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Zawiadamiamy, iż rozpoczęliśmy sprzedaż;

ZALESIONYCH BUDOWLANYCH DZIAŁEK

=PONARYPRZYSTANKU

pod nazwą Miasta-Ogrodu „JAGIELLONÓW

położonego między torem kolejowym a szosą Grodzieńską.

Zwracamy specjalną uwagę na bliskość od miasta, wyjątkowo suchą
i zdrowotną miejscowość, doskonałą i tanią komunikację kolejową i auto-
busową (14 min. od dworca).

Parcele od 400 złotych na dogodne spłaty.

Iniormacji udziela Zarząd, Wileńska 35 m. 10, od 12—2 i od 6—7-ej.

 

 

Koncesjonowane przez Kuratorjum O. $. W. h

loedukacyjne Kury WiECZOTOWE
(z programem gimnazjum państwow.)

im. „Komisji Edukacji Narodowej"

pod protektoratem Polskiej Macierzy Szkolnej w Wilnie
O dnia 15-go sierpnia przyjmują zapisy na rok szkolny 1932-33

do wszystkich klas gimnazjum, typy humanistyczny i matematyczno

przyrodniczy, system półroczny.
Zakres: Duża matura, mała matura, szkoła powszechna. Odczyty—

Lekarz szkolny—Zblorowe wycieczki. Nauka rozpocznie się dn.1 września.
Sekretarjat Kursów Z od godz 15—20 po poł. prócz

niedziel I świąt Mickiewicza 23. 306r3

PRYWATNA KOEDUKACYJNA SZKOŁA POWSZECHNA
i ogródek dziecięcy z polskim I francuskim językiem nauczania

E. FOCHT i N. SZEPOWALNIKOWOWEJ Dąbrowskiego 5.
Szkoła przygotowuje do gimnazjum. W związku z nową ustawą o szkelnictwie

| Jedyna szkoła posiadająca w programie zezwolenie od Min, W. R. i O. P.

na nauczenie języka francuskiego.—Nadprogramowow rowadzony jęz. niemiecki.

Zapisy dziecl przyjmuje się codziennie w kancelarji zkoły, ul. Dąbrowskiego 5

od 10—13.—Przy szkole internat francuski. — Do ogródka przyjmują się c

 

  od 3 i pół lat.—Początek zajęć 1 września. Tri
 

BRB sSATMASTERTIIS IIS IIIIAI

„Polska Pracownia Czapek į Kapeluszy“
Wiine, ui. Wileńska 10,

poleca CZAPKI szkolne, akademickie, wojskowe
I inne gotowe I na zamówienie, a także patki
nakołnierze!trójkątydoberetów. - - - - - -
 

Zawieszenie nieusuwalności sędziów.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W sobotę ukazał się „Dziennik Ustaw" Nr.

73, zawierający m. in. pod pozycją 663 dekret P. Prezydenta

Rzplitej, zawieszający nieusuwalność sędziów.

Wedle dekretu władza mianująca może od chwili ogło-
szenia dekretu t. j. 27 b. m. do 31 października b. r. przenosić

sędziów bez Ich zgody do równorzędnego Sądu lub w stan

spoczynku.

Dekret o bilonie.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W najbliższych dniach pojawi się dekreł P. Pre-

zydenta o puszczeniu w obieg nowych srebrnych 10-cio złotowych
monet wzamian wycofanych banknotów Banku Polskiego.

Równocześnie zostanie wydane obwieszczenie minstra skarbu

o powiększenie obiegu bilonu o 76 000.000 zł.
Ponieważ obieg bilonu ma wynosić 12 zł. na głowę, przy lud-

ności 27 miljonów obieg ten ustalony był na 320.000.000 zł. Wobec

wzrostu ludności do 33 miljonów winien wynosić 396000000 zł.

Zarządzenie to zostanie wykonane w porozumieniu z Bankiem
Polskim.

Dotychczasowe 2-u i5-cio srebrne złotówki będą wycofane i za-
mienione na monety o tej samej wysokości, tylke w mniejszym wy-

miarze.

Rozjemstwo przy zatargach w rolnictwie.
(Telef od własnego korespondenta.) >

WARSZAWA. Rada Ministrów uchwaliła dekret w sp rawie roz-

jemstwa przy zatargach w rolnictwie. SZ

Nowela przewiduje zmniejszenie liczby ławników w komitecie

rozjemczym do 2-ch; dotąd było obowiązkowo — 6-ciu.

Projekt dekretu o praktyce lekarskiej.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. chwalony przez Radę Ministrów projekt dekre-

tu o praktyce lekarkiej reguluje: sprawę rejestracji lekarzy, kwestje

tytułów lekarskich, sprawę zabiegów operacyjnych zgodnie z posta-

nowieniami nowego kodeksu karnego.

Podróże przedstawicieli rządu.
(Tel. od własn. koresp.)

WARSZAWA. Premjer P,ystor z piątku na sobetę wyjechał

z Warszawy, udając się przez W lno do swej osady „Borki”.

Powrót premjera zapowiedziany jest na poniedziałek.

Min spraw wojskowych, p. Józef Piłsudski opuścił swój majątek

Piekiliszki i odjechał do Warszawy.

Bank Kreugera przechodzi w ręce
francuskie.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Należący do koncernu Kreugera „Bank Amery-

kański w Polsce” z siedzibą w Warszawie przechodzi w ręce fran-

cuskie.

PRYWATNA
ZPOLSKIEGO ZACNEGO DOMU | powSZECHNA SZKOŁA
na pełne utrzymanie i macierzyńską

opiekę przyjmę niedrogo dziewczynkę || ||, Jankowskiej ° Nachcewiczowej
lat 8—410, rowieśną mojej córeczce. Mickiewicza 7—2.św. J "2 ka, :
op 4EA Przyjmuje zapisy codziennie

   

  

 

  Początek zajęć 2 września.
SADMABIT,NERSHTS

 

łową, koedukacyjną,

Kolo im. E. Dmochowskiej P. M. Szkol. Z. W.
otwiera w Wilnie od 1-go września 1932 r.

prywatną

przy ul. DĄBROWSKIEGO Nr. 1.

1 Zapisy uczniów przyjmują się codziennie oprócz świąt w Sekretar-

jacie Szkoły Handlowej im. Staszica przyvl Dąbrowskiego Ni 1. 311-00

VIII oddzia-
szkołę powszechną

 

Glmnazjum Kumanist. Koeduk. im. Ks. Piotra Skargi
DLA DOROSŁYCH Z ODDZIAŁEM MATEMAT. PRZYROD.

Wilno — Mickiewicza 22.
Przyjmuje wpisy do klas 4—8.

Nauka w godzinach popołudniowych.— Pierwszorzędny zespół nauczycielski.

Egzamin maturalny przy gimnazjum.

AZ =——=ЕтттЕЕЕиОЕЕ
8-MIO HUMAN.
KL GIMNAZJUM koEŻEK. im. KRASZEWSKIEGO
w Wilnie, ul. Ostrobramska 27. Przyjmuje zapisy do klas I — VII

(EGZAMINY WSTĘPNE rozpoczną się 2 WRZE2NIA o godz. 9-ej)

Kancelarja czynna codziennie w godz. 9--13. Opłeta za naukę od 25 zł.
Niezamoźni korzystają z ulq.

Dla uczniów(nic) będzie zorganizowana BEZPŁATNA CZYTELNIA PO-

DRĘCZNIKOW. Przy Gimnazjum istnieją KURSY WIECZOROWE dia

326 Derosłych

mies.

Organizuje się

Prywatna Koedukacyjna Szkoła Powszechna „ Promień *
grona nauczycieli z wyższem wykształceniem.

Uruchomia się od I do V oddziału włącznie (oddz. V=lI kl. glmna-

zjum).

Leona Puclaty, prof. U. S. B

(specjalnošė hygjena szkolna).

czorem
szkoły, w imieniu wlašcicleli.

VATAord

 

Opleka nad wychowaniem religijnem spoczywa w ręku ks, dr.

Opiekę lekarską objął dr. Witold Sylwanowlcz, adjunkt U.S. B.

Urządzenie lokału szkolnego zastosowane do nowoczesnych wy-

magań pedagogiki.- Opłaty ustalono jak najniższe.
Zapisy codziennie (z wyjątkiem świąt

ul. Wiwulskiego 4, m. 7 (róg ul. Piłsudskiego) od g. 4 do 6 wie-
przyjmuje Władysław Arclmowicz, kierujący PD

301—3 o
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w lokalu szkolnym przy

|478—00

Pochwycenie lotników litewskich
na terytorjum polskiem.

W. dniu 24 b. m. nad Suwał-
kami krążył przez pewien czas

samolot wojskowy litewski, po-

czem poszybował w kierunku

Czostkowa, gdzie na polach wsi
Łanowicze został ujęty.

Jak się okazało, pilot i obser-

wator samolotu tego są uczniami

lotniczej szkoły wojskowej w Ko-

wnie i w dniu 24 b. m. odbywali

właśnie swój pierwszy lot samo-
dzielny bez instruktora.

Po wystartowaniu do lotu w
Kownie, lotnicy stracili orjentację,

gdzie się znajdują, do czego przy-
czynił się fakt, że nie byli za-
opatrzeni ani w mapę, ani też w
przyrządy ułatwiające orjentację.

Przelatując nad  Suwałkami,

przekonani byli, że lecą nad któ-

remś z miast litewskich, a chcąc
zorjentować się, gdzie dokładnie
się znajdują, postanowili wylądo-
wać, co też i zrobili na polach
wsi Lanowicze, gm. Czostków.

Wkrótce koło aparatu zebrała się
grupką włościan, do których lotni-
cy zwrócili się z zapytaniem w ję-
zyku litewskim, na co odpowiedź
otrzymali znów w postaci zapyta-
nia w języku polskim. Ten epizod
zorjentował lotników, że wylądo-
wali poza granicami swego pań-
stwa, przeto wskoczyli napowrót
do samolotu, usiłując wystarto-

wać.
Przeszkodził jednak temu jeden

z okolicznych włościan, członek
Związku Rezerwistów Lelo Win-
centy, który złapał wpół jednego
z lotników i wyciągnął z aparatu,
czem uniemożliwił odlot.

Po przybyciu na miejsce władz
administracyjnych i wojskowych,
zabezpieczono samolot na miejscu,
pieczę nad którym objął K. O. P.,
lotnicy zaś również pozostają w
Suwałkach w dyspozycji K.O.P-u,
aż do dalszych dyrektyw władz
przełożonych.

Uchwały komitetu studjów ekonomicznych
państw rolniczych Europy wschodniej

I środkowej.
WARSZAWA (Pat). W dniu

dzisiejszym o godz. 17 w gmachu

ministerstwa rolnictwa odbyło się

końcowe posiedzenie stałego ko-

mitetu  studjów ekonomicznych

państw rolniczych Europy wscho-

dniej i środkowej.

W wyniku obrad przyjęto na
posiedzeniu plenarnem akt koń-
cowy, streszczający rezultaty prac

konferencji.
Pierwsza część aktu zawiera

obszerną analizę obecnej sytuacji

gospodarczej państw rolniczych,

wchodzących w skład bloku oraz

wynikającą z niej konieczność za-
stosowania środków zaradczych.

Druga część obejmuje odnośne
rezolucje., Dotyczą one dziedziny
tak polityki handlowej, jak i za-
gadnień natury finansowej. Od-
nośnie problemów wkraczających
w zakres międzynarodowych sto-
sunków handlowych rezolucje zaj-
mują się:

a) sprawą zniesienia utrudnień
i prohibicji, hamujących normalną
międzynarodową wymianę towa-
rową, a to drogą wprowadzenia w
życie odpowiednio zmodyfikowa-
nej konwencji, podpisanej w Ge-
newie 8 listopada 1927 r., a doty-
czącej zniesienia utrudnień w sto-
sunkach wymiennych międzynaro-
dowych;

b) do czasu przywrócenia za-
sady wolności wymiany między-
narodowej Komitet wypowiada się
za koniecznością uzyskania przez
kraje rolnicze w drodze umów
dwustronnych lub wielostronnych
— od krajów wierzycielskich do-
datkowych kontyngentów eksper-
towych, a to celem umożliwienia

im wywiązania się ze swych zobo-
wiązań;

c) sprawą stworzenia systemu
preferencji, mającegc - na celu
ułatwienie państwom rolniczym
zbytu na główne produkty rolne
i hodowlane;

d) sprawą podwyższenia ceny
produktów rolnych i pokrewnych
przez uporządkowanie stosunków
na międzynarodowych rynkach
zbytu,
W dziedzinie zagadnień finan-

sowych Komitet wskazał na po-
trzebę stworzenia w państwach,
w których stosunki kredytowe te-
$o wymagają, specjalnych fundu-
szów, umożliwiających przywró-
cenie niezbędnej płynności insty-
tucyj kredytowych drogą przejęcia
od nich aktywów, które z przy-
czyny obecnej anormalnej sytuacji
śospodarczej utraciły swój charak-
ter wierzytelności krótkotermino-
wych.
'Pozatem rezolucja wypowiada

się za kontynuowaniem prac, pod-
jętych przez międzynarodowy in-
stytut rolnictwa w Rzymie nad
tworzeniem _ międzynarodowych
instytucyj krótkoterminowego kre-
dytu rolniczego oraz wskazuje na
potrzebę ratyfikacji konwencji o
stworzeniu międzynarodowego to-
warzystwa dla hipotecznego kre-
dytu rolniczego przeż państwa,
które dotąd tego nie czyniły.
W sprawie ograniczeń dewizo-

wych, stosowanych obecnie w sze-
regu państw, komitet stwierdził
ich szkodliwość dla międzynaro-
dowych stosunków gospodarczych
i podkreśla konieczność ich szyb-
kiego zniesienia.
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$trajk pracowników magistratu
з w Warszawie.

WARSZAWA (Pat). W strajku
pracowników wydziału admini-
stracyjnego magistratu warszaw-
skiego biorą udział wszyscy pra-
cownicy tego wydziału z wyjąt-
kiem naczelników biur i oddzia-
łów. O strajku pracowników w
przedsiębiorstwach miejskich na-
razie niema mowy. Jedynie pra-
cownicy wodociągów i gazowni
oświadczyli, iż w razie przecią-

Turniej tenisowy o
WARSZAWA (Pat). W sobotę

w przedostatnim dniu turnieju mię-
dzynarodowego o mistrzostwo Pol-
ski odbyły się rozgrywki półłina-
łowe i niektóre finałowe.
W grze podwójnej panów w

pierwszym półfinale para egipsko-
polska Grandguillot i Jerzy Stola-
row odnioslo zwycięstwo nad parą
polską Tłoczyński — Maks Stola-
row, po ciężkiej pięciosetowej
walce 2:6, 6:4, 7:5, 2:6, 6:3. W dru-
gim półfinale para czeska Menzel
—Klein wygrali z parą polską Po-
pławski — Hebda w 3 setach 6:2,
6:2, 6:1.

śnięcia się strajku pracowników
wydziału administracyjnego do 1
września, przystąpią do strajku po
tym terminie. Jak się dowiaduje-
my, na posiedzeniu naczelników i
kierowników poszczególnych biur,
objętych strajkiem, postanowiono
wypowiedzieć pracę tym praco-
wnikom, którzy nie stawią się
w dniu dzisiejszym do pracy.

mistrzostwo Polski.
W finale para egipsko-polska

Grandguillot — Jerzy Stolarow
wygrała z parą czeską Menzel —
Klen 7:5, 2:6, 6:3, 4:6 6:4.

Zatem mistrzostwo Polski w
grze podwójnej panów zdobyła
para egipsko-polska Grandguillot
— Jerzy Stolarow. W grze mie-
szanej rozegrano finał pomiędzy
parą Jędrzejowska — Tłoczyński
a Volkmerówna — Hebda. Wy-
grała pierwsza para 6:3, 7:5.

Mistrzostwo Polski w grze mie-
szanej zdobyła para Jędrzejowska
— Tłoczyński.

Wyniki międzynarodowego rajdu awionetek
BERLIN (Pat). Oficjalna punk-

tacja w międzynarodowym raidzie
lotniczym dookoła Europy, w któ-
rym uwzgłędniono szybkość, pró-
by techniczne, regularność lotu
1 % d. przedstawia się jak nastę-
puje:

Pierwszym jest Żwirko — 456
punktów. Następne miejsca zajęli:
Poss 451 punktów, Hirth 450, Fretz
(Szwajcarja) 448, Morzik 444, Cuno
442, Stein 441, Seideman 434, Sus-

 

ser 432, Bajan 429, Osterkamp 423,
Pasewaldt 419, Junck 411, Mas-
senbach 403, Marienfeld 365, Gied-
gowd 340. Brak jeszcze danych co
do Karpińskiego i kilku innych
lotników. Wyniki ich mogą wpły-
nąć na kolejność dalszych za-
wodników. Pierwsza piątka jest
już ostateczna. Przypuszczalnie
Karpiński znajdzie się przed Gied-
gowdem.

Niemcy zamykają szkoły polskie.
PIŁA (Pat.) W Oslawce-Dą-

browie w powiecie bytowskim,na
Pomorzu pruskiem policja przy-
musowo odstawiła do szkoły nie-
mieckiej osiemnaścioro dzieci
polskich, które poprzednio uczę-
szczały do mniejszościowej szkoły
polskiej, 19-te dziecko, obłożnie
chore, zostało poddane badaniu
lekarza powiatowego. Mniejszo-
ściowa szkoła polska w Osławce-
Dąbrowie, wraz z dwoma innemi
szkołami w Rabacinie i Płotowie
zostały przed kilku miesiącami
zamknięte po odebraniu nauczy-
cielom tych szkół przez władze

pruskie prawa nauczania. Jakkol-
wiek Związek towarzystw  szkol-
nych w Berlinie mianował na
miejsce usuniętych nauczycieli—
nowych, jednakże niemieckie wła-
dze szkolne nie udzieliły im do-
tąd prawa nauczania. Obecnie,
wobec oświadczenia rodziców, że
pragną, by ich dzieci uczyły się
w polskiej szkole, władze zasto-
sowały wobec polskich dzieci
środki przymusowe. (Cóż na t»
rząd? Czy nie czas użyć represyj
i w zamian pozamykać mniejszo-
Ściowe szkoły niemieckie? Przyp.
Red.)

Demonstracje komunistyczne w Berlinie.
BERLIN (Pat). W piątek wie-

czorem we wszystkich niemal
dzielnicach miasta dochodziło do
demonstracyj komunistycznych,
które policja likwidowała przy

pomocy pałek gumowych. W dziel-
nicy północnej między policją a
komunistami doszło do wymiany
strzałów. Jeden z demonstrantów
jest ranny.

Prowokacjne demonstracje Stahihelmu.
BERLIN. (Pat). Przez

wschodnie odbywają
marsie oddziały akademickie
Stahlhelmu. Akademicy ubrani
są w mundury i kaski stalowe.
Jak donosi „Vorwaerts” w piątek
stahlhelmowcy  przymaszerowzli
na życzenie prezydenta Hinden-
burga do Neudeck, gdzie byli
podejmowani.
W drodze akademicy stahihzl-

Prusy
obecnie

mowcy byli w pruskiej Iławie
gdzie powitał ich imieniem tam
tejszego Stahlhelmu von Olden-
burg Januschau, ošwiadczając m.
in. „Bez ceserza niemieckiego
niema Rzeszy niemieckiej b z
króla pruskiego niema Prus. Ko
rona królewska spoczywa jedna«
na dnie Wisły i musi być dopie-
ro wydobyta z jej nurtów*.

mos

 

Gen. San Jurio w więzieniu.
SANT ANDER (Pat). Gen. San

Jurio z dyrektorem służby bezpie-
czeństwa pod eskortą 8 policjan-
tów został przewieziony do wię-

zienia. Generał natychmiast zo-
stał przebrany z munduru w
odzież więzienną i odprowadzony
do celi.

Ameryka wobec sprawy mandżurskiej.
PARYŻ, (Pat). „Echo de Paris”

donosi z Watzyngtonu, że rozwój
wypedkėw na Dalekim Wschodzie
wywołuje tam żywy niepokój, Wy-
słanie nowych oddziałów japoń-
skich do Szanghaju i uznanie
przez Japonję nowego państwa
mandžurskiego, wywołało oburze-
nie Stanów Zjednoczonych i nale-
ży liczyć się z ewentualnością
komplikacyj. Rząd waszyngtoński

mniej niż kiedykolwiek byłby
skłorny do uznania sytuacji, wy-
nikłej z naruszenia rozmaitych
traktów, tudzież paktu Kelloga.
Z niecierpliwością oczekuje się w
Waszyngtonie raportu komisji
Lyttona. Ogólnie panuje przeko-
nanie, że Japonja stanie wobec
dylematu: albo przyjąć arbitraż
w kwestji mandżurskiej, albo
wystąpić z Ligi Narodów,
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A co mówi
Czytałem temi dniami rzucone

mimochodem i bardzo pobieżne u-
wagi p. St, Mackiewicza o hono-
rze olicerskim („Stowo“, nr. 197):

„Korwin Milewski pisząc, że mu ktoś
dawał oficerskie słowo honoru, dodaje:
jakgdyby oficerskie słowo honoru miało
być więcej warte od zwykłego. Tensam

Korwin Milewski nigdyby nie uznał, że

słowo honoru tragarza, dorożkarza, lub

nawet fryzjera jest tyle warte, co jego.

Podchodzimy tu do naszego tematu. Ho-
nor oficerski równoznaczny jest z wy-
odrębnieniem oficera z pośród innych lu-

Zi.

ы Więcej mam jakoś zrozumienia

dla prostego zdania Hipolita Kor-

win-Milewskiego niż dla dosyć kar-
kołomnego poglądu p. Mackiewi-
cza. W każdym razie nie jest to
szczęśliwe ujęcie sprawy. Albo ze-
stawienia, użyte przez p. Mackiewi
cza, nic nie znaczą, albo znaczą:
oficerskie słowo honoru różni się
od słowa honoru człowieka wyższe
go poziomu umysłowego, ale nie
oficera, taksamo, jak słowo honoru
tego znowuż człowieka od słowa
honoru tragarza, dorożkarza lub
fryzjera. To wyodrębnięnie, jak po
wiada p. Mackiewicz, oficera z po
śród innych ludzi; wyrażone było
nie gorzej w znanem w dawnej
Austrji powiedzeniu: naprzód idzie
oficer, potem pucybut oficera, po-
tem pies olicera, potem długo - dłu
go nic, a potem cywil. Znaczenie
poglądu p. Mackiewicza o wyod-
rębnieniu oficera z pośród innych
ludzi i obrazowego powiedzenia
austrjackiego jest jednakowej war-
tości myślowej. Ale austrjackie po-
wiedenie było dobrym żartem wo-
bec śmiesznego zjawiska.

Prawdopodobnie oficerowie pol
scy uśmechną się, słysząc, że p.
Mackiewicz pragnie ich wyodręb-
nić z pośród innych ludzi.

 

Jenerał A. Niessel, znakomity
wojskowy. francuski, kierownik
francuskiej misji wojskowej w Pol-
sce w latach 1920 i 1921, ogłosił
niedawno szkic o zawodzie oficer-
skim, aby zapoznać z jego właści-
wościami szerszy ogół i szczegól-
nie młodzież („Revue des Deux
Mondes z 15-go lipca b. r.):

„Warto zbadać waruki moralne i ma-
terjalne życia oficera i przedstawić mło-
dym ludziom i ich rodzicom obraz jasny
i wierny..." :

Powiada zatem jenerał Niessel
na samym wstępie:

„Kto obiera zawód wojskowy, wy-
rzeka się wszelkiej innej karjery.“ p

Nie w każdym kraju możnab
to w każdej chwili powiedzieć. By
wa, że to, iż się jest pułkownikiem,
lub jenerałem, otwiera, jak nic in-
nego, drogę do stanowiska minist-
ra kierownika banku, prezesa naj-
wyższej izby kontroli i t. d. We
Francji nawet myśl o czemś takiem
nie nasuwa się nikomu.

Tuż potem stwierdza jenerał
Niessel:

„Niezależność oficera ma swą trwałą
podstawę w bezpieczeństwie moralnem,
które mu dała ustawa z 19-go maja 1334
o służbie oficerskiej. Poręczając mu
własność stopnia, zabezpieczyła ona ofi-
cera przed wszelką dowolnością. W rze-
czy samej oficer nie może stracić stopnia
inaczej niż przez ustąpienie lub przez ska
zanie na niektóre kary, pociągające za
sobą usunięcie ze stanowiska. Ustawy o
awansie poręczają mu zarazem dostęp w

   

jen. Niessel.
drodze starszeństwa na stopień wyższego
oficera."

Nie w każdym kraju możnaby
w każdej chwili powiedzieć to sa-
mo o usuwaniu oficerów i o awan-
sach oficerów. Bywają rugi ofice-
rów tysiącami w jednym roku i tak
przez kilka lat. A w awansach by
wają rozróżnienia żadną ustawą
nieprzewidziane. Pojęcie niezależ
ności, które we Francji uważane
jest za naczelne, obłeka się w ta-
kich warunkach w kształty nie-
zmiernie dziwaczne.

Chcąc zachęcić do obierania za

wodu oficersktego i przedstawić je

go dogodności, jenerał Niessel ob-
jaśnia, jakie szkoły do tego prowa-
dzą, oraz stwierdza:

„Naogół biorąc zatem, jedną lub dru
gą drogą, można zostać podporucznikiem
między dwudziestym a dwudziestym pią-
tym rokiem życia.”

Nie może natomiast jenerał
Niessel powiedzieć, że można zo-
stać jenerałem koło trzydziestego
roku życia, lub pułkownikiem wo-
góle niewiadomo jak i kiedy.

Wreszcie zwraca jenerał Nies-
sel uwa$ę na ważną okoliczność:
ność: >>

„Wbrew temu, co się czasem mówi,
życie wojskowe daje tyleż, co jakikol-
wiek inny zawód, sposobności pracy umy
słowej i czynności bardzo rozmaitych,
utrzymujących giętkość umysłu.”

Wcale nie jest potrzebna, w
poszukiwaniu pola dla rozwinięcia
skłonności do pracy umysłowej
ucieczka w politykę i na stanowi-
ska ministerjalne, którą zresztą u-
prawiają nie oficerowie, mający
najwięcej skłonności do pracy u-
mysłowej, bo dla tej jest w wojsku
pola bez miary.

P. Mackiewicz kończy swe roz-
ważania uwagą:

„Oficerze polski! Jesteś, jak sierota,
który nie znał rodziców. Tradycje armji
polskiej zostały zerwane. Sztandary puł
kowe zawieszone w soborze Kazańskim
i św. Izaaka, w muzeum Suworowskiem
w Petersburgu. Jesteś, jak sierota, który
dopytywać się musi u dalekich znajo-
mych, jak wyglądali twoi rodzice. Tem
goręcej będziesz czcił wszystko, co po
nich, jako tradycja, zostalo.“ 3 *

Mimo wzruszających pierwia-
stków tego wołania, jest w niem
niewątpliwie dużo przesady. Do
najmniej zerwanych tradycji pol-
skich należą wojskowo-rycerskie,
które przenoszono w serce następ-

nych pokoleń z szczególnem zami-
łowaniem i wielką pieczołowito-
ścią.  Oficerowi polskiemu odro-
dzonej Polski bardzo łatwo nie
czuć się w tym względzie sierotą.

Nie trzeba tylko dzisiaj wyko-
lejać pojęcia oficera z właściwych
torów przez obarczanie .go nale-
ciałościami, które nic nie mają
wspólnego ani z ogólnym w świe-
cie poglądem na prawa i obowiąz-
ki oficera, ani też z naszemi tra-
dycjami rycerskiemi.
Wtedy prostych uwag znakomi-

tego znawcy francuskiego o tem,
jak wygląda służba oficerska u
tych... dalekich znajomych, którzy
są bardzo bliskimi / przyjaciółmi,
nie będzie się czytało z żalem, że
nie wszędzie jest tak, jak być po-
winno.

Stanisław Stroński,

 

EMIGRANT POLSKI W KAJDANACH.
Tragiczny los polskiego wychodźcy we Francji i Belgii.

Pod powyższym tytułem: za-
mieszcza „Polonia“ przejmujący
zgrozą opis niedoli naszych emi-

grantów, korespondenta swego Z

Lille.
Los emigranta polskiego we

Francji i Belgji, zawsze trudny i
ciężki stał się teraz tragiczny. Ty-
siące Polaków, w dużej części gór-
ników, padło w pierwszym rzędzie
ofiarą kryzysu i wzrastającego
bezrobocia. Pozostawieni samym
sobie, bez oparcia i opieki, zdale-
ka od ojczyzny, robotnicy polscy
we Francji i Belgii traktowani są
jako niepożądany i uciążliwy ma-
terjał ludzki, którego trzeba się
pozbyć jak najprędzej i za wszel-
ką cenę.

Robotnik polski traci pracę.
Trudno, — kryzys... Robotnik pol-
ski szuka jednak jakiejś innej pra-
cy ichodzi od miejscowości do
miejscowości, od fabryki do fabry-
ki, od kopalni do kopalni, — ale
pracy tej w większości wypadków
nie znajduje. Chodzi jednak dalej,
stara się, szuka...

Tymczasem zatrzymują go żan-
darmi: „Tes papiers mon vieux...!''
„Mon vieux* pokazuje dokumenty,
wszystko ma w porządku, ale od
pewnego czasu nie ma stałego
miejsca zamieszkania, z powodu
wędrówek za poszukiwaniem pra-
cy i jest „bez pieniędzy“. — To
znaczy, ma — dajmy na to — dwa
franki. Oczywiście dla bezrobot-
nego jest to pewna kwota, ale dla
władzy —nie.

Władza, trzymająca się ślepo
ustawy, wymaga, by każdy obywa-
tel, idący nawet na spacer, miał
przy sobie przynajmniej 5 fran-
ków. Jeśli tego nie ma i jeśli co
gorsza nie posiada stałego miejsca
zamieszkania, jest poprostu włó-
częgą, zasługującym po pierwsze,
na 14 dni aresztu, a powtóre—jeśli
jest cudzoziemcem — na wydale-
nie z granic państwa, I połski
„włóczęga wędruje do więzienia,
a po dwuch tygodniach — o ile
rzecz dzieje się w Paryżu — roz-
$rywa się następująca scena:

Wraz z kilkudziesięcioma in-
nymi, po otrzymaniu przez konsu-

lat paszportu i biletu (to jest ta
pomoc, jakiej władze nasze udzie-
lają wydalonym; do niedawna
zresztą i tego nie było; udaje się
do schroniska polskiego w Leval-
lois, skąd na drugi dzień policyj-
nem autem ciężarowem odjeżdża
pod .silną eskortą na dworzec.
Oczywiście sceny, które się wtedy
rozgrywają byłyby godne pióra
Alberta Londres, gdyby naturalnie
autor „Dante nic nie widział.„*
—jeszcze żył.

Z „włóczęgami* — „władza
obchodzi się jak... z włóczęgami i
pod tym względem policji francu-
skiej trudno się dziwić. Postępo-
wanie jej niczem się nie różni od
postępowania innych policyj świa-
ta, wobec ludzi pozbawionych о-
pieki.

Niepożądanych cudzoziemców
pakuje się szybko do wagonów, a
że tam który coś przy tem ober-
wie, — no to trudno, Jakaś rada
— Mon Dieu — na zagraniczne
bezrobocie musi się przecież zna-
leźć. A że bezrobotni wyruszają w
40-godzinną podróż bez kawałka
chleba, no to: jest ich rzecz —
względnie polskich władz.
W Belgji nazywa się to „zaba-

wą w piłkę”, Na czem zabawa po-
lega? Każdy z łatwością się do-

śli, że przedmiotem jej, czyli
cą jest emigrant.

Procedura z utratą przezeń
pracy i z aresztowaniem go za
wl6częgostwo jest ta sama co we
Francji. Różnica polega tylko na
odstawianiu go do granicy. O ile
tam włóczęgów i wszystkich in-
nych „indesirables” pakuje się do
wagonów i odsyła się pod eskortą,
to w Belgji pojedyńczo zakuwa się
delikwenta w kajdany i transpor-
tuje się go do granicy, — ale obo-
jętnie jakiej: francuskiej, niemiec-
kiej, holenderskiej, luksemburskiej
—gdzie jest najbliżej,

Tam go się puszcza wolno.
„Puszczenie wolno” jest oczy-

wiście tylko eufemizmem, który
nie ma żadnego praktycznego zna-
czenia, jako że władze danego kra-
ju aresztują takiego bezrobotnego
i odstawiają go z powrotem do

  

 

pi

DZIENNIK WILEŃSKI

Ż prasy.
Niemcy! Niemcy!

W dalszym ciągu uwaga całej
prasy skoncentrowana jest na sy-
tuacji w Niemczech wogóle, a na
sprawie bytomskiej w  szczegól-
ności.

Świadczą o tem wymownie już
same tytuły, które brzmią oto tak:

„Krwawy taniec przed gilotyną" — _
(„Dzień Pomorski").

„Zbrodniarze bytomscy a rząd Rze-
szy” („Kurjer Lwowski”).

„Tylko po trupach 11.000 szturmow-
cėw“ („Prąd“). :

Można byłoby cytować takie
i temu podobne tytuły bez końca,
ale i tych narazie wystarcza.

Czy zostaną straceni?
Na to pytanie oczekują odpo-

wiedzi dziś nietylko Niemcy lecz
bodaj narody całej Europy, a na-
wet świata całego, gdyż odpo-
wiedź ta da nam niewątpliwie
klucz do zrozumienia dzisiejszej
wewnętrznej sytuacji Niemiec.

Nad odpowiedzią na pytanie
to zastanawia się właśnie w „Kur-
jerze Lwowskim* p. Władysław
Tarnawski.

Przypomina on przedewszyst-
kiem rewelacje, które puściła w
świat paryska „Libertć”, że rze-
komo

„między rządem v. Papena (a na-
prawdę jenerała v. Schleichera) a hitle-
rowcami panować ma ciche porozumie-
nie, które ujawni się w pewnej chwili.
Wówczas nastąpią rozstrzygięcia o histo-
rycznem znaczeniu — połączenie z. Au-
strją, przeniesienie stolicy do Wiednia
i rozprawa z Polską o „kurytarz”.

łaśnie stanowisko rządu wo-
bec sprawy bojówkarzy hitlerow-
skich może tę wersję „Libertė“
albo obalić, albo potwierdzić.
W sprawie tej p. Tarnawski

nie bez słuszności rozumuje w spo-
sób następujący:

„Jest rzeczą jasną, że gabinet, który
zapowiedział walkę z anarchją i politycz-
nemi rozbojami a w tym celu ogłosił sądy
doraźne, nie może w takim wypadku
ustąpić, Dowiódłby swej niemocy i zdol-
ności poparcia twardych słów twardemi
czynami. Chyba, że rzeczywiście jest
w tajnem porozumieniu z hitlerowcami,
a świat patrzy na cyniczną komedję...*

Otóż na temat przyszłości by-
tomskich zbrodniarzy istnieją w
Berlinie dwie wersje, które p.
Tarnawski cytuje:

„Wedle jednej czterech będzie uła-
skawionych, piąty stracony. Wedle dru-
giej wyrok sądu doraźnego zostanie znie-
siony, a sprawa przyjdzie przed sąd
zwyczajny.

Możnaby jeszcze zrozumieć pierwszą
ewentualność. W tym wypadku rząd,
nie chcąc drażnić potężnego odłamu spo-
łeczeństwa zbytnią wrogością, przecież
okazałby, że zapłatą mordu jest śmierć.
Natomiast druga ewentualność oznacza-
łaby przewleczenie się sprawy i zapewne
wyjście zbirów ze stosunkowo lekkiemi
karami więzienia. Takie załatwienie
sprawy wyglądałoby. na tajae współ-
działanie z Hitlerem i hitlerowcami.”

Która z tych wersyj jeśt praw-
dziwa przekonamy się niebawem.

„Niebezpieczny“ obraz...
Ale nietylko Niemcy kryją w

w sobie szereg niebezpieczeństw.

Niebezpieczny obraz mamy dziś,
aczkolwiek z innej racji, w Polsce.

O jednym takim „niebezpiecz-
nym'* obrazku pisze katowicka
„Polonia“.

„Potęgująca się klęska bezrobocia
na Śląsku najbardziej dotyka dzieci, któ-
rych ojcowie utracili pracę. Niejeden
ojciec od ust własnych nic już dziś odjąć

_sobie nie może, by zaspokoić głód swo-
jego dziecka. Pod wrażeniem tej klęski
społecznej mal. p. Marja Machowa z Ka-
towic stworzyła olejny obraz, przedsta-
wiający beznadziejność i niedolę dzieci,
których ojciec utracił pracę. Obraz ten
nawet reprodukował na pierwszej stro-
nie tygodnik „Gość Niedzielny”, przy tej
okazji nawołując swych czytelników do
składania datków na biedne dzieci za po-
średnictwem Woj. Komitetu Bezrobot-
nych.

W tym też cełu obraz p. Machowej
został wystawiony w witrynie wystawo-
wej sklepu fabryki mebli p. Robaka
przy ul. Piłsudskiego.

Tymczasem w tych dniach policja
kazała usunąć obraz ten z wystawy,
jako „niebezpieczny”, mogący dać powód
do zaburzeń,”

Czy jednak usunięcie obrazu
usunie bezrobocie?

Wątpimy bardzo.

Inwigilacja sanacyjna na wsi.

„Kurjer Lwowski” ogłasza tajny
raport jednego z konfidentów sa-
nacyjnego Legjonu Młodych w
sprawie t. zw. ankiety terenowej.
Autor odpowiedzi przytacza kilka
charakterystycznych  obserwacyj,
brzmiących w całości dla oceny
wpływów sanacyjnych na wsi bar-
dzo pesymistycznie. Oto kilka
ustępów:

„Wpływu na tutejsze społeczeństwo
związek strzelecki nie wywiera żadnego
i jest ogólnie nielubiany tak przez kler,
jak też i przez tutejszych mieszkańców...
Członkowie legjonu młodych szczególniej
powinni zająć się organizowaniem Strzel-
ca i pomaganiem w tej pracy tak wła-
dzom wojskowym, jak i kompetentnym,
gdyż przeszkody, jakie oni napotykają
przy organizowaniu tak ze strony kleru
(przedewszystkiem), jak też i społeczeń-
stwa, będącego wrogo usposobionego do
BBWR, zmusza ich nieraz do zaniecha-
nia dalszej pracy w tym kierunku.

Dalej czytamy:
„Co do obecnego kryzysu, ludność

tutejszego terenu pozostaje w oczekiwa-
niu lepszych czasów. Krążą wprawdzie
różne wersje wśród nich, że kryzys ten
zakończy rewolucja domowa czy wojna.”

Raport kończy się stwierdze-

niem, że
„co do założenia legionu młodych

na tutejszym terenie, jak też iokolicy,
wątpię, czy dałoby się przeprowadzić
i zrealizować. Przedewszystkiem ogromna
trudność ze strony księży, a następnie...
mieszkańcy, zwłaszcza młodzież, rekru-
tująca się przeważnie z warstwy robotni-
czej (włościańskiej) zbyt mało ma zain-
teresowania w tym kierunku i niechętnie
garnie się, pomimo starań i zachęty.”

Łatwo można z tego wysnuć
wniosek o inwigilacyjnym charak-
terze zainteresowania się sanacji
wsią. Wynika z tego dalej, że
ustosunkowanie się kół sanacyj-
nych do duchowieństwa katolic-
kiego jest wrogie i, że sytuacja
obozu sanacyjnego na wsi jest
beznadziejna, mimo nacisku admi-
nistracji.

Straszliiwa tragedja rodzinna.
Zastrzelił żonę, dzieci I siebie, przedtem podpalił

swe domostwo.

KATOWICE. (Pet) W dniu 27
b. m. o godz. 4 min. 30 wybuchł
pożar w zabudowaniach Jana
Trzmiela, zawieszonego w urzę-
dowaniu naczelnika gminy Kró-
lówka w powiecie pszczyńskim.
Pożar zniszczył drewniany domek
mieszkalny, szopę i stodołę ze
zbiorami. Po częściowem stlu-
mien'u ognia znaleziono na stry-
chu domku zwęglone zwłoki pię-
ciu osób. W toku dochodzenia
ustalono, że 27 b. m. około go-
dziny 4 nad ranem Trzmie! za-
strzelił w mieszkaniu swą żonę,
55.letnią Annę, 19-letniego syna

i dwie córki, następnie zwłoki
wyniósł na strych i budynek pod-
palił, równocześnie wystrzałem z
rewolweru sem pozbawił się ży-
cia. Sąsiedzi zbudzeni hukiem
wystrzałów, przybyli na miejsce,
lecz znaleźli arzwi od mieszkania
zamknięte, cały zaś dom stał w
płomieniach. Wszelki ratunek o-
kazał się niemożliwy. Dopiero po
ugaszeniu pożaru znaleziono na
strychu domu ułożone w jednym
rzędzie zwęglone zwłoki Trzmiela,
jego żony i trojga dzieci. Dalsze
dochodzenie w toku.

Strajk w Angiiji.
MANCHESTER (Pat.) Dzisiaj

rozpoczął się strajk ogólny w
dziale manufaktury i przemysłu

bawełnianego w Lancashire. Straj-
kuje około dwustu tysięcy ro-
botnikėw.

Sojusz Japonji z Mandżurią.
PARYŻPat—,„Le Matin” po-

daje główne punkty sojuszu, za-
wartego między Japonją a no-
wem państwem mandżurskiem:

1) Japonja bierze na siebie o-
bronę militarną republiki mandżur-
skiej, 2) Zarząd południowo-man-
dżurskiej kolei żelaznej, finanso-
wanej przez kapitał japoński obej-
mie w najbliższej przyszłości ad-
ministrację północno - mendżur-
skiej kolei żelaznej. 3) Republika
mendżurska uznaje wszystkie tra-
ktaty łączące dotychczas Mandźur-
ję z Chinami z wyjątkiem tych

układów, które mogłyby naru]
szyć niezawisłość nowego państwa
mandżurskiego. 4) Republika man-
dżurska zobowiązuje się zapewnić
ochronę interesom chińskim. 5)
Funkcjonarjusze japońscy będą
współpracowali z funkcjonarjusza-
mi mandżurskimi dla zapewnienia
bezpieczeństwa konstytucji mand-
žurskiej. 6) Obywatele japońscy
w Mandżurji będą korzystali z
wszelkiej swobody ruchów oraz
wolności handlu. 7) Republika
mandżurska znosi wszystkie eks-
terytorjalności.

Belgii. A Belgja znowu jakiemuś
sąsiadowi.

W ten sposób przedstawia się
„zabawa w piłkę”.

Ale gdzież są — mamy prawo
zapytać — nasze placówki dyplo-
matyczne i konsularne, których
obowiązkiem jest opieka nad oby-
watelem polskim zagranicą? Czyż
jest do pomyślenia, aby jakieś
państwo, mogło dopuścić do tego,
aby ich obywateli zakuwano w
kajdany tylko dlatego, że kryzys
pozbawił ich pracy? I żeby los ten
spotkał nie jednostki, ale setki i
tysiące emigrantów polskich za-
granicą?

Okazuje się niestety, że nasza
polityka emigracyjna ma zbyt wie-
le innych zajęć. Zakłada i subwen-
cjonuje wśród emigracji „Strzel-

ca”. Niezmordowanie wałczy z
organizacjami polskiemi na wy-
chodźtwie, które uznano za „nie-
lojalne“ względem obowiązującej
ideologji politycznej. Dzieje się to
zwłaszcza od czasu, kiedy kierow-
nictwo sanacyjnej polityki na emi-
gracji powierzono maj. Zielińskie-
mu, jednemu z dozorców brze-
skich. Nic dziwnego, że na właści-
wą opiekę nad emigrantem nie
starczy ani czasu, ani środków,

Społeczeństwo powinno jednak
podnieść głos w obronie emigranta
polskiego i domagać się od na-
szych placówek zagranicznych za-
równo skutecznej interwencji u
władz miejscowych, jak i roztocze-
nia prawdziwej opieki nad tragicz-
nym losem emigranta, który wra-
ca do Ojczyzny w — kajdanach.

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.
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TRAGEDJA ROSYJSKIEGO EMIGRANTA.
Książę w pogoni za córką, która stała się uliczną.

Emigranci rosyjscy, | którzy
przed rewalucją i w czasie jej trwa
nia masowo opuszczali swą ojczyz
nę nie mogąc pogodzić się z no-
wy: ime'm, znaleźli przytułek
wr ch miastach Europy. Naj-
liczniej jednak emigracja ros. zgru-
powała się w Paryżu. Mimo tęsk-
noty za ojczyzną, ludzie ci powoli
przyzwyczaili się do nowych wa-
runków życia, pozakładali warszta
ty pracy, słowem zaklimatyzowali
się.

Nikt jednak z postronnych nie
zdaje sobie sprawy z tego, jakie
okropne nieraz tragedje musieli
przeżywać ci ludzie śwałtem wyr-
wani ze swego środowiska, do któ
rego przywykli, z dobrobytu, lub
też oddzieleni tysiącami mil od
swej najbliższej rodziny.

Jeden z dziennikarzy paryskich
opisuje swe spotkanie z pewnym
znajomym emigrantem rosyjskim,
którego blada twarz i niegolony za
rost nie zwiastowały nic dobrego.
— Wracam właśnie ze szpita-

la św. Anny — powitał mnie Iwan
Pawłowicz — chciałem odwiedzić
księcia, ale wczoraj odwieziono go
na obserwacjędo profesora Toulo-
se. Księcia znałem bardzo dobrze,
była to jedna z najszczęśliw-
szych postaci wśród emigrantów.
Z pięknego pałacu w Moskwie, w
którym, mieszkał wraz z żoną i
dwunastoletnią córeczką, książę
udał się na front, aby bronić ojczy-
zny.

Rewolucja zastaje go na froncie
Jako dzielny żołnież i służbista,
książę powiada sobie, że żołnie-
rzowi nie wolno w czasie wojny
politykować, jego zadaniem jest
bronić granic ojczyzny. Melduje
się więc w sztabie generalnym i
dalej pełni służbę już pod czerwo-
nym sztandarem z emblematami
młota i sierpa.
W roku 1921 udaje mu się wre-

szcie uzyskać dłuższy urlop. Ksią-
żę bezzwłocznie udaje się do Mo-
skwy. Pałac jego został zamienio-
ny na jakiś urząd sowiecki. Żora
i dziecko tajemniczo zniknęli. Go-
dzinami całemi wyczekuje książę
w poczekalniach różnych urzędów
sowieckich i wszystko napróżno.
Wkrótce wszyscy prawie miesz-
la tey Moskwy znali tę przygarbio
ną nieco postać, która wszystkich
napotkanych pytała stale o żonę
i dziecko,

Po pewnym czasie udaje się
księciu zdobyć wiadomość w nie-
mieckim konsulacie, że żonę w
przebraniu wieśniaczki, przed pe-
wnym czasem aresztowano na gra-
nicy niemieckiej za nielegalne jej
przekroczenie, lecz wkrótce wypu
szczono na wolność,

Nie udało się jednak ustalić
czy miała ona przy sobie małą có-
reczkę. Udało się ustalić jeszcze,
że żona jego w roku 1920, leżała
chora na tyfus w szpitalu w Peters
burgu. Niewiadomo-w jaki sposób
udało się księciu przebyć granicę
rosyjską.

Odtąd wędrował od stacji do
stacji, od jednego miasta do dru-
giego, wciąż tylko szukając żony
i dziecka. W ten sposób przybył
z Finlandji do Polski, stąd do Ru-
munji, Tucji Belgradu, Berlina i
wreszcie ubiegłego roku do Pary-
ża.
W každem mieście zatrzymy-

wał się trochę, raz dla skrzęt-

niejszych poszukiwań zaginionyciy
a powtóre, aby zarobić nieco na
dalszą podróż i na życie. Znajomi
z pośród emigrantów starali się za
trzymać go w każdem z miast, któ
re przewędrował, starali się o pra
cę, wszystko napróżno.

Książę jak automat pracował,
z nikim się nie chciał spotykać.
Jak tylko udawało się księciu tra-
fić na jakikolwiek ślad zaginio-
nych, porzucał natychmiast najbar
dziej intratne zajęcia i udawał się
w dalszą wędrówkę.
W ubiegłym roku przybył do

Paryża i tu zdaje się był kres jego
wędrówki. Na ślad żony nie udało
się natrafić. Zdawało się, że roz-
płynęła się w powietrzu i tajem-
niczo zniknęła. Natomiast córka
była w Paryżu i co, najgorsze, oj-
ciec spotkał ją i poznał. Znalezie-
nie ukochanej i tak długo szukanej
córki przyprawiło go o pomiesza-
nie zmysłów. — Córka księcia by-
ła zwykłą... ulicznicą. I biedny oj-
ciec zwarjował.
ITTTNN TABTNSNe ZPOKACEEWCECZE

SZKICE I OBRAZKI,
PIOSENKI ŻOŁNIERSKIE.

„Siekierka“,
Kanaly, Arbony, kocie Iby,
Wiecie kto... bo wiemy my.
Klinkiery, asialty, kostka w krzyż,
Do koluśka.. Czyż! Czyż! Czyż!

„Tam na błonie”.
Tam w Izbicy są klinkiery,

Jeden cały — zbite cztery.
Ktoś kupuje — ktoś targuje...

To pan prezydent — Czyż.

„O mój rozmarynie”,
O mėj klinkierze, co ja z tobą mam,
O mój kliakierze, co ja z tobą mam,
Cegły połamano,

W prasie rozkrzyczano

Ten cały kram.

„Ksiądz mi zakazował”,
Ktoś mi zakazował,

Żebym nie handłował

Klinkierem, oj dana!

Klinkieremi

A ja sobie muszę

Uradować duszę

Z Izbicy... z inżynierem..

„Przyjechali ułani”,
Przywieźli nam klinkiery pod okienko,
Przywieźli nam klinkiery pod okienko...
Łamali, składali, w kilofy trzaskali...
A w prasie pisali., coś cienko, coś

cienko...

„Pan General“,
W całem Wilnie dziś sensacja,
Bo z Izbicy delegacja

Klinkier miastu dostarczyła,
Połamany w puch i proch.

Pan Prezydent z nimi gada,
Zebrała się cała rada,

Zasiadają w Magistracie...
Witold, Prokop, Szaja, Roch.

Pan Prezydent bródką targa,
Ręce wznosi kieby Skarga:
— Co za kłopot z tym klinkierem mam...
I na co mi bieda taka, poco kram,

„Brygada“,
Kliukiery to... żałosna nuta...
Klinkiery... magistracki śpiew.
Gdyby rozsądku choć pół łuta...
Nie dzwoniłby szyderstwa zew.

Nie trzeba nam od was klinkieru...
f tod

Poprzekręcał:
M. Junosza.

STATE ITS NSSINTRA WKTTTESTCSAENN

Dia jednych szampan — dla drugich
kula w łeb.

Donosiliśmy o wygłoszonej w
Pirmasens mowie gen. Clauss'a,
który w obliczu zgromadzonych
dziesiątków tysięcy ludzi zgłosił
żądanie rewindykacji wszystkich
ziem utraconych, oraz odszkodo-
wań dla — Niemiec...
Teraz dopiero wychodzą na jaw

szczególnie — w związku z tą
mową — interesujące dane, doty-
czece osoby i czynów wojennych
tego gen. von Clauss'a.

„Le Matin" z 19 bm. zamiesz-
cza następującą wiadomość:

24 sierpnia 1914 r. Niemcy roz-
strzelali 15-tu cywilnych obywa-
teli Gerbżviller, grupami po pię-
ciu, w miejscu położonem o kilo-
metr mniej więcej od miasta, na
drodze do Luneville. į

Podczas przygotowań do tej
egzekucji, gen. von Clauss stojący
na czele operujących tam wojsk
bawarskich, zasiadł pod wielkiem
drzewem, przy stole, na którym
postawiono mu szampan. Było to
w odległości jakichś 30 metrów
od miejsca stracenia. Pan generał
von Clauss, wydał rozkaz by dano
ognia w chwili, gdy on weźmie
kielich szampana i wzniesie go do
góry.

Rozkaz wykonano.
Szczegóły te opowiedział żoł-

nierz niemiecki panu Rozier, rad-
nemu m. Gerbėviller, tego samego
dnia 24 sierpnia 1914 r., w którym
dokonano egzekucji i jednocześnie
zniszczono miasto ogniem i żela-
zem.
Zeznanie to pod przysięgą po-

twierdziła bohaterska siostra Jul-
ja, której energji i śmiałej zdecydo-
wanej postawie zawdzięczano o-
calenie jednej jedynej ulicy nie-
szczęśliwego miasta: na ulicy tej
znajdował się szpital, którym ona
kierowała i w którym znajdowało
się wtedy wielu rannych. Poza tą
ulicą w mieście szalał pożar, a ba-
warczycy ścigali uciekających i
zabijali nietylko dorosłyc męż-
czyzn, ale kobiety, dzieci, i star-
ców...

Komisja śledcza, wyznaczona
po wojnie dla zbadania okru-
cieństw niemieckich, zakończyła
swój raport oficjalny o krwawym
dramacie m. Gerbeviller słowami:
„Nadużycia i zbrodnie dokonane

w Gerbeviller, były głównie dzie-
łem Bawarczyków. Wojska ich
były pod komendą gen. von

Clauss'a, którego brutalność stała
się wtedy głośna”,

I oto pan generał von Clauss,który ogniem i żelazem niszczył
miasta francuskie, który z. kieli-
chem szampana w ręce wydawał
rozkazy masowych egzekucji, —
teraz mówi o krzywdach... nie-
mieckich, domaga się odszkodo-
wania dla... Niemiec.

 

Sala do wynajęcia
na ay i zebrania.

Orzeszkowej 11.
od 11—3 | od 6—8wiecz.   

 



 
 
  

KRONIKA.
SPRAWY MIEJSKIE.

—Ostatnia zniżka nie dotyczy
pracowników miejskiej Kasy O-
szczędności. Magistrat m. Wilna
otrzymał z ministerstwa spraw
wewnętrznych wyjaśnienie, że о-
statnia 10% obniżka uposażeń
pracowników komunalnych nie ma
automatycznego zastosowania
względem, pracowników komunal-
nych kas oszczędnościowych, gdyż
kasy te posiadają odrębną osobo-
wość prawną, a pracownicy ich
otrzymują pobory na zasadzie u-
mowy z kasą. Zmiana warunków
umowy może nastąpić na zasadach
prawa cywilnego przy zastosowa-
niu postanowień rozporządzenia
P. Prezydenta Rzeczypospolitej w
sprawie umowy o pracę pracowni-
ków umysłowych i fizycznych.

Plan regulacyjny m. Wilna.
Magistrat m. Wilna prowadzi o-
becnie na terenie m. Wilna plan
regulacyjny poszczególnych przed-
mieść Wielkiego Wilna.

Roboty te potrwają w ciągu
całego września r. ‚
— Odwieczna budowa dworca

autobusowego. Trwające od dwóch
lat roboty niwelacyjne przy roz-
kopywaniu góry przy ul. J. Jasiń-
skiego, gdzie, jak wiadomo, urzą-
dzony zostanie dworzec dla auto-
busów komunikacji zamiejskiej,
dobiegają nareszcie końca. Budo-
wa dworca autobusowego ma na-
stąpić w drugiej połowie września,
tak by do zimy budynek dworca
mógł być wykończony.

SPRAWY PODATKOWE.
— W lzbie Skarbowej irwają

przygotowania do przejęcia egze-
kucji podatków. W Wileńskiej
Izbie Skarbowej czynione są w
szybkiem tempie prace nad przy-
jęciem działu egzekucji miejskiej,
Również na ukończeniu są prace
w Magistracie, gdzie przygotowa-
ny materjal zostanie przekazany
władzom skarbowym.

POCZTA I TELEGRAF,
— Paczki żywnościowe. Wła-

dze pocztowe w celu ułatwienia
sprzedaży i nabywania artykułów
spożywczych wprowadziły ostat-
nio t. zw. paczki żywnościowe
oraz telegramy i druki w sprawach
tych paczek. Nadawcą paczki
może być każdy wysyłający arty-,
kuły te bądź z własnej inicjatywy,
bądź też na czyjeś życzenie lub
zamówienie,

Zawartość paczek żywnościo-
wych stanowić mogą: jaja, nabiał,
mąka, wyroby mączne, mięso i
przetwory mięsne, owoce, jarzy-
ny, wina, cukier i t, p. :

Paczki żywnościowe przyjmuje
poczta najwyżej do 10 klg. i za
b. niską opłatą, wynoszącą na od-
ległości do 100 klm. do wagi 5 klg.
śr. 50, za każdy następny klg. 10
$r., zaś na odległości ponad 100
klm. do wagi 5 klg. zł. 1, za każdy
następny kilogram groszy 20.

SPRAWY SZKOLNE.
— Państwowa Średnia $zku-

ła Przemysłowo - Handlowa
Żeńska im. Dmochowskiej. Eg-
zamina wstępne odbędą się w
dniach: 1, 2 i 3 września o godz.
8-ej rano.

Podania przyjmuje i informacji
udziela kancelarja codziennie od
10ej do 2-iej, ul. Wileńska 10.
— Liceum Handlowe Žen-

skie 2-letnie przyjmuje zapisy
kandydatek, mogących się wyka-
zać świadectwem ukończenia 6
klas szkoły średniej (ul. Żeligow-
skiego 1—2 od godz. 10—1-ej).
— Liceum im. Filomatów w

Wilnie (z prawami szkół państwo-
wych) przyjmuje zapisy codzien-
nie od godz. 10—1-ej (ul. Żeli-
gowskiego 1—2).

Egzamina do wszystkich klas

rozpoczną się dn. 1 września o
godz. 9 ej.
W klasie I, II i III program gim-

nazjalny. :
Opłata w klasie wstępnej i 1 ej

20 zł. miesięcznie.
— Roczne Kursy Handlowe

M. Przewłockiej w Wilnie Za-
rząd powyższych kursów, egzy-
stujących od 1919 roku, zawiada-
mia, iż zapisy przyjmuje sekretar-
jat Kursów codziennie w godz.
17—19, w lokalu Szkoły Pisania
na M-:szynie przy ul. Mickiewicza
22—5. Buchlterja: Ogó!no -han-
dlowa, Bankowa, Przemysłowa.
Arytmetyka handlowa. Korespon:
dencja i b'urowcšė. Nauka o
handlu. Stenografja Nauka pi-
sania na maszynach. Jako przed
mioty dodatkowe będą wykłada-
ne języki: engielski, francuski i
niemiecki. Wykłady wieczorowe

— Przyznanie uprawnień
wojskowych 4letniej szkole
Handloweweje Słow. Kupc. i
Przem. Chrześc. w Wilnie. W
Dzienniku (staw Rz. P. z dn. 27
lipca r. b. Nr. 64 poz. 601 ogło-
szone zostało zarządzenie PP. Mi-
nistrów W. R. i O. P. oraz Spraw
Wojsk. przyznające wychowznkom
ostatniej klasy odroczenie słuźby
wojskowej. Dzięki temu absol-
wenci Szkoły korzystać będą rów-
nież ze skróconej służby wojsko-
wej i przyjmowani będą do szkół
podchorążych rezerwy. Obecnie
omawiana Szkoła jest jedyną szko-
łą handlową na terenie m. Wilna
i woj. Wileńskiego, korzystejącą z
powyiszych uprawnień.
— Szkoła Ćwiczeń przy Pań-

stwowem Seminarjum Nauczyciel-
skiem Zeńskiem w Wilnie ul. św.
F.lipa Nr. 3 przyjmuje zapisy do
oddziałów I—V-go od dnia 29 VIII
w godz. od 11-tej do 14 ej.
— Dyrekcja Państwowej

Średniej Koedukacyjnej Szkoły
Ogrodniczej w Wilnie ulica Sot-
taniszki Nr. 50 podoje do wiado-
mošci, že egzamina dla nowo-
wstępujących odbędą się w pierw-
szym terminie dnia 29-go sierpnia
b. r. o godz. B-ej rano, a w dru-
gim terminie dnia 5go i 6-go
września b. r. o godz. 8-mej rano.

—iKoedukacyjne wieczoro-
we Kursy Maturalne dia do-
rosłych przy gimnazjum im J. l.
Kraszewskiego w Wilnie, ul. Ostro-
bramska 27 założone w roku 1926
Uprawnione przez  Kuratorjum
O S. W. Nr. II-31078. Typ huma-
nistyczny i mat -przyrodniczy. Sy-
stem półroczny. Program gimna-
zjów państwowych. Początek ro-
ku szkolnego 5 września o g. 17.
Kancelarja czynna w godz. 9—13
i 17—19.
iriaiI

Do Glmnazjum Im. T. Czacklego
czapki przepisowe według wyma-
ganego wzoru są do nabycia

w firmie

POLSKA PRACOWNIA
CZAPEK i KAPELUSZY

į Wilno, ul. Wiieńska 10.

Nieszczęśliwy wypadek
___przy budowieydomu.

Tragiczny wypadek wydarzył
się w dniu wczorajszym na Zwie-

rzyńcu przy budowie domu na uli-
cy Tomasza Zana nr. 20. Z nie-
ustalonej narazie przyczyny ru-
sztowania naokoło budowli nagle
załamały się i z rusztowań z dość
znacznej wysokości spadli na zie-
mię trzej zatrudnieni przy budo-
wie domu robotnicy, którzy do-
znali poważnych obrażeń cieles-
nych. Na miejsce wypadku nie-
zwłocznie zawezwano Pogotowie
Ratunkowe, które udzieliło po-
szkodowanym pierwszej pomocy.

 

DZIENNIK WILEŃSKI

SPORT.
Przed biegiem kolarskim

«Dziennika Wileńskiego»'
Za tydzień rozegra się na uli-

cach Wilna czwarty doroczny bieg
kolarski „Dziennika Wileńskiego”.

Trzy lata bieg nasz odbywał
się zawsze w południe, po nabo-
żeństwach w kościołach, a na całej
trasie ustawiał się gęsto tłum cie-
kawych widzów. Bieg „Dziennika
Wileńskiego" był doskonałą im-
prezą propagandową dla kolar-
stwa.

W tym roku władze admini-
stracyjne nie zezwoliły na godzinę
12-tą, przesuwając start biegu na
8 rano, Władze administracyjne
motywują to tem, że ruch na uli-
cach znacznie jest obecnie zwię-
kszony i sportowa impreza ko-
larska na tem tylko zyska. Ze
swej strony przypominamy, że my

również dbamy o bezpieczeństwo
kolarzy i nigdy w czasie biegu
żadnych nieszczęśliwych wypad-
ków nie było, a propaganda spor-
tu przez to dużo zyskiwała, że
bieg odbywał się przy licznej pu-
bliczności, nie tamując zresztą
normalnego ruchu ulicznego.

Musimy więc z przyczyn od
nas niezależnych urządzić bieg
o godz. 8 rano, przed sumami w
świątyniach.

Bieg trwać będzie około go-
dziny, tak że o godz. 9.30 będzie
już skończony.

O miejscu szatni zawiadomimy
uczestników niebawem. Dziś za-
znaczamy jedynie, że start od-
będzie się punktualnie o 8 rano.

DZISIEJSZE IMPREZY SPORTOWE.

Chociaż na drzewach nie widać jesz-
cze żółtych liści, to jednak już rozpo-
częła się jesień, a najlepszym tego do-
wodem jest rozpoczęcie chociażby roku
szkolnego, a z tem i w sporcie daje się
zauważyć pewnego rodzaju ożywienie.

Weźmy chociażby dzisiejsze imprezy
sportowe, które szczelnie zapełniają i
zapełniać będą każdą niedzielę, aż do
późnej jesieni, aż do słoty.

Dziś mamy o godz. 10 wyścig ko-
larski na szosie o mistrzostwo woje-
wództwa wileńskiego. Startuje stosun-
kowo mało, ale są to najlepsi kolarze,
z Jasińskim (mistrzem 100 klm.), Cho-
chłowiczem i Kalinowskim na czele.

O 10.30 na Pióromoncie odbędą się
próby bicia rekordów lelkkoatletycznych
przez: Wieczorka, Sidorowicza, Wojtkie-
wicza i Gniecha.

O godz. 11 w Trokach mamy zawody
pływackie o mistrzostwo Wilna. Zawody
zśromadzą zapewne najwięcej młodzieży
szkolnej.

O godz. 16 na boisku Makabi odbę-

dzie się ciekawy mecz piłkarski między
1 p. p. leg. a mistrzem Białegostoku,
76 p. p. z Grodna. Mecz ma wysoką

„ stawkę — o wejście do Ligi.
Tenisiści cały dzień spędzą na kor-

tach, grając w turnieju międzyklubowym
A. Z. S. — Wilja.

Bokserzy zaś rozpoczynają już swoje
treningi przed szeregiem czekających
meczów międzymiastowych. Dziś więc
bokserzy Pogoni radzić będą nad ułoże-
niem programu swoich treningów.
Mamy więc dzisiaj zapowiedzieć zbliża-

nie się szeregu jeszcze większych imprez
sportowych, jak chociażby biegu kolar-
skiego „Dziennika Wileńskiego” i regat
wioślarskich na Wilii, które odbędą się
już 4 września.

Nie mamy jeszcze przecież rozegra-
nych mistrzostw tenisowych, mistrzostw
lekkoatletycznych młodzieży szkolnej,
finałowych spotkań o wejście do Ligi
i szeregu imprez, które niewątpliwie du-
żem cieszyć się będą powodzeniem.

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 28 sierpnia.

10.05: Transm. nabożeństwa.
Odczyt misyjny. 11.58: Sygnał czasu.
12.10: Kom. met. 12.15: Koncert. 12.55:
„Profilaktyka w Kasach Chorych“ — od-
czyt. 14.00: „Czar zabytków Małopolski
wschodniej”, 14.15: Koncert. 14.30: „Kry-
zys rolniczy, a życie społeczno-gospodar-
cze" — odczyt. 15.05: „W jaki sposób
wieś może dojść do dobrego buhaja".
15.40: Audycja dla dzieci. 16.05: Audycja
żołnierska. 16.45: Wiad. przyjemne i po-
żyteczne. 17.00: Koncert. 18.00: „Techni-

11.35:

ka przyszłości” — odczyt. 18.20: Muzyka
taneczna. 19.10: „Zabiegi o unję kościel-
ną w Polsce przed 350 laty* — odczyt.
19.35: Skrzynka techniczna. 20.00: Kon-
cert. 21,50: Wiad. sport.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Technika przyszłości.

Fantastyczne pomysły Juljusza Ver-
nego dawno już zostały zrealizowane
przez naukę i nawet w wielu wypad-
kach prześcignięte. Każdy niemal rok
przynosi łudzkości doniosłe wynalazki z
dziedziny techniki, przed którą otwierają
się nieograniczone bodaj perspektywy.
Spojrzeniem wgłąb tych perspektyw bę-
dzie dzisiejszy odczyt znanego populary-
zatora dr. Feliksa Burdeckiego p. t.
„Technika przyszłości”, który nadaje
Warszawa o godz. 18-ej.

Odczyt historyczny.
O godz. 19.10 przed mikrofonem wi-

leńskim stanie p. Jerzy Orda, ktory w
odczycie p. t. „Zabiegi o unję kościelną
przed 350 laty' przedstawi genezę idei
połączenia kościołów wschodniego z ko-
ściołem łacińskim, podjętej przez polity-
kę Stefana Batorego.

Opera w radjo.

Miłośników muzyki poważnej czeka
dziś o godz. 20-ej bardzo interesująca
audycja, którą wypełni popularna opera
Verdiego „Traviata, nagrana na płytach
z udziałem najwybitniejszych solistów
zagranicznych. Libretto tej opery jest,
jak wiadomo, przeróbką słynnej powieści
Dumasa „Dama kameljowa”, osnutej na
zdarzeniach prawdziwych.

Dla dzieci i młodzieży.
W. poniedziałkowej audycji popo-

łudniowej dla dzieci usłyszą najmłodsi
radjosłuchacze powiastkę cioci” Hali o
Józku harcerzyku, którą odczyta sama
autorka oraz pogadankę p. Tadeusza
Byrskiego o tem, co dzieci mogą zoba-
czyć w dobrym teatrze.

Roczna Szkoła Pracownic Gospodar-
czych Związku Pracy Obywatelskiej Ko-
biet przy ul. Jagiellońskiej Nr. 3/5 m. 3,
przyjmuje zapisy nowowstępujących ucze-

nic od dnia 16 sierpnia do 1 września,
codziennie od godz. 10-ej do godz. 12-ej.

Zadaniem Szkoły jest przygotować
praktycznie dziewczęta w dziedzinie go-
spodarstwa domowego, 801—5

KRONIKA POLICYJNA.
—Bójka na czarnej giełdzie. W dniu

wczorajszym, w godzinach wieczorowych,
na tak zwanej „czarnej giełdzie” wynikła
bójka, podczas której został dotkliwie
pobity niejaki M. Zelikson, buchalter z
zawodu, zamieszkały przy ulicy W. Po-
hulanka .nr. 17. Poszkodowanego dostar-
czono do ambulatorjum Pogotowia Ra-
tunkowego, gdzie udzielono mu pierwszej
pomocy.

W dniu 25 b. m. Chomieczow Jewsiej
(Tyzenhauzowska 6) i Lewicka Paulina
(Złoty-Róg 33) skradli z niezamkniętego
mieszkania Nowogródzkiego Hirsza (Mic-
kiewicza 22) gotówkę oraz garderobę
męską łącznej wartości 205 zł. Spraw-
ców kradzieży zatrzymano. Skradzionej
getówki oraz garderoby nie odnale-
ziono.

Przy cierpieniach serca i zwapnieniu
naczyń, skłonności do udaru i ataków
apoplektycznych, naturalna woda gorzka
„Franciszka-Jėzeia“ zapewnia łagodne
wypróżnienie bez nadwyrężania się. Żą-
dać w aptekach. 14446
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Pamiętajcie o herbaciarni

dla inteligencji.

Teatr i muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A, S. P.
— Ostatni gościnny stęp Józefa

Winawera w dowtachoaia". PDziś o
godz. 8 m. 15 ostatnia okazja wesołego
spędzenia wieczoru w Lutni na arcywe-
sołej farsie Laurent Doillet'a p. t. „Kło-
poty Bourrachona",

Jutro — „Azef”.
— W Teatrze Letnim. Dziś o godz.

8 m. 15 w Teatrze Letnim wspaniała
rewja artystów Morskie Oko p. t. „Tyl-
ko dla dorosłych” z gościnnym wystę-
pem fenomenalnej pary tanecznej Iny i
Jerzego Ney.
— Popołudniówki niedzielne. W Lu-

tni dziś o godz. 4 ostatni raz jako popo-
łudniówka fenomenalna sztuka A. Toł-
stoja i P. Szczegolewa.

W. Teatrze Letnim jako popolu-
dniówka dziś o godz. 4 m. 15 wesoła
Rewja p. t. „My dajemy pieniądze”. Po-

za całym zespołem w  popołudniówce
wezmą gościnny udział najznakomitsi tan-
cerze lna i Jerzy Ney, Ceny miejsc mimo
znacznych kosztów zniżone.
— W Parku Sportowym. Dziś kon-

cert symfoniczny pod batutą M. Mała-
chowskiego. W 2-ej i 3-ej części koncer-
tu wystąpi po raz drugi i ostatni zespół
jazzowy „Six hot players band”.

=

Do Szanownej Dyrekcji
Maturycznych Kursów

„WIEDZA“
w KRAKOWIE
ul. Studencka 14.

Z miłą chęcią i radością do
noszę, że dnia 15 czerwca 1932
r. złożyłam egzamin nadzwyczaj-
ny z 6-ciu „klas gimn. *w Państw.
Gimn. IV im. H. Sienkiewicza w
Krakowie.

Za należyte przygotowanie
mnie do powyższego egzaminu w
ciągu dwóch lat t. j. od 3ciej kl.
gimn. począwszy i to w pierw-
szym roku w drodze korespon-
dencyjnej, zaś w drugim nc ust-
nych lekcjach zbiorowych, skla-
dam wszystkim PP. Profesorom,
oraz Szan. Zarządowi jak najser-
deczniejsze podziękowania.

Stella Heftlerówna,
Ustrzyki-Dolne.

 

Z KRAJU.
Ohydna zbrodnia w śminie wiazyńskiej.

Wieś Borsuki gm. wiazyńskiej
stała się w dniu wczorajszym tere-
nem ohydnej zbrodni. Mieszka-
niec tej wsi Michał Piekarski sta-
rał się w swoim czasie o rękę nie-
jakiej Marji Klimionek, która nie
zgodziła się wyjść za niego zamąż
i wyszła za Klemionka. Ostatnio
Klemionkowa miała dać swemu
mężowi potomka, co jeszcze bar-
dziej zirytowało zazdrosnego Pie-

karskiego. W dniu wczorajszym
spotkawszy Klemionkową, Pie-
kierski wszczął z nią kłótnię, pod-
czas której brutalnie kopnął ją
z całej siły w brzuch, co wywołało
silne poronienie i śmierć dziecka.
Klemionkową w stanie beznadziej-
nym przewieziono do szpitala,
gdzie po upływie 2-ch godzin
zmarła. Piekarskiego aresztowano.

Samobójstwo rolnika z nędzy.

We wsi Różany pow. brasław-
skiego powiesił się na strychu
swego domu zamożny rolnik Adolf
Augulewicz, 50 lat. Przyczyny

samobójstwa — ciężki rozstrój
nerwowy i beznadziejna sytuacja
finansowa.

Zaginięcie chorego umysłowo.

Policja święciańska powiado-
miona została o tajemniczem za-
ginięciu mieszkańca m. Daugieli-
szek J. Saulica. Saulic wyjechał
przed dwoma dniami z Daugieli-
szek do Widz i zaginął bez śladu

wraz ze swoją furmanką. Rodzina
zaginionego jest b. niespokojna o
los zaginionego, ponieważ zdra-
dzał on ostatnio objawy choroby
umysłowej. Policja wszczęła po-
szukiwania.

Cygańskie kradzieże koni.

W. pow. oszmiańskim zanoto-
wano ostatnio szereg kradzieży
koni. Onegdaj z pola w pobliżu
wsi Słobódka skradziono konie 4
gospodarzy. Jak twierdzą mie-

szkańcy tej wsi, ostatnio w pak
uwijali się cyganie, którzy mieli
rzekomo dopuścić się tych kra-
dzieży.

Z pogranicza.
Ucieczka studentów biztorusinėw

z Mińska.
Z pogranicza donoszą, iż w no-

cy z 25 na 26 b. m.w rejonie od-

cinka granicznego Dołhinów na

teren polski zamierzało przedostać
się kilku uchodźców z terenu Bia-
łorusi sowieckiej. Zbiegowie za-
uważeni zostali przez strażników
sowieckich dopiero przy drutach
kolczastych. Na wezwanie straż-
ników, kilku uchodźców usłuchało

rozkazu, zaś dwóch młodych męż-
czyzn, jak się później okazało,
studentów Białorusinów z Mińska,
którzy biegli dalej, postrzelono.
Jedna z ofiar brutalności bolsze-
wickiej zawisła na drutach kol-
czastych i przed przybyciem leka-
rza zmarła w strasznych męczar-
niach.

Ožywiony ruch graniczny z Litwą.

Według danych statystycznych,
w b. sezonie rolnym ruch granicz-
ny na granicy polsko-litewskiej
był najbardziej ożywiony i naj-
liczniejszy ze wszystkich poprze-
dnich lat.

Na podstawie przepustek gra-
nicznych rolnych do Litwy w

 

Ruch pograniczny z Łotwą.

Ruch graniczny na granicy pol-
sko-łotewskiej na podstawie prze-
pustek granicznych w b. m. był
znacznie ożywiony. Codziennie
przekraczało z towarami po 100

i więcej osób zarówno do Polski
jak i do Łotwy. Najbardziej oży
wiony handel prowadzono towa-
rami skórzanemi, ' solą, nieroga-
cizną, olejami i rybami.

okresie od połowy czerwca do
końca b. m. przekroczyło granicę
24.326 rolników Polaków. W tymże
okresie do Polski z Litwy przy-
było 21.175 rolników. Rolnicy
przechodzili granicę wraz z nie-
zbędnym inwentarzem rolniczym,
końmi i bydłem.

Dzięki taktowi litewskiej stra-
ży granicznej, w b. r. nie zanoto-
wano znaczniejszych wypadków
szykan ani represyj w stosunku do
rolników Polaków. Na Litwie z
rolnikami Polakami względnie do-
brze obchodzono się.

Z letnich wycieczek.
„Witajcie mi witajcie lasy...

Wasza woń i świeżość zdaje się

jeszcze pieścić i upajać”'...
A. Dygusiūski,

Kolej żelazna Wilno — Grodno
na przestrzeni kilkudziesięciu klm.
przecina niezwykle zajmującą po-
łać kraju, pociągającą rozmaito-
ścią i kontrastem rozwierających
się widoków. Dwa główne czyn-
niki tworzą tu krajobraz: rozległe,
przeważnie przez posępne bory
sosnowe zajęte przestrzenie, i mo-
zaika pól i niw małourodzajnych,
przechodzących miejscami w wy:
dmy piasczyste. Dwie zasadnicze

barwy wyciskają piętno na kolo-
rycie krajobrazu: spływająca z la-
sów i łąk zieloność wszelkich od-
cieni i żółcizna piasczystych prze-
strzeni. Obserwowana z okien

wagonu okolica opromieniona słoń
cem sierpniowem, niemało posiada
wsobie Życia i światła, uroku i
wdzięku. Wzrok błądzi wśród
przebogatej gamy obrazów tak
bardzo swojskich, tak drogich ser-
cu każdego, kto nie jest obojętnym
Na przejawy piękna rodzimej przy-
rody, kto pierwiastki « tego piękna
Wyczuć potrafi zarówno w pachną-

cych łanach złótych łubinów, jak i

w tchnących melancholją rudych
ścierniskach, kto w stanie jest

oderwać się od szarej rzeczywi-
stości codziennej w obliczu bez-
miernej ciszy zadumanych borów
sosnowych, zdziczałych,  tajemni-
czości pełnych, ostępów puszczo-
wych, kto nie umie oprzeć się
rzewnemu wzruszeniu na widok

ślicznych błękitnych,
jeziorek,

rozsia-

naprawdę
granaiowych, zielonych
wśród obszarów leśnych
nych.
W miarę zbliżania się do stacji

Marcińkańce krajobraz się zmie-
nia, staje się mniej urozmaiconym,
wyzbywa się.pogodnego uśmiechu,
iakby smutnej rezygnacji nabiera.
Jako charakterystyczny rys miej-
scowości, występują białe i żółte
piaski głębokie, upstrzone jałow-
cem i nędzą sośnianą, tu i owdzie
całkowicie roślinności pozbkawio-
ne. Pustkę i martwotę piasków
wydmowych przerywają ciągnące
się hen daleko, opierające się o
brzeg puszczy zarośla i lasy sosno-
we o mocno suchotniczym, nużą-
cym oko wyglądzie. Na skraju la-
sów wśród topielisk. lotnego pia-
sku rozsiadła się zapadła i głucha
stacja Marcińkańce, — punkt wyj-
ścia kolejki leśnej, przeprowadzo-
nej przez Niemców dla celów ra-
bunkowej trzebieży bogactw pusz-
czowych. Eksploatacja puszczy,
chciałoby się myśleć planowa i
racjonalna, trwa i dotychczas, o
czem świadczy znaczna ilość o-
brobionego materjału drzewnego,
co się również odzwierciadla i na
fizjognomji samego objektu „za-
gospodarowania”, bezlitośnie prze
trezbionego i zniszczonego.

Aby się bliżej zetknąć z pusz-
czą, należy przebyć na piechotę
kilkanaście kilometrów dość u-
ciążliwej drogi, monotonnej w jej
przebiegu przez ponure bory so-
snowe, malowniczej natomiast i
interesującej w miarę przenikania
i zagłębiania się w serce kniei, Im

bliżej wnętrza wielkich lasów, tem
więcej odsłania się kalejdoskopo-
wo odmiennych obrazków, tem
więcej płynie niewysłowionego
czaru z dziewiczości i prymityw-
ności otaczającej przyrody.

Objęte mianem „Puszczy
Bersztańskiej” olbrzymie komple-
ksy leśne stanowią teren niejedno-
lity, niezwykle pod względem
fizjograficznym ciekawy. : Poza
mnogością  asocjącji roślinnych
rzuca się w oczy pewna oryginal-
ność w powikłaniu zespołów ro-
ślinnych która niesamowite czę-
stokroć efekty krajobrazowe daje.
Oto pogrążony w nirwanie bór
sosnowy, poprzerzynany pasami
beznadziejnych piasków, gdzie no-
gi grzęzną, gdzie nawet jałowiec

nie chce rosnąć. Tuż w bezpośred-
niem z borem sąsiedztwie — leśne
baśniska, porosłe bujną wegetacją
błotną z krzaczastą wierzbą u
brzegów. Opodal wilgotny las

mieszany tworzy do tego stopnia
zwarte masy drzew i plątaninę
krzewów przeróżnych, że niespo-
sób wprost myśleć, by się prze-
drzeć przez. te nieprzeniknione
gęstwiny.Tu i owdzie wdzierają się

wgłąb puszczy rozległe małodo-
stępne łąki, stopniowo przecho-
dzące w lasy tundrowe. Przystro- .
jone białopienną brzozą i czarną
olszyną z rozsianemi na nich sto-
gami siana, bardzo przypominają
obrazki poleskie. Zwały i wywro-
ty wyrwanych z korzeniami wie-
kowych okazów nadają charakte-
rystyczny wyraz lasom liściastym
z domieszką świerku, który wyka-

zuje tu tendencję grupowania się
w zbity, otulony " półmrokiem,
gąszcz świerkowy, dokąd nie prze-
dostaje się promień słońca. Jeśli
chodzi o estetyczną wartość kraj-
obrazu, to przedewszystkiem uwa-

gi są godne harmonijne połączenia
sosnowo-brzozowe, czy to w po-
staci wyciągających ku niebu swe
korony wyniosłych pni sosnowych
o zabarwieniu połyskującej miedzi
w otoczeniu białych gajów brzozo-
wych, czy to w postaci wegetacji
na przecudnym liljowym kobiercu
wrzosowisk.

Wyobrażenie o dziewiczej, dzi-
kiej i surowej przyrodzie, dają u-
roczyska mszarów i trzęsawisk,
zajmujące w puszczy bezmierne
obszary. Krajobraz tych tundro-
wych przestrzeni — to uginające
się pod stopami rudawo-szare pod-
ścielisko mchów i  torfowców

wszelkiego rodzaju, to wiotka
anemiczna brzezina, rosnąca na
jedwabistych moczarach w towa-
rzystwie karłowatej sośniny, to
ponuro i groźnie sterczące nagie,
dawno obumarłe pniaki sosnowe,
to wreszcie jakiś przedziwnie
rzewny smutek, spływający od
tych zapadłych uroczysk. O świ-
cie, gdy na horyzoncie zarysowują
się zaledwie refleksy złota pur-
pury, gdy nad bagnami unosi się
mgła srebrzysta, gdy z niedostęp-
nych rojst odzywa się metaliczny,
do głębi przejmujący klangor żó-
rawi, tundra natenczas niezatarte
wywiera wrażenie. Rześkość i
świeżość powietrza, kojąca cisza i
spokój wielkich przestrzeni, wresz

cie odbierane od Matki-Przyrody
wrażenia—pozwalają oderwać się
od rzeczywistości i o wszystkiem
zapomnieć.

Niemałą atrakcją „Ruskiej Pusz-
czy”, — tak lud miejscowy ten
kompleks bagien nazywa, — sta-
nowią grupy niedużych modro-
okich jeziorek, trudnych do zwie-
dzania z powodu niełatwo dostęp-
nych brzegów. Bez orjentującego
się w miejscowości przewodnika
wycieczka do niektórych z nich
jest przedsięwzięciem dość ryzy-

kownem. Większych rozmiarów
jeziorka łączą się z sobą sztuczne-
mi kanałami, tą drogą oddają swe
wody wpadającej do Niemna
Kotrze, Wspomniane jeziorka nie
należą do rybnych, jedno z nich
tylko „Okoniowe'”, jak wnosić
można z nazwy, stanowi wyjątek.

W gęstych zaroślach trzcinowych
ukrywają się całe roje kaczek, w
zapadłych uroczyskach, okalają-
cych jeziora, gdzie się nie spoty-
ka śladów człowieka, trzymają się
żórawie.

Idąc od Marcinkańc wzdłuż to-
ru kolejki, nie napotykasz na prze-
strzeni z górą 20 klm. ani jednego
osiedla, ani jednej żywej duszy.
Puszcza bierze cię w swoje wła-
danie; odsłania ci wspaniałość

szczegółów swej szaty, zachęca
do obserwowania przepychu jej
piękna. Droga przez puszczę nie
byłaby męcząca, gdyby nie oko-
liczność, że wyczerpał się zapas
wody i pragnienie dotkliwie po-
czyna dokuczać. W trakcie roz-
myślania nad przydatnością do

м S Ei į

picia wody z Korty, dochodzą mo-
ich uszu dalekie glosy ludzkie i
szczekanie psa. Posuwanie się w
kierunku tych glosėw doprowadza
do rzuconej wśród puszczy osady,
„Ogorodnikami“ zwanej. Tu mię
czeka wypoczynek i nocleg w do-
mu sympatycznego gospodarza Jó-
zeła Sakowicza, któremu prócz
miłej gościnności zawdzięczam
wiązankę cennych wiadomości,
dotyczących puszczy. J. Sako-
wicz —starzec lat przeszło 70-ciu
— zna dokładnie tereny wielkich
lasów, czuje się w nich jak u sie-
bie w domu, był bowiem przed
wojną gajowym. Opowiada, że
ojciec jego w roku 63-im dostar-
czał żywność ukrywającym się w
puszczy oddziałóm, jak z narracji
jego wynika, i dotychczas żyją lu-
dzie, którzy potrafią wskazać
miejsce zapomnianych mogił po-
wstańczych.

Ogólny obszar lasów Bersztań-
skich, według słów mego rozmów-
cy, ma wynosić przeszło 30 tysięcy
ha. — Z gatunków świata zwierzę-
cego na szczególne odnotowanie
zasługują dzik i łoś, ostatni jednak
jest tu rzadkim okazem. Ptactwo
błotne dostojnie reprezentują: głu-
szec, cietrzew, słonka i czarny bo-
cian.

Nazajutrz wczesnym rankiem,
opuściłem „Ogorodniki“, by uzu-
pelniė wraženia dnia poprzednie-
$o. Chciałem wsłuchać się w pieśń
puszczy. ws

acław Od
W sierpniu 1932 roku.I
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DZIENNIK WILEŃSKI

NOWY SEZON-NOWE CENY:
DLA PAŃ:

 

Do wynajęcia pokój MIESZKANIE dwupoko-
umeblowany z wygodami jowe lub 2 pokoje.
na życzenie dobre obia: SKLEPU połowę tamże

dy Objazdowa 6 m. 7. do wynajęcia.  Domini-
9566—1 kańska 14. Wiadomość u

dozorcy. 9595—3

 

 

DŁASDZIECE: DLA PANÓW:
2 uczenlce lub 2-ch ucz-
niz młodszych klas przyj POKÓJ ładny, słoneczny,
mę na mieszkanie z ca- z wygodami. Arsenalska
łodziennem utrzymaniem 6—8 9599—1
Pianino, wszelkie wygo
dy, opieka troskliwa. Wi-
leńska 31 m. 5. 9554—1 > pOKOJE bez mebli

potrzebne samotnej oso-
bie. Oferty pisemne z po-

Mieszkanie osobny do- daniem ceny Śto Jakób-
mek z ogrodem3 pokoje, ska 10, ш‚ 2 — Mako-
elektryczność. Zwierzy wiecka. 9598
niec, Fabryczna Nr. 40.

9531—0

 

        
Fason 1937-16

Czarne lub bronzowe półbuciki
trwała skórzana podeszew.

Fason 9875-03

Pantofelek na paseczku z najlepszego aksa-

miłu, wysoki obcas. Elegancki i praktyczny,

zastępuje zamszowe obuwie.

Fason 1345-03
Skromny i elegancki półbucik prunelowy
na półwysokim obcasie. Do każdej sposob-

Fason 3661-00
Najmłodszym wygodne buciki, które nie
przeszkadzaja rozwojowi nóżki,

Nr. 20-26 męskie +

DO WYNAJĘCIA miesz-

 

       

 

ności. kanie 3 pokojowe z
UCZNI przyjmę na mie- kuchnią ul. Popowska

szkanie z całkowitem u Nr. 22. Wiadomość m. 6.

trzymaniem. _ Miekiewi- 9592

„A Żem „= cza 37, m. 19. 9551—00 Ž

LOKATA dla uczenic
Uczenice przyjmę na Mostowa 5—7. Troskliwa
stancję lub odnejmę 3opieka, konwers. francu-

:
pokoje umeblowane z ska i niemiecka. 9593

-
utrzymaniem. Arsenalska

Nr. 27-34 Fason 3672-22 Fason 2945-11 Fason 9875-05 Fason 9977-27 6 m. 5. 9527—1 pony —

Buciki dla chłopców, z czarnego lub bron- Na zakupy i do codziennego użytku - wy- Elegancki czarny pantofelek lakowy nawy- Bucik z czarnego boksu 7mocną podeszwą, PRZYJMĘ uczącą się

zowego boksu lub mocnego  dullboksu. godne i trwałe pantofelki z czarnego lub sokim obcasie. Odpowiedni do tańca i na wygodny w noszeniu. panienkę na kieszkanie

Nr. 35-38 Zl. 16-- bronzowego boksu, wizyty. J-34-Po, Pokój do wynajęcia dl: . całkowitem utrzyma-
pań lub uęzni-nic kl. młod "'em na dogodnych wa-
szych Kalwaryjska 35—1. runkach. Troskliwa opie-

gr-3 ka, pomoc w -naukach,
fortepjan. UL. Pilsudskie-
go 34—4, M. Iwanowska.

o wyboru.ajcie z naszego obfiteg
Do każdej pary obuwia—odpowiednie pończoszki. Korzyst

   

 

Kupię dom na prowincji —
EESTIEEE ZAKŁAD nieduży, niedaleko stacji

Wnęk, е Pokój słoneczny such: 9589—1

JUGOSŁAWJA UROLOGICZNY | |sisensiOle >cena z Walosrępującen wej
D-ra msd. 301—CH stracji „Dziennika Wileń- ani: AOR EC

KRAINA SŁOŃCA, OWOCÓW I TANIEGO IDEALNEGO WYPOCZYNKU. Wiłkomierska. Nr.3m. 11. PRZ i я

lub w P. B. P. Francopol, As9ГЭ łodziennem utrzymaniem.
Opieka troskliwa. Na
miejscu pianina, ogródek.

Żądajcie intormacji | prospektów bezpośrednio w hotelach, SB oc”

Warszawa, Trębacka 9, tel. 206—73.
BOGUMIŁA ENDELMANA

   

  
   

     

 

JELSA, HOTEL JADRAN
Hotei położony nad morzem, wśród jodłowego lasu

zapewnia idealny wypoczynek.
Ceny łącznie z podatkami Zł.8,50—9,50.

we wrześniu „ 7,50—8,50.

Plerwszorządna kuchnia.
Wspaniałe kąpiele słoneczne i morskie.

BASZKA, WYSPA KRK.

Wspaniała 2 kilometrowa plaża piaszczysta.

Kąpiele morskie i słoneczne. Szczególnie zalecane

dla dzieci.

TOW. JADRANSKA

 

   

   

  
  
      

  

MIASTO HVAR, HOTEL ROVACZIC.
Wspaniałe położenie nad brzegiem morza.

Zupełny komfert.— Doskonała kuchnia.

Ciepłe kąpiele morskie.

Pokój z pełnym utrzymaniem Zł. 9—12,50.

  

HOTEL GRANDICZ, BASZKA.
Komfortowy, pięknie położony pensjonat.

Pokój z pełnym utrzymaniem Zł. 11,—
Po sezonie „9,50
 

PLOVIDBA, D. D.
USZAK.

Podróż kie po Adrjatyku wzdłuż Jugosłowlańskiej Riviery napierwszorzędnych,

cach. kanadų korwasikzejć ee we wszystkich kierunkach morza Adrjatyckiego, do wszystkich kąpielisk

i letnisk wybrzeża jugosłowiańskiego a także do Albanji i Grecji, i z Suszaku,

komfortowych parow-

Triestu I Wenecji.

WARSZAWA, Zielna 35 tel. 254-30

CHOROBY NEREK, PĘCHERZA i DRÓG
MOCZOPŁCIOWYCH

Komfortowe pokoje pojedyńcze I wspólne.

 —

Wilno, ul.

upozow

 

 

  

DO POMNIKÓW WIECZNE FOTOGR.
BR. BUTKOWSCY,

Ad. Mickiewicza 28.
Zaszczyc. uznan. Ich owiątobl. Papieżów
Piusów X i XI Wykon. pocztówek, legi-
tymacji, portretów, grup etc.—Misterne

„ WSZ. nowości.

MEBLE
rzędnej jakości
poleca firma:

 

DO WYNAJĘCIA miesz-
KUPIĘ do dziesięciu kanie sześciopokojowe z
hektarów ziemi

 

ek najchęt- wszelkiemi _ wygodami.
niej zabudowane, nieda- Zygmuntowska 20. Wia-

leko kolei. Oferty ze domość u dozorcy. 9564
wskazaniem ceny skła-
53 Wa DRE nę
ziennika dla Chemen-

towskiej. 9576 MIESZKANIA 3 i 4 po-
kojowe do wynajęcia.
Pióromont 10 — dozorca
wskaże 9562—2

KAMIENICA 3-ch piętr.
do sprzedania w Wilnie
blisko centrum — docho- й
dowa niedekretowa. POKOJE pojedyńcze z
Dług Bankowy 4 tys. wygodami, niekrępującem
dol. PE gotówką 15 wejściem do wynajęcia.
tys. dol. Pośr. wykluczo- Mickiewicza 46—14. 9567
ne. Informację: Wilejka
Pow. Adwokat J. Stec- LS

9555—2 MIESZKANIE 5 pokojo-

 

Ul. Piaskowa 1—2 (obok
gimn. SS. Nazaretanek).

9600—0

  

PRZYJMĘ uczące się pa-
nienki na mieszkanie z
całodziennem utrzyma-
niem. Ceny dostępne.
Wielka 2 m. 9. 95350

PRZYJMUJĘ UCZNI z
całodziennem _utrzyma-
niem, na dogodnych wa-
runkach. Opieka zapew-
niona. Mickiewicza 44 m.
17, Malinowska. 9568

  “ _ kiewicz.

Dobra usługa. — Ciekawe, korzystne podróże ryczałtowe. — Pierwszorzędna kuchnia. b. ŁOKUIE | ; '

Żądajcie aoiełazckprospektów | informacji w Dyrekcji Towarzystwa Jadranska Plovidba D. D. Suszak, Wilno, DKUCIE SK23. we z "=" do.wynaję. MIESZKANIE 4-0 poko-

w P. B. P. Francopol, Warszawa, Trębacka 3, tel. 206—73, w blurze Putnik w Belgradzie oraz wes Ceny_ bardzo niskie. r"Mieszkania |Г E = PRES 8 jowe Ro erakaoiK -So- į

zagranicznych biurach podróży.
o 31740 ° I valibis SE SSA 336 snowa ( SOBA,

ASTLONTA:za" A ё

 

 

w arcywesolym WEWTRATWETORZOEZAD
|

przeboju c 0 R A E Ww Y. , Uczenice przyjmę na POKÓJ z elektr. i wygo- POKÓJ do wynajęcia z )
LEKARZE 4 pelne utrzymanie, z uży- dami dla intel. do wyna- wszelkiemi wygodami i

* wainością fortepianu. U! jęcia M. Pohulanka, 14— używalnością telefonu.
EEK Podgórna 1 m. 6 Roglń- 5 (w podwórzu) od 3—5 Mickiewicza 19—24. Do-

Niebywały podwójny pro:
1) Ulubienica publiczności Anny Ondra

istrz ekranu IWAM MOZŻUCHIN > dramat miłosny. W rol gl. kobiecej prześliczna

a mówionem Sierżant X Suzy Vernon. Na 1-szy seans ceny zniżone. Po-

DZIŚ!
gram|

2) Genjalny
w pierwszem swojem arcydziele

 a <HELI

o. cHELI OS»
ulica Wileńska 38, iei. 528.

 

wano CASINO
Wielka 47. tal. 15-14.

sklego—postać Dziecka
ulicy— w filmle

2) Znakomita

Dziś! Szampańska ko-
medja dźwiękowa

Dodatki dźwiękowe.

DŹWIĘKOWY KINO-TEATR į
«HOLLYWOOD» i

MICKIEWICZAM22.
iTOTO DZE WRECZ

DZWIĘK. KINO-
TEATR «PAN»

Ul. WIELKA 42. Tel. 528.

chu, humoru | wesołości!

2) „Mistrz

TR 3 I 1 L l i + | mi superfllmdźs ię-

a
seansie).

 

 

PIAA

] w Wilnie polski sklep robót wojsko-

kdyny wych, artykułów podróży i sportu

p. f. „LECH“
Wieika 24

 

iś'I!

IECKO ULICY
Wielki podwójny programi!! Dz

DZ
wiazda ekranów świata

OLGA CZECHOWAw filmie p. t..

 

Dziś ostatni dzień! Precz z tęsknotą I smutkiemi! Dziśl Wielka epopea śmie-
Potrójny

dźwiękowych: 1) „Mężowie I żon

jest w stanie powstrzymać się ©

nych pomysłów! „Niezwykłe sceny,
wybuchów

Jutro premjeral Wielki podwójny program!
ezczelnošci“ šwieina komedja z žycla zakulisowego ©

Dziś Najnowszy 100 proc. dźwiękowiec! Na otwarcie jesienne

kowo -śpiewny p. t. „OGIEN“

W rol. gł. nieporównany bohater

czątek seansów o g. 4, ostat. s. o g. 10,20.

1) Ujrzycie postać żywą,
w roli tytułowej

„TajemnicaPani sd od '5 groszy. Początek

10, w dnie świąteczne od godzinie2-ej.

W ro'. gł

seans 10,15.

 

program. Niezrównani komicy Świata

2) „Gubernator na Inspekcji”,

pobudz. widzów do paroksyzmów śmiechu!
w dnie świąt. o g. 2ej. Ceny od 30 gr.

Przepiękny sensacyjny dramat w 2:ch ser]

NAUKA į

Nauczycielka wyjedzie
na wieś przygotować u-
cznia do | ki. gimn. Świa-

 

 

 

 

poleca dla młodzieży szkolnej: mundurki, : EE Waką : к ао Eno,

pcz safomewe, kepkt Kosz,zg,| | zee: Reis Melene оооа| Nine tere, o
Oryginalne kożuszki zakopisńskie. POŁUDNIE POLSKI. — JESIEŃ CIEPŁA. son: 16 — 12 Ea

Ceny najniższe. Tańszy sezon jesienny. 17699—i а 8

__
_

<на

$ MATERJAŁÓW PIŚMIENNYCH EpasDNA WA Nauczycielki

e
ę, kanapę, mebelki sa- wychowawczyni, młodej

44 lonowe, wannę. — о- genasaulEis

„E LE b N U R A Sprzedaż brym stanie. Giedymi Eanų Wyd
Wilno, ul. Św. Jańska 1.

 

  

   

   

nowska 16 — 2. Zwierzy- gąne referencje, konwer-

 

 

urocza | rozkoszna
Nad program: Doskonałe dodatki dźwiękowe. Ceny

O

EEEE

realną-wyczarowaną z mroków życia amerykań-

Sally O'Neil.
seansów o godz. 4, 6,8 i

——— ZE W EZ ZKEWE EEREKE P TTTKTP ALIENATTATSNKP

<ZDRÓJ MIŁOŚCI»
Ceny miejsc na wszystkie seanse: Parter 40 groszy. Początek seansów o godzinie 4, ostatni

BETTY BIRD, OSKAR MAR-
JON, ROBERT GARYSON. Nad program:

Flip i Flap
3) „Pułkownik I jego sługa". NIK T nie

śmiechu podczas słuchania i oglądania tych filmów! Deszcz fenomenal-
— Początek o godz. 4, 6, 8 10,15,

w najnowszych
100 *%% filmach

1) „Król walca” dramat z życia wielkiego kompozytora Jana Strauss

bfitująca w kapitaine pomysły i zabawne sytuacje.

SERETTRRSTS

o sezonu nakładm dużych kosztów wyświetlamy olbrzy-

(1 sza serja „W OGNIU I ZIEMI", 3-ga serja „WOJNA Z PODPALACZAMI".
aen 12 aktsch (całość w jednym

Tim Mac Coy I Marjon Shockley,

OZ
OOO O O W

A

ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY

D-ra TARNAWSKIEGO
w Kosowie k. Kołomyj! (Młp)

Otwarty do listopada.

Cierpienia chroniczne, przemiany materji, tra-

| PRACA |
 

 

ESTSOIsINN

liwy
Lukai

dla zdolnych zastępców.
Fachowość zbyteczna.
Po okresie próbnym sta-
ła - płaca. Zgłoszenia

„POLREK*, Lwów,
Zimorowicza 15.

447—1

  

rok szkolny zeszyty, bruljony, bloki SKŁAD niec. Od 3 — 8 pp. 9570
eo teczki,toznistey, K TŁ= Fartepianów a а ;?:11;4':';;"::‘:;;:"{;“8‚'::' OE ВО

PB dai >Sasirai z 324 Pania, ty listowne: maj. Kosty- do zakładu fotograficzne:
y 1 fislamuji P i A KIKA "ki p. košeieniewicze pow. go „Ars“ Tatarska 1—13.

х ae nina Wilejski M. P. K. iub O- 9565—0

pLCRA K. DĄBROWSKA „ Zupelnie sobiste Wilno, ul_ Św.

aririali ы (F-ma istnieje od r. 1874) wiało: Jacka 3. 8B6—0

Wi 1? LILIE | (MÓW Wilno uł Niemiecka3m.1 i KZ POWAŻNA
—2 į R) FO

gwaran- firma zajmująca się win-

SIĘGI Przychodu i Rozchodu uwzgłęd- ; NAUCZYCIELKA — ро- е дса. z

RL... sł izbę Skarbową w trzech gru-|] Kupię 30 ha ziemi w 1wz trzebna na wieś przygo-PE ai:

bościach w cenie Zł. 4, 6,50, 7,50. pow. Białostockim lub jowska 4. H. Abelow. t0W2€, do I klasy Naza- Ka sh zaępdóW w

KWITARJUSZE do komornego i umowyJĄ stronach Białowieskich I * retu. Telefonować 13-63. „u; y Raczypospolitej

najmu lokal! własnego nakładu Wolkowyskich. Szczeg0- GEROS 9582Będą rozpatrywane Olei:

poleca: 387—0 o|] owe wiadomości: Wilno, ty takich tylko kandyda-

 

  

 

   

Wł. Borkowski
Sklep Materjałów Piśmiennych

WILNO, MICKIEWICZA 5, — TEL. 372.
da,

 

będzie słynny zespół BANJOLOWO-JRZZOWY

—dyr. ażpabiiczności p. H. Torwirta

Zespół ten dotychczas cieszy! się ogremnem

powodzeniem w większych miastach Polski

1! znany jest z koncertów Radjostacji Poznań-

„ skiej. e,S od a phPre

i od 21-ej do 1.30 w nocy, na ry -

mie aa 8 DYRE4CJA.

innych rzeczy. 

Zwierzyniec ul. Miła Mr. 3
m. 4 dla „Lokatorki*.

403- 0

 

Sprzedaje się folwark
6 km. od Wina, prze-
piękna pozycja, las, wo-

zabudowania,
Odpowiedni na letnisko.

 

Niedrogie źródło nabycia
ubrań, płaszczy, materja-
łów bławat., odkurzaczy,
wentylator. kas ogniotr.,
samochodów, mebli oraz

327—0

 

KURSY KROJU,
szycia, robót ręcznych

i modelowanie

$. StefanówiczÓwAy
Wielka 56, m: 3.

      

  

BLACHA:
|- OCYNKOWANA!
SKŁAD FABRYCZNY ||

J.CHELEM sex!sad,

RESTAURACJA 322| Dowiedzieć „się w Re-@ | ||R Zapisy uczenic codzien-

EMIANSKA“ dakeji „Dziennika Wii.“ „WilnosiKotoka16kM nie oprócz į

„Zł od 2 do 4. gr3 |

Wlino, ul. Mickiewicza 9. Tel. 1282.
ESSIKSEK

LIKWIDACJA
Mamy zaszczyt zawiadomić Sz.Publiczność,

iż z dole 1 = września uruchomismy bufet SĘ A 30 SER era same ZGUBY

systemem barowym po cenach znacznie znl- iskupia 4, tel. -10, 4

żonych, oraz w lokalu naszym koncertować| Tanio! Dobra  okazjali godny kllo 2,60
małosolone SKR- WEKSEL in blanco

kilio 3 zł 72 sumę 500 zł. z wysta-
wienia Julji Arciszowej

poleca ZWIEDRYŃSKI — uniewažniam.  Stani-
sława Wojciechowiczów=

wiieńska 28 z Si 05840

Masło

tów, którzy powołają się
przynajmniej na po-
ważne referencje. Zgło-
szenia należy kierować
pod „WK. 371" Towarzy-
stwo Reklamy Mosse,
Warszawa, Marszałkow-
ska 124, 121

Potrzebna  ekspedjentka
do sklepu z kaucją 300
zł. Mickiewicza 37, m. 19.

9588—0

 

Potrzebni woźny-eks-
edytor I maszynistka-
asjerka. Piśmienne o

ferty szczegółowe nadsy-
łać do Spółdzielni „laży-
pol", Niemiecka 4 m. 20.

Ir. med. Cymbler
WENERYCZNE,SKÓRNE,
MOCZOPŁ. Tel. 15-64,
MICKIEWICZA 12, róg
Tatarskiej, 9—2 i 5—8.

Dr. Sz. Bernsztejn
Choroby skórna wene
tie 1 moczopłciowe

1 i od 4—8 pp.
Mickiewicza 28, m. 5,

 

Dr.Zeldowicz
CHOR. WENERYCZNE,
MOCZOPŁ. I SKÓRNE
9—1 i 5—8 w, tel. 2-77.

B-r Zeidowiczowa
kobiece, weneryczne,
dróg mocz., prz. 12—2
i 4—6. ul. Mickiewicza 24,

704—0

I. Biumowicz
Choroby weneryczne,
skórne i moczopiciowe.

ul. WIELKA 21,
tel: 921, od 9—1 i 3—7.

Niedziela 9—1.

 

|  AKUSZERKI

 

AKUSZERKA
MARJA

LAKNEROWA
przyjmuje od godz. 9 do
7 w. Kasztanows 7, m. 5,

WZP69

 

AKUSZERKA

ŚMIAŁOWSKA

przeprowadziła się.
Garbarska 1, m. 16, róg
ul. Mickiewicza. — Tam-
że gabinet kosmetyczny
z: cerę, usuwa
odawki, kurzajki i wą-

dry. 702—00

Ti)
SPRAWY
MAJĄTKOWE h

Do sprzedania

NA RATY
działeczki ziemi pod let-
niska po 10 gr. kw metr.
oraz centrum z budyn-
kami przy szosie Wilno—
Warszawa. Miejscowość
sucha, zdrowotna, wyso*
ko położona, otyczona
sosnowemi lasami. Do-
jazd na miejsce autobu-
sem o 45 minut prawie
co godzina. Kościół świa-
tło elektryczne, telefon,
policja na miejscu, Mają-
tek Pełuknia, właściciel-
ka Różańska lub Wilno,
Bakszta 10, ш. 4 od 4—5

po poł.

ska. 9533—0 popoł. 9536

S ы 3 POKOJE z wygodami
Mieszkanie 2 pokoje z z używalnością kuchni
kuchnią do wynajęcia. Pańska 4 m, 7. 9581
Słucka 17. 9487.

  MIESZKANIE do wyna-
jęcia od zaraz 4. 5. 7 po-2 duże ładne pokoje |*, +

umeblowane do wyna- o CEо-
jęcia. Mickiewicza 31, "ana 2. Dokofex 2879
m. 4. 9511—1
 

-— MIESZKANIA do wyna-

Pokój 1 lub 2 ładnie jęcia od zaraz3 pokojo-

umeblowane poszukuje sj * wygodami. Krakow-
samotny. Zgłoszenia čo *** 51. Dozorca. 9579
Administracji pod „nie-
krępujący“. 9543—0

POKOJE 2 jasne i maly
umeblowane. Do odnaję-
cia. Śniadeckich 3 m. 18.

9578

 
 

 

2 pokoje z balkonem
ładnie umeblowane do
wynajęcia. Telefon. Arse- —.
nalska 4 m. 5. 9545—0

DO WYNAJĘCIA 5 po-
kojowe  odremontowane

Е słoneczne mieszkanie z
2-3 pokoje z kuchnią „jkonem. Wiłkomier-
elekt. wan. do wynajęcia
Suwalska 7 m. 6. ) ska 11. 0549

9546—0

 

 

MIESZKANIE 3 pokojo-
Do wynajęcia we z kuchnią do wynaję-

cia. Elektryczność, zlew.
w domu Nr. 6 przy ul.
Gimnazjalnej, obok Sądu Aatokokoy а
Okręgowego i Gimn. Le-
lewela 4 i 5 pok. miesz-
kania, ze wszelkiemi wy POKÓJ do wynajęcia.
godami. 9523—3 Pańska 27, m. 1, róś

Montwiłłowskiej. 9573—2

 

 

Do wynajęcia pokój u-
meblowany z używalnoś-
cią wanny, telefonu z ca-
łodziennem utrzymaniem
solidnemu Zawalna 22 9
miesz. 8. 9519—0 "”

DO WYNAJECIA 3 u-
Do wynajęcia 2 mie- meblowane pokoje z uży-
szkania. 4 pokojowe — walnością kuchni lub je-
50 zł, 3 pokojowe—40 zł. den. Zakretowa 11 m. 3.
Filarecka Nr.43. 9552-00 9577—1

2 MIESZKANIA
z 3 pokoi, kuchni i we-
randy, ul. Konarskiego 40

9571—2

 

 

 

Nauczycielka _ gimna- UCZENICE lub  uczni

zjum przyjmie na stan przyjmę na stancję. Za-

cję uczeniee na dogo kretowa 11 m. 3. 9577—1
gnych warunkach. Opie-
ka zapewniona, pomoc
w naukach. Fortepian na е
miejscu. Zakretowa 9—1 ZO AI

 

 

od 2-6 pop. 9541--1 © uczniów, opieka, wikt
zdrowy, — lekcje, for-
tepian, — Wilno, Mo-

9556Do wynajęcia niedrogo stowa 23 m. 7.
6 pokojowe =mieszkanie
ze wszelkiemi wygodami
rzy ul. Zawalnej 60. MIESZKANIE 5 pokojo-
iadomość u dOZOrEy wę z wygodami i ogród-

domu —0 © kiem do wynajęcia. Gie-
dyminowska (Zwierzy-
niec) 16, m. 1. 9575—1

 

 

Mieszkanie—9, 5, 3 po-
kojowe 1 magazyn do
odnajęcia. W. Pohulan- OD 1 września rb. do
ka 9. Informacje u do wynajęcia 5 pokoi z
zorcy. 9550—0o kuchnią i z wszelkiemi

wygodami na parterze,
ul Św. Anny 7, m. 1,

9558

 

 

PRZYJMĘ uczące się pa-
nienki z całodziennem u-
trzymaniem, na miejscu
ianino — (konwersacja POKÓJ umeblowany
rancuska, pomoc w nau- wielki ładny dla solidne-

 

kach). Królewska 5—3. go Pana do wynajęcia.

Marja Ottowiczowa. ul. Niemiecka 3. m. 11.
9454—9 9597

* robi

wiedzieć się tamże od
16—18 codziennie. 9526

 

Przyjmę 2 uczni na mie-
szkanie z utrzymaniem.
Opieka zapewniona. Ka-
sztanowa 4 m.1. 9587—1

W ogródku 5-cio pok.
domek z werandą i wy-
odami do _ wynajęcia.
asna 15 (Zwierzyniec).

9585—0

DO WYNAJĘCIA 6 pok.
mieszk., eleganckie, sło-
neczne, teraz odnowione,
ze wszelkiemi nowoczes-
nemi wygodami, w ład-
nym domu. Ul. T. Zana 7
m. 4. 9596—0

Mieszkania 5 i 3 poko-
Jowe do wynajęcia przy
ul. Lwowskiej w domu

Nr. 11.

POWIADAMIAM
Sz. Klijentelę, że praco-
wnia pończoch i repera-
cji przy ul. Trockiej Nr.1,
została przeniesiona na
ul. Wileńską Nr. 7.

9591—0

  

 

  

Uwadze czytelnikom po-
leca się jadłodajnię św.
Zyty, ozGiOZŁOWA --
w której nowa kucharka

zdrowe i bardzo
smaczne obiady. 9590—0
ннн

Stare obrazy
olejne odnawiem ire-

stauruję.
Ludomir Moczyński

ul. Połocka Nr. 4, m.9.

|Uwadzeszkój, in:|
ternatów, osób po-
szukujących uczniów
na mieszkanie, wy-
najmujących mieszka-

nia, pokoje i t. p.

 

nika Wil." oraz do
wszystkich pism bar-
dzo tanio załatwia
Biuro Reklamowe Ste-
fana Grabowskiego
w Wilnie, Garbarska 1,

tel. 82.

DRUKARNIA
I INTROLIGATORNIA |

Mi ZWIERZYKKIEGO. °
Mostowa UI. 1. Tel' 12-44

PRZYJMUJE DO DRUKU

DZIEŁA, BROSZURY

BILETY WIZYTOWE,

ZAPROSZENIA, :

I RUŻNE KSIĄŻKI.
DO OPRAWY
WYKONYWA

PONKTUALNIE.-

DUDNI
Į

 

 
———

Wydawca; ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI,

 
Drukarnia A, Zwierzyńskiego, Mostowa 1.
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Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAW. NIECIECKI.
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Ogłoszenia do „Dzien |


