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| Egzamin maturalny przy gimnazjum.

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem

Rok XVI.

DZIENN
Wilno, Niedziela 4 września 1932 r.
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INŻYNIEROWEJ

MARJI KRUPKOWEJ
w dniu 5 września b, r o g. 10ej rano w Kościele Najswiętszego Serca @

Jezusowego zostanie odprawlone nabożeństwo żałobne

Q czem zawiadamiają krewnych i przyjaciół

Mąż, Slostra ! Dzieci.
   

 

W drugą bolesną rocznicę śmierci

WŁADYSŁAWA KOŁASZEWSKIEGO
dn. 6-go września o godz. 7-ej rano odbędzie się w kościele po-Bernar-
dyńskim nabeżeństwo żałobne, na które zaprasza przyjaciół i znajomych

ŻONA.
SEATITORGA

Koncesjonowane przez Kuratorjum O. S. W.

Moedukacyjne Kury Wietiorowe
(z programem gimnazjum państwow.)

im. „Komisji Edukacji Narodowej"
pod protektoratem Polskiej Macierzy Szkolnej w Wilnie

Q 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—Zbiorowe wycieczki. Nauka rozpocznie się dn.1 września.

Sekretarjat Kursów czynny od godz 15—20 po poł. prócz
niedziel i świąt Mickiewicza 23. ( 306r1

 

 

     

 | KSIĘGARNIA
KAZIMIERZA RUTSKIEGO

WILNO, UL. WILEŃSKA 38.
Peleca na rek Szkolny wszelkie

PODRĘCZNIKI SZKOLNE
NOWE | UŻYWANE
  

 

 

ilmnazjum Kumanist. Koeduk. im. Ks. Piotra (tani
DLA DOROSŁYCH Z ODDZIAŁEM MATEMAT. PRZYROD.

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

Nauka w godzinach popołudniowych. —Pierwszorzędny zespółea.
=LG

 

 

KONSERWATORJUM MUZYCZNE WWILNIE
(Z prawami!) ul. Wielka 47 (Wejście od ul. Końskiej)

Nauka gry na instrumentach solowych i orkiestrowych. Klasa organowa.
Śpiew solowy. Wykłady przedmiotów teoretycznych. Zespoły: kame-
ralny, chóralny, orkiestrowy. Pierwszorzędne siły nauczycielskie. Se-

kretarjat czynny od god. 5 — 7 м.
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     ZWAZA
nareszcie przekona wszystkich iż najtańsze

mednegoźródło zakupu gwarantowanego i

jest pko Polska Wytwórnia Obuwia
Dam. '|, but. na gum. 14,90|D-H.W.Nowicki (M 1, buty na gumie 18,9)

»„ „„ na skorze 16,90| Wilno, WielkaJU.| „, „ „” „ skórze 22,80
„„ bueiki z cholewk. 22,70| pantofle gimnast.| „ kamasze na ‚ 24,80
„ czółenka sportowe 16,70|pantofle ranne „ gumie 23,70

Szkolne czół. na pasku 15,90|obuwie szkolne kamasze 17,90
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Nota w sprawie zajść w Opolu.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

Rząd polski wystosował do rządu niemieckiego
notę w sprawie wypadków w Opolu. 7

Szef sztabu amerykańskiego w Polsce,

" WARSZAWA.

Tel. od własn. koresp.)

WARSZAWA. Szef sztabu amerykańskiego, Mac Artur dnia 8
i 9 b. m. będzie na ćwiczeniach polowych, prowadzonych przez gen.
Rydza-Smigłego w Równem. :

Dn. 10 b. m. gość amerykański będzie w Warszawie, zaś dn. 11
zwiedzi centr wyszkolenia lotnicego w Dęblinie.

Krwawe starcie z uciekinierami do Rosji.
(Tel. od własn. koresp.)

WARSZAWA. Minionej nocy w rejonie Jaszno, około wsi

Olchówka patrol KOP natknął się na grupę mężczyzn i kobiet ucie-

kającą do Sowietów. : у
Poniewaž uciekinierzy nieusluchali wezwania do zatrzymania się,

żołnierze zrobili użytek z broni palnej, raniąc jednego z ueiekeją-
cych, jak się okazało Kaumanowicza z Łodzi. w A

Prócz tego zatrzymani i aresztowani zostali dwaj inni z pośród

uciekających. Pochodzą oni również z Łodzi.

Aresztowanie czy uprowadzenie korespon-
denta «Kurj. Poran.»

GDAŃSK (Pat). W sobotę oko- powracał, żona jego udała się do

 

 
   

    

   

   
   

  

ło godz. 14 zjawił się w mieszka-  prezydjum policji, aby dowiedzieć
niu tut. korespondenta „Kurjera się o losie męża. Tam żadnych
Porannego' redaktora  Leliwy informacyj jej nie udzielono, ©-
podczas jego nieobecności jakiś śwadczając, że Oslowa: już niema
Osobnik, oświadczając, że musi mu w biurze. _ -
doręczyć list. W kilka minut Według wiadomości otrzyma*
później powrócił do domu redak- nych przez tutejsze czynniki pol-
tor Leliwa w towarzystwie urzęd- skie, redaktor Leliwa jest areszto-
nika policji kryminalnej Osłowai wany i znajduje się w: śmachu
zawiadomił swą żonę, że musi prezydjum policji.
udać się natychmiast do prezy- O przyczynach aresztowania

|djum policji razem z Oslowem. brak narazie informacyj. Przed
 Oslow zapowiedział ze swej stro- 2 dniami redaktor Leliwa został
ny p. Leliwie, że mąż jej powróci ostro zaatakowany przez. prasę
Wkrótce na obiad. Gdy do godziny tutejszą z powodu jego ostrego
5 redaktor Leliwa do domu nie artykułu w „Kurjerze Porannym”,

Drobne wiadomości.
Echa zajść w Hiszpanii.
BARCELONA, (Pat). Duże wra-

żenie wywołał tu epilog sprawy
księcia Karola Habsburga za ma-
nifestacje na ulicach Barcelony
w aucie, ozdobionem emblema-
tami monarchistycznemi, co do-
prowadziło do poważnych eksce-
sów.

Rząd skazał Karola Habsbur-
ga de Bourbon na karę w sumie
10 tysięcy pesetów, zwalniając go
równocześnie z więzienia. Przewi-
dywane jest jednak wysiedlenie
księcia z Hiszpanii.

„Polska Pracownia
Czapek i Kapeluszy“
Wilno, ul Wileńska 10,

poleta CZAPKI szkelne, aka-
demickie, wojskowe I inne go-
towe I na zzmówienie, a także
patki na kołnierze I trójkąty
do beretów. — Om   
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Zawiadamiamy, iž rozpoczęlišmy sprzedaž: |

ZALESIONYCH BUDOWLANYCH DZIAŁEK
PRZY SAKIYM

PRZYSTANKUPONARY
pod nazwą Miasta-Ogrodu „JAGIELLONÓW

położonego między torem kolejowym a szosą Grodzieńską.

Zwracamy specjalną uwagę na bliskość od miasta, wyjątkowo suchą

Parcele od 400 złotych na dogodne spłaty.
Informacji udziela Zarząd, Wileńska 35 m. 10, od 12—2 i od 6—7-ej.
 

 

i zdrowotną miejscowość, doskonałą i tanią komunikację kolejową i auto-
busową (14 min. od dworca).

 

 

ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY

FOTOCART
GL. MOSTOWA Nr. 3a, m. 7.

DOM SPÓŁDZIELCZY

Specjalność Portrety Artystyczne
w wykonaniu J. ROŻNOWSKIEGO artysty-fotografa, odzna-
czonego na wielu wystawach międzynarodowych. Każdego
Klijenta traktuje się indywidualnie.

į Wykonuje zdjęcia: pojedyńcze, grupowe, reprodukcje i t. d.

| wykonania Roboty Amatorskie.
Zakład przyjmuje do

Czynny od godz. 12 do 18.

 

Echa ułaskawienia pięciu hitlerowców.
BERLIN, (Pat). 5 ułaskawio-

nych hitlerowców, skazanych za
zamordowanie Piecucha. przewie-
ziono dziś nad ranem w zupełnej
tajemnicy z Bytomia do więzie-
nia w Strelitz. W Bytomiu i oko-
licy panował dzisiaj spokój. Wo-
bec tego cofnięto nadzwyczajne
zarządzenia policyjne. Prasa hi-

tlerowska zadowoliła się słabym
protestem i więcej już tą sprawą
się nie zajmuje.

W-g ogólnego przekonania,
sprawa morderców przekazana
zostanie 40 sądu zwykłego ce-
lem przeprowadzenia rewizji pro-
cesu.

Ruch monarchistyczny w Niemczech.
BERLIN. (Pat), — Wczorajsze

zebranie  Stahlhelmu, będące
inauguracją zlotu
ców, zamieni!o się w manifesta-
cyjny hołd na cześć obecnych
na sali przedstawicieli domu Ho-
henzollernów. W zebraniu u-
czestniczył między innemi były
kronprinz Wilhelm pruski, który
zjawił się w mundurze oficera
huzarów. Również przybył z
Wiednia przywódca Heimwehry
Stahremburg
E£. BERLIN (Pat.) — Stolica nie-
miecka stoi pod znakiem zlotu

 

Represje w Rosji Sowieckiej.
MOSKWA (Pat). W dniu 3 bm.

opublikowano w Z. S. R. R. rekor-
dową liczbę 14 wyroków śmierci.
W zagłębiu Donieckiem skazano
na śmierć 6 oskarżonych za kra-
dzież ładunków kolejowych na
sumę 180.600 rubli. W Moskwie
skazano na śmierć prezesa koope-
ratywy robotniczej w fabryce
„Geolizyka“ za straty na 24,000
rubli. Również skazano na śmierć
zastępcę naczelnika słacji Arza-
mas Kolei Moskiewsko-Kazań-
skiej za kradzież ładunków kole-

stahlhelmow- |

Stahlhelmu. Na ulicach widać
tłumy uczestników zlotu w mun-
durach wojskowych. Punktem
kulminacyjnym będzie jutrzejsza
rewja na lotnisku w Tempelhofie,
w której weźmie między innemi
udział kanclerz Papen oraz inni
członkowie gabinetu, — рога!ет
cały szereg przedstawicieli byłych
domów panujących z domem
Hohenzollernów na czele. W defi-
ladzie ma wziąć udział 100—160
tysięcy ludzi w mundurach polo-
wych.

«Ak

 

jowych na sumę 10.000 rubli. Na
stącji Krasnodar na Kaukazie
północnym rozstrzelano kolejarza
za kradzież 60 kilogramów oleju.
Pozatem skazano na śmierć 4
chłopów na Krymie za kradzież
i sprzedaż spekulantom 1.000 pu-
dów pszenicy i kilkuset pudów
jęczmienia, będących własnością
kolektywa oraz jednego chłopa w
okolicy Kiazania za kradzież sno-
pów. Ponadto skazano kilkadzie-
siąt osób na karę więzienia od 5
do 10 lat.

Wojna na Dalekim Wschodzie.
PARYZ, (Pat). Na skutek pro-

testu japońskiego mer Szanghaju
wydał zarządzenia, mające na ce-
lu hamowanie gwałtowności kam:
panji antyjapońskiej, prowadzo-
nej przez chiński „Związek krwi*
craz zawiesił pisma chińskie, za-
mieszczające artykuły o treści
antyjapońskiej. Do Szanghaju
przybyły wczoraj kanonierki ja-
pońskie. Okręt wojenny „Idzu-
mu“ miał zawinąć dziś również
do porłu. W ten sposób zakań-
cza się koncentracja trzeciej e--
skadry : japońskiej па wodach

Wang-Poo.
W Szanghaju panuje przeko-

nanie, že ten ruch wojenny ma
na celu atak Japonji i Mandžurji
na prowincję Jehol w najbliższym
czasie. Mandżurski minister spraw
zagranicznych zawiadomił wczo-
raj rząd nankiński, że gabinet
mandżurski zamierza przeds'ę-
wziąć odpowiednie kroki celem
uwolnienia prowincji Jehol od
band partyzanckich. Ogólnie o-
czekuje się tam ofenzywy z koń:
cem pory deszczowej.

1

Panowie i Panie

BEZROBOTNI — ZREDUKOWANI PRĄGNĄCY POLEPSZYĆ SWÓJ BYT
Możność przyzwoitego, stałego zarobkowania dadzą wam

„Zbiorowe instrukcje praktycznej
wiedzy ubezpieczeniowej”

zorganizowane w Wiinie przez jeden z najwięk-
szych Koncernów Ubezpieczeniowych w Polsce

pod kierownictwem Delegata Dyrekcji Warszawskiej Koncernu.
Czas trwania „Instrukcyj” od 10-go do 17 b.m. — Nauka bezpłatna. ilość miejsc
ograniczona — Kandydac!, którzy się wykażą wynikami zostaną po okresie próbnym
zaangażowani na urzędników Towarzystwa w służbie zewnętrznej. Oferty z krótkim
życiorysem kierować pod „Wiedza Ubezpieczeniowa" do Administracji pisma. O przy-

jęciu zostaną kandydaci powiadomieni listownie.

i r

F

lil Konferencja w sprawie Unji
Kościelnej w Pińsku.

(KAP) Konferencję zainauguro-
wał JE. ks. biskup Kazimierz Bu-
kraba odpowiedniem przemówie-
iiem, w którem nawiązał do wysił-
ków twórcy Konferencyj pińskich
ś.p. ks. biskupa Z. Łozińskiego,
zaznaczając swe gorące życzenie
kontynuowania Jego dzieła. Na-
stępnie w kościele katedralnym
ks. biskup odprawił żałobne nabo-
żeństwo za spokój duszy zmarłego
swego poprzednika.

Przybywający wprost z Rzymu
JE. ks. biskup Przeździecki zako-
munikował zgromadzonym treść
rozmowy, jaką przeprowadził z
nim Ojciec św. o sprawie unijnej w
Polsce wogóle, a w szczególności
w obecnej Konferencji Pińskiej. W
rozmowie tej Ojciec św. z niezło-
mną mocą podkreślił, że nie są ka-
tolikami ci, którzy przeciwstawia-
ją się akcji przywrócenia do jed-
ności kościelnej braci wschodnich,
Ojciec św. przesłał konferencji swe
błogosławieństwo apostolskie. Ja-
ko podziękowanie wysłano depe-

, szę z należnem homagjum do Ojca
św. oraz do Pana Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej. Oprócz wy-
mienionych dygnitarzy kościelnych
zaszczycili Konierencję swą obec-
nością IIEE. ks. Arcybiskup Ropp,
ks. Arcybiskup  Jałbrzykowski,
metropolita wileński, ks. biskup
Czarnecki, wizytator Apostolski
obrządku wschodnio-słowiańskie-
go w Polsce. Życzenia dla Konie-

rencji przesłali J. Em. ks. Kardynał
Al. Kakowski, metropolita war-
szawski, JE. ks. Arcybiskup Fr.
Marmaggi, nuncjusz Apostolski,
IIEE. księża biskupi: Szelążek,
Fulman, Jasiński, Kubicki, ks, bi-
skup Karewicz z Kowna, ks. biskup
D'Herbigny, prezes papieskiej Ko-
misji „Pro Russia”, ks. biskup Bu-
czys z Rzymu. Liczba uczestników
Konferencji wynosiła 110 osób.

Pierwszy dzień obrad poświę-
cono zagadnieniom doktrynalnym,
zasadniczym. W referatach wygło-
szonych przez ks. dra M. Krzywie-
kiego z Pińska i ks. dra I, Świr-
skiego z Wilna omówiono zagad-
nienia następujące: apelacje ze
Wschodu do Stolicy Apostolskiej i
ich wartość dowodowa dla pryma-
tu papieskiego, oraz kwestja sakra
mentu pokuty u prawosławnych.
W dyskusji nad referatami zwra

cano uwagę na to, by przy oma-
wianiu zagadnień  historyczno-
dogmatycznych nie ograniczać się
do samego omawiania dokumen-
tów w duchu katolickim, lecz
uwzględniać również i sposób, w
jaki teologowie prawosławni wy-
korzystują te same dokumenty do
konstruowania swych trudności i
zarzutów przeciwko doktrynie ka-
tolickiej oraz do należytego wy-
świetlenia prawdy, gdyż to jest je-
dyna droga do usunięcia nieporo-
rozumień i uprzedzeń.

 

Fakty I pogłoski.
Skutki nowych opłat.

Od wczoraj wszedł w życie de-
kret p. Prezydenta R. P., nakła-
dający szereg nowych opłat na
rzecz Funduszu pomocy dla bez-
robotnych. Dekret Prezydenta
Rzplitej przewiduje, że obok opłat
od szeregu artykułów pierwszej
potrzeby, od gazu, kwitów komor-
nianych i t. p. pobierane będą
także specjalne opłaty za prze-
bywanie w godzinach nocnych w
lokalach gastronomicznych i sa-
lach bilardowych. Opłata ta wy-
nosić ma od jednej osoby 50 gro-
szy. W] związku z tem już wczo-
raj zaznaczył się w tych lokalach
po godz. 12-ej znaczny spadek
trekwencji.

Jak donoszą z Warszawy, dn.
31 sierpnia, zwracał uwagę oży-
wiony ruch w dziale sałesów w
P. K. O. i dużych bankach prywat-
nych, jak Bank Handlowy itp. Był
to rezultat licznego wypowiadania
najmu sałesów przez dotychczaso-
wych posiadaczy. Fakt ten stoi w
bezpośrednim związku z dekre-
tem o pomocy bezrobotnym, prze-
widującym m. in. opłaty od safe-
sów w wysokości 5 zł. miesięcznie

, od jednego schowka.
Skutki dekretu idą, jak widzi-

my w kierunku ograniczania kon-
sumcji towarów z natury obcią-
żonych nowemi opłatami. Było to
zresztą do przewidzenia.

Zakazany wyraz.

Piątkowy numer „Gazety War-
szawskiej” został skonfiskowany,
przyczem redakcja, nie podała
przyczyny konfiskaty, obawiając
się powtórnych represyj.

Tymczasem na drugi dzień
P. A. T-iczna rozesłała do pism
komunikat treści następującej:

WARSZAWA (Pat). Komisarjat rzą-
du zarządził zajęcie czasopisma pod na-

zwą „Gazeta Warszawska” numer 266-A
z dnia 2 września r.b. za slowė „brzeski“,
zamieszczone w artykule p. t. „Rocznica
sądownictwa'.

W ten sposób powód konfiska-
ty został urzędowo ustalony.

Co to wszystko ma znaczyć?

Przed kilku dniami w całej nie-
mal prasie opozycyjnej ukazała się
wiadomość, że Państwowy Bank
Rolny musiał, jako gwarant, po-
kryć dług prywatny p. sen. Stec-
kiego z BBWR, przywódcy Związ-
ku Ziemian.

Dotychczas nie ukazało się ża-
dne wyjaśnienie, ani żadne spro-
stowanie.

Teraz dowiadujemy się, że zno-

wu Państwowy Bank Rolny musi
pokryć gwarantowaną przezeń po-
życzkę prywatną hr. Jarosława
Potockiego w sumie około miljona
złŁ Hr. J. Potocki był — o ile
wiemy — ubezwłasnowolniony na
żądanie rodziny.

Więc co to wszystko ma zna-
czyć? Czy panowie, stojący u ste-
ru Państwowego Banku Rolnego
nie zdają sobie sprawy, że chodzi
tu-o fundusze publiczne, iże oni to
właśnie — nie pp. Stecki i Potoc-
ki — ponoszą odpowiedzialność
za gospodarowanie temi fundu-
szami?

Sądzimy, że kierownictwo PBR
ma obowiązek wyjaśnić opinii pu-
blicznej, na jakiej podstawie praw-
nej i moralnej podejmuje tego ro-
dzaju „gwarancje.

   

 

od 6 KAPELUSZE
zł. eleganckie, modne,

duży wybór.

[.NIESZKOWSKI, MICKIEWICZA 22.

    

  
 

Pamiętajcie o herbaciarni

dla inteligencji.
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 DZIENNIK WILENSKI

z prasy.
 

  

Choroba Karola H. Rostworowskiego :
Znakomity dramaturg Karol H. i

:“ Zioty rėg Locarna.
sM 3

Ostał im się jeno sznur...

Lewica wszystkich krajów w że polityka Locarna była polityką

Jeszcze o kodeksie.

Niewątpliwie wejście w życie

nowego kodeksu karnego jest wy-

darzeniem ogromnego znaczenia.

z nowym kodeksem karnym ukazał się

dekret zawieszający czasowo nieusuwal-

ność sędziów”,
Ciekawy artykuł.

Ciekawy artykuł zamieścił w

Rostworowski, laureat państwo*
wej nagrody literackiej na rok
1932, jest poważnie chory.

Stan zdrowia chorego budzi
niepokój lekarzy.

NA JŁEPSZYJPODCZAS UPAŁOW
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ojennej i obawy, płynące z wi

Rych zatadaok, miała jedną od

powiedź: Locarno. „Kto chciał u-

chodzić za zwolennika polityki po

kojowej i pojednawczej, musiał wo

łać: Locarno.
3

A Locarno oznaczalo wiarę W

Niemcy republikańskie, pokojowe:

jazne dla świata.

Pk wiara rozwiała się bezśla-

jest skończona: les moyens d'api-

toiement, de ruse et de finasserie

(Locarno) ćtant ćpnisćs...

Niemniej dobitnie w „EreNou-

velle* (z 20-go sierpnia b. r.), pi-

śmie najbliższem p. Herriot'a, naj-

bliższy mu dziennikarz p. Albert

Milhaud mówi:
„Aby wyleczyć nas z histerji, jene-

rał von Clauss wygłasza, w alatynacie

rę ciekawych głosów.

Nad znaczeniem artykułu 152

zastanawia się wczorajsze „ABC”:

„Ze _ szczególnem / zadowoleniem

pragniemy dziś podnieść, że twórcy no-

wego kodeksu wykazali w pełni zrozu-

mienie dla doniosłej sprawy obrony praw-

nej największego skarbu naszego: dumy i

godności narodowej.
Artykuł 152 nowego kodeksu karne-

go postanawia w rozdziale o przestęp-

stwach przeciw porządkowi publicznemu:

Niestety na tytule artykuł się

skończył, bo dalej następuje... bia-

ła plama.

Prasa pomorska o wyroku
gdyńskim.

Cała prasa pomorska zamie-

szcza obszerne artykuły o wyroku

w procesie przeciwko trzynastu

członkom O. W. P.

Z Warszawy donoszą: W osta-
tnich dniach krążą najrozmaitsze
pogłoski o zamiarach p. Piłsudskie
go. Według jednej wersji postano-
wił on zamieszkać na stałe w Su-
tejówku. W tym celu dokonywany
jest obecnie gruntowny remont re-
zydencji w Sulejówku. Dawna sie-
dziba ma być dostosowana bardziej
do osobistych potrzeb gospodar-

stytucjami w Warszawie.
Zarządzenia te interpretują w

ten sposób, że p. Fiłsudski ma się
tam na stałe osiedlić, jako 2е ой-
cjalnie nie będzie brał udziału w
obradach gabinetu, i stamtąd de-
cydować ma o najważniejszych
sprawach państwowych. W tym
właśnie celu instalowane są obec-
nie połączenia Sulejówek — War-

: du. Nawet lokarnizm Strese- bawarskim, w Pirmasens, mowę, poświę- _ porządke W >

х mann'a, który za swe Locarno do- 054 odwaławi oraz roszczeniom zwrotu Kto pe Iży lub „ae Naturalnie liberyjna prasa sa- czych, a szczególnie ma odpowia- szawa.

> stał okojową nagrodę Noble'a, 0- Alzacji i Lotaryngii. Ale gdzieżjest, po- Nars albo ao T nacyjna zaciera Z zadowoleniem dać warunkom pracy p. Piłsud- Według innych wersjip. Pił-

| kazał się, w świetle jego poliniaEi: ais eri jego skała JetS; dE do ręce, natomiast prasa niezależna skiego. Domek p. Piłsudskiego w  sudski będzie mieszkał jek dziej

: ' * a " 2 * + 7 1 Ž i 1616 д

: nych pamiętników, pospolitem о- czę, nie zdkik żadnegoLotekNaża” e Rack o „a a piórzeRże > ao ma uzyskać bezpośred- w stolicy i zamierza sam objąć

› i iš, že wy” j i koju, w Niemczec swej dumy i godności może stworzyć si'- stoi się wobec przewodu w dru- nie po czenie z . GD г 5

2 szustwem. Wiadomo dziś, że wy-  jutrz po zawarciu pokoj swej dane Baństwo, Poczucie dumy jest giej instancji. połą państwowemi in- przewodnictwo gabinetu.

łudzając od państw zachodnich u-

"stępstwa za rzekome wyrzecze-

nie się t. zw. dobrowolne odwetu

ze strony Niemiec, równocześnie

udowadniał Niemcom poufnie, że

niczego się nie wyrzeczono, a

Kronprinzowi w poddańczych spra

wozdaniach przedstawiał, jak
ta

właśnie polityka dochodzido о-

trząśnięcia się ze zobowiązań tra-

ktatowych i odzyskania ziem u-

ogłoszono książkę w przedmiocie: co u-

traciliśmy, a na okładce była wieża ka-

tedry w Strasburgu. Prawda, w kilka lat

później, Stresemann podpisał układ w Lo

carno. Możnaby złożyć rozczulający

zbiorek o tem, co wówczas napisanonie

tylko o Locarno, ale także o lokarniźmie.

Lecz gdzież są pisarze owej doby? Gdzie

śnieg zeszłoroczny? Niemcy roku 1925 i

Niemcy roku 1932! Byłby toklasyczny

przedmiot porównań dla studentów lub

zgoła uczniów... Z metodą, kawałek po

kawałku, Niemcy kroczą drogą rewizji,

które zamierzają osiągnąć. Lokarnizm

dla narodu tem, czem honor dla jednostki.

Ilekroć naród straci swą godność zbacza

z dróg dziejowego rozwoju na bezdroża

upadku”. o

A nieco dalej:
Wiemy, że w ostatnich czasach god-

ność narodu polskiego niejednokrotnie

poniewierano. Jest cała szkołapolitycz-

na, która w bezgranicznem uwielbieniu

dla maszyny - państwa radaby uczynić z

narodu jedynie arytmetyczną sumę jed-

nostek. 5 tej wlašnie strony padały pod)

adresem narodu polskiego słowa złe, peł-

Tak „Słowo Pomorskie” pisze:
„Nie jest więc wyrok ostatecznym i

nie jest ostatecznym stan faktyczny, usta-
lony przez rozprawę.

Decydującym momentem przy oce-

nie wszelkich działań, są pobudki, jakie-

mi działający się kieruje. Pobudki i in-

tencje czynów — to sprawy sumienia.

Sumienia oskarżonych, to część sumienia

wszystkich Polaków, wyznających ideę

narodową. Wiara i przekonanie, że inten-

cje, jakiemi my się kierujemy, prowadzą

do prawdziwie Wielkiej Polski, pozwalają

0 ZESZŁOROCZNYM REPERTUARZE
TEATRALNYM

Rok mija, odkąd swą działal-
ność rozpoczął teatr Związku Arty
stów Scen Polskich (ZASP), pod
dyrekcją p. M. Szpakiewicza.

Okres to dość duży, by móc o-
cenić jego zasługi i braki. Powiem
odrazu: teatry nasze zostały posta-

chć, przedstawiających w kinema-
tograficznym skrócie życie Lenina.
Najgorszy w tej sztuce jest finał
(podobno zresztą obcięty przez re-
żysję; dlaczego?), kiedy Lenin po-
prostu, najnaturalniej umiera, nie
budząc bynajmniej grozy, która

p. 2 P i iai d lub zt
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 wych w związkowych

Zresztą ta niedawna przeszłość do

by Stresemann'a zgasła zupełnie w

skrawem świetle dniadzisiejsze-

czona: le locarnisme a fait son

temps...
ię

Nie treść tych wynurzeń jest

sądownictwo polskie będzie wpełni ko-

rzystać, nie kierując się żadnemi ubocz-

nemi względami.

„niezachwianie w dalszej pracy dla Wiel-
Ikiej Polski“.

Niewątpliwie proces gdyński
aru.

Oczywiście, repertuar ten nosi

Najwięcej, z istoty rzeczy, wy-
stawiono w teatrach naszych ko-

ja : : ; :
i

go Niemiec. Pada nanie przeco” „owa, ale nowe jest to, że w ten Artykuł kończy się następującą) : : : В | у medyj, a to w proporcji odpowied

żny cień von Schleicher'a i Hit- sposób oceniają Locdieo o daisiaji.. tracą: RE Azen aa Sad Sei aa > niej polskich i tłumaczonych. Więc

ler'a, t. j. powrotu do rządów woj. „1; także koła lewicowe, odwołu: Wocłenikć” 464. 1527 ale powinien OĆ K Ja AA S życzą z dwu śmachów teatralnych ten na w tej drugiej kategorji figuruj
już ta ' ci, co się tak z wyroku cieszą. Pohulance, ze względu na swój cha  Flers („Ładnahietocja”) nei

" ‚ i
umniejszyć w niczem fakt, iż jednocześnie rakter reprezentacyjny, dawał sztu

skowo - junkierskich najlepszej : ie do haseł pokojowych, któ
} Р jące się do haseł pokojowyca,

Е

róby hohenzollernowskiej, oraz śni żebo wynosiły dzie
a prez E! W; („Tak się zdobywa kobiety” 2

LaAenean A Eonaaa ki o poziomie wyższym, niż „Lut-  chand („Logikap. Baltazara”),An.

przemożnie górujący w Niemczęca — SIERPNIOWY PAMIĘTNIK B. B. nia”, to jednak linja graniczna po- * toine („Co kobieta może”), Hirsch-
. między obu teatrami często się za-  feld („Ta której szukamy”) та

nie uznaje żadnych związań Nie-

miec jakimkolwiek podpisem, czy

w Wersalu, czy w Locarno, czy w

Genewie, a mówi to codziennie z

najtroskliwszą wyrazistością.

tym stanie rzeczy złudzenia stały

się prostą niemożliwością.

Duch Locarna? To wyrażenie,

które przez kilka lat pchało się w

oczy na dzieńdobry i na dobranoc,

wyszło z obiegu. Niema ducha Lo-

- carna. Powszechne jest przekona-

nie, że wiara weń byłaby zabobo-

nem. Chyba upiór Locarna.

Oto co pisze lewicowy „Quoti-

dień* (z 21-go sierpnia r. b.), który

Słomiany Chochoł Wyspiańskie

go zjawił się nieodwołalnie na euro

pejskiem weselu lokarneńskiem.

Przepadł złoty róś polityki pojed-

nania i pokoju. Ostał się im jeno

sznur.
Było i będzie zawsze cośwznio

słego i zdrowego w dążeniu do po

jednawczej polityki pokojowej. A-

le ten duch Locarna otoczono, 2

jakąś szczegolną zaciętością, opa-

rami marzycielstwa, zachwytów,

odurzeń, tak że pętał się on po

świecie, jak rozmarzona Rachela w

ogrodzie u Wyspiańskiego. Wszel-

ką trzeźwość tępiono, zamykając

przed nią uszy i oczy.

Z obiawów t. zw. sanacji mo-muje się tem, skąd pokryte zosta-

ralnej, wprowadzonej w kraju od

maja 1926, kióre przedostąły się do

wiadomości ogółu w sierpniu r. b.

godzi się przynajmniej kilka utrwa

lić w pamięci.

1. Legjonowo.

Wychodzący w

„Kurjer Zachodni“ (nr.

nosi:
W/ 1929 r. powstała pierwsza i

prawdopodobnie ostatnia na tere-

nie Zagłębia spółdzielnia budowla-

no - mieszkaniowa p. n. „Legjo-

nowo' w Dąbrowie. Wzorowano

się na szeroko w owym czasie sto-

Sosnowcu
182) do-

ną olbrzymie braki w „Leśjono-
wie” powstałe za czasów jego go-
spodarki.

2. Uwięziony prezes B. B.
Ogłoszono w „Gazecie War-

szawskiej“ (nr. 248) i wielu innych
pismach:

Prezesem B. B. w Buczaczu
(Małopolska Wschodnia) był do
niedawna lekarz kolejowy dr. An-
drzej Bylicki, „przywiany” przez
„sanacyjne” protekcje z Chodoro-
wa, rzekomo wielki przyjaciel ko-
legi po fachu b. ministra Sławoja-
Składkowskiego. Dr. Bylicki jako

cierała, tak że możemy mówić
właśnie o jednym teatrze, tem bar-
dziej, że ktorzy się najdowolniej
mieszali,

Ponieważ niżej podpisany nie
chodził do tęatru z urzędu, ani też
może być nazwany t. zw. teatro-
manem, tembardziej zaś znawcą
teatru, tedy poniższy przegląd
sztuk nie może być maks tem
więcej, że autor tej notatki nie za-
wsze pamięta nazwisk autorów po
szczególnych sztuk, a czasem
wręcz o sztuce samej nie może
dziś zdać sobie sprawy. Jednak,
jak się nam zdaje, ta okoliczność
jest już pewnego rodzaju spraw-

pnie nieśmiertelna „Lalka”, świe-
tnie inscenizowana i grana, wresz-
cie doskonała komedja „Hulla di
Bulla", przeniesiona udatnie na
grunt polski i powiązana dowcip-
ne z pobytem w Polsce Amannula-
ha afganistańskiego, oraz inne
sztuki, których nie pamiętam. Swoj
ska komedja była reprezentowana
przez Siedleckiego („Ich synowa“)
Hertza A. dobra zupelnie sztuka
(„Pod falami“), przez arcy-wierną
rzecz Kiedrzyńskiego „Szczęście
od jutra' „oraz (podwójny ukłon w
stronę Wilna!) przez komedyjki Ło

palewskiego („Aurelciu, nie rób
tego") i Leczyckiego oraz Mackie-

był w okresie powstania Locarna Polityka pojednania mogła być sowanych formach uprawiania prezes B. B. w Buczaczu, dał się dzianem, świadczącym, że sztuka i

głównem pismem kartelu lewicy: wocna, gdyby bezwzględnie nie spółdzielczości cudzym kosztem w miejscowemu społeczeństwu moc- snadź nie miała wartości, skoro po 12 - młodszego („Pan poseł i

no we znaki, gdyż nie było uczci- „Julja”).

„Trzebaby do każdej z grup niemiec-

kich, które tak zaciekle, zdawałoby się,

walczą o władzę, wysłać pewnego rodza-

ju kwestjonarjusz. Žapytaloby się je, czy

są zwolennikami: rewizji wschodnich gra-

nic niemieckich przez ponowny zabór ko

rytarza gdańskiego i Górnego Śląska?

Zniesienia postanowień wojskowych tra-

ktatu wersalskiego, a temsamem lądowe-

o i morskiego uzbrojenia się Niemiec?

rzyłączenia Austrji? Zniesienia demili-

taryzacji strefy nadreńskiej? Odzyskanie

kolonji przez Niemcy? Ponownego za-

garnięcia Alzacji i Lotaryngii? Podziele-

nia się w świecie złotem francuskiem ?

Ponownego przyłączenia okręgów Eupen

i Malmedy? Zmniejszenia lub umorze-

mia handlowo - bankowych długów Nie-

miec? Uchylenia odpowiedzialności Nie-

miec za spustoszenia na naszym obsza-

rze? I t. @., 1 t. d.
A potem trzebaby zapytać to same

stronnictwa niemieckie: wobec tego, że

sposoby odwoływania się do litości,

chytrości cienkich osłonek  (Locar-

no) są wyczerpana, do jakich sposób za-

mierzacie się uciec, aby urzeczywistnić

powyższe dążenia, które was wiodą do

ciężary są z łatwością znoszone

przez podatników. Podwzględem

dochodu społecznego Polska zaj-

muje wśród państw europejskich

22 miejsce z przeciętnym docho-

dopuszczano przemycania pod jej

pozorami odwrotności pojednania,

do odwetu. Tymczasem od po-

czątku przymykano oczy na grę

niemiecką, dla której Locarno by-

ło furtką do odwetu na wschodzie,

a oczywiście później i na zacho-

dzie. WI ten sposób głos złotego

roku Locarno odrazu był złamany

obłudą. Gdy w Niemczech, gdzie

współczynnikiem polityki Locarna

miało być utrwalenie stronnictw

usposobionych pojednawczo i po-

kojowo, wziął górę prąd odwetu,

którego wyznawcom rogi urosły

właśnie na polityce Locarna, o-

szustwo stało się jawne.

Ostał się jeno sznur: Niemcy,

już obdarzone pod hasłami pojed-

nania stałem miejscem w Radzie

Ligi, zniesieniem nadzoru nad zbro

jeniami, wyjsciem z Nadrenji, umo

rzeniem odszkodowań, żądają swo

Oczywistem jest, że jeżeli podatnik

w Anglji przy 3.328 zł. rocznego

dochodu płaci 22.3 proc., w Niem-

czech przy 2.288 zł —17 proc., we

Francji przy 2.120 zł—16.9 proc.,

pierwszej linji skarbu państwa.

Niemal bez własnego kapitału

rozpoczęto działalność na szeroką

skalę, przystępując do budowy do-

mów na terenach państwowych i

za pieniądze państwowe, uzyskane

z pożyczek. Była to raczej impre-

za partyjno-polityczna, mająca Wy-

kazać dobrodziejstwo gospodarki

sanacyjnej. Oczywista całe przed-

sięwzięcie spoczywało w rękach

swoich ludzi, a kierownictwo po-

wierzono technikowi budowlane-
mu, czy też kreślarzowi p. Felikso

wi Dzierżawskiemu, którego gorą-

co polecali wybitni działacze sana-

cyjni, nie zważając na to, iż p Dzier

żawski nie posiadał żadnych kwa-

lifikacyj na tak odpowiedzialne
stanowisko.

Budowę domów rozpoczęto w

r. 1930 czerpiąc na ten cel pienią-

dze z hojnie udzielonych pożyczek

państwowych, zużytych nieprodu-
kcyjnie i obecnie znajduje się w
trudnych warunkach finansowych.
Braki powstałe skutkiem gospodar
„ki p. Dzierżawskiego w „Legjono-
wie'' wynoszą kilkadziesiąt tysięcy

wego człowieka (zwłaszcza z po-

śród działaczy o przekonaniach na
rodowych), któregoby nie zadenun
cjował u władz, operując, oczywi-
ście, oszczerstwem, jako środkiem
niezawodnym, bo wypróbowanym
„w terenie”. Pracowity prezes
nie zadawał się z wojewodami, ale
pisywał zwykle prosto do ministra.
Jak przyjaźń, to przyjaźń!

* Pomocnikiem, a nawet od czasu
do czasu zastępcą dr. Bylickiego
w tej państwowo - twórczej pracy
denuncjatorskiej był komendant
„Strzelca” w Buczaczu, urzędnik
kolejowy, Moskwiński. Dr. Bylicki
i „komendant* Moskwiński, popie-
rani przez hr. Potockiego, który
przeszedł z Piasta do B. B. i stał
się osobistością wpływową, trzęśli
poprostu powiatem. Bano się ich

Przeciw obstrukcji, hemoroidom, za-
burzeniom w żołądku i kiszkach, za-
stoinie w wątrobie i śledzionie, bólom

krzyża, zaleca się picie naturalnej wody
gorzkiej „Franciszka-Józefa”* kilka razy

roku dość uważny widz nic sobie
z niej nie zapamiętał.

Na czoło tedy repertuaru wy-
bijają się sztuki wielkiej miary,
więc Słowackiego „Horsztyński”,
którym przed rokiem otwarto se-
zon, z Osterwą w roli Szczęsnego;
następnie „Róża Żeromskiego, w
inscenizacji, znanej już z Warsza-
wy; Moljerowskie „Figle Skape-
na”, Szekspira „Noc dwunasta”,
Fredry „Pan Geldhab“, no i Za-
ra, jako owoc pur sang naturalizmu
polskiej „Panna Maliczewska”, któ
polskiego, może być zaliczona do
repertuaru klasycznego, przynaj-
mniej t. zw. „żelaznego”. Bliski
tej grupie utworów jest przemiły
złoty wiek rycerstwa“ Marlove'a.

Następnie reżyserji Wysockiej
zawdzięczamy trzy sztuki „z tezą”
o pewnych pretensjach do nowator
stwa: Maughama „Święty pło-

 

cje etatów i oddziałów. Redukcje
te są bardzo znaczne.. Tak np.
w kuratorjum lwowskiem na 91
zredukowanych oddziałńw w se-
minarjach i gimnazjach tylko 14

Na „osobną nader. zaszczytną
wzmiankę zasługuje sztuka Szczep
kowskiej „Sprawa Moniki", odegra
na świetnie przez trzy chwilowo

$oszcząe redutówki.
„Jeśli jeszcze do tego dorzucimy

miłe wspomnienia o „Kopciuszku”
i „Królewnie Śnieżce”, prześlicznie
inscenizowane dla naszej dziatwy,
to (pomijając repertuar letni, któ-
rego nie znam) będziemy mieli ca- -
łaść repertuaru o dość wyraźnej
žinji, naogół świadomie przemyśla-
nej, ulegającej w miarę gustom pu-
bliczności, ale nie rezygnującej cał
kiem z jej wychowywania do wyż-
szego poziomu. Jeśli więc nam wol
no wyrazić swe życzenia, tobyśmy

pragnęli zobaczyć jeszcze np. Wy-
spiańskiego, może Schillera, Nowa
czyńskiego, Szaniawskiego i t. p.
autorów, których nie należy cho-

przyszłej teściowej:
— Moja pani, ale

tem, co najważniejsze?
— O co ci kochanku chodzi?
—Niech pani nie udaje greka...
— Nie rozumiem...
— Forsa na stół, albo do ślubu nie

dem społecznym w wysokości 614 w Czechosłowacji i Włoszech przy ‚ : - tys kę h |

zł. na głowę ludności rocznie, pod- więcej niż podwójnym dochodzie zł. i obecnie władze wspódzielni, SPNALGA ASÓW REA nauczycieli przechodzi do szkół jadę!

czas gdy pierwsze miejsce zajmuje polskim 15.3 względnie 16.3 proc, Me widząc innego wyjścia,skierowa | 0 75 757557: powszechnych. : A Alež ja nie mam w domu pienię-
lzy..

 Anglja (3.338 zł.), następnieHo-

landja (3.320 zł., ósme Danja

(2.430 zł.), dziesiąte Niemcy (2.288

to położenie polskiego płatnika

jest o wiele gorsze.

 

Rosja wobec głodu.

MOSKWA. (Pat). O trudno-

ściach  aprowizacyjnych ZSRR

świadczy ustalenie dość szczup-

łych norm produktów žywnošcio-

wy składni-

cach, obsługujących delegatów

ezgranicznych
За * 2

„ którzy dotychczas

byli jedyną kategorją ludności w
ZSRR, wolną od wszelkich ogra-
niczeń w tej dziedzinie. Nowe
przepisy dotyczą również dzien-
nikarzy zagranicznych, przebywa*
jących w ZSRR.

ły sprawę do prokuratora. Być mo
że, iż rozprawa sądowa wykaże
$dzie się podziała tak duża suma
pieniędzy i na co została zużyta.

Dodać trzeba, iż p. Dzierżaw-
ski, jako kierownik „Legjonowa“
wychodząc widocznie z założenia,
że musi godnie reprezentować pro
wadzoną przez się placówkę, na-
był auto, którym codziennie jeź-
dził po Zagłębiu. O los spółdziel-
ni martwią się obecnie władze
„Legjonowa“, a p. Dzierżawski
prawdopodobnie z żoną, prowadzi
pensjonat w Zakopanem i nie przej

Nowe secesje w BB.
„Robotnik“ donosi, že podobno

dwuch posłów z BBWR zamierza
jeszcze przed sesją budżetową
Sejmu złożyć mandaty poselskie
i usunąć się — w ślad za piol.
Krzyżanowskim — od czynnego
życia politycznego.

Obydwaj ci panowie mają być
znużeni dzisiejszą sytuacją poli-
tyczną.

Zatarg o dożynki.
Stronnictwo Ludowe wystąpiło

ze skargą do ministerswa spraw
wewnętrznych na zarządzenie sta-
rostwa w Koninie. Chodzi o uro-
czystość dożynkową, organizowa-
ną w dniu 4-go bm. przez posła
Langera, na którą zaproszeni zo-
stali: poseł Witos, Malinowski,
Róg i inni. Starostwo zakazało
ustawiania bram powitalnych i
skreśliło część tekstu piosenek,
które śpiewane mają być na tym
obchodzie. '

— To ze šlubu nici...
— Zlituj się, toć goście czekają, taka

kompromitacja!
— Niech pani nie mówi wiele, lecz

podpisze wekselek na 10.000 zł. i będzie
fertig!

‚ — 10.000? Czyś ty zwarjował czło-
wieku? Mogę dać najwyżej 6.000 zł.

. Targ w targ i sprawę na 8.000 zł. u-
bito!

Pan młody wziął „ukochaną pod pa-
chę i dobrana para powędrowała do koś-
cioła. Teraz już nic nie stalo na -
szkodzie do szczęścia! 3

Widzicie zatem, co to jest miłość!
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KRONIKA.
Obóz bezdomnych pod opieką magistratu.
W dniu wczorajszym w Opie-

ce społecznej Magistratu m. Wil-
na odbyła się konferencja po-
święcona sprawie wynalezienia
mieszkania dla rodzin wyeksmito-
wanych  wyrokami  sądowemi.
Rodziny te pod gołem niebem
od kilku tygodni obozują w róż-

Wyniki tegorocznego
W. b. m. kończy się t. zw. sezon

budowlany. W sezonie budowla-
nym w Wilnie przybyło nowych 9
kamienic i około 30 domów drew-
nianych, przeważnie na przede
mieściach Wilna.

Spółdzielnie mieszkaniowe, któ-
re z początkiem roku budowla-

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Nabożeństwa w roczni-

'cę Koronacji Obrazu N. M. P.
Swiętomichaiskiej. Dnia 8 wrze-
šnia przypada uroczystość Koro-
nacji Cudownego Obrazu Matki
Boskiej Swietomichalskiej. 3

Nabożeństwa w następującym
porządku:

Primarja o godz. 7-ej rano;
Wotywa o godzinie 9-ej;
Suma uroczysta o godz. 11-е]

z kazaniem;
Nieszpory uroczyste z kaza-

niem o godz. 6 ej wieczór.
SPRAWY MIEJSKIE.

— Sprawa wielkiego parku
miejskiego nieaktualną. Spra-
wa połączenia ogrodów miejskich

|

 
|
| 

z tak zwaną Altarją w b. roku

jest już nieaktualną, bowiem Ma-

gistrat, który obiecywał roboty

zakończyć przy połączeniu trzech

ogrodów z ltarją w jeden duży

park miejski w roku 1933, prawie

je nie zapoczątkował. Na prze-
szkodzie temu miały stanąć fun-
dusze, których brak stale daje się

odczuwać naszemu miastu.

— Nowe oferty na asfalto-
wanie jezdni. Do Magistratu
wpłynęło znowu kilka ofert firm

krajowych na  wyasfaltowanie

jezdni w Wilnie. Magistrat kilka

ofert rozpatrzył, lecz narazie żad:
nej nie przyjął.

SPRAWY PODATKOWE.
— Magistrat m. Wilna podaje

do wiadomości, że poczynając od

_ dnia 1 września, przymusowe ścią-

ganie zaległych należności z tytułu
podatków i opłat skarbowych i

komunalnych będzie dokonywane

przez organy egzekucyjne skar-
„bowe, Wpłaty dobrowolne należy
uiszczać jak i dotychczas w ka-
sach miejskich w Magistracie lub
Komunalnej Kasie Oszczędności
m. Wilna (Mickiewicza 11). W
celu ułatwienia płatnikom pokry-
cia zaległości oraz dania możności
uniknięcia zwiększonych obecnie
przy egzekucji skarbowej,kosztów
egzekucyjnych, Magistrat przyj-
mować będze do dnia 1 paździer-
nika r. b. włącznie należności ko-
munalne z ulgami w odsetkach za

zwłokę, a mianowcie: opłaty za
leczenie w szpitalach i pogotowie
ratunkowe bez doliczenia kar za
zwłokę, podatki komunalne (od
zbytku mieszkaniowego, od szyl-
dów, od psów, od rowerów, od

broni myśliwskiej, od koni i powo-
zów, od samochodów, opłaty za
zużycie bruków) — z doliczeniem
1/0/9 miesięcznie kar za zwłokę,
opłaty za wodę i kanalizację —
z doliczeniem 1/0 miesięcznie kar
za zwłokę.

Z MIASTA.

—Dziś rozpoczyna się IX. Ty-
dzieū L. O. P, P. Impreza ta ma
dostarczyć Lidze Obrony Po-
wietrznej i Przeciwgazowej środki
na dalsze prowadzenie rozpoczę-
tych prac w dziedzinie lotnictwa
i organizacji obrony przeciwgazo-
wej.

Komitet L. O. P. P. zwraca się
do wszystkich obywateli naszego
miasta z apelem, złożenia choć
drobnej ofiary na listy ofiar do-
starczone właścicielom nierucho-
mości, wykupienia mareczek L. O.
P. P.i zaopatrzenia się w znaczek
L. O. P.P., zwiedzając „Wystawę
sprzętu obrony przeciwgazowej'*
w Ogrodzie Bernardyńskim.

SPRAWY WOJSKOWE.

— Za uchylanie się od powin-
ności wojskowej. Władze admini-
stracyjne w ub. miesiącu za uchy-
lanie się od powinności wojskowej
ukarały grzywnami i aresztem 54
osoby. Kilku z tych „dezerterow“
utraciło obywatelstwo polskie.

Na prowincji t. j. w poszczegól-
nych powiatach województwa wi-
leńskiego pociąśnięto do odpowie-
dzialności administracyjno-karnej
148 osób.

SPRAWY KOLEJOWE.
—Magistrat oskarża Wileńską

Dyrekcję Kolejswą. Między Ma-
gistratem m. Wilna a Wileńską
Dyrekcją Kolejową toczy się od
dłuższego czasu zatarś na tle
elektrowni kolejowej. Magistrat
udzielą dla kolei światła i za-
opatruje w elektryczność również
dzielnicę N. Świat. Dyrekcja kole-
jowa kupuje podobno od miasta po
b. niskiej cenie prąd, który na-
stępnie sprzedaje abonentom po
droższej cenie, zatrzymując sobie
procenta. Zatar$ ten oparł się
nawet o władze centralne, które
mają sprawę tę załatwić.
к щ uż

nych miejscach naszego miasta.
Rodziny wyeksmitowane mokną
pod deszczem, dzieci wyeksmito-
wanych z zimna pozapadaly na
różne choroby.

Magistrat postanowił wynaleźć
odpowiednie lokum dla wyeksmi-
towanych.

nego projekty swoje zakroiły na
szeroką skalę, niestety, nie wy-
konały ich w 20%, gdyż wobec
ciężkiej konjunktury gospodarczej
i finansowej, nie mogły uzyskać
odpowiednich kredytów na bu-
dowę.

POCZTA i TELEGRAF.
— Z Warszawą mówić trud-

no a jak z Afryką Południo-
wą? Z dniem 3 września rb.
rozszerza się ruch telefoniczny
między Polską i Afcyką Poludnio-
wą na następujące miejscowości
w Afryce Południowej: Kimberley
iB loemfentein.
SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Godziny otwarcia Uniwer-

syteckiej Bibljoteki Publicznej w
Wilnie. Dyrekcja bibljoteki komu-
nikuje, iż od dnia 5 września 1932
r. biblioteka będzie czynna w dnie
powszednie w następujących go-
dzinach: czytelnia  profesorska,
ćzytelnia publiczna i czytelnia
czasopism od poniedziałku do
piątku w godz. 9 do 20 bez prze-
rwy, a w sobotę godz. 9 do 15.
Pracownie zbiorów specjalnych,
t. j. rękopisów, starodruków i map,
a także katalogi  bibljoteczne
otwarte codziennie od 9 do 15
godz. Wypożyczalnia w godz. 12
do 15-ej.

SPRAWY AKADEMICKIE.

— SodalicjajMarjańska Aka-
demików podaje do wiadomości
ogółu nowowstępujących na U.
S. B. koleżanek i kolegów, że
z dniem 5 września r. b. czynne
będzie informatorjum, w którem
udzielane będą informacje o
wszelkich formalnościach, zwią-
zanych z wpisami, jako też o
warunkach studjów na poszcze:
gólnych wydziałach oraz o życiu
akademickiem w ogólności.

Informatorjum czynne będzie
w lokalu sodalicyjnym—Wielka 64
(wejście z ad od godz. 18 ej
do 19 codziennie.

— Koło chemików słuchaczy

U. S.B. (Wilno, ul. Nowogródzka
22, instytut Jędrzeja Śniadeckiego)
udziela wszelkich informacyj no-
wostępującym, pragnącym  po-
święcić się studjom chemicznym.

Koło jest .czynne w poniedziałki
i czwartki w godz. 13.30—14.00.
Koło udziela również informacji li-

słownie za nadesłaniem znaczka
pocztowego na odpowiedź.

"SPRAWY SZKOLNE.

— Dyrekcja Państwowej Szko-
ły Rzemieślniczo-Przemysłowej w

Wilnie podaje do ogólnej wiado-
mości, że termin zapisywania się
do szkoły został przedłużony do
12 września r. b. Szkoła ma trzy
wydziały: ślusarsko-mechaniczny,

elektromonterski i stolarsko-me-
blowy. Egzamina wstępne odbędą
się w dniu 12 b. m. o godzinie
8-ej rano.

— Prywatna  Koedukacyjna
Szkoła Powszechna Haliny Siewi-
czowej, Jagiellońska 8, JI p. Ra-
cjonalne przygotowanie dzieci do
kl. I iII szkół średnich. Naucza-
nie indywidualne. Liczba dzieci

ograniczona. Uczniowie mniej
zdolni korzystają w porze poza-
lekcyjnej z bezpłatnej pomocy.
Zapisy do oddz. I, II, III i IV (I kl.
gimn.) codziennie od 1—5 pp. —
Zajęcia zaczynają się 7 września
o godzinie 9-ej rano.

———

Plaga żebractwa
w. Wilnie.

Mimo nakładanych kar na wałę-
sających się żebraków po mieście
i odwiedzających sklepy, domy,
zakłady i instytucje samorządowe
i prywatne, ilość żebrujących stale
się powiększa. Według zebranych
danych w mieście nieobjętych ża-
dną statystykę znajduje się prze-
szło 300 żebraków, którzy nie
chcąc zamieszkiwać w  przytuł-
kach, swobodnie prowadzą swój
proceder w Wilnie.

Od natrętnych żebraków nie
można się opędzić. Codziennie na-
tarczywie przychodzą do sklepów,
mieszkań i różnych zakładów i
żądają jałmużny. W wielu wy-
padkach, pod pozorem żebraniny,
osoby, uprawiające ten zawód,
zajmują się kradzieżami.

Władze administracyjne i spo-
łeczne, a przedewszystkiem wy-
dział opieki społecznej naszego
Magistratu powinien położyć raz
nareszcie koniec pladze żebraczej
w Wiilnie. Z dniem 1 b. m. weszła
przecież w życie ustawa regulu-
jąca kwestję żebraniny ulicznej.

ЭУЕНАЙ SEAIS ТРЕНО TA S TA EMS

Dziś pANCING
RESTAURACJA

„POLONJA“
Mickiewicza Nr. 11 tel. 5-93

* Kom. met. roln.

DZIENNIK WILEŃSKI

Rzemieślnicy zaniepokojeni projektem
przesiedlenia bezrobotnych rzemieślników

z Poznańskiego.
Wiadomość o zamierzonej akcji

przesiedlenia bezrobotnych rze-
mieślników z woj. Poznańskiego
do Wileńszczyzny wywołała w
Wilnie wielkie zaniepokojenie
wśród sfer rzemieślniczych, związ-
ków _ rzemieślniczych i Izby.
Wszystkie te organizacje żywo
zaprotestowały przeciwko  nie-
realnemu projektowi Narodowo-
Chrześcijańskiego Zjednoczenia
Rzemiosła woj. Poznańskiego.
W związku z tem w dniu wczo-

rajszym zwołane zostało nadzwy-
czajne posiedzenie Izby Rzemieśl-
niczej, na które przybyli wszyscy
przedstawiciele naszego rzemiosła.

Na posiedzeniu tem omawiana
była przedewszystkiem sprawa
przesiedlenia zśórą 1000 bez-
robotnych rzemieślników z woj.
Poznańskiego. W sprawie tej całe

plenum [Izby zaprotestowało i
zgłosiło protest do ministerstwa
opieki społecznej w Warszawie.
Protest wskazuje, iż w obecnej
chwili rzemiosło wileńskie prze-
żywa ostry kryzys, mnóstwo za-
kładów pracy jest nieczynnych z
powodu braku zamówień i pracy.
Setki rzemieślników znajduje się
bez pracy i kawałka chleba. W
podobnej sytuacji krytycznej spro-
wadzenie z Poznańskiego i osie-
dlenie w Wilnie i na prowincji
zgórą 1000 bezrobotnych  rze-
mieślników byłoby kompletną
ruiną dla rzemieślników wileń-
skich. Zebrani na posiedzeniu
Izby Rzemieślniczej w dniu 2
września r. b. kategoryczny zakła-
dają protest przeciwko osiedleniu
się bezrobotnych rzemieślników z
Poznańskiego w Wileńszczyźnie.

 

 

Pocztowy.

RADJO to 
©О niesłychanie dogodnych warunkach na-
bycia radja udziela szczegółowych intor-

macyj Wydz .Detefon* Polskiego Radje -

Warszawa, Zielna 30 oraz każdy Urząd

RADOŚĆ i ZADOWOLENIE w

Kłopoły! Kłopoty!
Cały świat dziś żyje w atmosferze
kryzysu i kłopotów.

Istnieją jednak łanie a wielkie przyjemności, jak
radjo w domu. Drobny wydatek: kilku złotych mie-

sięcznie — daje każdemu możność spędzania mi-

łych chwil, rozrywki i kontaktu z całym światłem —
w czterech ścianach swego pokoju.
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NATURALNY napój!
NATURALNY smak!
NATURALNY kolor!
NATURALNY zapach!

ŻADNYCH DOMIESZEK!

Żądajcie wszędzie! «.°

ause rr B AS NSNOTEUsTTT EEST TAS

CIEKAWA WALKA

W Nieświeżu wychodzi od lat

dwunastu tygodnik „Wspólna

Sprawa”; założycielem, wydawcą

i redaktorem tego pisma jest p.

Zygmunt Domański. Kiedyś

przed laty w artykule wstępnym

Redakcja wyjaśniła, skąd się wzię-

ła nazwa pisma: „Wspólna Spra-

wa”, — Powstała ona dla tego, że

celem i powodem założenia pisma

była walka w obronie państwowo-

ści polskiej na Kresach, opierają”

cej się na wspólności interesów 1

reszty państwa, oraz nawspólnych

węzłach łączących całą lojalną

państwowo ludność kresową. —

W imię tych haseł, choć nieraz

zmuszona pokonywać ogromne

trudności, wychodzi „Wspólna

Sprawa” przez lat dwanaście.

Utrzymanie jednolitego frontu

polskiego w naszym kraju było

nadzwyczaj wskazane. Niestety

nadeszły czasy sanacyjne, „kiedy

sumienie obywatelskie niejedne-

mu kresowcomi nakazało zerwać

wszelkie nici łączące go Z „Sa-

nacją moralną” iwłaśniewystąpić

przeciw niej jak najostrzej. — Po

tej linji mało oportunistycznej, ale

zato naprawdę obywatelskiej po-

szła „Wspólna Sprawa”, przyjęła

więc kierunek zdecydowanie opo-

zycyjny. — Nie podobało się to

różnym miejscowym kacykom, w

konsekwencji rozpoczęła się gene-

ralna nagonka. — Nie będziemy tu opisywać wszystkich sposobów
 

Teatr i muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— Teatr Lutnia, Dziś i jutro o godz.

8 m. 15 świetna komedjo-satyra Marce-
lego Pagnol'a i Pawła Nivoix p. t. „Han-
dlarze sławy”.
— Teatr Letni. Dziś o godz. 8 m. 15

po raz drugi doskonała rewja w nowym
programie p. t. „Publiczność ma głos”.

Jutro po cenach zniżonych rewja
wTylko dla dorosłych*.

_ — Popołudniówka w Teatrze Letnim.
Dziś o godz. 4 m. 15 dana będzie jako
popołudniówka po cenach zniżonycii re-
wja „Tylko dla dorosłych* w wykonaniu
całego zespołu.
— W Parku Sportowym, Dziś kon-

cert symfoniczny pod batutą prof. M.
Małachowskiego oraz występ znakomitej
pieśniarki Heleny Dal. W. programie:
Czajkowski, Szeligowski, Tosti, Niewia-,
domski, Prozorowski i inni. — Początek
o godz. 8.15 wiecz.

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 4 września.

10.15: Transm. nabożeństwa z Łowi-

 

cza. 11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom.
met. 12.15: Audycja z Łowicza. 12.55:
„Walka z nieszczęśliwemi wypadkami
RZ pracy”, odczyt. 14.00: „Choroba
anga', odczyt. 14.15: Koncert. 14.30:

14.35: „Żywienie inwen-
tarza w okolicach dotkniętych klęską
rdzy”, odcz. 14,55: Muzyka. 15.05: „Lasy
i leśnictwo w Polsce i zagranicą”. 15.25:
Muzyka. 15.40: Audycja dla dzieci. 16.05:
Audycja popularna. 17.00: Koncert. 18.00:
„Tabliczka mnożenia”, felji. 18.20: Mu-
zyka taneczna. 19.10: Feljeton regjonal--
ny — w wyk. L. Wołłejki. 19.35: Skrzyn-
ka techn. 20.00: Koncert. 21.50: Wiad..
sportowe. 22.00: Muzyka tan.

Poniedziałek, dn. 5 września 1932 r.
12.58: Sygnał czasu. 15.15: Caruse na

płytach. 15.35: Kom. met. 15.40: Audycja
dla dzieci. 16.40: Pog. francuska. 17.00:
Koncert. 28.00: „Marjan Smoluchowski”.
18.20: Muzyka tan. 19.15: „Jak powstały
obecne stosunki narodowościowe Polski”
(cz. II) odczyt litewski. 19.35: Prasowy
dziennik radjowy. 19.45: Wil. kom. sport.
20.20: Koncert. 20,50: „Praca w Amery-
ce* — felj. 21.05: Koncert chóru. 22.00:
Muzyka tan. 22.40: Wiad sportowe. .

Z ZA KOTAR STUDJO.
Audycja dla wszystkich.

W dzisiejszej audycji popularnej
(godz. 16,05) usłyszymy kilka melodji
dożynkowych, tutejszych, które wykona
na cymbałach p. B. Romanowski, a na-
stępnie pogadankę z zakresu higjeny:
„O zakażeniu ustnem”, którą wygłosi p.
E. Mancewicz.

Radjowy koncert solistów.
O godz. 17-ej p. Irena Gierałtowska

odśpiewa dwie arje z opery „Cyganerja”
Pucciniego i arję z opery „Djabelski
Młyn" Ludomira Różyckiego, w której:
autor użył stylu wręcz rozrywkowego.
Również w tonie artystycznej popular-'
ności utrzymane są pieśni polskie Mo-
niuszki (Jaskółka), Żeleńskiego „Łaskawa
dziewczyna” i Niewiadomskiego (Idylla
majowa), któremi artystka zakończy swój
występ przed mikrofonem. Pianista łódz-
ki p. Artur Balsam wykona na wstępie

kapitalną kompozycję J. $. Bacha „Pre-
ludjum i fugę G-moll' w układzie Liszta,
następnie Warjacje Mozarta na temat
francuskiej piosenki „Lison  dormait“,
przygodną kompozycję mistrza o nastro-
ju rokokowej sielanki.

Wspomnienia uczniowskie.
W, związku z rozpoczętym rokiem

szkolnym red. Jan Piotrowski wygłosi o
godz. 18-ej odczyt p. t. „Tabliczka mno-
żenia”, w so znajdzie się nieco:
wspomnień prelegenta ze szkoły rosyj-
skiej i z okresu walki o szkołę polską.

Występ Chóru Metropolitalnego.
W poniedziałek 5. IX. o godz. 21,05

będzie , transmitowany ze studja war-
szawskiego występ rosyjskiego Chóru
Metropolitalnego pod bafutą Dymitra
Orłowa. Sława rosyjskich chórów cer-
kiewnych jest ogłdawna ustalona, ale spe-
cjalna kuliura tego śpiewu utrzymuje się
dziś tylko na emigracji rosyjskiej. Pod
wpływem Polski do dawnej muzyki cer-
kiewnej, która była jednogłosową, dosta-
ła się w ostatnich czasach wielogłoso-
wość, uwzględniająca jednak melodyjną*
odrębność śpiewów liturgicznych.

 

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.

 

stosowanych do  „stłamszania”,

jak się tu wyrażają jawnego głosu

opozycji jedynego na terenie woje-

wództwa Nowogródzkiego nieza-

leżnego pisma. — Co najwięcej

SS LL 22RSA

Skradzione pieniądze odnaleziono po 9-ciu

miesiącach,
W dniu wczorajszym wywiadowcy

wydziału śledczego wykryli kradzież,

którą popełniono jeszcze w grudniu rokt

ubiegłego.
Ofiarą kradzieży padł wówczas noc-

ny stróż firmy „Tekstil* Lejba Kopelman
(Krupniczy zauł. 5), który w ścianie skle-
pu w otworze specjalnie dla tego zro-
bionym chował 215 rubli złotych i 250
dolarów. W nocy z 10 na 11 grudnia
r. ub.- pieniądze te zostały wykradzio-
ne. Powiadomiona o kradzieży policja
wszczęła energiczne dochodzenie, które
nie dało jednak pozytywnego wyniku.
Dopiero obecnie po upływie prawie że
9 miesięcy kradzież została niespodzie-
wanie wykryta, a pieniądze zwrócone
poszkodowanemu. Stało się to w nastę-
pujących okolicznościach: Przed trzema
dniami została aresztowana niejaka Ja-

nina Osipowiczówna, która systematycz-

nie okradała swego chlebodawcę Rezni-

ka, wlašciciela piekarni przyulicy Za-

walnej 28. W trakcie dochodzenia wy-

jašnilo się, že przed kilku miesiącami

była ona służącą jednego ze współwła-

ścicieli firmy „Tekstil”. Nasunęło „to

przypuszczenie, że mogła ona również

dokonać kradzieży pieniędzyKopelmana.

Podczas krzyżowego ognia pytań przy”

znała się ona istotnie do popełnienia tej

kradzieży i oświadczyła, że skradzione

pieniądze oddała na przechowanie do-

zorcy domu nr. 17 przy ulicy Niemiec-

kiej, który pieniądze te przywłaszczył.

Podczas rewizji w mieszkaniu wspomnia-

nego dozorcy ujawniono pieniądze Ko-

pelmana. Pieniądze Kopelmanowi zwró-

cono..

 

Pomysłowy komornik. Skazany
na 3 miesiące więzienia.

Na wdorcu w Koluszkach zda-
rzył się fakt następujący:

Szofer komornika sądowego z
Brzezin Jana Rothe usiłował
przejść na teren stacji bez biletu.
Zatrzymał go bileter, a gdy szofer
pomimo to, nie chciał kupić bile-
tu, zainterwenjował posterunkowy.

Wówczas przybył na dworzec
sam p. komornik Rothe i, oświad-
czając, że jest przyjacielem min.
Michałowskiego, oraz innych dy-
śnitarzy, zagroził posterunkowemu

represjami oraz zelżył go.
Tym razem jakoś to powołanie

się na przyjaźń z dygnitarzami nie
odniosło skutku (biedny komornik,
znający widocznie dobrze panują-
ce za czasów „sanacji” zwyczaje,
tym razem przeliczył się) no — i
p. Jan Rothe stanął przed sądem w
Łodzi za znieważenie władz.

Pomysłowy komornik skazany
został na 3 miesiące więzienia, z
zawieszeniem kary na 3 lata.

 

Usiłowanie podjęcia 100 zł.
na podstawie skradzionej

książki czekowej.

Niejaki Wajnrajn mieszkaniec
Nowej Wilejki wykradł Andrzejo-
wi Słuczanowskiemu książkę cze-

kową PKO i usiłował na podsta-
wie tej książki otrzymać w Wil-
nie w kasie PKO 100 zł. Wajn-
rajn wydał się jednak kasjerowi
bardzo podejrzanym, wobec cze-
go kasjer nie wypłacił mu  pie-
między i zatrzymał książkę. Wajn-
najnowi udało się zbiec. Policja
prowadzi w tej sprawie docho-

dzenie.

KRONIKA POLICYJNA. .

— Okradzenie sklepiku spożywczego.
W dniu 2 b. m. nieznani sprawcy za po-
mocą złamania zamków dostali się do
sklepu Borkowskiej Ewy (Cetnia 7), mie-
szczącego się przy ul. Kościuszki Nr. 8,
skąd skradli różne artykuły spożywcze
wartości 280 zł. ,

WYPADKI.

—Bójka w piwiarni. W dniu 2 b. m.
<w piwiarni Łondona (Ponarska 71), po-

między Kuźmem Stanisławem, zam. we

«wsi Polipnica gm. Woronowo, powiatu

hdzkiego, a Komulinisem Franciszkiem,

bez stałego miejsca zamieszkania, po-

wstała bójka na tle porachunków 0so-

bistych, w czasie kłórej Komulinis ja-

kiemś ostrem narzędziem uderzył w gło-

wę Kuźmę, który ; doznał okaleczenia

głowy. Lekarz Pogotowia Ratunkowego
po udzieleniu pomocy odwiózł Kuźmę do

szpitala św. Jakóba w stanie ciężkim.

Komulinis zbiegł.

szy popołudniowy

TOWARZYSKI
Wstęp łącznie z kawą I ciastklem 2 zł. od osoby.

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.

ORNEKZKACZEKCIŃACTRIA DOZCEŻ

Liczba pożarów się
zmniejsza.

W związku z obiegającemi pra-

sę, niepokojącemi opinję publiczną

informacjami, o rzekomym stałym

wzroście liczby pożarów, należy

stwierdzić, że według danych Po-

wszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Wzajemnych, prowadzącego przy-

musowe ubezpieczenia nierucho-

mości na terenie całego Państwa

z wyłączeniem województw: Po-

znańskiego, Pomorskiego i Śląska,

w roku bieżącym liczba pożarów,

mimo upalnego lata i suszy, po-

ważnie się zmniejszyła. W okresie

1-go półrocza r. b. liczba pożarów

wynosiła na terenie działalności ^

Powszechnego Zakładu Ubezpie- .

czeń Wzajemnych — 7430, a liczba

wspomnimy, że nie było chyba

szykany, którąby można zastoso-

wać do redaktora Domańskiego,
a którejby nie spróbowano.
W ostatnich czasach „Sanacja

przystąpiła do generalnego ataku,
a cenzura bez miłosierdzia konfi-
skuje prawie każdy numer pisma,
jednocześnie wytaczając redakto-
rowi procesy; w chwili obecnej
redaktor Domański ma ich czter-
naście.

Niedawno przed Sądem Grodz-
kim w Nieświeżu odbyła się jedna
z tych rozpraw sądowych. Redak-
tor Domański był oskarżony o to,
iż przed rokiem, gdy p. Kostek-
Biernacki jako wojewoda objeż-
dżał nowoobjęte województwo No-
wogródzkie, napisał ostry artykuł
przeciwko wymuszaniu olicjalne-
$o „entuzjazmu” i przeciwko bez-
sensownemu budowaniu bram
tryumfalnych. — Przy tej okazji
użył autor takiego zwrotu: „lekko
Jicząc, na terenie województwa
Nowogródzkiego wybudowano о-
koło stu bram tryumfalnych, z któ
rych każda „kilka”* złotych kosz-
towała”, — Akt oskarżenia twier-
dził, iż bram było mniej jak sto i
że dlatego autor artykułu musi
być pociągnięty do odpowiedzial-
ności za szerzenie świadomie fał-
szywych wiadomości, mogących
wywołać niepokój publiczny (!). —
(Dlaczego sto bram tryumfalnych
mogło wywołać niepokój publicz-
ny, a trochę mniej znamionowało-

by „miłość” i „entuzjazm społe-
czeństwa, tego za żadne pierniki
zrozumieć nie potrafię!).

Redaktor Domański sprawę
wygrał i został uniewinniony, —
Ciekawy był wielce jeden z mo-
mentów procesu: oto .dołączone

zostały do akt sprawy specjalne
meldunki policyjne, skrzętnie ze-
brane a stwierdzające jakoby fak-
tyczną ilość bram tryumfalnych,
wybudowanych „na cześć” p.
Kostka-Biernackiego w  poszcze-
gólnych powiatach. — Według do-
niesień powiatowych komendan-
tów PP. nie było wcale bram w
powiatach Baranowickim, Nowo-

gródzkim, Szczuczyńskim, w po
wiecie Lidzkim jedna, w Stołpec-
kim trzy, w Słonimskim jedna. —
Mieszkańcy danych powiatów naj-
lepiej będą się mogli zorjentować,
jak ścisłe są raporty policyjne!

Jeszcze echa tego procesu nie
ucichły, śdy przed paru dniami r6-
daktor Domański znowu stanął
przed Sądem Grodzkim w  Nie-
świeżu, oskarżony o wywołanie
niepokoju publicznego przez roz-
siewanie fałszywych wiadomości,
o nieposznowanie władzy, wresz-
cie o opublikowanie przedwczes-
ne tajemnic z dochodzeń sądo-
wych. — Wszystkie te „zbrodnie“
popełnione były w trzech nume-
rach „Wspólnej Sprawy”, to też i
ujęto je w trzy odrębne procesy-—
Sprawy rozpatrywał sędzia Sta-
nisław Rossudowski, oskarżał ko-
mendant powiatowy PP. komisarz
Czesław Lipski, oskarżony bronił
się sam.

Pierwsza na wokandzie zna-
lazła się następująca sprawa. Za-
rzucono w niej redaktorowi Do-
mańskiemu, iż ogłosił w druku
wiądomość o aresztowaniu pewnej
grupy dywersantów i o tem, że
staną oni przed sądem doraźnym—
W czasie rozprawy oskarżony 0-
świadczył, iż w chwili, gdy pisał
o likwidacji szajki, pół powiatu mó
wiło o tej sensacji dnia; istnienie
zaś sądów doraźnych nie jest tajem
nicą, bo w swoim czasie władze

rozlepiły odpowiednie ogłoszenie |
na rogu ulic w każdej wsi i mia-
steczku. — Po tych wywodach о-
skarżonego Sąd go uniewinnił,

Dwie następne sprawy budziły
mocne zainteresowanie, chodziło w
nich bowiem o kilka skonfiskowa-
nych artykułów. — Jeden, pt. „Hi-
storyczne procesy”, drugi artykuł
p. t. „Wniosek nieufności dla rzą-
du premjera Prystora“ byl właści-
wie ścisłem sprawozdaniem i stre-
szczeniem wniosku sejmowego
stronnictw opozycyjnych. — Trze-
ci pt. „Niezdrowa atmosfera“ oma-
wiał współczesne stosunki polity-
czne w Polsce. Oskarżenie we
wszystkich tych wypadkach mówi-

płonących nieruchomości — 12000, uło o rozgłaszaniu wiadomości mo-

gdy w roku poprzednim w tym sa-

mym czasie pożarów było 9600, a

płonących nieruchomości — 16800.

W 2-giem półroczu poprawa

trwa w dalszym ciągu, jak tego do-

wodzą cyfry za lipiec, wykazując

2540 pożarów i 4160 płonących nie-

ruchomości, gdy w lipcu poprzed-

niego roku było pożarów 3470 i

1420 płonących nieruchomości.

i r S

występy artystyczne
Loteryjka dla Pań!

 

gących wywołać niepokój publicz-
ny oraz o nieposzanowaniu wła-
dzy!

Wobec zarządzenia tajności
rozpraw nie mamy prawa opowie-
dzieć o jego przebiegu; szkoda,
gdyż obfitował w nader charakte-
rystyczne momenty. :
A rezultat ostateczny, czyli wy.

rok taki: redaktor Domański ska:
zany został za jeden artykuł na
trzy miesiące więzienia i miesiąc a-
resztu, za drugi na miesiąc aresztu,
z odpowiedzialności za trzeci zo-
stał zwolniony.

Skazany zapowiedział apelację. |
В ax. A     
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Z KRAJU.
Napad na kupca na drodze.

W dniu wczorajszym w pobliżu
kolonji Remkowszczyzna gm. Iwje
na przechodzącego kupca Miesz-
czonina napadło kilku osobników.
którzy pod groźbą śmierci zrabo«

wali mu 15 dol. amer., 90 zł. go-
tówką i 15 klg. słoniny.

Policja zarządziła
bandytami.

pościg za

 

'Zpogranicza.
Ruch graniczny rolny prolongowano

do 15 października.
Z pogranicza donoszą, iż na

odcinku granicznym Kołtyniany,
Olkieniki, Druskieniki i Łoździeje
odbyły się narady graniczne pol-
sko-litewskie w sprawie kończą-
cego się niebawem ruchu gra-
nicznego rolnego.

Postanowiono, iż ruch granicz-
ny na podstawie przepustek rol-
nych trwać będzie jeszcze do dn.
15 października r. b.

Włościanie - rolnicy, których
przepustki sezonowe utraciły waż-
ność, otrzymają prolongatę.

„Biały kruk powraca z Rosji sowieckiej z pieniędzmi.

Ze Stołpców donoszą, iż one-
gdaj przybył z Rosji 34-letni Pa-
weł Ukrzymski, pochodzący z woj.
Pomorskiego, który od 1916 roku
przebywał w Rosji.  Ukrzymski
dostał się do niewoli rosyjskiej i
do roku 1918 przebywał w obozie
dla jeńców w Jekaterynosławiu.
Po rewolucji Ukrzymski dostał się
do prywatnych zakładów meta-

lurgicznych i pracował do 1923
roku. W r. 1924 przyjęty został do
słynnej fabryki samowarów w
Tule i pracował*tu do 1932 roku.
Ukrzymski, będąc z zawodu tech-
nikiem, dorobił się nieco grosza
i otrzymawszy zezwolenie władz
sowieckich, powrócił do rodzin-
nego kraju.

 

Ruch wydawniczy.
Podręcznik pisania na maszynie.
Wyszedł z druku podręcznik do nau-

ki pisania na maszynach różnych syste-

mów Jadwigi Żywinówny, nauczycielki. w

Instytucie Nauk Handlowo-Gospodar-

czych i w średnich szkołach: handl. w

Wilnie. Wydanie 2-gie poprawione i uzu-

pełnione, zatwierdzone przezMinister-

stwo W. R. i O. P. pismem z dn. 28.VI

1932 r. Nr. II-7703/31 ;

Dzięki licznym  ilustracjom podręcz-

nik ten jest pomocą nietylko przy syste-

matycznej nauce w szkołach handlowych,

lecz nawet samoukom ułatwia zdobycie

umiejętności obchodzenia się z maszyna-

mi do pisania. В
Autorka w podręczniku swem zaleca

metodę 10-cio palcową przyczem, zupel-
nie konkretnie określa pracę każdego
palca na klawjaturze przez co unika się
zbytecznych ruchów rąk i nadaje się pal-
com dużej sprawności oraz pewności.
Opanowanie tego systemu daje dużo ko-
rzyści, albowiem pewność ruchów zmniej-
sza, a nawet wyklucza możliwości błę-
dów.

Skład główny w księgarni Kazimie-
rza Rutskiego w Wilnie, ul. Wileńska 38,
pozatem we wszystkich księgarniach
chrześcijańskich. Cena egzemplarza 2 zł.
50 gr.

Informator o studjach na Wydziale Le-
karskim i Oddziale Farmaceutycznym

U. S. B.

Nakładem Akademickiego  T-wa
Farmaceutycznego „Lechja“ i Kola Me-
dyków U. S. B. w Wilnie został wydany
Informator o studjach na Wydziale Le-
karskim i Oddziale Farmaceutycznym
Uniwersytetu Wileńskiego. Jest to pierw-
sze tego rodzaju wydawnictwo na akade-
mickim gruncie wileńskim, przeznaczone
dla nowowstępujących na uniwersytet
koleżanek i kolegów.

Informator powyżs
1. Warunki przyjęcia na

Wydziały.
2. Plany, prorgramy i cżasy trwania

studjów.
3. Warunki zaliczania studjów.

4. Dane, dotyczące opłat na podsta-
wie rozporządzenia Ministerstwa W. R.

y zawiera:
odnośne

 

DZIENNIK MILEŃSKI

SPORT.
Dziś 43 kolarzy walczy o puhar

«Dziennika Wileńskiego».
Rano, o godz. 8, rozegra się dzi-

siaj wspaniała walka najlepszych
kolarzy kresów wschodnich c pu-
har przechodni „Dziennika Wi-
leńskiego'.

Dziś o godz. 8 rano na starcie
przy ul. 3 Maja ustawią się
wszyscy zgłoszeni zawodnicy w
następującej kolejności: 1) Sze-
wiałło, 2) Kiejko, 3) Chochłowicz,
4) Serbej, 5) Dzierkowski, 6) Wa-
cicz, 7) Jurewicz, 8) Jasiński,
9) Skuratowicz, 10) Arcybaszew,
11) Kalinowski, 12) Symanowicz,
13) Paszko, 14) Andrukowicz, 15)
Sarze, 16) Olszewski, 17) Zienko-
wicz, 18) Maksimowicz, 19) Ma-
tules, 20) Michałowski, 21) Jurgi-
lewicz, 22) Dornik, 23) Markin-
dorff, 24) Pakulnicki, 25) Lutkie-
wicz, 26) Michler, 27) Bobrowicz,
28) Jasiuniec, 29) Cielecki, 30)
Bobrek, 31) Maciejowski, 32)
Oettingen, 33) Gulbinowicz, 34)

Znamierowski, 35) Michałowski,
36) Pupko, 37) Brzezina I, 38)
Brzezina II, 39) Staniul, 40) Klauk,
41) Drutell, 42) Trocki, 43) Sie-
mak.

Na 43 zawodniku liczba zgło-
szonych się kończy. Jest to bar-
dzo pokaźna ilość, która najlepiej
mówi o znaczeniu i popularności
naszej imprezy.

Start jest punktualnie o godz.
8 rano przy ul. 3-go Maja. Szatnia
mieści się w gimn. J. Lelewela,
Mickiewicza 38. Zbiórka zawodni-
ków o godz. 7.

Pierwszych zawodników spo-
dziewać się należy już przed 9-tą.

Rozdanie nagród odbędzie się
za tydzień, w dniu otwarcia treku
kolarskiego.

Dziś rozdania nagród nie bę-
dzie ze względu na śmierć i po-
grzeb prezesa Wil. T. C. i M,
ś. p. Wysockiego.

(>>BŻw1ZE CEE OTOPER ECOWE RASE TLWEROEDDEDWY: TOWOCECZHZAUMAWA

Spełnione życzenie gawędziarza.
W tych dniach zmarł w Muerzsteg, w

Austrji Ludwik Eger, ostatni długoletni
strzelec przyboczny cesarza Franciszka
Józefa.

Zmarły towarzyszył cesarzowi oraz
jego gościom, jak carowi Mikołajowi II i
cesarzowi Wilhelmowi II, we wszystkich
polowaniach dworskich. Ponieważ zaś
był zawsze wesoły i umiał opowiadać a-
neśdoty myśliwskie, cesarz Wilhelm, lu-
biący słuchać anegdot, spędzał nieraz,
podczas pobytu swego w Austrji całe go-
dziny na rozmowie z Egerem.

1 O.P. z dnia 12 lipca 1932 r.
5. Dział traktujący o organizacji ży-

cia akademickiego.
6. Zbiór ustaw i rozporządzeń mini-

sterjalnych.
Informator powyższy w cenie 2.50 zł.

można nabyć w Wilnie u woźnego Dzie-
kanatu Wydz. Lek., u woźnego w Zakła-
dzie Farmakognozji U. S. B. (Objazdowa
2), u woźnego w Bratniej Pomocy (Wiel-
ka 24), w Akad. T-wie Farmaceutycz-
nym „Lechja“ (Bakszta 12—4) i w Kole
Medyków (Wielka 24). Zgłaszający zapo-
trzebowanie „Informatora“ z prowincji
mogą się zwracać listownie do Akad.
T-wa Farm. „Lechja* pod wyżej wspo-
mnianym adresem, lub Koła Medyków
U. S. B.

Po śmierci Franciszka Józefa mia-
nowano Egera leśniczym lasów państ-
wowych w Muerzteg i na tem stanowisku
sędziwy strzelec dokonał żywota.

Ciekawe jest spełnienie się przy je-
$o pogrzebie życzenia, jakie często wy-
rażał żartem za życia.

—Pragnąłbym bardzo — mawiał do
otoczenia — aby przy mym pogrzebie
spadł deszcz rzęsisly, bo nie potrzebowa-
libyście w takim razie stać długo z mina-
mi pogrzebowemi nad moim grobem.

I rzeczywiście, zaledwie spuszczono
do mogiły trumnę ze zwłokami Egera,
nadciągnęła duża chmura i lunął deszcz
rzęsisty, który wypłoszył z cmentarza
uczestników pogrzebu.

  

INTROLIGATORNIA
AL. ZWIERZYŃSKIEGO
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244.
PRZYJMUJE DO OPRAWY
RÓŻNE KSIĄŻKI,I INNE ROBOTY

wykonanie staranne - ceny niskie

OTWARTA OD 8-ej DO 4-ej POP.P

 

Że świata.
Nowe wykopaliska na terenie Watykanu.

(KAP) Przy przygotowaniu kortu te-
nisowego dla alumnów Papieskiego Ko-
legjaum Etjopskiego, w bliskości bastjo-
nów murów otoczających miasto Waty-
kańskie w głębokości jednego metra na-
trafiono na wielką armatę jeszcze nałado-
waną. Armata ta długości 3 i pół metra
służyła w swoim czasie do obrony miasta
i prawdopodobnie została zapomniana w
czasie oblężenia.

_Najdłuższy tumel na świecie,
We wrześniu m b. otwarta zostanie

dla ruchu  linja kolejowa Florencja
— Bolonja. Linja ta liczy 83 km. długości
a w pewnem miejscu przecina ona Apeni-
ny i przechodzi przez tunel, który ciągnie
się na przestrzeni 18.5 klm. Jest to zatem
najdłuższy tunel na świecie. Na linji po-
wyższej znajduje się pozatem 30 tuneli
mniejszych, 38 mostów i wiaduktów. Przy
budowie wielkiego tunelu pracowało
3000 ludzi, zużyto 981 tonn dynamitu, za-
trudniano obsługę pomp parowych o sile
6660 HP.

Bridż i tradycja rodzinna Bourbonów.
Od kilku tygodni bawi w kąpielisku

tatrzańskim  Oberrauschenbach szwagier
hr. Jana Zamoyskiego, infant Alfons de
Bourbon, bardzo sympatyczny młody pan
i namiętny zarazem gracz bridżowy. W
czasie jednej z rozgrywanych partyj brid-
żowych doszło w towarzystwie infanta
do charakterystycznego, nie pozbawione-
$o pewnej pikanterji, ale i głębszego zna-
czenia, dialogu. Oto w partji tej infant
miał kilkakrotnie tylko króla w jednym
kolorze. Zdenerwowana tem jedna z
uczestniczek gry zawołała w pewnej
chwili: — Jak to jest, że u Pana tylko
króle zawsze padają? — Na to infant z
uśmiechem odrzekł: — Madame, proszę
mi tego nie brać za złe, to już jest u nas
Bourbonów tradycją rodzinną”,
Sto lat szczęśliwego pożyciamałżeńskiego

małej serbskiej wiosce, koło Ni-
szu, jest małżeństwo, które uważane jest
za najdłużej trwające w świecie. Para
tych wieśniaków obchodziła uroczyście
setną rocznicę wstąpienia w związki
małżeńskie. On liczy lat 117, ona lat 115.
Wesele stuletnie mieli liczniejsze niż огу-
ginalne, bo zgromadzila się rodzina liczą-
ca przeszło 100 osób.

Pies ze spadochronem.
W St. Catherine, W Kanadzie, odby-

wało się niedawno święto sportowe poli-
cji tamtejszej.

Jeden z policjantów wzbił się w ро-,
wietrze na samolocie w towarzystwie
swego psa policyjnego. Gdy samolot znaj-
dował się na wysokości 2.000 m., lotnik
rozkazał swemu psu wyskoczyć z samo-
lotu. Pies bez wahania spełnił ten roz-
kaz. Był jednak zaopatrzony w spado-
chron, otwierający się automatycznie.

(Wkrótce potem i lotnik wyskoczył,
zaopatrzony również w spadochron.

I pan i pies jego szczęśliwie wylądo-
wali niedaleko lotniska ku wielkiej ucie-
sze tłumu widzów, a pies, który wylądo-
wał pierwszy, powitał swego pana ra-
dosnem szczekaniem.

ROZMAITOŚCI.
Żywa „przesyłka za zaliczeniem”,

Pewną tancerkę włoską, która odbyła
tournee artystyczne po Egipcie, zapro-
szono na występy gościnne do music-

hallu w Konstancy. Przed samym jednak
wyjazdem do Rumunji, dowiedziała się z
przerażeniem, że jej gażę zajął komornik
na pokrycie zaciągniętych przez nią w
Egipcie długów. Nieszczęśliwa artystka
nie miała ani grosza w kieszeni. Nie wie-
działa więc, jak opłacić koszty podróży
do Konstancy.

Gdy się jednak zwierzyła ze swej
sytuacji dyrektorowi towarzystwa okrę-
towego, współczujący niedoli artystki dy-
rektor zgodził się przesłać ją wraz z jej
bagažami „jako przesyłkę za zaliczeniem”
pod adresem dyrektora music-hallu w
Konstancy.

Gdy okręt przybył do Konstancy,
dyrektor music-hallu otrzymał zawiado-
mienie, z którego dowiedział się ze zdzi-
wieniem, że pod jego adresem nadeszło
aż 16 przesyłek:

/ „Zawartość: Tancerka bez opakowa-
nia, bagaże: skrzynia i kosze: waga: tan-
cerka 51 kg., bagaže 198 klg.“.

Choć suma zaliczenia była dość
znaczną, dyrektor music-hallu zmuszony
był wykupić niezwłocznie artystkę i jej
1zeczy.

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

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

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 3. 1X 1932 r.

Waluty i dewizy:
Belgja 123,80—:24,11—123,49
Gdańsk 173,80—174,23—173,37.
Londyn30,98—30,99 —31,14—30,84.
Nowy York 8,92—8,94—8 90,
Nowy York kabel 8,925—8,945 —8,905.
Paryż 34,98—34,07—35,07—74,89
Praga 26,38' +—26,45—26,32.
S :wajcarja 172,80 —173,23—17237.
Włochy 45.74—45,96—45,52. *
Berlin 212,05.
Tendencja niejednolita.

P. towes
3 „ poź. budowlara 38,35.
47, poż. inwest. 97,75—98.
4% inwestycyjna ser. 103,75.
6/, dolarowa 55,00—55'|,>—56.
4%, dolarowa 48,35—48,00—48,25.
7%, stabilizac.54,75—55,25—54',.
4',%% L Z. ziem. 38,75.
8% L. Z. m. Warsz. 59,75—60,25—61.
8'|, L. Z. m. Łodzi 57',, :
10% L. Z. m. Siedlec 54.
Tendencja niejednolita.
Akcje‚ ,

Bank Polski 93—93'/,. Częstoc'ce 29
Cukier 23',. Haberbusch 50. Tendencja
mocniejsza.

polskie w Nowym Yorku
Dolarowa 55. Dillonowska 61. Stabil za-
cyjna 54',. Warszawska 4i. Sląska42.

niewidziany ulubieniec kobiet, bohater f. „Marocco* GARY COOPER i urocza partnerka Chevialiera Claudette Col-
Kapitan Whalan Piękny dramat miłosny. Nad program: „Miłość I Obowiązek"

Sztuka filmowa „Czerwonego Krzyża”. Na l-szy seans ce-
ny zniżone. Początek seansów o g. 2, ostat. s. o g. 10,20. {

ad

<HELI | DZIŚ! W kronice filmowej Zamach na Prezydenta Doumera, zabójca Gorgułow etc. Przebój 1932-33 r. Dawno

bert w najnowszym
arcyfilmie dźwiękowym

  

 

Dziś premjeral Niebywała atrakcja! Wyšwietlamy film poraz pierwszy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, tra=
gedja na luksusowym okręcie, bankrutstwo wiel- Transatlantic" W rol. gł: Edmund Love, Lols Moren, Grete

kiego trustu, walka dwóch przestępców p. t: 44 Hissen, John Halllday. Nad program: Dźwię-
kowy dodatek „Fcxa* p. t: „PRZEBUDZENIE SIĘ WIOSNY”. Początek seansów o godz. 4, 6,8 i 10,15 w dnie świą-

teczne o godzinie 2-ej. Ceny od 75 groszy.

wekwo CASINO
Wielka 47. tel. 15-14.

  

 

i i Ar li idzień wspanialej komedji „COM i Kelly W Afryce" „r.. «Dwaj Pechowcy» * vum, ”
Już jutro ukaże się na Z para kochanków, baisiai Sudano kiot J ys CRAW-

i o t t, któ -
> aaa wade dźwiękowem kobiety DoZ przyszłości zek a Sacięcharibój OPopas Žinai r

wodem skandałów i ludzkiej obrony. Początek o godz. 2, ostatni seans o g. 10 w.

dO REKEZOOZAC OOO AOS EOS RECETEJ NO Z OBO 0 m

————MCZKOŁA KOSMETYCZNAO Ap NaUCZYCIElIKA wyjedzie MEWRTNTWA

DZWIĘK. KINO-
TEATR «PAN»

Ul. WIELKA 42. Tel. 528.

 

 

[WĘGIEL TOKU |
GÓRNOŚLĄSKI

palnie: Eugenie, Hr. Laura, Dębieńsko, Ma-
Zjednocz Kop. Górnośl. „PROGRESS“ ko-

tylda, Andaluzja, Radzionków, Mysłowice,
Ferdynand i Fiorentyna.

Wagonowo i od jednej tonny w szczelnie
zamkniętych i zaplombowanych wozach

dostarcza

M. DEULL witno.
EGZYSTUJE OD 1890 R.

Biuro: Jagiellońska 3 Tel 811.
Składy: Kijowska 8 Tel. 999.

PIANINA Uczenice przyjmę na
mieszkanie z utrzyma

 

  

STEFANA ARTYMINSKIEGO LOKALE

Warszawa, Nowy-Swiat 26, dająca KS nA gabinetu SEC |

cznego, rozpoczęła zapisy słuchaczek-y. szechstronne nauczanie ko- fZERO"

į Smatyki S laiskai metodami: własną, paryską, angielską, wiedeń HB Do wyna- SKLEP

ską.—Kurs czteromiesięczny.—Wykładają lekarze specjaliści. — Szkoła jęcia

posiada: Zakład kosmetyczny, laboratorjum kosmetyczne. blbijotekę—@ przy ul. Wileńskiej Nr. 20.
Zajęcia praktyczne codziennie.— NiezamożnymNIA 9635—0

ułatwienia mieszkaniowe. — Informacje, programy wysyłamy bezpłatnie. g———————

Kierownik Szkoły Doktór Borkowski. 311- 00 DO WYNAJĘCIA
dom przy ul. Sierakow-(ROTTais

UENz=as skiego Nr. 4, 10 pokoi,
„ korytarzowy system,

  

 

  

 

  
    

 

 

į wszelk. wygody, ogródek.
i LEKARZE | Nadaje się pod biuro,

X"szkółkę i t. @. Inform.:
. ul. Kasztanowa 5—2, tel.

-75. 9623—1Teki, Tornistry, Bloki rysunkowe (r. med. Cymbler O 2 sA
i wszelkie materjały szkolne WENERYCZNE,SKÓRNE, LOKAL obszerny bez

MOCZOPŁ. Tel. 15-64.
MICKIEWICZA 12,
Tatarskiej, 9—2 i 5—8.

PO CENACH NISKICH
na pracownię, piekarnię,

poleca: P ę p
o sktad i t. p. ul. Zamko-

mieszkania do wynajęcia'

 

 

na wieš przygotowač u- RAWY { zupełnie ;cznia do I kl. gimn. owia- = TKOWE 1 nowe —Ą Praniai
dectna D „dobre | POgumaiimasi (wlelo-  rzecka 9632—0ważne RE: za letnia Ž
stowa 16 — 12 od 3—5 pężyczki 5000 złotych | gwaran-
godz. —4 gr.o Ki numer hipoteki aaz Mieszkanie

1 200. KI-
Przyjmuję uczenice do
szycia i kroju na do-
stępnych warunkach. He-
lena Szostakówna Kró-
lewskaNr. 7m. 13. 9697-0

Lekcje języka niemiec-
kiego. Nauczycielka dy-
plomowana. Mostowa 3a,
m. 30. 9729—1

KURSY KROJU I SZY-
CIA B. KIEŻUN,

ul. Wielka Nr. 11, m. 2.
Zapisy uczenic codzien-

nieruchomości w Wilnie
poszukuję. Pośrednietwo Jowska 4. H. Abelow.
wykluczone. Oferty pod —
„Hipoteka“ do Admin DOM kupię drewniany
„Dzien. Wil.“ 9671—0 nowy o jednem miaRIKEŚ

a

i Sprzedaż !

 

w okolicy Antokola —
Zwierzyńca lub plac pod
zabudowanie. Zgłoszenia
z podaniem adresu, ceny

warunków kupna wEZNIKIT) | 9665—0|PODRĘCZNIKI Administracji pod T. J.pzmdarza.
9691—1
 UŻYWANE

KUPNO SPRZEDAŻ— Buldogi szczenięta do

Zamkowa 22,

stale zajmowane przez
doktora, odpowiednie też
na szkołę Zarzecze 16—16

9633—8 ul. Konarskiego 40 m. 9.
 

niu 5—6 pok. z ogrodem Przyjmę z dobrego do-
mu uczącą się panienkę
klasy starszej do wspól-
nego pokoju maturzyst-
ki-- Zawalna 22—8.

Pokój 1 lub 2 poko-
je umeblowane z u
trzymaniem lub bez
do wynajęcia solid-
nym. Telefon do u-
żytku. Orzeszkowej 3

m. 5. Oglądeč. od

DO WYNAJECIA 5 į 4 DO ODNAJĘCIA
pokojowe mieszkania z sześciopokojowe  miesz-
wygodami. ul.Wiłkomier- kanie z wszelkiemi wy-
ska 5-a. 9690—1 godami, elektrycznością.

£ygmuntowska 20. Wia-
MIESZKANIE 3 pokojo- domość u dozorcy,
we z. elektrycznością, 9740
osobny domek b. ciepły, ———————-
suchy w dużym pięknym MIESZKANIE,
ogrodzie nad Wilją. Zwie- śliczne, słoneczne, ll pię-
rzyniec, Fabryczna 40. tro, 6 pokoi, przedpokój,

9698—2 korytarz, balkon, wanna,
M KUCHNIA — ZE wsželkie-

2 UCZNIÓW lub studen- mi wygodami do wyna-
tów przyjmę na stancję. jęcia. Zygmuntowska Nr.

 

 

zaułek Portowy 4 — 1. 8, dowiedzieć się u do-
zorcy. 9733—0

1 lub 2 pokoje sloneczne,
suche, cieple do wynaję- POKOJ
cia od zaraz. Św. Jakób- dla uczenicy przy rodzi-
ska 10 m. 4. * mie, z całodziennem u-
BE NE HAYA NOGA, niedaleko
MIESZKANIE 5 pokoi, gimnazjum Orzeszkowej.
wygody, dwa balkony, Śniadeckich 1 m. 9, I pię-
I piętro. Pańska 4 — 3, tro,
Oglądać 12—2., 97072 ASD ———

————————— UMEBLOWANY pokój z
Do wynajęcia 2 pokoje wygodami i używalnością
z kuchnią. Zwierzyniec, łazienki, duży, ładny, dla
Witoldowa 16 m. 1. solidnego Pana do odna-

- jęcia. Ul. Niemiecka 3,
2 MIESZKANIA z trzech m, 11. 9621
pokoj KOJE Werandy. 5 >

2 POKOJE
9703—4 do wynajęcia, słoneczne,
mświeżo  odremontowane.
MIESZKANIE 6 pok. na Skopówka 7 m. 1.
ŁY Dikas do wyna- ==AC

jęcia od 10 września r. b. PRZYJMĘ na mieszkanie
Adres: Kalwaryjska 9. uczni z całodziennem u-
Dowiedzieć się u $ospo- trzymaniem za 75 zł.

1—1 mies. Mickiewicza 39, za-
SEE 7 pytać w mleczarni. Tam-

6-cio pokoj. mieszkanie że obiady zdrowe i ta-

 

 

do wynajęcia od 1.X r. b. nie, 9702—0o
na ll piętrze z wygoda- ———- AA
mi (gaz, centralne ogrze- POKÓJ wspólny dla
wanie). Oglądać codzien- ucznia niedrogo. Wilko-
nie oprócz świąt i wtor- mierska 3 m. 11. gr

 

  

 

 

M. OLSZEWSKIEJ, — Zamkowa 7
pod kierownictw. W. Mikulskiego.
Kupuje, sprzedaje oraz zamienia POD-

RĘCZNIKI UŻYWANE.
Książki używane sprzedaje dezynfeko

wane w specjalnie urządzonej odkażalni.
Płaci najdrożej! Sprzedaje tanio ! —0 o

 

Wileńskie Prywatne Kursy

Samochodowe
i motocyklowe.

Nauka na nowoczesnych maszynach.
Opłaty za kurs zniżone.

—gr o

 

 

Dr. Sz. Bernsztejn
Ckoroby skórne wene-
ryczne ! moczopłciowse

9—1 i od 4-—8 pp.
Mickiewicza 28, m. 5.

doktór R. SZYRWIADI
Choroby weneryczne,

skórne i moczopłciowe.
Wielka 19, od 9—1 i 3—7

4251—0

Dr. WOLFSON
CHOR. WENERYCZNE,
MOCZOPŁ. I SKÓRNE

ul. Wileńska 7,
tel. 10,67 9—1 I 4—8 w.

Dr.Zeldowicz

  

ZAMIANA e: ad:

Asię..zawadzkiago| i
 

< wa 4. 9712—2 nie na dogodnych wa-

Wł. Borkowski|y Biumowicz Nandaais
WILNO, MICKIEWICZA 5, — TEL. 372. ii pocz ZGUBY | A 2 recz

Dla sklepów szkolnych specjalny rabat. s 1WIELKAMA | WRA 4

| tel; 921, od 9—1 iSzySkradziony weksel ia 5 й I

Mowootworzona KSIĘGARNIA NAUKOWA | I.Arlesagni „Siwik Osoba prawdziwie inteli-
niam. Stanisława Wojcie- gęntna poszukuje również

9113—1 Rób dobrzeNowa:
(AS as - nej, emerytki, z łagodnem

ZGUBIONĄ legitymację Upażobienieih aważ:
za Nr. 2029 na prawo ja- ne bardzo miłe mieszkan-
zdy rowerem, wydaną ko, Sosnowa 16 m. 2 —
przez Magistrat m. Wil-Zwierzyniec. 9719—1
na na imię Leokadji Bru-
żykówny, zam. przy ul.
Słonecznej 2, unieważnia

się. 9663—0o

chowiczówna.
   

 

Potrzebna р
EKSPEDJENTKA

do pierwszorzędnego ma-
gazynu owocarsko + spo-

 

żywczego. Kandydatki z

| R 6 Ż NE | praktyką w wieku 20—25
z dobremi świadectwami

SNAZEEZEENYKZEZWW ;rcierencjamiLią >
‚ 5 żyć oferty w m. „Dz.Uwaga!!! Każdy może ŻY 997) i

zarobić 20—25 zł. dzien: Wil pod; „9997, — 9665

kuludomowego. Zglo LEŚNICZY fachowy lub
a у „2 praktyką i dobremi

szenia: Wllno, ul. Belwe świadectwami, samotny,
derska 12 m. 3 godz. Zgła-

 

SKŁAD
Fortepianów

Fisharmonji
K. DĄBROWSKA

(F-ma istnieje od r. 1874)
Soe

MEBLE różne z powodu
wyjazdu do sprzedania.
Oglądać: ul. Mickiewi-
cza 22 —17 od 11 —1
15—7.

DOM niedekretowy 4-ro
mieszk., 350 sążni ziemi, Z UŻywainością kuchni, z umebl. lub bez, do wy- prowadzonego
sprzedam tanio z powo-
dów ważnych  natych-
miast. Konarskiego 68,
m. 1. 9685—2o
 

Kupię dom
oferty de Administracji
sub „18,000“. 9649—0
——
Okazyjnie do sprzedania
łóżko, bufet, kuszetka i
inne meble Wiłkomierska
1—11. 9655—0

Do sprzedania

NA RATY
działeczki ziemi pod let-
niska po 10 gr. kw metr.
oraz centrum z budyn-

 

PIANINO koncertowe do
sprzedania spiesznie. Ta-
tarska 22 m. 2. 9742

Dom do sprzedania Przy
ul. Nowogródzkiej Nr. 2
Inf. Nowogródzka Nr. 6

m. 14.

PSA kupię wilka mło»
dego, ładnego. Zgłosze-
nia: ul. Litewska 22—],

godz. 3—5eej. r
————
Pianina najlepszych firm
krajowych i zagranicz-
nych do wynajęcia na do-
godnych warunkach Bie
skupia 6 m. 2.

иа
|Щ|':

Przyjmę 2 uczni na mie-

3-5. 9672—0|ków od 4 do 6 g. Mosto-
wa 3-a. Informacje tamże

Pokoj do wynajęcia du- u dozorcy Jana (m. 26).
ży, jasny z wygodami 9722—4
Filipa 4, m. 4. 9687 -00

1 LUB 2 POKOJE
3 pokoje z wygodamiz wygodami, | piętro,

 

Pańska 4, m. 7. 9689—0 najęcia. Sierakowskiego
9738

 

= 25—11.

Wynajmę ы : :
1 lub 3 pokoje słopecz- Dwa mieszkania 7-mio

Bankowa wynajęcia. Zamkowa 18,kie wygody. 5737
wejście z Mostowej 2—6 dozorca wskaże.

AE TEET
s: Pokój z umeblowaniem i

MIESZKANIA od 2 do 7 wygodami do wynajęcia
pokoi z wygodami do wy- przy ul. Dobroczynnej
najęcia od zaraz, Ofiar- 2-a, m, 1. 9725—0
na 2. В .а ——— ——- -
a 2 Dozorca _SJI6'a -LOKOJE BEZ MEBLI
MIESZKANIE 3 pokojo- ze wszelkiemi wygodami,
we z wygodami do wyna- usługą poszukuje samot-
jęcia od zaraz. Krakow- na. Oferty pisemne Św.
ska 51. Dozorca. 9716 Jakóbska 10 m. 2, Mako-

wiecka. 9726—0
POKOJE dwa umeblowa-
ne z wygodami do wyna- MIESZKANIE |
jęcia. Śniadeckich 3 m. 18 2—3 pokoje do wynaję-

cia. Dowiedzieć się Uni-
POKÓJ do wynajęciawersytecka 2 m. 1 u wła-
dobrze umeblowany, ze śŚcicielki. 9728—1
wszystkiemi wygodami па—
2 lub 1 osobę (užywanie POSZUKUJĘ solidnej lo-
łazienki, salonu). Na ży-katorki do jednego lub
czenie dobre obiady lub dwóch pokoi. Zamkowa
całkowite utrzymanie. — 3, m. 4: 9735—0

 

 

 

 

 

Objazdowa 6 m. 7 (2-gie

Samctny poszukuje ma-
łego pokoju umeblowa-
nego przy redzinie. Ofer:
ty w Administracji.

Do kompietu szkolnego
według

wymagań nowej ustawy
szkolnej Przyjmę jesz-
cze kilkoro dzieci od 7
lat. Uniwersytecka 7 m.6

- Ne, ciepłe, balkon i Wszel- pokojowe z wygodami do od godz. 9 rano do 2
PP.
deskidAŻA
Pokoje umeblowane,
pojedyńcze, podwójne z
prawem korzystania kuch-
ni, nadające się również
na biura z wszelkiemi
wygodami i telefonem do
wynajęcia na stałe lub
na doby po cenach b.
tanich. Biskupia 4 m. 13.

DWA POKOJE do wy-
najęcia z wygodami. Mo-
gą być z utrzymaniem
lub obiadami. ul. Podgór=
na 5 m. 2.

 

Pokój do wynajęcia dla
pań lub uezni-nie kl. młod*
szych Kalwaryjska A

gr—
 

DRUKARNIA
I INTROLIGATORNIA

 
 

 

zebny zaraz. . WEty i st obsługi 10—12. 9669—0 Potrzebny kami przy szosie Wi!no—
dla kie |daccwdóe, ст " CHOR. WENERYCZNE, Ё“ sy wa PSp A Warszawa. Miejscowość

Kaneelarja kursów i sala wykładowa przy | МОС2ОРЕ. 1 5КОВМЕ©-Ni zo godzinie o sucha, zdrowotna, wyso-

ul. Ad. Mickiewicza 24, m. 10. 9—1 i 5—8 w, tel. 2-77, MIODU potrzebuję 100— Niekrasz. ko położona, otoczona
Garaże | warsztaty Bernardyński zauł.Nr. 8 —— 150 kg. Dowiedzieć się w Posadę stałą fotrzyma 59*20Wemi, lasami. Do-

B- Zeldowiczowamleczarni przy ul. Mic- jazd namiejsce autobu-
r kiewicza Nr. 31—1 9686 0soba która pożyczy Na „em о 45 minut prawie

DO POMNIKÓW WIECZNE FOTOGR.| kobiece, weneryczne, 1ą hipotekę za umowio- -„ godzina. Kościół świa-
BR. SCY. dróg mocz, prz. 12—2 nym procentem zł. 1560.BUTKOW. , Gg us I tło elektryczne, telefon,

Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 28, | i 4—6.ul.Mickiewicza 24. NAUKA oaz policja ma miejscu. Mają-
Zaszezyc. uznan. Ich >wiątobl. Papieżów 104—0 J. Karlin Niemiecka 35. į słuknia,. władciciej:

Piusów X I XI Wykon. pocztówek, legi-|—-m-—— ka,Różańska lub_Wiłoo,
tymacji, portretów, grup etc.—Misterne| - 3 KURSY KROJU, akszta 10, m, 4 od 4—5

upozew., wsz. nowości. 886| |  AKUSZERKI | ażycia, cobat-" ręczuych DZIERŻAWY po poł.

HURTOWNIA PIW — i modelowanie ж x fet Do "e koteczka
r oszukuję dzierżawy o- Angora iała dwumie-

1 FABRYKA WÓD MINERALNYCH| AKUSZERKA g_ (pfZNOWICZÓWDJ sroda wer:ywno-owaco- sięczna. Portowa "285,
w największem mieście zachodniej Polski MARJA * wego, wymagane mlesz- dawniej Pariska 4, 9720

ю o sprzedania LAKNEROWA Wielka 56, m. 3. kanie 4—5 pokojowe pod
jmaje od godz. 5 do Zapisy uczenic codzien= Wilnem. Wiadomość Ko-* Firma dobrze wprowadzona, z liczną klijente- postneakaTp sieGbrócz: EAC śchiszki -16- 4.8:

WZP.
lą, posiada obszerne ubikacje, wielką docho-

dową lodownię. Gferty zgłaszać: Warszawa

Fredry 4 Powszechne Biuro Ogłoszeń sub
„15.000 zaraz”. 9146—0m

rocznie sprzedam, ka 11. Stachowski. DinREZZF  zB

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Mostowa 1,

e

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

D OM w Niemenczynie jowe
30—2 9636—0 dający dochodu 3500 zł. SKLEPU połowę

Wia- do wynajęcia.
domość: Wilno, ul. Wiel- kańska 14. Wiado:

9684 dozorcy,

szkanie z utrzymaniem.piętro). 9639—2
Opieka zapewniona. Ka- —————
sztanowa 4 m, 1. 9587—1 POKOJE dwa ładne do

wynajęcia i maly oddziel-
Przyjmę uczenice ów z ny. Tamże obiady. Arse-
całodziennem utrzyma: nalska 6—5. 9708—2
niem Garbarska 16—3.

96 5—0 DO WYNAJĘCIA miesz-
kanie 3 pokoje, kuchnia
z wygodami: wanna, wo-

MIESZKANIE dwupoko- da, światło elek. Obejrzeć
lub 2 pokoje. od 8 do 16-ej godz, Anto-

tamże kol, przed kośgjołem Św.
Domini- Piotra i Pawła, Spėldz.

jć u Mieszkaniowa. Przejazd
4 9690—1

 

 

 

  
   

POKOJE umeblowane do
wynajęcia. Mostowa 3-a,
m. 30. 9729—0

POKOJE
do wynajęcia. Antokol, PRZYJMUJEDODRUKU
Sapieżyńska 9—3. DZIEŁA, BROSZURY

9730—0 BILETY WIZYTOWE,
ZAPROSZENIA,

Mi. WIERZYŚSKIEŚO.

 

2 duż ład: ki
umeblowane do Moko“ I RUŽNE KSIĄŽKI
Kiškio Mickiewicza DO OPRAWY

OST WYKONYWAo
DARKA РОK TU ALNE
 

   

Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAW NIECIECKI.
  
   

— MostowaUl.1. Tel 12-44 |        
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