej. Z rozmów z nim świadek wiedział, że 
Motyka był organizatorem hurtka truskawiec- 

kiego. W dzień napadu na pocztę w Truskaw 

cu Motyka siedział cały dzień w domu, aby 

wyrobić sobie alibi. Motyka przechowywał ma 
terjały wybuchowe, jak eksazyt oraz bomby 

łzawiące. Świadek zeznaje wyraźnie, że osk. 
Motyka w czasie nanoceltisvwa w cerkwi z ra- 

cji święta państwoweso rzucił bomhę łzawią- 
cą. Z rozmowy swej z Możyką na temat napa 
du na pocztę Józef Biłas wnioskuje ž2 Moty 

Ka jest właśnie inicjatorem tego napadu. 

Po zabójstwie pos. Hołówki Motyka o- 
świadczył świadkowi, że Hołówko zabity zo- 

stał dlatego, że był inicjatorem pacyfikacji, 

dalej aby przeszkodzić zł:liżeniu polsko - u- 
kraińskiemu. Jak wynika z zapytania proku- 

ratora, Wasyl Biłas był poc wp'ywem Jóne- 

fa Biłasa. Józef Biłas wiedział, ze organiza- 

cją założoną przez Motykę, kieruje Wasy! Bi 

6', POŻYCZKA NARODOWA 
„Własnemi siłami" 

Subskrypcję przyjmują niżej wyszczególnione instytucje wraz ze wszystkiemi 

Kraj: wego 
Państwowy Bank Rolny 
Pocztowa Kasa Oszczędności 

  

Wszystkie Komunalne Kasy ©szczędności 

  

— Lwów Bank Kwilecki, Potocki i S-ka — Poznań 
— Warszawa Bank Poznańskiego Ziemstwa Kred. — Poznań 
— Poznań Bank Towarzystw Spółdzielczych S.A.— Warszawa 
— Warszawa Bank Zachodni $. А. — Warszawa 
— Warszawa Bank Związku Spółek Zarobkowych S. A. Poznań 

Powszechny Bank Kredytowy $. А. — Warszawa 
— Kraków Powszechny Bank Związkowy w Polsce S.A. Warszawa 
— Poznań sląski Zakład Kredytowy S. A. — Bielsko n-51. 

Powszechny Bank Depozytowy S. A. Warszawa 
— Warszawa Komunalny Bank Kredytowy — Poznań 
— Warszawa British and Polish Trade Bank — Gdańsk 
— Łódź Łódzki Bank Depozytowy S. A. — Łódź 
— Warszawa Łódzki Oddział Gdyńskiego Banku 

Lwów Handlowo» Przemysłowego — Łódź 

Katowice wa ża 
Towarzystwo Kredytowe Miejskie — Warszawa 
Centralna Kasa Spółek Rolniczych 

Warszawa Spółdzielczy Barik Przemysłowców 
Łódź Łódzkich — Łódź 

— Warszawa Dom Bankowy A. Holzer — Kraków 
— Warszawa Dom Bankowy >chutz i Chajes — Lwów 

Dom Bankowy Wacław Klepczyński — Warszawa 
— Warszawa Dom Bankowy Józef Skowronek i Ska— Warszawa 
— Warszawa Dom Bankowy Natan Morgensterm — Warszawa 
— Łódź Dom Bankowy O. Gruss — Lwów 
— Łódź Dom Bankowy Jakób Ulan — Lwów 

— Warszawa _ Kantor Wymiany W. Pelc — Warszawa 
Warszawa _ Kantor wymiany A. i M. Skowronek — Warszawa 

— Warszawa Kantor Wymiany L. Targownik — Warszawa 
— Warszawa Kantor Wymiany Jakób Wolanow  — Warszawa 
— Warszawa Kantor Wymiany, Sender i Weiss — Warszawa 
— Warszawa Kantor Wymiany I. M. Centnerszwer — Warszawa 

— Warszawa i Scigalski 

Upowažnione przez Bank Spółek Zarobkowych Spółdzielnie Kredytowe należące do Unji Związków Spółdziel” 
czych w Polsce. 

Upoważnione przez Centralną Kasę Spółek Rolniczych Spółdzielnie zrzeszone w Zjednoczeniu Związków Spół 
dzielczych Rolniczych Rzplitej Polskiej oraz Kasy wszystkich urzędów skarbowych. 

  

BITWA POD WIEDNIEM 
31 marca 1863 r. król Jan III Sobieski 

podpisał traktat przymierza z cesarzem Le- 

opoldem przeciw Turkom. 

31 marca 1683 r. wielki wezyr Kara Mu- 

stafa dał znak rozpoczęcia wyprawy olbrzy- 

miej,.bo przeszło 300 tysięcznej armji z 350 

działami, zgrupowanej pod Adrjanopolem. 

Król Jan III, podpisując traktat, 

wiedział, że właśnie tego samego dnia arija 

turecka; poprzedzona  licznemi oddziałami 

Tatarów pod wodzą chana Selim - Geraja, 

rozpoczęła swój marsz. 

Kara Mustafa nie przypuszczał nigdy, 

że drogę do Wiednia zagrodzi mu „Lew Le- 

chistanu““.... 

nie 

Uwaga króla Jana była skierowana 

na Podole, gdyż przypuszczał, że poż 

się on, z Turkami właśnie na pr 

  

szlaku bojowym, na którym  tylokrotnie już 

ścierali się Polacy z Turkami... 

Kara Mustafa bodaj wogóle nie 

ślał o przeciwniku.- Siły zgromadzone 

niego, były tak potężne, panika, która po- 

wstała przy zbliżaniu się awangardy tatar- 

skiej, tak wielka, że ewentualność poważue- 

go oporu zdawała się być wykluczona. 

Kara Mustafa, tak był pewien zwycię- 

stwa, «że zwolnił uwięzionego internunejusza 

cesarskiego Caprarę, ironicznie polecając mu 

opowiedzieć w Wiedniu, co widział w obozie 

tureckim, i przekonać śmiałków, że wszel- 

ki opór jest bezeelowy. Po uwolnieniu Cap- 

rary wielki wezyr ogłosił wodzą Węgrów 
"Tekelego królem |Górnych Węgier. 

Wielka uroczystość, która się odbyła 10 

czerwea na polach Esseku, miała olbrzymie 

znaczenie, gdyż, wzmacniając stanowisko 

partji węgierskiej utrudniała pozycję Au- 

strjaków, a jednocześnie do pewnego stop- 

nia szachowała Polaków, 

szcze tak niedawno zasilali 

ау— 

przez 

szeregi 

którzy przecież je- 

węgier- qzy Munkaczn, gdzie 

skie w wałce przeciw Austrji. Właśnie ten 

fakt, że - Węgrzy zdecydowanie stanęli po 
stronie tureckiej i objęli rolę przewodników 
w kraju im doskonale znanym, zmusił króla 
Jana III do szukania porozumienia z Węgra- 

  

Król Jan III. 
Ze współezesnego miedziorytu J. Petersa. 

Ze zbiorów Bibljoteki Uniwersyteckiej 

w Wilnie. 

mi, których nie mógł i nie chciał traktować 
tylko jako Wysłannik królewski 

Giese porozumiał się z bawiącym przy boku 

Tekelego, znanym  Sobieskiemu Francuzem 

Foryalem i doprowadził do zawarcia  aie- 

pisanej umowy w celu wzajemnego  oszczę- 

dzania się. Polacy mieli unikać zadawania 

ciosów Węgrom i zaniechać zdobywania twier- 

znajdowała się dzielna 

  

wrogów. 

  

małżonka króla Węgier. Węgrzy zaś  z0- 

bowiązali się do -niewkraczania na ziemie 

polskie i nierobienia wypadów do Morawji. 
Umowa ta była niezmiernie ważna chociaż- 

by tylko z tego względu, że zdobycie bez- 

bronnego Krakowa nie było trudne, ten zaś 

fakt musiałby całkowicie zmienić taktykę 
wojsk polskich. 

Nie spotykając żadnego poważniejszego 
oporu, powoli, ale stale posuwał się Kara 
Mustafa eoraz dalej na północ. Powodzenie 

upajało go i robiło coraz mniej ostrożnym 
i przezornym. 28 czerwca odbyła się w obozie 

rielka narada wojenna w celu ostatecznego 

opracowania planu wyprawy. Głosami wezj- 
ra Lt wszystkich baszów i chanów, z wyjąt- 
kiem tylko jednego głosu baszy budyńskie- 
go Ibrahima, zdecydowano zdobyć Więdeń... 

Wiedeń właściwie był bezbronny. Trzech- 

settysięcznej; doskonale wyekwipówanej i u- 
pojonej powodzeniem armji tureckiej prze- 
ciwstawiał broniący Wiednia książę Karol 
Lotaryński zaledwie trzydzieści parę tysię- 
cy ludzi, w tem 21 tys. piechoty i 11 tys. ja- 
zdy, w której szeregach znajdowało się około 
4 tys. Polaków pod wodzą nadwornego mar- 

szałka koronnego Hieronima Lubomirskiego, 
bohatera niedawnych walk  przeciwaustrjac- 
kich, w szeregach powstańców węgierskich. 

Książę Karol Lotaryński, naciskany 
przez awangardy wojsk tureckich, cofał się 
unikając stanowczej bitwy, która niezawodnie 

zakończyłaby się jego klęską. Sytuacja sta- 
wała się groźna. Cesarz Leopold wraz z całą 
rodziną opuścił Wiedeń i uciekł aż do Ba- 
warji, zostawiając stolicę i rycerstwo na pa- 
stwę losu. Książę Karol  śpiesznie wzmoc- 

nił fortyfikacje miasta i ze swych szezup- 

łych sił wydzielił na załogę 14.200 piechoty 
i 1. 800 jazdy, uzupełniając te szeregi od- 
działami uzbrojonych mieszczan, studentów 
i służby dworskiej (razem koło 7 tys.) i po- 
wierzając dowództwo  dzielnemu Riidigero- 

wi hr. Stahrembergowi. Sam zaś z resztą 

    

        

  

   

   

  

  

swych sił zajął wzgórza pod Kornenburgiem, 
oczekując pomocy chrześcijańskich posiłków. 

14 lipca 1683 r. olbrzymia armja Kara- 
Mustafy otoczyła Wiedeń... 

Tymczasem w Wilanowie rozegrała się 
pamiętna scena uniżonej i błagalnej prośby 

posłów cesarskich o ratunek Wiednia i wia- 
ry chrześcijańskiej. Delegaci cesarza, który 
sromotnie uciekł, ——hr. Wilezek i nunejasz 

papieski  Pallavicini uklękli przed królem 
Janem II i zawołali: „Królu, ratuj  Wie- 

deń''* — „Królu, ratuj chrześcijaństwo !'*. 

18 lipea wyruszył król Jan w towarzy- 

do 

oddzia- 

stwie syna i królowej Marji Kazimiery 
Krakowa, gdzie już się gromadzą 
ły rycerskie z całej Rzeczypospolitej. 

Pośpiech, z jakim zwoływano r 
sprawił, że król nie mógł zebrać wszyst- 
kich potrzebnych mu sił, — szczeg 

kowało mu dostatecznej ilości ok kozac- 
kich, tak dobrze obznajmionych ze sposo- 

bem. walki tureckiej i tatarskiej. Nie nadą- 

żyły i wszystkie chorągwie litewskie. Ale po- 
mimo to udział wszystkich ziem  Rzeczypo- 

spolitej i wszystkie chorągwie litewskie. ale 
pomimo to udzał wszystkich zeim Rzecszypo- 
spolitej zaznaczył się całkiem wyraźnie. W sze 
szeregach króla Jana znajdujemy nietylko 
przedstawicieli szlachty koronnej, ale i gda- 

szeżan, jak Franciszek Gratta, pomorzan z 
dzielnym. wojewodą W. Denhoffem na, czele, 
inflantczyków, jak  Felkersambowie, kozaków 

pod wodzą atamana Apostoła i pułkowników 
Myśleniewskiego, Semena, Butyki i Iskrzyc- 
kiego, Tatarów. litewskich z rotmistrzem Sa- 
mauelem Krzeczowskim, który pod Parkanami 
króla przed  niebezpieczestwem uratował... 

Wśród szlachty litewskiej spotykamy obu het 
manów : wielkiego litewskiego a zarazem woje- 

wodę wileńskiego Mikołaja Paca i polnego, 
a jednocześnie wojewodę połockiego Jana 0- 
gińskiego, wojewodę- witebskiego Jana Anto- 
niego Chrapowiekiego, chorążych: słonimskie 

go Damjana  Jeśmana,  połockiego 

      

łas. Wszelkie projekty i plany były świadko 

wi komunikowane. Józef Biłas nie wyklucza, 
że wskutek jego odradzania wykonania po- 
szczególnych zamachów mógł Wasyl Biłas nie 

zwierzyć mu się z projektu wykonania napa- 

du na posła Hołówkę. Tem też należy tłuma- 
czyć zdziwienie świadka, że zabójstwa doko- 

nali Ukraińcy, Następne zeznania świadka о- 

świetlają kolejne przechodzenie obu rewolwe- 

rów, użytych przez uczestników zamachu na 

posła Hołówkę, z rąk do cąk. 

CZY BARANOWSKI DZIAŁAŁ 
ZA WIEDZĄ POLICJI? 

O godz. 11.45 przewodniczący zarządził pół 
godzinną przerwę. Po przerwie Baranowski 

na marginesie zeznań Berezińskiego stara się 
wykazać, że działał zawsze za wiedzą policji. 
Wykazuje on, że istniał plan uwolnienia więź 

niów ukraińskich, o czem zakomunikowała 
panna Feduszkiewiczowna, prosząc Baranow- 

skiego o zebranie informacyj celem realiza- 

cji tego planu, Baranowski zawiadomił o tem 

Ś. p. kom. Czechowskiego, i radcę Iwachowa 

i za ich zgodą zajął się zbieraniem tych in- 
formacyj. 

SKRZYŃKA Z 4-ma REWOLWERAMI 

Św. Jarosław Biłas (nie jest on bratem 
straconego Wasyla Biłasa) skazany za przy 

należność do UOW i sprowadzony na rozpra 
wę z więzienia potwierdza wyraźnie, że Wa- 
syl Biłas w 3 miesiące po zabójstwie Hołów- 
ki przyznał mu się, że był sprawcą zamachu. 

Włodzimierz Biłas, również sprowadzony do 
sądu z więzienia, gdzie przebywa w śledztwie 
o przynależność do UON, jest bratem nieżyją- 

cego Wasyla Biłasa. Składa zeznania, dotyczą 
ce „arsenału * truskawieckiego. 

Przewodniczący okazuje ławie przysięg- 

łych dowód rzeczowy w postaci skrzynki z 4 

rewolwerami, Arsenał składa się z 4 rewol- 
werów: 2 „steyerów * 1 parabellum i jed- 
nego browninga, z którego właśnie zabito Ho- 

łówkę. 
Dalej zeznają Mikołaj Ihnatow, brat Mi- 

chała Ihnatowa, również pozostający w śledz 
twie pod zarzutem należenia do UON oraz 
Katarzyna Stremer, u której znaleziono re- 

wolwer. Zeznania tych 2 świadków wyjaśnia- 
ją szczegóły, dotyczące zapasów broni, jakie 

były w posiadaniu hurtka truskawieckiego. 

O godzinie 14.30 rozprawa została odroczo 
na. Dalszy ciąg w poniedziałek rano. 

|ENARCIIE BLEU 
j NAJLEPSZE PERFUMY 
iWODY KOLOŃSKIE 

  

W _WIRZE STOLICY 
DARMOWE WIDOWISKA 

Na moście Poniatowskiego zawsze wie- 

czorem dużo ludzi — patrzą jak pociągi wy- 

łaniają się z tunelu, suną przez wiadukt i 
most. Niewyczerpana atrakcja.  Miljonerzy 

pozwalają sobie na takie szaleństwo jak po- 
dróż z Głównego Dworca na. Dworzec Wseho- 
dni — przez tunel! Kosztuje to 30 groszy, z 

powrotem piechotą. 

Drapacz nieba na plaeu Napoleona jest 

już prawie gotów. Dotychczas najwyższym 

punktem Warszawy była wieża ratusza, obe- 
cny drapacz jest bezkonkurencyjny i będzie 
nim zapewne długo. W New Yorku za pra- 
wo wjazdu windą na najwyższy dom — 102 
piętra — pobiero się dolara i daje to Rock- 
keffellerowi 600.000 dolarów dochodu rocznie. 

Gdyby tak u nas żądano 50 groszy? (Gapiów 

na dole nie brak, ale pół złotego nie wielu 

by chciało bulić. 

Brukowanie, asfaltowanie ulic. Zawsze są 
tłumy amatorów do obserwowania tych czyn- 

ności. Sypią się wskazówki i krytyczne u- 
wagi. 

— Nie ten kamień, tamten będzie paso- 

wał. 

—W jednem miejscu grubiej, w drugiem 

cieniej kładą asfalt — to ei robota. 

—Wisz go inżyniera! drewnianą kolej- 

ką z Częstochowy przyjechał i głos tu zabie- 

rezy robotnik. 

    

Patrzeć, jak ktoś coś kupuje.  Niechno 

przechodzień się zacznię targować z handła- 
rzem ulieznym—zaraz zwarta grupa ciekaw- 

skich stanie wokoło; dzielą się na dwie czę- 

ści, jedni rugają handlarza, że zdzirus i 
kanciarz, ubogi naród chce cyganić, drudzy 
besztają kupującego, że cheiałby za darmo 

towar otrzymać, że wyzyskuje nędzę Spa 

dawcy. 

Przed kasą kina „Hel'* na Pradze zaw- 
sze tłok. Kino przyjmuje płacę za bilet w 

naturze. Więc kurę, kaszę, wiązkę drzewa. 

butlę mleka, kawał kiełbasy, czy co komu 
przyjdzie do głowy. Przyłażą przekupki z 

targu z główkami kapusty, koszykiem kar- 
tofli. Kasjer musi być znawcą cen rynko- 
wych, musi się też pilnować by mu zie 
wsunięto czegoś zgniłego. Te dyskusje: 

— Za tę marchew proszę bilet na galerję. 

— (o, za tyle marchwi, nawet nie na 

   
parter. 

— Nie. 
— Qzyste oszustwo i wyzysk. 

Mimo tych ułatwień „Hel'* bankru- 
+uje. K. 

  

Centtalna Kasa Spółek Rolniczych 
ODDZIAŁ W WILNIE 

ul. Mickiewicza Nr. 28, tel. 13-65 

PRZYJMUJE BEZ PROWIZJI ZAPISY NA 

6, Pożyczkę Narodową 
łw sprawąch subskrybcji udziela wszelkich informacyj. 

Gd subskrybentów prowincjonalnych zapisy mogą być przyj- 

mowane za pośrednictwem KAS STEFCZYKA 
  

  

Krzysztofa Szezytt-Niemirowicza i rzeczyckie 
go — Teofila Biszpinka; cześników: A 

skiego — Jana Dmochowskiego i nowogródz- 
kiego — Kazimierza Kondratowicza; kaszte- 
lana witebskiego Mikołaja Zawiszę, starostę 
wiłkomirskiego Michała Sieskiego — Dowmun 
ta, podskarbiego W.X.L. Jana SoHohuha, pi- 
sarza W.X. L. Kazimierza Zawiszę, sekreta- 

    

Kara-Mustafa, Wielki Wezyr. 

Ze współczesnego miedziorytu J. Petersa. 

Ze zbiorów Bibljoteki Uniwersyteckiej 
w Wilnie. 

rza królewskiego i wójta wileńskiego Pawła 
Boima i wielu, wielu innych... 

18 sierpnia 1683 r. armja króla Jana prze- 
kroczyła granice Polski. Na czele szedł wiel- 
ki hetman koronny i wojewoda ruski Stani 
sław Jabłonowski. Armja Polska składała się 
z pięciu chorągwi husarskich, pancernych i 

lekkiej kozackiej, które wraz w 200 ludźmi 

    

® 

HURT GE. FAN or; 
WILNO, 

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

sze modele gotowych płaszczów damskich. 

Sprzedaż na najwygodniejszych warunkach spłat. 

Przyjmują się futra do reperacji 

  

piechoty janczarskiej i węgierskiej stanowi- 
ły straż królewską pod dowództwem Prusino- 
wskiego, starosty horodelskiego. Następnie by- 
ło 26 chorągwi husarskich i pancernych po 
210 łudzi, cztery lekkie pułki kozackie i woło 
skie po 1000 ludzi, 6 pułków dragońskich po 
1000 ludzi pod dowództwem brata królowej, 
walecznego Francuza hr. de Maligny, — ra 
zem jazdy 18.000. Piechota liczyła 20 pułków 

po 500 ludzi. Artylerja pod wodzą znakomi- 

tego generała Marcina Kątskiego liczyła 25 

dział połowych. 

Wojska polskie śmiało posuwały się na- 

przód, nie ulegając panice, która wówezas po- 
wszechnie panowała i osłabiała siłę oddzia- 

łów niemieckich, mających stawić czoło pote 
dze tureckiej; to też postawa rycerstwa pol- 

skiego budziła powszechny zachwyt i wiarę 
w zwycięstwo. 

31 sierpnia Jan III spotkał się pod Heali- 
genbrunnem z Karolem  Lotaryńskim, a 3 

września pod Tullnem nastąpiło połączenie 

wszystkich sił przeciw-tureckich i odbyła s 
rada wojenna, w której brali udział m. in. 

Wielki hetman koronny St. Jabłonowski, het- 
man polny koronny Hieronim Sieniawski, ge- 
nerał artylerji M. Kątski, z obcych: Książę 
Karol Lotaryński, elektor Saski, ks. Sasko- 
lauenburski, ks. Sachsen Gotha, margrabia 

Badeński, ks. Waldeck, generałowie hr. De- 

genfeld, Goltz, Caprara, Leslie, Rabatta, ks. 

Salm i in. 
Rada ta złożyła naczelne dowództwo w 

ręce króla Jana III, który samodzielnie opra- 

cował plan wałki i zarządził dalszy marsz 
połączonych sił. Z jakiemi przeszkodami mu- 
siał walezyć waleczny król, dowodzi fakt, że 

nie było dokładnych map terenu, informacje 
zaś udzielane przez Austrjaków, okazywały 
się nieścisłe; o sile i układzie wojsk turee- 

kich wiadomości były zgoła bałamutne. To 

też król był zmuszony do wyjaśnienia sytua- 

cji własnemi siłami. Dwie pancerne cho- 
rągwie pod dowództwem Romana  Ra- 
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"1 Zurgi, Zz pierwszego 

TEATR „LUTNIA“ 
„POLAWIACZE PEREL“ 

Opera w 3-ch aktach Jerzego Bizet'a 
Kompozytor francussti Jerzy Bizet, ktė- 

rego opera „Čarmen““ po niebywałym upad- 

ku na premjerze w Paryżu w r. 1875, co bez 

pośrednio ieszyło przedwe y zgon 
twórey, zdobyła następnie sławę ws 

  

       
  chświa- 

tową, miał zawsze szczególne upodobanie do 
tematów egzotycznych, zwłaszcza . wschod- 
nich. ы 

Zgednie z tem usposobieniem, chętnie się 
zabrał Bizet do kompozycji opery „Poławia- 
cze pereł' 'osnutej na opowiadaniu hinduskiem 

z którego treści M. Carre i Cormon ułożyli 

libretto. 

Akeja dzieje się 

Leila, łamiąc przysięgę, kocha rybaka Nadira 

i razem z nim skutkiem wyroku, powinna u- 

mrzeć na stosie.Przyjaciel Nadira, wybrany ua 

przywódeę szezepu Zurga, niegdyś wyratowa- 
ny z niebezpieczeństwa dla a przez nie- 
wiastę, której na znak wdzięczności, podaro- 
wał złoty łańcuszek, -poznaje w Leili swoją 
wybawieielkę i — chcąc uratować ją i swe- 

go przyjaciela — wznieca w ostatniej chwili 

przed wykonaniem wyroku, pożar osady; po 

wstaje popłoch, z czego korzystając, oboje 0- 
sądzeni ueiekają. Tłum, oburzony postępkiem 
Zurgi, wprowadza go na stos. 

Tekst nieźle się nadaje do kompozycji o- 
pery lirycznej, z czego kompozytor bardzo u- 

miejętnie skorzystał. Wprawdzie, w operze 
tej, napisanej równo siedemdziesiąt lat tema, 
nie jeszeze nie zapowiada osobistego tak ory 

ginałnego stylu przyszłego twórcy „Carme- 

ney**, ale wielki talent, doskonale się wzoru- 
jący na najbardziej wówczas lubionych ope- 

rach Verdi'ego, Meyerbeera i in., zaznacza 
się wszędzie wybitnie. 

Do najbardziej wartościowych momentów 
muzyeznych trzeba zaliczyć: bardzo popular- 
ną arję Nadira oraz przepyszny duet Nadira 

aktu; wielką arję 
Leiti w drugim akcie, niezwykle urozmaiconą, 

-w, instrumentacji, gdzie bardzo zręcznem pro- 
wadzeniem głosów wszystkich trzech grup in- 
strumentów Bizet potrafił wyczarować dźwię- 
Ki prawdziwie urocze o wschodnim kolorycie. 

Zdumiewającym jest wspaniały finał aktu 
drugiego, zbudowany ręką prawdziwie mistrzo 
wską, ehoć kompozytor miał dopiero lat dwa- 
dzieścia pięć, kiedy go utworzył. Wielką war 
tością zaznacza się duet w trzecim akcie, kie 
dy Zurga poznaje Leilę, jako swą wybawiciel 
kę. Tu niezwykle wyrazista melodja, sopranu, 

przejęta następnie przez baryton i w połącze- 
niu z ciągiem dalszym głosu sopranowego, 
wspartego przez skrzypce i z towarzyszeniem 

harfy, sprawia podziwu godny efekt. 
Тейе wykonała Helena Lipowska, bardzo 

szczęśliwie, wykazując swe wybitne waruski 

wokalne i aktorskie. Niezupełnie równoznacz 
nego partnera miała artystka, w roli Nadira. 

Ładny w brzmieniu, ale dość pusty głos Ed- 
warda Wrońskiego, bardzo dobrze nadający 
się de partyj lżejszych, nie mógł wystarczyć 

w zupełności w partji tak silnej i odpowie- 
dzialnej, wręcz wymagającej innych warun- 
ków wrodzonych. W roli Zurgi bardzo dodat- 
nio się przedstawił Janusz Brodziński, które- 
go ładny baryton znalazł w tej partji odpo- 

wiednie zastosowanie. W niedużej roli dostoj 

nego Nurabada korzystnie się wykazał Józef 
Junelli-Trębicki. 

Chóry, mające trudne zadanie do spełnie- 
nia, — zwłaszcza Śpiewająe kilkakrotnie za 
seeną — oraz orkiestra, wszystko pod wodzą 

kapelmistrza Wacława Elszyka, dokonały nie 
byle jakiego czynu, dając — po jednej pró- 
bie — tak jaż uzgodnioną całość, że tylko 
chwiłami jeszcze się odczuwało mniej ścisłą 
zwartość zespolenia. Michał Józefowicz. 

  

    
  

     

  

  

    

      

  

Cenny Gia kazdego 
kto poznał bcgace 
twa naszych ziem 
i zwiedził Targi 

Informator społeezno-gospodarczy 

LIENIE PÓŁNOCKO - WSCHODNIE 
RZECZYPOSPOLITEJ 
Zawiera ane, dotyczące 
województw: Wileńskiego, 
Nowogródzkiego, Poleskie- 
go i Białostockiego oraz 

1000 skorowidz około 

! ważniejszych miejscowości 
Cena w Wilnie 1 zł. 50 gr. Z przesyłką po- 
cztową 2 zł, Do nabycia w Księgsrniach i 
Kioskach. Korespondencję Kierować pod 
adresem: Józeł Święcicki, Wilao, Sierskow- 
skiego 14 m. 2. Konto P. K. O. Ne 141323       

na Cejlonie. Kapłanka * 

RET SOWRPO W 

Niedz ela 

Dzis JĄ 
M.B. Łsskaw. 

Jutro 
Bł Ładysł 

OFPETWOCZE: 

° 

%schód słońce g. 5,04 

Zachód słańcz g. 5 19 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

7 DNIA 23 WRZEŚNIA 
Ciśnienie średnie: 763. 
Temperatura średnia: --17. 

Temperatura najwyższa: +21. 

Temperatura najniższa: 14. 

Opad: ——— . 
Wiatr: poludniowo - wsehodni. 
Tendeneja: lekki wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 

MIEJSKA. 
— Ceny na rynkach. W ostatnim tygodniu 

ceny na rynkach naogół pozostały bez zmian, 
'Zwyżkował jedynie nieznacznie. nabiał. 

Przed przejęciem przez Skarb podatku lo- 
kalowego. Pomiędzy przedstawicielami Izby 
Skarbowej i magistratem odbył się szereg roz- 
mów w sprawie przejęcia przez urzędy skar- 
bowe wymiaru i poboru podatku od lokali. 
Ustalono, że z dniem 1 października magistrat 
wstrzyma się jedynie z przyjmowaniem należ- 
ności z tego tytułu, natomiast archiwum, do- 
tyczącego podatku lokalowego będzie przeka- 
zane etapami w miarę uporządkowania. 

Każda właściwość cery wymaga celowo 
dostosowanego pudru. Do tłustej cery nadaje 
sęi jedynie odtłuszczający puder  higjeniczny 
Dra Lustra, natomiast sucha i prawidłowa wy- 
magają pudru, zmiękczającego twardy naskó- 
rek, a zatem: roślinnego pudru egzotycznego 
Dra Lustra. 

SZKOLNA 

— SHELLEY'S INSTITUTE. Zapisy na Kur 
sa: Am, : elementarny i średni od 11 
do 13-tej i od 17 do 18-tej. 

Anglik udziela lekcyj prywatnych. 
Zygmuntowska 20 m. 3. 

RÓŻNE 

— Wojewoda Kirtiklis. P. wojewoda Kir- 
tiklis opuścił onegdaj klinikę św. Józefa i 
czuje się natyle dobrze, że odbywa już prze- 
jażdżki po mieście. 

— Wystawa obrazów i pamiątek kryp- 

ty królewskiej w zakrystji Bazyliki jest do- 
stępna dla zwiedzających codziennie od godz. 
12—14 a w niedzielę i *święta od 11 — 15. 

— Zaległości za leczenie w szpitałach. Ca- 
ły szereg gmin zalega miastu dość znaczne su- 
my za leczenie chorych pochodzących ze wsi 

Kilkakrotnie już czyniono próby zlikwido- 
wania tych zaległości lecz jak dotychczas bez 
skutku. Obecnie znowu podjęte zostały pertra- 
*ktacje w celu ustalenia ratalnej spłaty należno- 
ści. 

— Zarząd Koła Prawników Stud. U.S.B. 
podaje do wiadomości członków. Koła, że z 
dniem 25 b.m. (poniedziałek) wznawia urzędo- 
wanie po ferjach ietnich. 

Wszystkie agendy Koła (i sklepik komiso- 
wyj czynne będą codzieńnie od godz. 12 do go- 
dziny 14g czytelnią od godz. 16 do godz. 18. 

Dla nowowstępujących uruchomione zosta 
je z dniem 25 b.m. Biuro Informacyjne, czynne 
codziennie od godz. 12-do godz. 14i od godz. 
16 do 18. 

Biuro Informacyjne Koła Prawników (Zam- 
kową 11 tel. 15—75) udziela wszelkich informa- 
cyj o warunkach zapisów, studjów, potrzebnych 
podręcznikach, seminarjach i t.p, na Wydziale 
Prawa i Nauk Społecznych USB. w Wilnie. 

— Przeciwko sprowadzaniu ryb sowiiec- 
kich. Handlujący rybami zwrócili sięgdo Izby 
Przemysłowo Handlowej z prośbą o przeciw- 
stawienie się zamiarowi sprowadzania ryb so- 
wieckich na tut. rynki. Izba Przem.-Handl. po- 
ruszy tę sprawę w Warszawie. 

— Zarząd Straży Pożarnej Ochotniczej 
dzielnicy Zwierzyniee składa tą drogą podzię 
kowanie za ofiarowane dla organizującej si 

str: deski przez firmy: „Klaczko, Gurwiez, 
Go tejn, Gierszater, Epsztejn, Joehelson, 

Szopiro, Pierewozkin,  Cukietrman,  Dubin, 
Bastuński, Wilja, Saur, Furman, Lewiu, Par- 

nes. 

  

  

DLUWUC 

KRONIKA 
— Przedszkole „Promief“ Wiwulskiego 4) 

po gruntownym remoncie uruchomione zostanie 
dn. 2-1X r.b. Zapisy do Przedszkola jak również 
ido Szk. Powsz. „Promień* (oddz. I—VI). przyj- 
muje codziennie kancelarja przy ul. Wiwul- 
skiego 4. 

Filja Pryw. Koeduk. Szk. Powsz. „Promień* 
na Zwierzyńcu (Witoldowa 35-a) przyjmuje za 
pisy do oddz. I — VI. 

* * * 

Roczne kursy tkackie Wilenskiej Spėldzielni 
Tkackiej w Wilnie, Program obejmuje, praktycz 
ną naukę tkactwa .na warsztatach różnych sys- 
temów .Na kursie znajduje się jeszcze kilka «wol 
nych miejsc. Zapisy są przyjmowane w lokalu 
Kursów .Tkackich przy ul. Królewskiej 8, w gma 
chu Państw. Szkoły Przem. - Handl, im E. Dmo 
chowskiej w ogrodzie Bernardyńskim, codzień od 
godz. 10 - 14 po poł. 

tu GRAJĄ W KINACH? 

Helios — Turbina 50.000 — Wstriecznyj. 
LUX — Czemp. 

ROXY — Donovan. 
PAN — Drewniane krzyże. 
CASINO — Jej Król. Mość. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Wilnie (Pohulanka), 

dziś, niedzieła 24 września i dn następnych — 
nieczynny. 

— 30-go września r.b. otwarcie sezonu w 
Teatrze na Pohulance. 

— Teatr Muzyczny  „Lutnia*, Występy 
Opery Warszawskiej, Kulturalne i artystyczne 
Wilno wykazało dobitnie, że mimo kryzysu i 
nieprzychylnych konjunktur finansowych, zawsze 
jest wrażliwe na objawy piękna w każdej dzie 
dzinie. Ten niezbity dowód dały obecnie wy- 
stępy znakomitego zespołu opery warszawskiej 
gdzie codziennie kasa zamyka okienko przed 
rozpoczęciem widowiska, a nastrój podniosły 
panuje wśród widzów. Dziś jedno jedyne, pod- 
czas tego krótkiego sezonu operowego, przed- 
stawienie słynnej opery „Carmen'. Partję ty- 
tułową śpiwa po raz pierwszy w Wilnie Janina 
Hupertowa, dla swoich walorów głosowych i 
świetnych warunków, zewnętrznych nazwana 
najlepszą polską Carmen, Micaelę śpiewa H. 
Lipowska, Don Jozego zaś Edward Wejsis. 

Jutro z powodu przemęczenia zespołu przed 
stawienie zawieszone. We wtorek po raz dru- 
gi opera Bizeta „Poławiacze pereł" z Lipowską 
i Brodnickim. Nadira po raz pierwszy w Wilnie 
odśpiewa Popławski. W środę „Faust*. Za- 
znaczyć należy, że zespół opery warszawskiej, 
nie uląkł się kosztów i zjechał do Wilna z 
chórem i baletem; tem się tłomaczy to praw- 
dziwe artystyczne wrażenie, jakie widz osią- 
ga codziennie. 

— Dzisiejsza  popołudniówka w „Lutni”, 
Dziś o godz. 4-tej odbędzie się drugie w tym 
dniu (poranek odbędzie się o godz, 12.30; wszy 
stkie bilety sprzedane), i ostatnie w sezonie 
widowisko pióra W. Stanisławskej „Z patacu 
do cyrku“. Widz z zapartym oddechem słucha 
niezmiernie ciekawej historji, notowanej w cza- 
sach dzisiejszych dość często niestety — w 
kronikach. Na czele zespołu aktorskiego wystą 
pią artyści: H. Dunin-Rychłowska i M. Ta- 
trzański w popisowych rolach, które autorka 
specjalnie dla nich napisała. Cały niemal obraz 
4-ty wypełnią tańce charakterystyczne zespołu 
baletowego Sawiny-Dolskiej. W sztuce wystę= 
puje również zespół dziecięcy.  Zainteresowa- 
nie olbrzymie, czego dowodem jest, ż na pierw 
sze przedstawienie dzisiejsze wyznaczone na g. 
12.30 w poł. wszystkie biłety zostały wykupio- 
ne zawczasu. i 

WYPADKI I KRADZIEŽE. 
— Potokarz. Na ulicy Subocz z wozu, nale- 

żącego do Stepurowicza Feliksa, zam. we wsi 
Dworzyszcze, gm. Mickuńskiej, skradziono sier 
mięgę. Ustalono, że kradzieży dokonała Miecz 
kowska Helena (Subocz 36), którą ze skra- 
dzioną siermięgą zatrzymano. 

— Postrzelony na Łosiówce, Wczoraj wie- 
czorem na Łosiówce został lekko postrzelony 
w nogę 20 letni Jan Zienkiewicz, robotnik (Cheł 
mska 66). Sprawcą poranienia był znajomy po- 
szwankowanego niejaki Jakóbowski, rzeźnik. 
Powód — porachunki osobiste. Jakóbowskiego 
zatrzymano. 

— Występowicze. Na szkodę Kłodeckiego 
Józefa, w kol. Ołona, gminy rudziskiej skradzio 
no różne rzeczy, łącznej wartości 2.000 zł. Do- 
chodzenie policyjne ustaliło, że kradzieży doko- 

nali: Łopato Stanisław (Raduńska 47), Dajnow 
ski Władysław (Prawy Pióromont 6) i Suszyń- 
ski Aleksander (Horodelska 36), wszyscy za- 
mieszkali w Wilnie. Sprawców kradzieży za- 

е trzymano. Część rzeczy odnaleziono u Kanuse- 
wiczowej Anny, zam. we wsi Kropiwnica, w 
lesie Wackim oraz u dorożkarza Jana Kamiń- 
skiego, zam. w domu Szutańca przy ul. Niedź- 
wiedzkiej. Dorożkarz ów przewoził skradzione 
rzeczy. 

szezyca i Damiana Szumlańskiego były wy- 
znaczone w celu zrobienia wywiadu i pochwy 
cenia języka. Niemey żegnali bohaterów, ja- 
ko skazanych na pewną Śmierć, — oni zaś 
przyrzekli w ciągu doby dotrzeć pod mury 
Wiednia i przywieźć najdokładniejsze infor- 
macje. Dokonali tego. Szumlański, śmiertel- 

mie ranny, wkrótce umarł, zginęło sporo to- 
warzyszy, ale zdobyto kilkunastu jeńców, któ 

ryeh, król, doskonale mówiący po turecku, o- 
sobiście wybadał... 

Połączone armje pod wodzą polskiego Kró 
ła wciąż posuwały się naprzód ku Wiedn:o- 

wi. 9 września rozpoczęła się niezwykle ucią- 

źliwa przeprawa przez wzgórza — strome i 

lesiste, otaczające Wiedeń. Drogi po de- 

szezach były straszliwie popsute i tylko zaw- 
dzięczając niesłychanej energji gen. Kątskie- 

go, Polacy nie stracili całej swej  artylerji. 
Turcy wykazywali dziwne lekceważenie nie- 

bezpieczeństwa, z którego, zresztą nie zdawa- 

Ki sobie sprawy. Właśnie w okresie 9 — 11 
września mogliby byli oni zadać decydujący 

с105 przeciwnikom. Nie ruszali się jednak z 

miejsea, nie wzneśli żadnych fortyfikacyj w 

Obozie, nie przerwali szturmu miasta, które 
już upadało z wyczerpania sił, 

11 września po niesłychanie ucjąziwej 
przeprawie przez wzgó:rza wojska,  prowa- 

dzone przez króla Jana, uszykowały się wre- 
szcie przed obozem tureckim. Turey odbyli 

burzliwą naradę, na której uchwalili szturmo 
wać, dalej Wiedeń, (do czego przeznaczyli 31 
tys. janczarów pod wodzą baszy Damaszku), 

wszystkie zaś siły odwrócić w kierunku n 
przyjaciela, rezerwując do ochrony wezyra 

korpus, liczący 21 tys. 

W niedzielę, 12 września 1683 1. rozegra- 

ła się historyczna bitwa. 

O świeie tego dnia na szezycie Leopol- 
dsbergu ustawiono z bębnów ołtarz. polowy, 
przed którym kapelan obozowy o. Marco 
d“ Aviano odprawił mszę Św. 

Król Jan III służył do mszy. Po mszy 

   

    

  

św. Król pasował na rycerza swego szesna- 
stoletniego syna Jakóba i miał do rycerstwa 

przemówienie. 

Około godziny szóstej rozległy się pier- 
wsze strzały armatnie.. Rozpoczęła się bitwa.. 

Król Jan bezpośrednio kierował bitwą, 
obserwując jej przebieg z wysokiego wzgó- 
1za. Oddziały polskie były rozmieszczone na 

obu skrzydłach ia w centrum frontu. W re- 

zerwie znajdywały się główne siły jazdy. 
Turcy bez ustanku szturmowałi 

miasta odziałami janczarów, wówe: 
ich główne siły, odwrócone plecami do wal- 
czących janczarów, toczyły bój z wojskama 
odsieczy. Przewaga liczebna pozwalała Tur- 
kom dzielnie odpierać ataki wojsk Króla Ja- 
na, natomiast brak fortyfikacyj przy  obo- 
zie ułatwiał natarcie wojskom  chrześcijań- 
skim. e 

Ze zmiennem szczęściem toczyły się. upor 

czywe walki... Minęło już południe... Król Jan, 
widząc zmęczenie walczących, postanowił za- 
dać nieprzyjacielowi cios decydujący... Ale 
użycie husarji było krokiem niezwykle ryzy- 

   

mury 

  

zas, gdy 

kownym, gdyż w razie nieosiągnięcia celu, 
klęska byłaby stanowcza. Nie był król pe- 

wien i terenu. Czy można puścić do atazn 

wielką ilość jazdy ?... 

I oto podczas walk kazał Król Zygmunto- 
wi Zwierzchowskiemu, rotmistrzowi chorągwi 

huzarskiej i podkomorzemu / łomżyńskiemu, 

przeprowadzić osobliwy wywiad na tyłach 
walczącej armji tureckiej. Zwierzchowski 
na czele chorągwi, wyróżniającej się ponso- 
wemi szarfami, jak wicher uderzył na Tur- 

ków, przełamał front, wdarł się na tyły nie- 
przyjaciela aż pod sam obóz, zawrócił i nie 

zmniejszając szalonego pędu po raz drugi, już 

z tyłu przerwał front turecki, stracił 19 towa- 

rzyszów i 35 pocztowych, ale mógł zameldo- 
wać Królowi, że teren jest odpowiedni do 

działania większych mas jazdy... 

Turcy również mieli zamiar użycia jazdy 
i gromadzili oddziały konnicy tureckiej i ta- 

  

tarskiej. Król puścił w bój chorągiew Fe:ik- 
sa Potockiego, starosty sieradzkiego, do któ- 
rego przyłączył się, jako ochotnik, Stanisław 
Potocki rosta halieki, Uderzenie polskie 
jednak rozbiło się o front turecki. Młody Po- 

toeki zginął pod ciosem szabli emira tureekie- 
g0.... 

  

    

    

Nowy atak polskiej jazdy w 2000 koni 
pod dowództwem Miączyńskiego starosty krze 

piekiego, również nie odniósł skutku.... 

   

Zbliżała się godzina druga po południu. 

  

   

  

orzeciw głównych sił wielkiego wezy- 

awił Król Jan Sobieski całą swoją jaz 

: w eentrum 7000 husarji z długiemi kopja- 

mi, oraz za nimi chorągwie pancerne, po pra- 

wej stronie tego zastępu —6000 dragonji pod 
wodzą hr, de Maligny, — po lewej — 6000 

dragonów bawarskich i austrjackich. Za jaz- 

dą stanęła eała piechota polska i bawarsk: 

   

    

Król Jan III poprzedżany przez husarzy 

z których jeden miał tarczę, drugi zaś — kró 

lewski buńczuk, w asyście swego syna, wysu- 
nął się na czoło zastępów... Dał znak bulawą.. 

„Jezus! Marja!“ — rozległ się okrzyk z 
tysięcy rycerskich piersi. Ryknęły trąby, za- 
grzmiały bębny... 

Z kopjami, przyłożonemi do uszu koń- 
skich, z pałaszami w pogotowiu, uderzyła zwar 
ta fala jazdy prawie wyłącznie polskiej, na 
wroga. Z trzaskiem prysnęły kopje... Zadźwię 
czały ciosy pałaszy. Tratując i miażdżące, 
wszystko, co się znalazło na drodze, jak bu- 
rza, szalała jazda polska w obozie nieprzy- 
jaeielskim... 

O godzinie 5 po południu wszyscy już 
wiedzieli po czyjej stronie jest wspaniałe 
zwycięstwo i komu należy je zawdzięczać. 

Ale walki z poszezególnemi oddziałami 

tureckiemi, oraz pogoń za uciekającym nie- 

przyjacielem trwała do późnej nocy... 
Tylko nad ranem strudzony Wódz zsiadł 

z. konia... "W. Charkiewicz. 

ZAW Z 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„MIŁOŚĆ NA ROZKAZ''—„TEODOLINDA'' 

„ROZMAITOšCI““ 

„Miłość na rozkaz'* nakręcił w Ameryce re 
żyser Polak Ryszard  Bolesławski, uważany 
tam za speca od filmów rosyjskich. Jednak 
wszystkie naiwności amerykańskie, dotyczące 
środowiska rosyjskiego pozostały. 

Fabuła osnuta jest na motywach szpiego- 
wskich. Kobieta - szpieg, tajemniczy niezna- 
jomy, podziemne machinacje, Do rozwikłania 
zagadki wydelegowany został kapitan Orłow 

(naturalnie Orłow!), rutynowany uwodziciel, 
który próbuje swoich zdolności ze zmiennem 
powodzeniem. Ostatecznie jednak demaskuje 
szpiega. 

Nowość aktorska — Iwan Lebiediew ru- 
sza się nieco sztywno i patrzy jak w obraz 

na reżysera. в 
Role kobiece odtwarzają Genevieve Tobin 

i Betty Compson. 
W części scenicznej bawi widzów  uie- 

skomplikowanym humorem  krotochwila p. Ž. 
„Teodolinda**. Kobieta pisząca omal nie sta- 
je się powodem rozłamu w rodzinie, ale szczę 

śliwie kończy się wszystko na  wesołem qui 
pro quo.. 3 

Zespół pań Wańskiej, Zielińskiej i panów 
Bieleckiego, Borskiego i Janowskiego zbiera 
sute oklaski. Bardzo pomysłowo skonstruowa 
no ekonomiczne i łatwo przenośne dekoracje. 

Całość przedstawienia pozostawia miłe wra 

żenie. Tad. U. 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. żołądka 

i jelit przyjmuje ой 12 — 2 1 4 — 6 
Wilno. Kwiatowa T, tel. 14-25, 

TEATR MUZYCZNY „„LUTNIA'' 
WYSTĘPY ZESPOŁU 

Opery Warszawskiej 

  

  

  

  

  

  

    
    

"ax | CARMEN 

"ze nk. | POŁAWIACZE PEREŁ 

RM |FAUST 

Początek o godz. 8-ej w. 

Doktór S. MARGOLIS 
Po Cik   WRuUCI 

ul. WiLENSKA 39, Tei. 9-20 | 

SZOPENFELDZIARKA W SKLEPIE 
„BATA”, Wczoraj w dzień do sklepu „Bata* 
przy uł, Mickiewicza 31 weszła jakaś pani, dość 
porządnie ubrana, która 2 i 
pończoch. 

W czasie oglądania towaru, nieznajoma 
ściągnęła z lady parę pończoch, 

Manewr ten zauważono i złodziejkę zatrzy 
mano, 

W trakcie odprowadzania do komisariatu 
szopenieldziarka usiłowała przekupić policjama 
proponując mu za zwolnienie dze. 

Aresztowaną okazała się eks-urzędniczka 
Marja Lisówna (Słowiańska 1). Gdy skierowa- 
no ją do sędziego śledczego Lisówna uparła się 
j zakrytym pojazdem. Ukazanie się jej w 
sądzie, tembardziej, że była ubrana w 
rzucający się w oczy, wywołało ogólne zain- 

esowanie, ter: > 
— WŁAMANIE SKLEPOWE. Na 

Matarewicza Konstantego (Chocimska 30) skra 
AA: sklepu przy ul. W. Pohułanka Nr. -9 

różnych wódek monopolowych, wyroby tyto- 
niowe, zapałki, Dochodzenie policyjne ustaliło, 
że kradzieży tej dokonali znani zawodowi zło- 

  

dzieje Gryszkewicz Stanisław (zaułek Krawiecki 
Nr. 6) i Samosionek Bronisław (Świerkowa 
Nr. 5), których z częścią skradzionych rzeczy 
zatrzymano. * 

Zbyteczny wyjazd zagranicę! Zbyteczne 
używanie zagranicznych wód mineralnych i so- 
li przeczyszczających. — Lepsze mamy w kraju. 
Woda Gorzka Morszyńska i Naturałna Sól Mor- 
szyńska są niezastąpionym lekiem w schorze- 
niach żołądka, jelit, wątroby i nadmiernej oty- 
łości. — Do nabycia w aptekach i drogerjach. 

Uczucie przepełnienia, bóle kiszkowe, 
bóle w bokach, uścisk w piersiach., bicie serca, 
usuwa stosowanie naturalnej wody gorzkiej 
„Franciszka -Józefa* usuwając zbytnie prze- 
krwienie mózgu, w oczach, płucach i sercu. 
Załecana przez lekarzy. 

@ 
  

»0d Udręczeń do Zdrowia 
ESA ks LAS S ATS T DRUEKTNEEESSEE 

poprzez 

Tegal działa szybko przy: 

Rólach renmatycznych 
Bólach i rwanil w stawdch 

Bodaprze | Migrenle, Redralgj 
Grypie|i przeziębieniu 

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

Już od przeszło lat 15-tu 
i z powodzeniem stosuje 
się przy tych schorze- 

/ niach tabletki Togal. Ty 
siące udręczonych odzys- 
kało swe zdrowie przy 
pomocy Togalu. 

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

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

Rocznica wiedeńska w Wilnie 
WILNO, Wczoraj, jaż w przeddzień uroczy- 

stości 250-lecia odsieczy Wiednia wszystkie 

domy w mieście były udekorowane flagami o 

barwach narodowych. 
©О zmroku na płacu Napoleona zgromadziły 

się wszystkie orkiestry garnizonu, które po ode- 
graniu pobudki przemaszerowały ulicami mia- 
sta. 

Około godziny 7 wiecz. przeciągnął w stro 
nę Uniwersytetu pochód w strojach historycz- 
nych poprzedzany fanfarami. 

Pochodowi towarzyszyły tłumy ludności. 
Z okazji uroczystości iluminowana była Gó 

ra Zamkowa, na której widniał transparent świe 
tlany z napisem j. S. 1683. 

PROGRAM DNIA DZISIEJSZEGO 
Nabożeństwo połowe z kazaniem na placu 

Łukiskim o godz. 10. 

Nabożeństwo poprzedzi przegląd wojsk, 
którego dokona p. gen. Skwarczyński Stani- 
sław. 

Po nabożeństwie o godz. 11 defilada na 
ul. Mickiewicza, Trybuna będzie ustawiona u 
wylotu ul. Tatarskiej. 

Od godz. 16 — 17 odbędą się koncerty or- 
kiestr wojskowych na pl. Orzeszkowej, w ogro- 
dzie po-Bernardyńskim przed gmachem Urzędu 

Wojewódzkiego i na płacu Łukiskim. 
Organizacje, stowarzyszenia, szkoły pro- 

szone są o wysłanie swych delegacyj ze sztan- 
darami na nabożeństwo polowe. Sztandary usta- 
wiają się po lewej stronie ołtarza polowego. 

W razie niepogody nabożeństwo z udzia- 
łem dełegacyj odbędzie się o godz. 10 w koście 
le garnizonowym (św. Ignacego). 

ROBOTNICZA AKADEMJA 250-lecia ODSIE- 
CZY WIEDNIA. 

Dziś, w niedzielę, dnia 24 września r.b, sta 

raniem Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robot- 
niczego „Ch. U. R." odbędzie się uroczysta Aka 
demja Robotnicza 250-lecia „Odsieczy Wied- 
nia“ Program: 

1. Odczyt X. Mgr. Al. Mościckiego p. t. 
„Odsiecz Wiednia". 

2. „Wiwat Hetman Sobieski" — obrazek 
historycznych w 2-ch odsłonach Jadwigi z Łob- 

zowa, w wykonaniu Sekcji Teatralnej Ch. U.R. 

3. Utwory muzyczne w wykonaniu Sekcji 

Muzycznej Ch. U. R. . 
Akademja odbędzie się w sali teatralnej 

Chrześcijańskiego Domu Ludowego — ulica 
Metropolitalna 1, punktualnie o godzinie 19-tej 
(7 wiecz.) Wstęp bezpłatny, 

Likwidacja oddz. farmaceutycznegu na V.5.B. 
Jak się dowiadujemy ze źródeł wia- 

rogodnych, los oddziału czne- 
go został przesądzony. Oddział ten zosta 
nie zlikwidowany w ten sposób, że już 
wtym roku będzie zniesiony kurs pierw- 

sposób szy i nowowstępujący nie będą przyjmo 
wani, następnie co rok będzie likwidowa 
ny jeden kurs, 

Studenci starszych kursów będą mieli 
możność "ukończenia studjów farmaceuty- 

cznych na naszym ' Uniwersytecie; gdyż 
likwidacja całego Oddziału, jak zaznaczy 
liśmy; będzie przeprowadzana stopniowo 
w ciągu trzech lat. 

Losy innych katedr nie zostały roz- 
strzygnięte; wyjaśnią się one w najbliż- 
szych dniach. Wówczas również zostaną 
podane szczegóły, dotyczące likwidacji 
Oddziału Farmaceutycznego. 

Wycieczka warszawskiego państw. gima. 
im. Stefana Batorego w Wilnie 

W ciągu paru dni Wilno gościło sałodzież 
warszawskiego gimn, im. Stefana Batorego w 
Warszawie. W rocznicę urodzin Patrona szkoły 
gimn. zorganizowało wycieczkę szłakiem boha- 
terskiego Króla, który największe triumfy od- 
niósł na Wschodzie. 

Gimn. im. St. Batorego przyjechało do Wil 
na po krótkiem pobycie w Grodnie. Do Wilna 
przybyli młodzi goście w południe 22 b.m. 1 
po ułokowaniu się w gmachu gimn. im, Zyg- 
munta Augusta poświęcili resztę dnia na zme- 
dzanie miasta pod kierownictwem fachowych 
przewodników (ek). W sobotę dnia 23 b.m. gj- 
mnazjum im. Stefana Batorego w dalszym cią- 
gu zwiedzało miasto, popołudniu zaś odbyło się 
w sali Śniadeckich USB. przedstawienie frag- 

BANK 

mentów z „Batorego pod Pskowem* Wyspiań 
skiego i „Samuela Zborowskiego” Goetła, wy- 
konane przez uczniów wyższych klas. 

Po przedstawieniu odbyła się defilada uli- 
cami miasta uczniów. w strojach historycznych. 

Wieczorem odbyły się dwie zabawy: dla 
młodzieży klas wyższych — w sali gimn. Li- 
tewskiego, oraz dla młodzieży klas niższych w 
sali filji Białoruskiej gimn..im. ]. Słowackiego. 

D-r D. ZELDOWICZ 
skórne, weneryczne, moczopłciowe 

POWRÓCIŁ 
ul. MICKIEWICZA 24 m. 4. 

  

      
  

  

- GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 
ODDZIAŁ W WILNIE, UL. ŚNIADECKICH Nr. 8 

już przyjmuje zapisy na subskrypcję 
6,-owej 

POŻYCZKI NARODOWEJ 
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Przeniesienie Archiwum 
z kościoła 0.0. Franciszkanów 

Jak się dowiadujemy, starania dyrektora 
Archiwów Państwowych w Wilnie, trwające 
od samego początku rządów pelskich w uzy- 
skanin gmachu nowoczesnego, odpowiadające- 

go wymogom nauki i konserwacji aktów, — 
zostały wreszcie uwieńczone skutkiem. 

Nowy gmach jest już w zupełności wykoń 

czony, a w przyszłym tygodniu zaczną się 
przygotowania do opróżnienia b. kościoła fran 
ciszkańskiego z olbrzymich ilości aktów, któ- 

re złożone obok siebie wytworzyłyby  linję 
długości kilkunastu kilometrów. Nietylko mi- 
łośnicy ceniący cenne materjały, zawarte w 
archiwach państwowych, ucieszą się z tych 

przenosin, lecz także, a może jeszcze bardziej 
00. Franciszkanie — najstarszy Zakon w 
Wilnie, pierwsi misjonarze pogańskiej Litwy 

i pierwsi, co przybyli do Wilna po zajęciu 

przez wojska polskie, a mieszczący się dotąd 
kątem w klasztorze i mający do dyspozycji 

maleńką kapliczkę, tylko dla odprawiania 
mszy św., gdy tuż obok wznosiła się ich pra- 
stara świątynia. Zaiste była to bolesna ironja. 

To też będzie to wielka radość dla 00. Fran- 
ciszkanów, opiekunów maluczkich i biednych 

w myśl wskazań i przykładu „Świętego Po- 
verella'* — dzień w którym zabrzmi pod wy- 

niosłemi stropami „Te Deum Laudamus““. 
Prace około przeniesienia potrwają jednak 

ZBLIŻA SIĘ PIĘKNA JESIEŃ! © 4RBaafaa 
Pasta gr. 30 
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CHELMKU —    

Damskie pończosz- 

ki jedwabne 

ZŁ 1.0, 25%, 3- 
jedwabne matowe 

w doskonałym ge- 

tunku .... ZŁ 375 
florowe 1.20, 2— 
makowe . . 2& 3— 

Męskie skarpełki : 

Zł. 060, - @90 
„Horowe w desenis 

i gładkie ZŁ 1.20, 

1.50, 2., wysokie 
sportowe 1.50, 3—. 

Dziecięce = : Art. 1845-03 й Art. 4645-74 Art. 1927-16 » Wygodne buciki czarne lub bronzowe. Czarne lub bronzowe boksowe pół+  Aksamitny pantofelek, czółeńko lub na pa- Elegancki pantofelek na paseczku z bronzo- Czarne lub bronzowe półbuclki z boksu na pończoszki: 060, 
Nr. 19-22 Zl. 6—, nr. 23-26 Zl. 7—, buciki. Skórz. podeszew 35-38 Zł. 12.-  seczku, įest naįmodnieįszy i zastępuje zamsz. wego lub czarnego boksu. 39-P. trwałej skórzanej podeszwie. Wysokie Zł.16.. 0.90, 120, 1.70. 
  

zapewne do kwietnia przyszłego roku, reszta 

Archiwów z Uniwersyteckiej Bibljoteki będzie 
przeniesiona później, 

"To, czego nie potrafił dokonać rząd rosyj 

ski, pomimo wysiłków od 1870 r., to dokonał 

rząd polski z inicjatywy i dzięki wytrwałym 
zabiegom znanego i cenionego powszechnie 

dyrektora p. Wacława Gizbert - Studnickie- 

go. ANANKE. 

Straganiarze w obronie odpadków 
Niezwykłe zajście na rynku drzewnym 

WILNO. Pisaliśmy onegdaj o antysanitar- 
nym stanie rynku drzewnego. Upomnienia, wy- 
stosowane do właścicieli straganów nie odniosły 
skutku, wobec czego magistrat wysłał wczoraj 
tabor miejski, polecając usunąć trujące adpadki 
towarów. W trakcie zabierania odpadków i 
śmieci, których znaleziono bardzo znaczną ilość, 

doszło do zajść ze straganiarzami, Ci wsiłowali 
ukryć zepsute towary (przeważnie ryby i owo- 
ce). Cztery osoby policja zatrzymała. O ilości 
nagromadzonych odpadków świadczy fakt spro 
wadzenia kilku aut miejskich, które zwiozły za- 
kwestjonowany „towar* do dołów za ul. Ar- 
chanielską. 

Stada wilków w gminie Radoszkowickiej 
Z Mołodeczna donoszą, że na terenie gmi- 

ny radoszkowickiej, pojawiły się większe sta- 
da wilków, które wyrządziły mieszkańcom tej 
gminy znaczne szkody. I tak: 

We wsi Sycewicze pożarły klacz i jedno. 
rocznego źrebaka na szkodę Jana  Zaboronka, 
dalej pożarły konia Aleksego Rudzia, gęś Ewy 
Kuleszowej i gęś Ignacego Smołońskiego. 

We wsi Zagorcach zjadły gospodarzowi 
Rakowi Szymonowi krowę, a Andrzejowi Beki- 
szowi rocznego źrebaka. 

W m. Radoszkowiczach pożarły Janowi Wa- 
silewskiemu konia, wreszcie we wsi Maksymów 
ka zjadły 2-letnią jałówkę, nieustalonego wła- 
ścicieła. 

  

Walka o puhar „Słowa” > 
Piękna gra Dowborowej 

Był deszcz i ponura perspektywa na przy 

szłość. Gry o puhar odłożono na parę tygodni 
-— do l-go października. Tymczasem w sobo- 
tę i w niedzielę wypadł wolny termin i 

piękna pogoda — turniej się rozpoczął. 
, Obok nazwisk ogólnie znanych w teniso- 

wych sferach wileńskich, widzimy na liście 

zgłoszeń nazwiska, które dotychczas w spra- 

wozdaniach nie były notowane. 
W tem jęst główny cel turnieju. Chcemy 

wciągnąć w orbitę współzawodnictwa jednost- 
ki początkujące na tym terenie. 

Ułatwia to znakomicie wyrównanie, które 
stwarza warunki do walki i umożliwia cieka 

wą grę. 
Każdy w tej sytuacji jest groźny, każdy z 

powodzeniem może liczyć na zdobycie puharu 

naszego pisma. 
Przy.tej okazji trzeba podkreślić dużą 

trafność „wyrównawczą'* p. J. Grrabowieckie- 

go, który postawił każde spotkanie pod zna- 
kiem zapytania. Walki toczyły się zażarte, o 

czem świadczą niżej podane wyniki: więk- 
szość gier była trzysetowa, niektóre spotka- 
nia trwały po kilka godzin, walczono więc o 
każdą piłkę. 

Zebrana publiczność z zaciekawieniem przy 
glądała się poszczególnym, spotkaniom. Każde 

było inne, na swój sposób ciekawe. W jed- 

nym wypadku wchodziły w grę ambicje za- 
wodnicze, w drugim oryginalna technika i 
zaciętość — czynniki o wysokiej wartości e- 
mocjonalnej. 

DOWBOROWA — OLECHNOWICZOWA 

Spotkanie to należało do najciekawszych 
w sezonie. Spotkały się zawodniczki czołowe 

o odmiennych walorach: p. Dowborowa repre 
zentowała lepszą taktykę i precyzję pilki, 
wówczas gdy p. Olechnowiczowa odznaczyła 

się dużą zaciętością i szybkością. 
Wyrównanie nosiło charakter nominalny. 

Dwie piłki na set, na korzyść p. Dowborowej, 

ze względu na zdobycie puharu w poprzed- 
nim roku przez p. Olechnowiczową. 

. Pierwszego seta wygrywa po ciężkiej wal 

ce p. Olechnowiczowa 6:5. Drugi przynosi za 

sadniczą zmianę sytuacji: p. Dowborowa prze 

chodzi do ofensywy i wygrywa gładko 6:1. 

Dziś rewanżowe spotkanie „Naprzód —W. 
Dziś o godz. 3 po poł, na” Śtadjonie im. 

Marszałka Piłsudskiego ( uł. Werkowska ) odbę 
dą się niezwykle emocjonujące zawody piłkarskie 

Do boju pójdą drużyny „Naprzodu* (mistrz 
Śląska) i W.K.S. „Śmigły”. 

Po zwycięstwie naszej drużyny na Śląsku 
spodziewać się należy, że i dziś oklaskiwać bę- 

sia KG 
NONEKSKĄZKI., 

 /Kłosy z Bożej Niwy — krótkie żywoty ilu 
strowane. Król Jan III Sobieski. Warszawa, 
1933, str. 32. Nakadem Inspekt. Salezjań- 

skiego. 
Gwido  Trzydwar-Ralkowski. Lew 

chistanu, czyli zwycięzea z pod Wiednia. — 
Pięć scen dramatycznych. Warszawa, 1933, 

str. 2% 
Księża salezjanie prowadzą akcję wyda- 

wniczą, starając się dotrz do najszerszych 
mas. Tanie i dobre książeczki, wychodzące 
z salezjańskiej szkoły graficznej w Warsza- 
wie żasługują na uwagę i poparcie. Wydaw- 

nietwa uwzględniają kilka grup  publikacy 
życiorysy, książki pobożne, bibljotekę misy 

ną, bibljotekę teatralną, miesięczniki, nuty, 
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Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

W trzecim walka toczy się ze zmiennem szczę 

šciem. Na obu paniach widoczne zmęczenie. 
Nerwy też nie dopisują. Napięcie potęgują mę 

żowie, znajdujący się „na widowni''. Każdy 
dopinguje swoją połowicę: prok. Dowbor pod 
powiada: — „długie, długie'', mjr. Olechno- 

wicz: — „krótkie, mocne''. 

Wreszcie wynik brzmi 5:4 dla p. Dowbo- 

rowej. Przychodzi decydujący gem. 

Piłka omdlewającym ruchem pruje powie- 
trze, nie śmie zakończyć lotu za kortem. Wre 

szcie przychodzi upragniony koniec. 5:6, 6:1, 

6:4 dla p. Dowborowej. 

GRY PANÓW 

Na pierwszy ogień idą Kewes — Zaborow 

ski, na tym ostatnim widać wyraźne osłabie- 
nie po przebytej chorobie. 

Kewes wygrywa 6:2, 6:3. 

Zaborowski gra na turniejach poniżej swo- 
ich możliwości, go i w tym wypadku dało się 

zauważyć. 

Dużem zainteresowaniem cieszyła się gra 

Puszkażewicz — Frliczka, W oczy bił kon- 
trast wzrostu i wieku.. Wygrał po ciężkiej 

przeprawie Puszkażewicz 3:6, 6:4, 6:4. 
Frliczka zademonstrował dobrą, jak na 

ten wiek, technikę, Puszkażewicz natomiast 

swoisty, domorosły sposób grania, który nie 
świadczy o postępie w grze. Od posiadacza 

puharu wymagamy poprawy techniki. 

„Mecz mecenasów''* wygrał łatwo Wiście- 

ki, bijąc Turskiego 6:1, 6:2. 
Przyszła jednak „kryska'*. W dalszych 

rozgrywkach trafił Wiścicki na Wekslera, któ 

ry grając systemem ping - pongowym, jak 

przystało na mistrza Wilna w ping - pongu, 

wygrał 6:1, 6:5. Grał bez serwisu, lekko pod- 

cinając i fałszując. 
Część gier z powodu zapadających ciem- 

ności musiano przerwać. 
Dalszy ciąg turnieju dziś o godz. 9 rano. 

Zakończenie turnieju odbędzie się w oko- 
licy godziny 12-ej. 

„Prócz wymienionych w sprawozdaniu uj- 
rzymy dziś na korcie m. in. p. p. Reisową, Ho 

hendlingerównę, Piekarską, Lisowskiego, Pio- 
trowicza w walce z szeregiem „nieznanych te 

nisistów''. J. L. 

К.5 
dziemy wilnian, jako zwycięzców. 

Zwycięstwo, a nawet remis prómują WKS. 
do finałowych walk o wejście do ligi. Zdając so 
bie sprawę z doniosłości tego faktu nie wątpimy 
ani na chwilę, że drużyna WKS'u zwycięży. 

Tego jej i sobie życzymy. 
mek ESS “ 

Z okozji roczniey Odsieczy Wiedeńskiej 
00. Salezjanie wydali dwie książeczki, z któ- 

rych jedna podaje treściwie ujęty życiorys 

Sobieskiego, druga zaś odtwarza w formie 
scen dramatycznych moment dziejowego zwy- 
cięstwa. 

Władysław Nestorowicz. 

jego przysięga w rozwoju historycznym 
cesu karnego. Warszawa, 1933, str. 39. 

Prawnicy niezawodnie nie zlekceważą 
ciekawej rozprawki znanego autora, który 

w sposób gruntowny zbadał literaturę przed- 

miotu i podał wyniki swych badań w formie 
przystępnej a zarazem ściśle naukowej. 

Oskarżony i 

pro 

Ustawodawstwo Finansowo - rolne i jego 

praktyczne zastosowanie. Z przedmową dr. 

Br. Nakdhiecznikowa - Klukowskiego, Mini- 

stra Rolnictwa i Reform Rolnych. Nakła- 
dem Centralnego Biura do Spraw Finansowo- 
rolnych. Warszawa, 1933, str. 223. 

Wstęp infomruje czytelnikao celach i 

  

A TERAZ 
KOCHA MNIE 
BARDZIEJ NIŻ KIEDYKOLWIEK 
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Halto! Dzieńdobry 
Wiesz,  posprzeczałem 
się z Jerzym. Co takie- 
go? — Telefonował trzy 

rezy w zeszłym tygodniu mówiąc, że będzie 
do późna pracował... tymczasem okazało się, 
że był w „Klubie Bambula" z tą ładną blon- 
dyneczką z jego biura. Strasznie się tem prze- 
jęłam... Tego dnia fryzjer mój poradził mi u- 
zywać Kremu Tokalon zapewniając, że uzys- 
kam w ciągu 3-ch dni: nową, białą skórę... 
Czy mi uwierzysz, że w końcu tygodnia Je- 
rzy powiedział, że nigdy n idział mnie tak 
ładną i młodą od dnia naszego ślubu —. przed 
10-1 łaty. Kochany głuptas! Jest we. mnie 
bardziej niż kiedykolwiek zakochany. Jestem 
pewna, że zupełnie zapomniał o tej błondyn- 
ce. Naprawdę zawdzięczam to Kremowi Toka- 
lon. Jeśliś go jeszcze nie używała, kup zaraz 
słoik. Znakomity paryski Krem Tokalon, kolor 
biały (nie tłusty), zawiera świeży,krem i oliwę, 
połączone ze składnikami wybie ającemi, ścią- 
gającemi i wzmacniającemi skórę. Wnika mo- 
mentalnie do pór, rozpuszcza wągry, które 
same odpadają, i ściąga rozszerzone pory; wy- 
bisla i udelikatnia najciemniejszą i najbardziej 
szorstką skórę. Nadaje skórze w ciągu 3-ch 
dni nieopisaną świeżość i piękno, niemożliwe 
do osiągnięcia żadnym innym sposchem, ( 

   

  

ŻĄDAJCIE 
we wzzystkich sptekach 

składach aptecznych znane 
šredka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 
«MRS DRAEBMT 375 Z. SRS 

    

        

   

  

zadaniach tej publikacji. Czytamy tam m. 

in.: я 4 
„Centralne Biuro do Spraw  Finansowo- 

Rolnych, wydając niniejszą pracę, która imo- 
że być pomocna każdemu rolnikowi, rów- 

tanie z niej. 

przepro- 
wyniku 

pozostać w każdej wsi, 
gzemplarz niniejszego opraco- 

     

  

   
   

7 jeden e 

      

    

  

      

ia, jak sno Ść zbiorowa, da 
ówki każdemu, kto jeszez 

dłużenia nie uregulował'*. 

Zwracamy uwagę rolników na to wydaw- 
nietwo. 5 

Milanowski Witalis — „Córka Neptuna** 

Powieść morska. Ź przedmową F. A. Ossen- 
dowskiego. (Gdynia. Wydawnictwo: Bibljo- 

teka morska, 1933 str. 240. 

Powieść młodego polskiego  maryna- 
rza, pomimo pewne usterki, nieuniknione 
podczas pierwszego literackiego debiutu, 

może zaciekawić i ująć czytelnika. Nieco 

naiwna fabuła uzupełnia się pięknemi obra- 
zami morza i życia ludzi morza, — gorące 
zaś umiłowanie .przez autora potęgi ocea 

nów i niezmierzonych przestrzeni pozwala 
spodziewać się od młodego autora nowych 

pięknych powieści. Książka  Milanowskiego 
powinna trafić do bibljotek męskich szkół 
i zdobyć jak najwięcej czytelników właśnie 

wśród młodzieży szkolnej: powieść _ budzi 
zdrowy optymizm i zachęca do walki ze 
złym losem. gk: 

Wioślarz. Podręcznik na stopień wiośla- 
rza. Wydawnictwo oficjalne kierownictwa 
drużyn żeglarskich głównej kwatery harce- 
rzy. (Główna księgarnia wojskowa. Warsza- 
wa, 1933. Cena 2,90 zł. s 

Kierownictwo Drużyn 
wnej Kwatery Harcerzy 

głó- 
do 0- 

Żeglarskich 
przystąpiło 

  

pracowania i wydania szeregu podręczników 
koniecznych do uzyskania stopni  żeglar- 
skich w harcerstwie, mianowicie  wioślarza 

żeglarza, żeglarza morskiego i sternika, 

morskiego. Takim to podręcznikiem przezna- 
czonym dla ubiegających się o stopień  wio- 

ślarza jest omawiana praca. Znajdzie w niej 
czytelnik dane i informacje o naszych drogach 
wodnych, o naprawie drobnych uszkodzeń 
łodzi, o budowie kajaka, zasady ratowni- 
ctwa, omówienie lin i linek, technikę wio- 
słowania na łodzi z  dulkami, opis 
oznak marynarki wojennej, omówienie 
rodzajów łodzi rzecznych i stat- 
ków, dane co do głębokości rzek, przepisy 
eo do wymijania się statków na wodach 
śródlądowych, wreszcie wskazówki jak za- 
opatrzyć się na wycieczkę i jak zajmować 
się na niej,rybołóstwem.Całość,opracowana,bar 
dzo popularnie i przystępnie. Książka — pe- 
za harcerzami — zainteresuje niewątpliwie 
tych wszystkich, którzy uprawiają sporty 

wodne, tembardziej że czyta się ją lekko i 

ciekawie. 

    

   

Drukarnia ,,, 
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Dziś premjera. RozŚpiewana i roztańczona 

„UBI 
kreacji 

L 

oczarują w najnowszej 

1933-34 r. 

Nad program: Urozmaicone dodatki dźwiękowe. 
Na premierę bil. honor. i bezpł. nieważne. 

HARVEY 
oraz piękny amant i świetny śpiewak John BOLES 

„Jej Królewska Mość" 
— Ognisty taniec. —— Czarowne piosenki. —— Tempo akcji. — 

  

  

  

„ELO Turbina 50.000 
Rewelacja sowieckiej prod. „Sojuzkino'* w Leningradzie, Genjalna gra potentatów ros. sceny i 

ij A 
tytuł striecznyj 

ekranu. Arcydzieło, które stanowi epokę Film od początku do końca ŚPIEWANY i MÓWIONY PG 
ROSYJSKU. Nad program: Najnowsze atrakcje: Seanse: 4, 6, 8, i 10.20. W dn. św. od godz. 2-ej. 

  

Coś nowego pod słońcem! 
Coś niswidzianego pod księżycem! RAĄAGN ROVAR 

w swej najbardziej romantycznej roli od czasów „Poganina* 

„NOC W KAIRZE” 
Gdy Ramon Novsrro śpiewa cudowną „Pieśń miłosną nad Nilem* swiat się zachwyca w krótce Л° 
    

SZCZYTOWE DZIEŁO KINEMATOGRAFJI, FILM MONUMENTALNY, KTÓRY WZRUSZYŁ CAŁY ŚWIAT. 

  

Pm 
Nad program: DODATKI DŹWIĘKOWE 

Z powodu wysokiej wartości artystycznej filmu, wejście na salę tylko na początku seansów, 4, 6, 8, i EQ.I5. 

Drewniane Krzyże 
DLA MŁODZIEŻY DOZWOLONY 

  

»» ЮЭ 
PREMJERA najnows<ego, potęžnego zrcydzieta polskiego 

ŁZIEJE GRZECHU 
w-g Stefana ŻEROMSKIEG6 przybiiża się 

    

Radje wileńskie 
NIEDZIELA, DNIA 24 WRZEŚNIA 1933 R. 

11.00. Nabożeństwo z Chełma Lubelskiego. 
11.57: Czas. 12.05: Transm. z Chełma Lub. (od- 
słonięcie pomnika. poległ.) 12.50: Komun, met. 
12.55: Poranek muzyczny: 14,00: „Warunki pro 
dukcji zwierzęcej w nadchodzącym okresie“ — 
odczyt. 14.20: Komun. roln. meteor. 14.20: Kon 
cert. 14.45: „Wydanie sejmowe dzieł wszyst- 
kich Adama Mickiewicza” pogad. 15.05: Audy- 
cja specjalna. 16.00: Audycja dla dzieci. 16.30: 
Mendelsohn — Koncert skrzypcowy (płyty). 
17,00: „Wrogowie spółdzielczości" — odczyt. 
17.15: Polska muzyka łudowa. 18.00: Recital 
śpiewaczy. 18.55: Program na poniedziałek i 
rozmaitości 18.45: „Książka pod mikroskopem* 
— odczyt. 19.00: Słuchowisko, 19.40: Skrzynka 
techniczna. 20.00: Koncert. Dziennik wieczorny. 
D. c. koncertu. 22.00: Wiad. sportowe z Wilna 
i innych Rozgł. 22.15: Komun. meteor. 22,20: 
Audycja wesoła. 

  

  

Giełda warszawska 
Z DNIA 23 WRZEŚNIA ? 

WALUTY I DEWIZY 

Belgja 124.35. 

Holandja 360.90 — 361,80 — 360.00. 
Londyn 27.6 — 27,47. 
Nowy York 5.76 — 54 

  

— 27.17   

      

    Berlin w obr. pri 
Tendencja przew: 

* 

żnie słabsza. 
* » 

Dolar w obr. pryw. 5.74. 

Rubel złoty 4.76. 

LECZNICA 
LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA 

POMOCY SANITARNEJ 
przy ul. Mickiewicza 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 TAPICER-DEKORATOR 
WŁADYSŁĄW SZCZEPAŃSKI otworzył wy- 
twórnię mebli miękich w Wilnie nl, Nie- 
miecka 2 sklep frontowy gdzie poleca wła- 
snego wyrobu najmodniejsze otomaxy, tap 
czany, łótka, totele klubowe i kozetki oraz 
przyjmnje zamówienia w zakresie tapicer- 
stwa, a także przerabiam wszeikie miękie 
meble i wykonywam gustowne dekoracje. — 
Wykonanie solidne i punktualne. Obsługa 

fachowa.     

  

wileński Spółdzielczy 
SYNDYKAT ROLNICZY 

Wilno, Zawalna 9, tel. 3 23 

poleca na bieżący sezon jesienny 

po cenach zniżonych 

DRZEWKA | KRZERY OWOCOWE ori Н0Й 
Wyłączne przedstawicielstwo szkółek 

„NACZ — CZARNOCKICH*. 

Cennik na żądanie bezpłalnie. 

  

  

SJEWYNKEAEESASETNA Lekaie 
== — perro: 

Dr. Janina — — — — — -- 
PIOTROWICZ- DO WYNAJĘCIA 
JURCZENKOWA duża sala 

Ordynator szpit. z przyległemi pokojami 
Sawicz i wejściem frontowem 

od ulicy Trockiej, na: 
dająca się na biuro lub 
kantor bankowy (b. sala 
tańców  Barowskiego), 
wiadomość u dozorcy 
ul, Niemiecka 1 0 

Choroby skórne, 
weneryczne, kobiece 

WILEŃSKA 34. 
Od 5 — 7 wiecz. 

DOKTOR 

ZELDOWICZOWA "po""WYKAJĘCIA 
kobiece, weneryczne MIESZKANIE 
narządów * moczowych nowoczesne z wygoda- 
ой 12 — 2 1 od 4—%6 mi i łazienką. Bez po- 
ui. Mickiewicza 24 — datku. 2duże pokoje z 

tel. 277. kuchnią Antokol Holen- 
= dernia 5. 

- t 
we cya - (87 BOKÓJOWE 
Wanda Bobrowska mMiESZKANIE 

wróciła z Poznania i ze wszystk. wygodami 
zamieszkała przy ulicy DQ WYNAJĘCIA 
Tatarskiej Ne 1 m. 16 Krakgwska 51. 

    

  

Dr. Wolfson 6, 7 i 9 pokojowe 
Choroby skórne, wene- IESZKANIA 
ryczne i moczopłciowe. DO WYNAJĘCIA 
Wileńska 7, tel. 10-67. Ofiarna 2. 

sd gad 91148 E POKOJOWE 
MIESZKANIA 

  

  

mv о да лаАа ЛО`а DO. WYNAJĘCIA 

IKUPNO — jakóba Jasińskiego 5. 
i SPRZEDAŻ  -- -- 
mewone SKLEP 
KUPIĘ z trzema pokojami. 

powóz kryty (łajeton) DO WYNAJĘCIA 
lekki — mało užyws- Wileńska 25 — 9. 
ng w dobrym stanie -- 
ołerty z podaniem c- MIESZKANIE 
ny i adresa w redakcji 4 i 
„Šiowa“ dla S, S, wszelkiemi wygodami - 
-- -- — słoneczne i z bal- 

  

  

  

BÓLE GŁ 
USUWA 

„KOWALSKIN 

oOwWyY 

  

  

  

4 Wilno Zamkowa 2. 

> 

Powóz konami. — Dobroczyn- 
na gamach i Ford ka ny 2-2 u dozorcy. 
reika do sprzedania a 
Szeptyckiego 5, tel. 1301 DO WYNAJĘCIA 

MIESZKANIE 
Bele-etage 8 pokojowe 
przy ul. Mickiewicza 
Ne 28. Można oglądsć 
codziennie od 12 do 2 

3—5 hekt. ziemi, 
dobrej pod okopowiznę, 
kupię w pobliżu Wilna, 
Kolonji Wileńskiej Inb 

  

# godz, — Iatormncje @ 

ano = ad. rządcy domu mieszk. 13 

miejska” 
po 

= -- 3815 pokojowe 
Sprzedają się MIESZKANIA 
  

szczeniaki ze wszystkiemi nowo- 
WILKI OWCZARKI czesuemi wygodami z 
Wiłkomierska 13 — 1 centralnem  ogrzewa- 
oglądać 2—4 godz. pp niem do wynzjęcia ul. 

0 Piłsndskiego 9 

5 - pokojowe ze 

  

MIESZKANIE 

    

5-POKOJOWE 
DO WYNAJĘCIA 

z wygodami i og”sd- 
siem. Zwierzyniec G 
dyminowska 16 —     

2 POKOJE 
DO WYNAJĘCIA 

Arsenalska 6 m. 5 1 

POK6] 
DO WYNAJĘCIA 

można z obi dami, ul 
Mickiewicza 4 m. 12 = 

POKÓJ 
i 

MIESZKANIE 
5-cio pokojowe na par- 
terze ze wszelkiemi wy. 
godami ml. Zakretowa 
7 м. 17 — ogląjsč od 
2ej do 5 ej 0 

POKRÓF* - 
z* niekrępującem  wej- 
ściem i wszelkiemi 

nowoczesnemi Wygo- 
dami do wynajęcia. — 
Wileńska 32 m. 5. ; 

POKÓJ 
DO WYNAJĘCIA 

jasny, duży, umeblo- 
wany ze wszystkiemi 
wygodami: telelon — 
wanus: Portowa 26 m. 4 

DO WYNAJĘCIA 
2 pokoje ze wszystkie- 
mi wygodami  Siera- 
kowskiego 21 m.5 0 

POKÓJ 
umeblowany do wyna- 
Jęcia. Jasińskiego 18 
m. ke 

  

  

  

  

Groups and single 

N. GAWROŃSKA 
University College 

London 
Zawalna 22 m. 8 

2—4 i od 6—8 

tel. 838 

WŁOSKIEGO 
uczę najlepszą metodą. 
— Oferty do „Słowa* 
pod S. K. 

LEKCJE 
angielskiego, niemiec- 
kiego, francnskiego i 
włoskiego oraz od 1 
pażdziernika Komplety 
po 6 zł. Zapisy ul. Mic- 
kiewicza 1 m 19 od g. 

  

. =4 е). Saczkowska Riz-a 

Porta. 

MUZYKI 
lekcyj udzielam _Kon- 
serwatorjum — Wene- 
cja. Oferty do „Sło- 
wa“ pod S. K. 

    

NAUCZYCIELKA 
wykwalifikowana szkół 
państw,  przygotawuje' 
dtieci do szkół w pro- 

. gramie od! do IV oddz, 
włącznie. Specjalność: 
polonistyka, francuski, 
rysunki, Ul. Tstacska 6 
m. 12-a 

Przyjmę dzieci 
do kompłetn prywat- 
nego.— Wiek 7—8 ist, 
program drugiege od- 

działu. 
Mickiewicza 48 m. 6. 

Zgłoszenia do 12 rane 
1 od 3—5 po-poł, 

  

RADA ADA p 

PocZUKUJ: 
PRACY 

TYVVYTVYVYYVVVINS- 

STUDENT 
znajdujący się w cięt- 
kich warunkach poszu- 
kuje pracy w warszia 
tach mechanicznych funt 
innej Leglonowa 41—5 

OSOBA 
dobrze oznajomione r 
pielęgnacą | chorych, 
znajdująca się w bardze 
ciętkich warunkach ma- 
terjalnych prosi a ja- 
kąkolwiek pracę, Legio- 
nowa 41 m 5 Włady- 
sława Witko 

= UŻĄCA 
o wszystkiego 

posiadająca świadectw e 
poszaknje pracy. Ur- 
Szula Grochowska nl 
Sapieżyńska 3 m. 14 

KUCHARKA 
lub do wszystkiego ze 
świadectwami poszaku 
i pracy. Portowa 2 m 

Różne ® 3 

75 zł. b. dobre 
utrzymanie 

we dworze wiejskim 
eały rok. Radjo far- 
tepian. Iuformacje Wi- 
wulskiego 6-c m. 14 
godz. 2—4 

2 uczenice (ów) 
przyjmę na mieszkznie 
Z całodziennem utrzy- 
maniem 75 zł mies, — 
Opieka dobra — Plec 
Metropolitalny 3 m. 8. 

Opuszczona 
przez męża — ciężko 
chora na Basedowa p. 
I zuajdnję się w opła- 
kanym stanie z córecz- 
ką 13 letnią zdolną dzie- 
weczką już w6-ym cd- 
dziale szk 
Mieszkanie nie opłsca- 
ne, dłag na chleb za- 
ciągnięty, woła przete 
S aps = nadzief 
otrzymania kowej w 
„Słowie* pod literą I. 

  

  

    

  

WETO PAT K TA UE BIEERT S NTP AS OKT TSS TN KAROSAS 

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński.


