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Zawiadamiamy, iż rozpoczęliśmy sprzedaż:

ZALESIONYCH BUDOWŁANYCH DZIAŁEK
PRZY SAMYM

PRZYSTANKUPONARY
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 aulo-
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.

 

ZAKŁADKRAWIECKI Michał Piechi
WILNO, UL. ZAMKOWA 10 —1 TEL. 10 04,

POLECA NA SEZON BIEŻĄCY OSTATNIE NOWOŚCI.
= zm CENY ZNACZNIE ZNIŽONE. — _ — — — —П
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6d Administracji.
Wszystkim naszym Sz. Prenume
tatorom miejscowym, którzy
zalegają z opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego" będziemy
zmuszeni bezwzględnie wstrzy-

mać przesyłanie pisma z dniem
15 Września.

WRGROTRZZTRIEESZYNYTZT ЗЕСЕН

Syn

Dr. mi. L. ŁUKOWSKI
POWRÓCIŁ

(<horoby dziec'). —1o
Zawalna 2. — Tel. 592.

  
    

| Bezroboni i Zredukowani Urzędnicy
mogą sobie zapewnić stały zarobek

| przy sprzedeży ertykułów pierwszej
potrzeby Rutynowanympensja. Zgła-

| szać się: uł Jegiellońska 5, „m. 36.į 
Urlop premiera Prystora.

(Telefonem od własnego Korespendenta.)

WARSZAWA Prozę Rady
ęIlop wypoczynkowy. Z»

ministrów, Prystor, wyjechał na
puje go minister Zawadzki.

W najbliższym czasie n'e są przewidywane posiedzenia Rady

inistrów.

Nominacje i zmiany w sądownictwie.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Prezydent Rzeczypospolitej podpisał 8 b. m. sze-

eg nominacji, dotyczących osób w sądownictwie. Między innemi:

Leon Zubelewicz, prezes Sądu Okręg. w Białymstoku, miano-

Wany został sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Sędzia Sądu Apelac. w Krakowie, Stanisław Rządkiewicz miano-

any sędzią Sądu Fpelac. w Wilnie.

„, W stan spoczynku przeniesiono
pelacyjnego we Lwowie, dziewięciu prezesów Sądów Okręgowych

trzech wice-prezesów Sądu

Małopolsce, dziewiętnastu wice-prezesów Sądów Okręgowych, dzie-

iętnastu sędziów Sądów Fpelacyjnych, kilkudziesięciu sędziów Są-

dów Okręgowych i Grodzkich.

Właściciele dorożek samochodowych
u wiceministra komunikacji.

WARSZAWA. Delegacja za-

ządu Związku związków właści-

ielj dorożek samochodowych

R. P, przyjęta była na audjencji
Przez wiceministra komunikacjii

Obót publicznych inż. Gallota.
Delegacja złożyła na ręce p.

iceministra obszerny memoriał i

zolucje, powzięte 4 b. m. na

Walnym zjeździe Związku związ-

ów, odbytym w Warszawie przy
idziale zainteresowanych  orga-

izącyj.
Memorjal ten, po przytoczeniu

utkėw poboru dotychczasowych

płat z tytułu państwowego fun-
Wuszu drogowego, wypowiada się
kategorycznie przeciwko wprowa-
lzeniu w noweli do ustawy o fun-

uszu drogowym opłaty wagowej,

ūko niesprawiedliwej i niczem
lieuzasadnionej, gdyż samochody

dawet mało będące w ruchu, jako
brzebywające w remoncie (w
Przemyśle dorożkarskim jest to na

Podwyżka

WARSZAWA. Wobec tego.

bodwyżki.

kobieta.

ŁÓDŹ, 8. 9. W ostatnich dniach

hastroje strajkowe z powrotem się

wzmocniły. Wczoraj zupełnie nie-
spodziewanie zastrajkowano w Za-
kiadach przemysłowych Geyera.

rzyczyną strajku była ta okolicz-

hość, że 5 tygodni temu obniżono
tobotnikom płacę o 25 proc., mo-

tywując to faktem, że fabryka

ecnie zacznie pracować przez

DBełny tydzień. Robotnicy zgodzili
Się na to, licząc, że podobna obniż-

a nastąpi także w innych zakła-

ach przemysłowych. Ponieważ

 
 

    

  

      » czół. sportowe
Szkolne czół. na pasku 15  
     

Tanio! Tanio! Tanio!
OBUWIE polskie] Wytwórni Obuwia

16,70|Deszczówki kalosz. M
Sniegowce wojłoki|!Chło

porządku dziennym), płaciłyby po-
datek od wagi nawet w tym cza-
sie, w którym nie korzystałyby z

dróg.
Autorzy memorjału domagają

się uzależnienia wysokości podat-
ku od ilości zużywanych materja-
łów pędnych, co pokrywałoby się
najzupełniej z zużyciem wierzchni

dróg bitych. Byłby to najłatwiej-
szy i najtańszy sposób ściągania
podatku, gdy. nie wymagałby spe-
cjalnego aparatu administracyj-
nego.

Niezależnie od złożonych me-
morjału i rezolucji, delegacja
przedstawiła krytyczną nad wyraz
sytuację właścicieli dorożek sa-
mochodowych, prosząc  jedno-
cześnie, aby nowelizacja dokona-
na była w myśl złożonych dezyde-
ratów.

Więeminister inż. Gallot od-
niósł się przychylnie do przedło-
żonych mu postulatów.

ceny węgla.
(Telefonem od specjalnego korespondenta.)

że kopalnie zamierzają podnieść
teny węgla, rząd postanowił zająć się sprawą tej projektowanej

Dziennikarze łotewscy w Polsce.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W dn. 14 b. m. przyjeżdża do Polski wycieczka

ziennikarzy łotewskich. Powita ich w Turmoncie, w chwili wyjazdu

do Polski, reprezentacja syndykatu dziennikarzy wileńskich.

Dziennikarze łotewscy udadzą się następnie na dwa dni do

Warszawy, a następnie pojadą do Gdańska, Gdyni i Poznania.

W wycieczce weźmie udział 9 dziennikarzy mężczyzn i jedna

Fala strajkowa w Łodzi rośnie.
Strajk w zakładach Geyera.

jednak do tego nie doszło, posta-
nowili zażądać, aby zwrócono im
te 25 proc., gdy zaś wczoraj otrzy-
mali odpowiedź odmowną, w dniu
dzisiejszym 3.000 robotników po-
rzuciło pracę.
W zakładach Allarbe robotni-

cy nie opuszczali fabryki, zacho-
wując się jednak zupełnie spokoj-
nie. Wieczorem zgłosili się w dy-
rekcji ich przedstawiciele, propo-
nując odbycie konferencji dla zli-
kwidowania zatargu.

bajecznie powtarzają wszyscy ci, któ-
rzy nabyli modne i gwarantowane

D. 7, buł. na gumie 14,90], fl-goW. Nowicki qq| M- us buty na gumie 18,90
L na skórze 16.90) Wi Wielka 30 М. М, skórze 22,80

A RU 0AiA +. "2490
„ „ gumie 23,70

kam. szkolne * 17,90
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Przed decydującem posiedzeniem
Reichstagu.

BERLIN (Pat). Poniedzialkowe
posiedzenie Reichstagu oczekiwa-
ne jest z wielkiem napięciem. Za-
powiedziane przemówienie kan-
clerza Papena dotyczyć będzie,
w/g komunikatu Telegraphen U-.
nion, nietylko spraw wewnętrz-
nych, lecz nawiąże zapewne i do
wygłoszonej w ostatnią niedzielę
po południu mowy Herriota w
Meaux. Kanclerz Papen ma omó-
wić ogólną sytuację gospodarczą,
ze szczególnem uwzględnieniem
sprawy kontyngentów, kwestje
polityki socjalnej oraz prawdopo-
dobnie również sprawę równo-
uprawnienia zbrojeń. Dyskusja
nad deklaracją kanclerza zostanie
odroczona do środy, aby przy-
wódcy stronnictw mogli zapoznać
się z wynikiem przyjęcia u prezy-
denta Hindenburga. Wszystko
wskazuje na to, że sprawa roz-
wiązania Reichstagu nie została
jeszcze ostatecznie przesądzona i
že są jeszcze -widoki na kompro-
misowe załatwienie kwestji. Za
kulisami parlamentu ścierają się
dwe tendencje: z jednej strony po-
ważne koła gospodarcze przeciw-
stawiają się rozwiązaniu Reichsta-
gu, obawiając się, że nowa kam-
panja wyborcza  podkopałaby

akcję ożywienia gospodarki nie-
mieckiej, z drugiej strony nie-
miecko-narodowi prą wszelkiemi
siłami do nowych wyborów, licząc
na wielki sukces. Decyzję w tej
,kwestji zastrzegł sobie prezydent
Hindenburg, po wysłuchaniu
przedstawicieli stronnictw we
wtorek. W związku z tą audjen-
cją „Angriłf” zapowiada, że partja
narodowo - socjalistyczna wyśle
swych delegatów tylko po uzyska-
niu pewnych śwarancyj. Pomimo
zaprzeczeń ze strony urzędowej
utrzymuje się wersja, że przyjęcie
u prezydenta urządzone zostało z
inicjatywy kanclerza Papena, któ-
ry zamierza po złożeniu oświad-
czenia w Reichstagu, postawić
biorącym udział w  audjencji
przedstawicielom partyj pytanie,
czy gotowi są oni aprobować zna-
ny już w szczegółach program go-
spodarczy rządu. W razie odpo-
wiedzi negatywnej prezydent Rze-
szy zarządziłby natychmiastowe
rozwiązanie Reichstagu. Narodowi
socjaliści tylko wówczas wżięliby
udział w przyjęciu, o ile mieliby
pewność że nie zostanąępostawie-
ni wobec faktów dokonanych i że
obecność ich nie zostanie wyzys-
kana na korzyść polityki Papena.

Niemcy żądają moratorium.
BERLIN (Pat). Biuro Wolifa

w depeszy z Waszyngtonu donosi,
że dzisiaj rozpoczęły się rozmowy
między niemieckim chargć d'affai-
res Leithnerem a ministrem finan-
sów Millsem w sprawie odrocze-
nia spłat niemieckich, przypada-
jących Stanom Zjednoczonym na
dzień 20 września z tytułu kosz-
tów okupacyjnych i odszkodowań
wojennych. Rozmowy te nie do-
prowadziły jeszcze do formalnego
ogłoszenia przez Niemcy mora-
torjum, gdyż aby moratorjum mo-
gło być bez zastrzeżeń przyjęte
przez rząd Stanów Zjednoczonych,
trzeba przedtem załatwić szereg
spraw, między innemi kwestję do-
trzymania terminu ogłoszenia mo-
ratorjum, oraz kwestję prywat-
nych odszkodowań wojennych.
Jak twierdzi dalej komunikat biu-
ra Wollia, przypuszczać należy,

że po załatwieniu tych kwestyj,
dojdzie w krótce do kompromisu,
chodzi tu bowiem o stosunkowo
małe sumy. Prasa amerykańska
poświęca tym rozmowom wiele
uwagi, gdyż jest to do upływu mo-
ratorjum Hoovera pierwszy wy-
padek, w* którym obce państwo
dąży do odroczenia spłat. Wy-
padek ten mógłby być przytem
precedensem dla sojuszników,
gdyby chcieli również ogłosić mo-
ratorjum dla należności, przypa-
dających w dniu 15 grudnia r. b.
Jak wynika jednak z doniesień z
Londynu i Waszynśtonu — zazna-
cza dalej komunikat — ani An-
ślja, ani Francja nie zamierzają
skorzystać z przysługującego im
prawa moratorjum, tem bardziej,
iż pociągnęłoby ono za sobą od-
roczenie spłat tylko kapitałów,
a nie wysokich procentów.

Z Konferencji w Štresie.
STRESA (Pat.) W ciągu sobo-

ty pracował wyłoniony w piątek
komitet zbożowy, którego zada-
niem jest obliczenie nadwyżek
zboża państw Europy Środkowej
i Wschodniej i zapewnienie ich
zbytu. Odbyły kolejno narady o-
sobno grupa eksporterów i grupa
importerów. W toku tych prac
ujawniło się coraz wyraźniej, że
układy czysto preferencyjne nie
potrafią rozwiązać zagadnieniai
zapewnić zbytu całej nadwyżce
zbożowej, wynoszącej, w-g prze-
prowadzonych oblczeń, około
50 miljonėw 9. rocznie. Aby pań-

stwa wolno-handlowe przyczyniły
się również do rewaloryzacji cen
zboża, wysunięto ze strony fran-
cuskiej projekt, zbliżony do wło-
skiego, stworzenia funduszu, z
którego premjowany byłby cały
eksport zbożowy, niezależnie od
tego, czy idzie do państw nakła-
dających cło, czy nie. Jako wy-
sokość premji wysunięto 2 franki
szw. od q. Państwa rolnicze uwa-
żają tę premję za niedostateczną
i wysuwają liczbę 5 franków. W
każdym 1azie idea takiego fun-
duszu umacnia się.

Międzynarodowa konferencja przeciw-
gruźliczna.

HAGA. Pat. — Otwarto tu Vill
konferencję (lnii Międzynarodo-
wej Przeciwgruźliczej. Udział w
niej bierze 30 krajów a ilość u-
czestników dochodzi 800. Szefem
delegacji polskiej jest płk. dr. Ste-
fan Rudzki, a członkami rzęczy-
wistymi Unji są dr. Kazimierz Dą-
browski (Warszawa) i dr. Wiesław

Węgrzynowski (Lwów) W konfe-
rencji bierze udział kilkunastu
wybitnych lekarzy polskich i p.
Karpiński przewodniczący War-
szawskiego Towarzystwa Przeciw-
gruźliczego. Następna konferencja
w roku 1934 odbędzie się w War-
szawie.

*

 

Raport Lyttona w 5ргам!е Мапа2иг!!.
PARYŻ. (Pat). Raport Lyttona

podzielony jest na 5 części. W
pierwszej części stwierdza on, że
Mandżurja jest terenem chińskim.
Druga część mówi, że Liga Naro-
dów ni$dy nie uzna państwa man-
dżurskiego. Trzecia część zawiera
dłuższe oświadczenie o złej admi-
nistracji Mandżurji przed okupacją
japońską. W czwartej części kon-

statuje się, że właśnie ta zła admi-
nistracja kraju była powodem ja-
pońskich operacyj militarnych i
zajęcia Mandżurji. Piąta część za-
wiera wniosek prowadzenia bez-
pośrednich rokowań chińsko-japoń
skich. Ostatni punkt jest żywo ko-
mentowany w nankińskich sferach
politycznych.

Zatarg francusko-japoński w Szanghaju.
PARYŻ (Pat.) Wczorajdo kon-

cesji francuskiej w Szanghaju
wkroczyło bez zezwolenia kilku
agentów japońskiej policji w celu
zaaresztowania pewnego Koreań-
czyka. Francuskie władze poli-
cyjne sprzeciwiły się. temu, do-
konując ze swej strony areszto-
wania  policjazłów japońskich,

których jednak wypuszczono na-
stępnie na wołność. Zdaje się,
że opuszczając teren koncesji
francuskiej japońscy agenci u-
prowadzili ze sobą jednego Chiń-
czyka. Francuski konsul general-
ny zamierza złożyć z tego powo-
du protest u władz japońskich. -

 

OGRANICZAM WYDATKI!
Bo elegancką bieliznę, kołnierze, krawaty sksrpetki I całą galanterję

nabywam tylko

W POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ

FRANCISZKA FRLICZKI
Zamkowa 9 tel. 6-46.
 

Echa strasznej katastrofy «Observation»,
NOWY YORK. Pat. — W-g os

tatnio otrzymanych wiadomości,
wydobyto z wody po strasznym
wybuchu parowca „Observation”
37 zabitych oraz 63 rannych.
Brak jeszcze około 20 pasaże ów.
Policja, straż ogniowa i maryna-
rze pracowali przez cały dzień
przy akcji ratunkowej. Naoczni
świadkowie tragicznego wypzdku
opowiadają jak jeden z pasaże-
rów wyrzucony został siłą wybu-

chu na cdiegłość500 stóp i wpadł
przez okno do pobliskich war:
sztatów. lany spsd! na dach do-
mu, odległego o 300 stóp. Inny
znów zleciał na pokład przejeż-
dżającego w pobliżu statku po-
między przerażonych pasażerów.
W odległości paiu kilometrėw od
miejsca wybuch1 morze wyrzu:i-
ło szczątki statku, których trzy-
mało się kurczawo 3 nisżywych
ludzi.

Upadłość T-wa Kreugera,
STOKHOLM (Pat). Szwedzka

agencja donosi, że została ogłoszo-
na upadłość t-wa Ivara Kreugera.
Pasywa wynoszą 1.171 miljonów,
zaś aktywa 98 miljonów koron.
Liczby te są jednak jeszcze nie-
ścisłe, gdyż upadłość Kreugera
wiąże się tak ściśle z interesami
t-wa Kreuger i Toll, że jest niepo-

dobieństwem obecnie bilans zys-
ków istrat ustalić definitywnie.
Jednocześnie szwedzka agencja
podaje, że t-wu Kreuger i Toll
również ogłoszono upadłość, przy-
czem pasywa tego t-wa wynoszą
około 781 miljonów koron, zaś
aktywa 509 miljonów koron.

LOS GORGUŁOWA WAŻY SIĘ.
PARYŻ, (Pat). Komisja zdmi-

nistracyjna ministerstwa sprawie-
dliwości zebrała się w piątek na
tajne posiedzenie celem rozpa-
trzenia sprawy Gorgułowa Ko-
misja odrzuciła prośbę o uła-
skawienie i przesłała podanie
ministrowi sprawiedliwości, który
ze swej strony, po przesłudjowa-

waniu, przedłożył je przydentowi
Republiki Francuskiej. Prezydent
Lebrun zwołał na poniedziałek do
Rambouillent, letniej rezydencji,
obrońców Gorgułowe, którzy bro-
nić będą oskarżonego przed nim
po raz ostatai, poczem prezydent
wyda ostateczą decyzję.

 

Litwini zapowiadają udział w  raidzie
lotniczym organizowanym przez Polskę.

Dowladujemy się, iż w raidzie naokoło Euroy, który w ro-

ku 1934 urządza Polska weźmie udział po raz pierwszy zespół

litewski, złożony z 4 samolotów sportowych.

Na święto lotnicze do Pragi.
53 WARSZAWA. Pat. — W dniu

*10 bm. między godz. 13 a 14tą
wystartowały z lotniska Mokotow-
skiego 4 samoloty, które udały
się do Pragi celem wzięcia udzia-
łu w święcie lotniczem w dniu
11 go września w Pradze. Z Ae-
roklubu Warszawskiego wystarto
wali lotnicy kpt. Halewski i red.

Os'ński na aparacie R D 4, dalej
Jerzy Widawski i p. Rydzewski
na aparacie PZL 19, inżynier Ste-
fan Czyżewski na aparacie RWD
2 Z Aeroklubu Rzeczypospolitej
odleciał do Pragi kpt. lgnacy
Giedgowd z mjr. Wojtygą na a-
paracie PZL 19.

zwycięstwo polskiej drużyny na zawodach
konnych.

RYGA, (Pat). W drugim dniu
międzynarodowych zawodów kon-
nych rozegrano ciężki konkurs
hippiczny o nagrodę ministra
spraw wojskowych ' Do zawodów

stanęło 44 zawodników. Konkurs
składał się z 2-ch zajazdów. W
pierwszym jeźdźcy mieli do prze-
bycia 15 przeszkód wysokości do
1 m. 30 cm., szerokości do 1.80

w czasie 400 metrów na minutę,
w drugim zaježdzie — 7 przesz-
kód szerokości do 2 metrów i
wysokości 1.40 w czasie 350 me-
trów na minutę. W konkursie
tym polska drużyna odniosła cał-
kowite zwycięztwo, obsadzając
pierwszych 6 miejsc. Pierwszem,
drugiem, trzeciem i czwartem
miejscem podzielili się por. Roj-
cewicz na „The Hoop”, rotmistrz

Szosland na „Donessie*,
łęga na „Maroku* i por. Ruciń-
ski na „Roksanie*, przechodząc
parcours bez błędu. Piąte miej-
sce zajął kpt. Sałęga na „Nelly*,
mając 3 punkty karne. Por. Ru-
ciński na „Reszce” i rtm. Szosland
na „Sterlingu” podzielili miedzy
sobą 6 miejsce, mające po 4
punkty karne.
KSS i KOSDI aTS IAE ED

KLINIKA |
OTOLARYKGOLOGICZNA U. $. В.
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kpt Sa-

(Antokol-Szpital Wojskowy).
Z dniem 15 b. m rozpoczyna przyj-|
mowanie chorych stacjonowanych i,
ambulatoryjnych. Przychodnia klini-
ki czynna dla chorych na nos, gardło, |.

mowy i głosu — od 13 do 14 prócz
krtań I ucho od 19 do 12, dła wad

riedziel i świąt. =|

 

Partyzantka chińska w Mandżurji.
PARYŻ, (Pat). Donoszą z Da-

lekiego Wschodu: W-g ostatnich
informacyj, partyzanci chińscy w
Jiczbie kilkudziesięciu tysięcy о-
sób rożwinęli w Mandżurji ofen-

zywę na wielką skalę, a.akując
jednocześnie Mukden, Czang-Czo
i Kiryn. Komunikacja kolejowa
miedzy Kiryn a Hoi Czeng zosta-
ła przerwana.

 

Bandyci mandżurscy upro-
wadzili dwóch Anglików.

LONDYN (Pat.) Jak donoszą

/z Dairen (Mandżurja),! bandyci,

krórzy uprowadzili 2-ch Anglików,
żądają za nich okupu 250.000

yenów. Konsul brytyjski, który

prowadzi rokowania z bandytami,

(oświadczył, że nie zapłaci tej
sumy, którą jego zdaniem powi-

nien uiścić rząd mandżurski jako

odpowiedzialny za spokój i porzą-

dek na danem terytorjum. Ban-

dyci wywieźli więźniów w głąb

kraju.

Bomby pod teatrami
NOWY YORK (Pat.) Nieznani

sprawcy podłożyli bomby pod
dwoma teatrami w różnych czę-
ściach miasta. Eksplozja nastą-

piły wchwili, gdy publiczność
wychodziła po skończonem przed-
stawieniu. Na szczęście obyło się
bez wypadków z ludžmi. Ucier-

piały jedynie gmachy teatralne i
sąsiednie sklepy, z których wy-
leciały wszystkie szyby. Policja
przypisuje zamachy członkom
partji pracy.
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Pochwala
Próbę ocenystanu rzeczy w

rządach państwa u progu jesien-

nego okresu, otwierającego do-

rocznie żywszy bieg życia poli-

tycznego, podjęło krakowskie pis-

mo zachowawcze BB. („Czas” nr.

195 p. t.: Polska jesień 1932) w

sposób dostatecznie wyraźny, by

można było na tej podstawie

stwierdzić, jak wygląda po stronie
BB, obrona rządów obecnych.

nadałis

Dosyć niepewnie czują się w
obozie zwolenników rządu poma-
jowego w uzasadnieniu tego zwo-
lennictwa, skoro lwia część wy-
wodów poświęcona jest wcale nie
twierdzeniu, iż rząd ten działa do-
brze, ale kręceniu się w zapewnie-
niach, że tak czy siak, opozycja
innego rządu dać nie może.

* Zapewnienia te oparte są na
najrozpaczliwiej oklepanych i wy-
świechtanych przesłankach zdaw-
kowych.

Oto bowiem wystąpienia opo-
zycji prawicowej i lewicowej są

ww treści swej rožnolite...“

Wielkie odkrycie! Gdyby byly
jednolite, nie byloby zapewne dwu
opozycji, tylko jedna. Zresztą
biedniutkie to twierdzonko, jak
każdy drobny grosik, ma dwie
strony, orzełka i reszkę. Kiedyin-
dziej równie poważnie twierdzą,
że prawica i lewica idą cały czas
ręka w rękę wbrew swym odmien-
nym poglądóm. Raz tak, raz od-
wrotnie.

Na pamięć wie już każdy, co
będzie dalej:

„Uderza w tych wszystkich głosach
jedno: nie przeciwstawia się polityce
iządowej jakiegoś innego pozytywnego
programu, czy jakichś innych konkret-
nych sposobów rozwiązywania trudnych
zagadnień chwili.”

Jest to ciągle tosamo żebranie
o radę opozycji. Powiadają: praw-
da, jest źle, ale poradźcie nam,
jak mamy rządzić lepiej? Kto tak
stawia sprawę, zasługuje tylko na
jedną radę: odejdź od steru, skoro
sam nie umiesz. Opozycja nie jest
zrzeszeniem radców p. bezradne-
go, a rządzenie nie jest wykony-
waniem cudzych rad.

__ Ale, powiadają dalej, aby zmie-
nić rządy, trzeba usunąć więk-

szość, stworzoną (wiadomo jak) w
ostatnich wyborach, czyli rozpisać
nowe wybory:

, „Wybory w okresie największego na-
pięcia kryzysu gospodarczego. W okre-
sie, gdy agitacja wywrotowa w Polsce
ma wskutek tej sytuacji niezwykle uła-
twioną agitację. W okresie sytuacji po-
litycznej w Niemczech, niezwykle tru-
dnej, delikatnej, nie wykluczającej nie-
spodzianek, wymagającej stałego, nie-
zmiennego i silnego rządu w Polsce.
W okresie wkońcu, gdy stoimy przed
prawdopodobnemi ważnemi decyzjami w
sprawach międzynarodowych stosunków
gospodarczych, gdy odpowiednia repre-
zentacja interesów Polski w czasie tych
decyzyj wymaga długiego przygotowania,
znajomości praktycznej oceny między-

| narodowej, a więc znowu stałości rządu.”

Bzdury, prześwietny sądzie. W
Anglji odbyły się wybory jesienią
1931 w chwili załamania się funta,

we Francji wiosną 1932 w chwili
narad rozbrojeniowych w Genewie
i w przededniu odszkodowaw-
czych w Lozannie, w Niemczech
latem 1932 właśnie w „chwili
owych wspomnianych niezwykłych
trudności. Ale są wybory i... wy-
bory. :

(Wreszcie, jeśliby w wyborach
(które byłyby wyborami) zwycię-
żyła opozycja, wtedy okaże się,
że niema zgodnej większości:

„Przypuśćmy dalej, że Prezydent
Rzeczypospolitej, spełniając swój obo-
wiązek konstytucyjny, poleca zwycięskim
w wyborach grupom uzgodnić wspólny
program, dla wykonania którego powoła
Prezydent rząd... Gdyby Prezydent postą-
pił odwrotnie, nie spełniłby swego obo-
wiązku, ma bowiem powołać rząd, a więc
ciało jednolite, o wspólnym programie,
a nie poszczególnych, żadną wspólną tre-
ścią niezłączonych ministrów... Przedsta-
wiciel lewicy socjalistycznej oświadcza...
Przedstawiciel nacjonalistów oświadczy:
Prezydent Rzeczypospolitej, któryby od-
dał rządy w ręce tak zgranej i zgodnej
większości, zapomniałby, iż šlubowal
strzec dobra Rzeczypospolitej."

A teraz zwróćmy Oczy na
obecną większość w BB. Tam
przedstawiciel t. zw. grupy go-
spodarczej oświadcza jedno, t. zw.
frontu robotniczego drugie, t. zw.
grupy ludowej trzecie. Tam stale

Stańiczyka
ks. Radziwiłł swoje a p. Sanojca
swoje, p. Minkowski do Sasa a p.
Wojciechowski do lasa, p. Hołyń-
ski w prawo a p. Tomaszkiewicz
w lewo, p. Zawadzki tędy, a p.
Staczyński owędy. I jakoś cicho
o ślubowaniu Prezydenta wśród
tego ustawicznie rozbieżnego roz-
śwaru ludzi, połączonych tylko
tem, że ich... wybrano,

———

Niezmiernie zwięzłe i skromne

są natomiast uzasadnienia od stro-

ny zasług rządów obecnych, zgru-

powanych w czterech punkcikach.
„1. Rząd nie dopuścił do tego, by

trudności budżetowe przybrały postać

katastrofy i niewypłacalności państwa,

państwo spełnia swoje zobowiązania, rząd

nie dopuścił do tego, by trudności finan-
sowe całego życia gospodarczego przy”

brały postać załamania się waluty i

równie groźną, jak przykład niemiecki

z przed roku wskazuje, postać załamania

się bankowości."
Gdy tak się tu prawi na stro-

nie 1-szej o niedopuszczeniu nie-
wypłacalności, w tem samem pi-
śmie na czele działu gospodarcze-
go („Czas“ nr. 201 p. t.: Będzie
czy nie będzie?) uzasadnia się ko-
nieczność moratorjum:

„O uzyskaniu pożyczki zagranicznej
w obecnych warunkach emisyjnych i przy
obecnych kursach papierów państwo-
wych mowy być nie może. Ograniczenia
w handlu międzynarodowym nie dają na-
dziei poprawy bilansu płatniczego przez
wysokie uaktywnienie bilansu handlo-
wego. Dalsze kompresje budżetowe są
nieomal wykluczone. Nowe ciężary
ewentualnie na społeczeństwo nakładane
nie przyniosłyby zwyżki dochodów skar-
bowych, gdyż siła płatnicza społeczeń-
stwa jest wyczerpana. Raczej należy się
obawiać, że skutek byłby wręcz odwrot-
ny zamierżeniom. Nie wydaje się przeto
wykluczone, że do moratorjum dojść
może,”

W sprawie waluty czytaj t. zw.
obwieszczenie z 29-go sierpnia
1932 o podwyższeniu bilonu z 320
na 396 miljonów zł., oraz przy-
pomnij sobie wyczerpanie do
resztki 10 miljonów zł. kredytu
bezprocentowego 100 miljonów zł.
skarbu państwa w Banku Polskim,
gdy w marcu mówiono, że to tyl-
ko tak na wszelki wypadek, a
w sprawie bankowości polskiej,
która zaschła, po co mówić jeszcze
o załamaniu, :

„2. Rząd potrafił zapewnić, że w
międzynarodowych rokowaniach gospo-
darczych sprawy państw środkowo-euro-
pejskich będą traktowane jako odrębny
kompleks zagadnień i potrafił stworzyć
jednolity front tych państw, a w froncie
tym zająć czołowe stanowisko." i

Równocześnie o tej samej poli-
tyce w bratniem piśmie zacho-
wawczem BB, warszawskiem (,„Dz.

Pols,' nr. 244 p. t.: W przededniu
Stresy): :

„Stresa jest kopciuszkiem Europy,

któremu niewiele poświęca się troski

i uwagi.” я

Jednem słowem, razem biorąc,
jest to... czołowe stanowisko ko-
pciuszka.

„3. Rząd potrafił zachować należy-

ty umiar w polityce zagranicznej: sojusz

z Francją i Rumunją, ale z zachowaniem

samodzielności, tam gdzie ona jest po-

trzebna... stanowczość wobec Niemiec

czy Gdańska, ale unikanie niepotrzeb-

* nych zadrażnień..."

Samodzielność w stosunku do
Fruncji ujawniła się w nieuzyska-

niu, po roku blisko starań, po-

życzki, gdy uzyskiwali wszyscy

inni, cheipienie się zachowaniem

samodzielności wobec Rumunji

brzmi ponuro, a twierdzenie o
unikaniu zadrażnień z Niemcami

lub Gdańskiem wygląda na szy-

derstwo.
„4. Rząd potrafił uniknąć tego, by

kryzys w Polsce przybrał cechy wiel-
kiego zaognienia socjalnego."

Łapanów, Lisko, obecna fala

strajkowa, a pozatem, niewiele

wierszy przedtem, uzasadnianie

niemożności wyborów łatwością

wyzyskiwania obecnego stanu

rzeczy!
pz

Najlepszy jest wniosek z tego
wszystkiego. Zaczęło pismo daw-
nych t. zw. stańczyków krakow-
skich od twierdzenia, że żaden
inny rząd nie jest obecnie możli-
wy, a kończy dosłownie wystawie-
niem obecnemu rządowi świa-
dectwa: to rząd najlepszy z możli-
wych. Trudno o ocenę bardziej
powściągliwą. Brzmi ona jak po-
chwała franta Stańczyka.

Stanisław Stroński.

BUDOWNICTWO ZAMIERA...
Ruch budowlany w r. b. wykazał najniższy poziom.

"Tegoroczny ruch budowlany
odbywa się w tak minimalnych
rozmiarach i wykazuje tak znacz-
ny spadek w porównaniu z po-
przedniemi latami, iż raczej należy
mówić o martwocie, niż o ruchu
budowlanym. Ogólny wskaźnik bu
downictwa za II kwartał b. r. wy-
nosił tylko 33 proc. wskaźnik z
1928 r. równa się 100). Wprawdzie
jest on nieco wyższy niż w I. kwar
tale br. (26,1 proc.), ale znacznie
nižszy od wskažnikow budownic-
twa, notowanych w analogicrnych *
okresach w ciągu ostatniego 5-le-
cią. Przytem nieco większe ożywie
nie wykazuje drobne budownictwo
mieszkaniowe, natomiast inne for-
my budownictwa, zwłaszcza budo-
wnictwo przemysłowe, państwowe
i samorządowe, spadły do 21 proc.
t.j. do poziomu jeszcze dotychczas
w Polsce nie notowanego. Wskaź
nik przepracowanych robotniko -
godzin w przemyśle budowlanym
wyniósł w maju b. r. 21,3, w czerw
cu b. r. 22,1, w lipcu b. r. 23, gdy
w analogicznych miesiącach r. ub.
wynosił 40,1, 42,6, 43,1. Należy wy

_jaśnić, że od r. 1925 do r. 1931 włą

cznie najniższy wskaźnik przepra-
cowanych robotniko-godzin w prze
myśle budowlanym, wynosił 29 i
był zanotowany w marcu r. ub.,
najwyższy zaś osiągnął poziom
113,6 w grudniu 1928 roku.

Wynika z tego, że w b. r. ruch
budowlany wykazał najniższy po-
ziom. '

Przewozy materjałów budowla
nych kolejami również wykazują
znaczne pogorszenie się stanu ru-
chu budowlanego, gdyż, wskaźnik
ładunków budowlanych w czerwcu
b. r. wynosił 32,3, gdy w czerwcu
r. ub. 51,5, w czerwcu 1930 r. 73,6,
w czerwcu 1929 r. 106,3. Wsku-
tek niezwykle nikłych rozmiarów
budownictwa w r. b. również i
wskaźnik cen materjałów budowla
nych wykazuje od początku b. r.
wybitną tendencję zniżkową, co wi
dać z następujących zestawień: w.
styczniu b, r. 75,6, w lutym — 75,1,
w marcu — 73, w kwietniu —
72,7, w maju — 72, w czerwcu —
71,1 w lipcu — 70,2.

Zastój w budownictwie ujem-
nie wpłynął na położenie licznych
gałęzi przemysłowych, związanych

DZIENNIK WILEŃSKI

Ż prasy.
Jeszcze o przesileniu,

Aczkolwiek zasadniczego zna-
czenia ostatnie przesilenie nie ma
i mieć nie mogło, to jednak prasa
nie przestaje go omawiać, gdyż
przy sposobności zmian na stano-

wiskach ministerjalnych wyszły na
jaw pewne zagadnienia natury za-
kulisowej.

O jednem takiem zagadnieniu
jużeśmy na tem miejscu wspo-
minali, cytując głosy prasy o dzie-
jach pożyczki kolejowej.”

Ale wobec przejścia p. Jana
Piłsudskiego na nową posadę, z
ministerstwa skarbu na wicepre-
zesostwo w Banku Polskim zja-
wiło się jeszcze jedno zagadnienie
do rozstrzygnięcia, jak będzie z
mandatem poselskim tego pana.

Jak donosi prasa, miał on na
ręce marszałka Sejmu złożyć rezy-
śnację z mandatu poselskiego, ale
pismo to, jak słusznie zauważa
„Gazeta Warszawska“, jeszcze
kwestji definitywnie nie załatwia

„art. 2 regulaminu obrad Sejmu, któ-
ry brzmi:

„Wygaśnięcie mandatu stwierdza
Sejm po wysłuchaniu komunikatu
marszałka Sejmu o zajściu okolicz-

ności, powodujących wygaśnięcie
mandatu.”
Sprawa jest całkiem jasna. Do wy-

gaśnięcia mandatu poselskiego — wszyst-
ko jedno, czy wskutek zrzeczenia się,
czy z innych powodów — potrzebne są
następujące 3 warunki:

1) okoliczności (w dańym wypadku
zrzeczenie się);

2) komunikat marszałka;

3) stwierdzenie przez Sejm.

Wynika z tego, że dopóki Sejm na

posiedzeniu nie stwierdził, że dany

mandat wygasł, poseł pas postem,

chociaż zgłosił do marszałka rezy
gnację.” :

Słusznośc swego twierdzenia

popiera dalej „Gazeta Warszaw-

ska” przykładami z praktyki sej-

mowej, już z okresów autokra-

tycznych rządów p. Świtalskiego,

poczem konkluduje:
„Mandat p. Jana Piłsudskiego wy-

gaśnie dopiero na pierwszemposiedzeniu

Sejmu po zwołaniu sesji. Aż do tej chwili

mandat ten nie będzie wygasłym, czyli

p. Jan Piłsudski będzie nadal posłem. a

Aby sprawę zupełnie wyczerpać,

dodajemy jeszcze, że yłowielewypad-

ków cofnięcia przez posłów pisma z re-

zyśnacją, co jest jeszcze jednym „dowo-

dem, że wysłanie takiego pisma nie sta-

nowi definitywnego pozbycia się man-

datu. >

Wynikałoby z tego wszystkiego, że

p. Jan Piłsudski obecnie jest jedno-

cześnie posłem i wiceprezesem Banku
Polskiego. A tymczasem statut Banku
tę  jednoczesność kategorycznie wy-

klucza.”
Wyjście prawne jednakże z tej

zawiłej sytuacji jest:
„P, Jan Piłsldski może objąć urząd

wiceprezesa Banku Polskiego dopiero po
formalnem załatwieniu w Sejmie sprawy
wygaśnięcia jego mandatu. O ileby bieg
spraw Banku Polskiego wymagał przy-
śpieszenia tego faktu, to można ewen-
tualnie zwołać nadzwyczajną sesję sej-
mową dla załatwienia tej sprawy.” L

No, ale sesji nadzwyczajnej
rząd zwolač nie zdecyduje się.

Kontredans ministerjalny.
Z innej strony oświetla to sa-

mo zagadnienie „Kurjer Lwowski*,
który po stwierdzeniu, iż zmiany
mają charakter wybitnie „perso-
nalny', nazywa je kontredansem
ministerjalnym, a przechodząc do
określenia stosunku obozu naro-
dowego do ostatnich zmian, pisze
tak:

„Obóz narodowy spogląda na ten
kontredans dość obojętnie. Jest on zda-
nia, że nie dość zmian powierzchownych,
że trzebaby dla naprawy stosunków wy-
dobyć na wierzch ukryte siły narodu,
dziś nie działające." 2

Ale sanacja już żadnych sił
z narodu wydobyć nie jest w sta-
nie.

Plotki, plotki.

Ostatnia rekonstrukcja pod

jednym względem różni się zasa-

dniczo od wszystkich poprzednich

tem, że tamte były zwykle zakoń-

czeniem okresu plotek przesile-

niowych, natomiast rekonstrukcja

ostatnia wznieciła właśnie całą

powódź plotek.
Pisze o nich „ABC“:
„Mówi się, że nastąpią dalsze zmia-

ny w rządzie. Według „Czasu” np. ustą-

pienie p. Michałowskiego jest „pewne”.

Skądinąd jednak słychać, że poostatnich

dekretach o reorganizacji sądownic-

twa i adwokatury stanowisko p.

Michałowskiego jest silniejsze niż kiedy-

kolwiek.. Wymieniają nazwiska pp. Hu-

bickiego i Zarzyckiego, jako rzekomo

„dojrzałych* do ustąpienia... Jakob; p.
ministremgen. Górecki miał zostać

przemysłu i handlu, a 5
wobec niezgodności między jego п)&

a linją nowego ministra skarbu, dostałby

się z kolei na piękne stanowisko prezesa

Banku Gosp. Krajowego..."

Mówią dalej...
„On dit“... Oto na jaki poziom spa-

@у informacje i zainteresowania „poli-
tyczne” w kraju. Plotki... plotki..."

Trudno, ale zato niema... „sej-
mowladztwa“.

Starzyūski,
  

 

ZE STOLICY.
Warszawa, 9 września.

Zacząłsię rok szkolny i ożywiły

się ulice, ogrody i boiska. A prze-

dewszystkiem ożywiła się ulica

Świętokrzyska, gdzie mieści Się

gros antykwarń i księgarń szkol-
nych. Co się tamdzieje codziennie

popołudniu?! 2
Tłum młodzieży zalewa ulice i

bramy: wszędzie szepty, rozmów-

ki, targi i dobijanie interesu. Są

młodzi i starzy. Tysiące książek

przechodzi z rąk do rąk. Wzajem-

na wymiana opinji, trosk, uwag i

narzekań, że... jaż wprowadzono

nowe podręczniki, gdy w roku ze-
szłym stosowano inne.

— Nasza nauczycielka się po-
myliła — żali się jakaś uczenica.

powiedziała nam onegdaj, z czego

się będziemy uczyły, a gdyśmy

już kupiły książki, dzisiaj nam po-

wiedziała, że to omyłka i trzeba
książki odmienić!

Ta zmiana książek szkolnych
to dla młodzieży i dla rodziców
rzecz fatalna. Dawniej, przed
wojną, z tegosamego podręcznika
uczyło się kilku pokoleń. Podręcz-
niki wytrzymywały parę lat, nie-
raz i dziesiątek. Rzadko docho-
dziło do nowych wydań zmienio-
nych w swej treści. Było to dla
rodziców, posiadających kilkoro
dzieci ogromną ulgą. A teraz?!
Boże uchowaj! Nie wiadomo, od
kogo zależy, że profesor zaleca
ten a nie inny podręcznik, choć o-
ba traktuje o tej samej kwestji; nie
wiadomo, dlaczego minionego ro-
ku podręcznik, wydany przez p.
X., był odpowiedni, a wtym roku
trzeba już uczyć z innego podręcz-
nika: tak jakby Cezar zmieniał
tekst swego „De bello gallico” lub
odnajdywano nowe wiersze Hora-
cego.

Jest w tych operacjach jakaś
dziwna tajemnica, której nie po-
dobna wyjaśnić. Działa jakiś nie-
zrozumiały czynnik, który nie do-
puszcza do uregulowania tych
kwestji. Nie można docięc, dlacze-
go w miejscowości X. profesor A.
zaleca podręcznik taki, a w miej-
scowości Z. prołesor B. wymaga
kategorycznie podręcznika owa-
kiego.

Chciał walczyć swego czasu z
tą tajemnicą minister Stan. Grab-

ski Gdy mu zwrócono uwagę na
przedziwne te wibracje nastrojów
i nastawień nauczycielskich kosz-
tem kieszeni rodziców, zapowie-
dział, że zajmie się tą sprawą i
zwalczy nedomagania. Ale zapo-
wiedź pozostała zapowiedzią: nie
zdołał pokonać status quo, uległ.
Zapowiadał zmiany minister Świ-
talski; odgrażał się, że musi za-
prowadzić porządek. Zniesiono
mu pono stosy podręczników, któ-
re mają prawo być używane w
szkołach i.. wszystwo pozostało
po dawnemu!

EEZIINESTANT ATKIS RRT NAKTIS

z budownictwem, a w szczegėlno-
šci na položenie w przemystach mi
neralnych, zwlaszcza w ceramicz-
nym oraz w drzewnym,

Wychodzą podczas kupna pod-
ręczników niekiedy kapitalne u-
wagi, spowodowane nową usta-
wą szkolną. Wielu się w niej nie
orjentuje. Niekiedy zachodzą nie-
porozumienia z księgarzami, któ-
rzy chcą dać podręczniki do 5-go
oddziału, a ojciec pragnie koniecz-
nie książek do klasy pierwszej!

Jedna rzecz jest niesłychanie

radosna. To nieprawdopodobny
optymizm młodych, idących w o-

kres szkolny. Szczęśliwa mło-
dzież! Szczęśliwy każdy, niewi-
dzący ni trudu ni kłopotów, jakie
przed nim stoją w przyszłości.
wiara przepełnia ich dusze, wiara
przedewszystkiem we własne siły.
Zdaje się im, że świat skierują na
nowe drogi. Nie wiedzą wcale nic,
co to kryzys, nie czują dzisiejszej
niepewności jutra, nie są świado-
mi wysłku, który trzeba pokonać,
żeby im dać tę wiedzę, jaką w
szkole zdobywają...
A co będzie z nimi, gdy osiągną

wreszcie patenty dojrzałości? Ja-
ki procent odpadnie, zanim staną
do ostatecznych egzaminów? Ilu
się z nich załamie? Lecz to już
kwestja inna, bardzo skompliko-
wana i ogromnie doniosła, kwestja
naszej inteligencji i jej zatrudnie-
nia,

Tutaj pozostaje jeszcze jedna
kwestja; wszędzie niemal aktual-
na. Ogromna większość antyk-
warni pozostaje w ręku żydów.
Handel ten jest prawie zmonopo-
lizowany w rękach żydowskich.
Największe w stolicy antykwarja-
ty naukowe są w rękach żydów.
To samo zjawisko jest i w mia-
stach prowincjonalnych. Placówki
tego typu w ręku Aryjczyków są
rzadkością.
W tym roku można było za-

obserwować osobliwe zjawisko:
młodzież wolała targować sama z
sobą, aniżeli iść do  przelsię-
biorstw żydowskich. Handel od-
bywał się bezpośrednio na ulicy
lub w bramach. Oczywiście nie
odbywał się en gros, ale istniał
wśród młodzieży samej pęd do
bezpośredniego załatwiania umo-
wy i unikania pośredników.

Kto we, czy w ten sposób nie
zaczyna się uczyć przyszły an-
tykwarz? Któż może zaręczyė,
czy z pośród przygodnych kupców
i sprzedawców nie wyrośnie w
przyszłości niejeden kupiec? Prze-
cie do niedawna kupców ulicz-
nych i obchodzących domy prawie
między Aryjczykami nie było,
Handel uliczny, który się rozwi-
nął w Warszawie w ciągu ostat-
nich kilku lat, z początku był u-
prawiany wyłącznie przez  ży-
dów. A jakżeż zmieniło się w o-
statnich dwu latach?! Ilu dzisiaj
obchodzących domy jest chrze-
ścijan, ilu Aryjczyków można
spotkać z wózkami, handlujących
na ulicy. Konieczność zarobku w
okresie kryzysu pchnęła bardziej
przedsiębiorcze jednostki i na tę
drogę walki o byt i stworzyła ży-
wiołowi żydowskiemu poważną
konkurencję, H. w.

Komunikacja powietrzna
Królewiec—Moskwa.

KROLEWIEC (Pat) Na lotnisko

w Królewcu przybyły 2 aeroplany

sowieckie, które będą kursowały

na linji Królewiec—Moskwa. Są

to wielkie samoloty 3 motorowe
konstrukcji sowieckiej, wyposa-

żone w amerykańskie motory
Wright-Whirlwind.

Zpogr

Wczoraj nad Brasławiem wi-
dziano kilka samolotów, które
t. zw. kluczem leciały w kierunku

 

anicza.
Samoloty litewskie nad pow. Brasławskim.

granicy sowieckiej. Jak ustalono,
były to samoloty wojskowe eska-
dry litewskiej z Kowna.

Przykra przygoda dezerterów.

W nocy z 7 na 8 b. m. w po-
bliżu wsi granicznej Bolesławowo
w rejonie odcinka Kozdrowicze
patrol K. O. P. zauważył trzech
podejrzanych osobników i jakąś
kobietę, którzy pod osłoną nocy
zamierzali przedostać się nielegal-
nie przez granicę,

Na wezwanie patrolu osobnicy
poczęli uciekać. Oddano za ucie-
kającymi kilka strzałów. Jedna

z kul zraniła kobietę, jak się oka-
zało Weronikę Szkudrarkową, za-
wodową przewodniczkę różnych
zbiegów na teren sowiecki.

Zatrzymanymi uciekinierami o-
kazali się mieszkańcy m. War-
szawy, którzy zamierzali dostać
się do Rosji sowieckiej, ponieważ
nie chciało im się odbywać służby
wojskowej.

 

* Zydzi jako naród giną w Rosji
Sowieckiej.

W. prasie żydowskiej coraz
częściej czytamy skargi na poło-
żenie żydów w Rosji sowieckiej.
W listach tych ujawnia się ogrom
rozczarowania ze stosunków pa-
nujących w Rosji sowieckiej. Ży-
dzi, którzy tak wielki udział brali
w budownictwie państwa komuni-
stycznego, dziś widzą, że ustrój
ten zwrócił się przeciwko nim.

Ostatni biuletyn zagranicznej
delegacji rosyjskich  sjonistów-
socjalistów „Hitachduth” przyta-
cza smutny obraz obecnej sytuacji
ludności żydowskiej w Rosji so-
wieckiej, W biuletynie tym czy-
tamy m. in.:

Tysiące żydów rosyjskich stoją
u skraju zagłady. Codziennie o-
trzymujemy apele żydów rosyj-
skich, błagających o pośpieszenie
im z pomocą w obecnej nader
ciężkiej dla nich godzinie. Całe
miasteczka, żydzi, ich żony, dzieci
i starcy pozbawieni są chleba.
Skutkiem głodu szerzą się różne
choroby infekcyjne, zwłaszcza ty-
fus, siejące śmierć i nieszczęście.
O epidemjach duru donoszą z licz-
nych miast i miasteczek na Ukra-
inie.

Prócz tych klęsk „naturalnych
ludności żydowskiej dają się szcze-
gólnie we znaki różne dekrety rzą-
dowe i prześladowania w rodzaju
t. zw. „inkwizycji dolarowej“,

Problem skupienia żydowskie-
go w Rosji sowieckiej przedstawia
się nam w całej swej powadze.
W okresie reżimu sowieckiego je-
dynie nieznaczny odłam ludności
żydowskiej zdołał przeniknąć do
nowego systemu gospodarczego,
gros żydostwa rosyjskiego nato-
miast dotychczas nie posiada ża-
dnych środków egzystencji.

Biuletyn „Hitachduth* przyta-
cza jednocześnie szereg listów,
omijając ze zrozumiałych powo-
dów nazwiska osób, od których
lsity te pochodzą.

W. jednym z listów z m. Zeze-
nik na Podolu korespondent do-
nosi, że w jednem z okolicznych
miasteczek w ciągu jednej nocy
z głodowego wyczerpania zmarło
13 żydów. Pogrzeb tych ofiar
głodu wywarł  przygnębiające
wrażenie na całej okolicznej lud-
ności żydowskiej,

Autor innego listu, mieszkaniec
m. Zmerinka, komunikuje, że ko-
leje są przepełnione podróżują
cymi, uciekającymi z miasteczek
swego zamieszkania, niemających
żadnego celu podróży. Ludzie po
miastach umierają z głodu, zaś
bydło pada na polach.

Cena funta mąki sięga 2 i pół
rubla. W niektórych miejscowo-
ściach chleb jest nawet droższy.
Pud ziemniaków kosztuje 30 ru-
bli, zaś np. w Odesie nawet 60 ru-
bli. Ceny żywności wciąż idą
w górę.

Do głodu ludność powoli się
przyzwyczaja, gorszemi od głodu
są natomiast ciągłe areszty. Are-
sztuje się niewinnych ludzi, któ-
rych się wrzuca do ciemnych lo-
chów, gdzie się ich trzyma tak
długo, aż siły ich opuszczą.

Z jednej strony głoduje się, z
drugiej zaś do Rosji przybywają
ciągle grupy turystów, których się
okazale podejmuje bankietami i
którzy widzą tylko to, co się im
pokazuje. Gdyby przybyli do
nas, przekonaliby się, jak sprawy
naprawdę stoją.

innym znów liście autor
stwierdza, iż jest to obecnie po-_
wszedniem zjawiskiem w Rosji
spotykać na ulicy wyczerpanych
z głodu ludzi o obrzękłych twa-
rzach i zapadłych oczach, Chłop,
który przybywa do miasta celem
zbycia swych produktów żywno-
ściowych, otaczany jest przez nie-
zliczonych kupujących i zmuszony —
jest bronić się przed natłokiem,
w_ którym niejeden chłop już
ucierpiał Głód z ubiegłych lat
nie wytrzymuje żadnego porówna*
nia z tem, co się obecnie w Rosji
znosi.  Nadomiar złego władze
rządowe podejmują obecnie akcję
usunięcia z mieszkań i pozbawie-
nia dachu nad głową elementów
zdeklasowanych.

Jak widzimy z powyższego, raj
bolszewicki nie przedstawia się
tak ponętnie dla mas żydostwa
zagranicą, a więc i w Polsce. Tem
większe zdziwienie wywołuje fakt,
że żydzi są w całym świecie gor-
liwymi propagatorami bolszewi-
zmu i masowybiorąudział w akcji
wywrotowej na rzecz Rosji so-
wieckiej.

Przed nowym rokiem szkolnym
w Rosji Sowieckiej.

W Rosji sowieckiej zaprowadzo
no powszechny obowiązek uczęsz-
czania do szkoły, rozszerzono sieć
szkół ludowych, założono liczne
szkoły wyższe i zorganizowano
kursa nauczania korespondencyj-
nego, jak również szkółki dla li-
kwidacji analfabetyzmu.

Wszystko to oczywiście — na
papierze.

Z okazji nowego szkolnego ro-
ku, sprawą tą zajmuje się „Praw-
da“ moskiewska, która w swym
artykule stwierdza, że organizacja
szkolnictwa w wielu krajach i ok-
ręgach niedopisuje. W niektórych
miejscach o szkole wprost zapo-
mniano — pisze „Prawda”. Wśród
kowym kraju nadwołżańskim mia
no wybudować 200 nowych szkół,
ale z dniem 1 sierpnia ani jeden z
tych budynków nie został wykoń-
czony. Niektóre budowy nawet nie
zostały jeszcze rozpoczęte, Tak
samo przedstawia się sprawa z
podręcznikami szkolnemi. Według
planu, przed nowym rokiem szkol
nym miano"m 37 nowych pod-
ręczników. otychczas wydano
jednak tylko trzy, pięć podręczni-
ków znajduje się w druku, a resz-
ta dopiero jest opracowywana. Ale
nietylko na prowincji panują takie
stosunki. W Moskwie, gdzie do-
zór jest ściślejszy, miano wybudo-

"Terror
MOSKWA (Pat.) W Leningra-

dzie skazano za spekulację chle-
bem 3 osoby na kary śmierci, a
7 na e więzienie.

MOSKWA (Pat). Rozpoczął się
tu proces 26 pracowników orga-
nizacji handlowej Mostrop z dy-

wać przed rokiem szkolnym 12 no-
wych szkół. Tymczasem nie wy-
kończono ani jednej budowy. Dzie
więć szkół będzie oddanych do u-
żytku dopiero za kilka miesięcy,
chociaż liczba dzieci szkolnych w
Moskwie wzrosła o 73.000.

Niektóre gmachy szkolne zaję-
te są przez osoby lub przedsiębior
stwa, które z szkolnictwem nie ma
ja nic wspólnego, chociaż dawno
już wydano rozporządzenie o opró-
żnieniu objektów szkolnych. O-
kazuje się, że szkolnictwo sowiec-
kie musi walczyć nietylko z trudno -

,ściami natury technicznej, ale i z
trudnościami natury pedagogicznej
Stan personelu nauczycielskiego
jest niezadowalający, zaś — cały
szereg nauczycieli — jak stwierdza
„Prawda“ —nie otrzymał dotych-
czas swej płacy. Są wypadki, że
nauczyciele nie otrzymali już płacy
za dwa i trzy miesiące. To oczy-
wiście utrudnia pracę w szkolnic-
twie,

Szkolnictwo sowieckie i pod
względem zewnętrznym przedsta-
wia dwa kontrasty. Są gmachy
szkolne wzorowo urządzone, ale
dużo jest takich szkół, których lo“
kale nie odpowiadają potrzebom
szkolnictwa i w których nauką
szkolna jest znacznie utrudniona,

s.

w Rosji.
rektorem sieci handlowej i kilku
kierownikami skiepów na czele.
Akt oskarżenia zarzuca im kra-
dzież i spekulacje
brakujących na
Malwersacje te trwały przez 5 mie-
sięcy. pad

przy sprzedaży
rynku towarów.
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KRONIKA.
„ Wielki pokaz gazowy.

Zarząd Komitetu Wojewódzkie-
go L. O. P. P. przy współudziale
Wojska organizuje dziś w nie-
dzielę o godzinie 13 w Ogrodzie
Bernardyńskim wielki pokaz ga-
zowy polegający na zademonstro-
waniu nalotu nieprzyjacielskiegoi
obrony.

Niewątpimy, że wszyscy tłum-

nie pośpieszą ujrzeć to, co w
przyszłości grozić nam może i
naocznie się przekonać jak ztem
niebezpieczeństwem walczyć i
przed niem się bronić.

Celem udostępnienia jaknaj-
szerszym warstwom publiczności
obejrzenia pokazu wstęp do Ogro-
du Bernardyńskiego bezpłatny.

Alarm przeciwiotniczo-gazowy.
Dzisiaj w niedzielę o godzi-

nie 19-ej min. 55 elektrownia
miejska zaalarmuje miasto prze:

rywanym sygnałem syreny. W
pięć minut później, o godz. 20

pogasną uliczne lampy elektrycz-

ne na terenie całego miasta Rów-

nocześnie rzucone zostaną na

SPRAWY MIEJSKIE.
— Nad czem wczoraj obra-

dował Magistrat. Na wczoraj-
szem posiedzeniu Magistratu oma-
wiana była sprawa znalezienia
przytułku dla rodzin wyeksmito-
wanych, a znajdujących się do-
tychczas bez żadnej opieki pod
gołem niebem. Ponadto debato-
wano nad sprawą układania jezd-
ni przy ul. Zamkowej klinkierem,
rozpatrzono kosztorysy, plany ro-
bót i t. d. Rownież rozpatrzono
memorjały wniesione przez zwią-
zki straganiarskie, domagające się
zniżki komornego i rewizji do-
tychczasowych stawek komorne-
go na lokale i stragany.
== Sprawy te po zaakceptowaniu
zostaną przedłożone najbliższemu
posiedzeniu Rady Miejskiej do
zatwie rdzenia.
— Z Komitetu Rozbudowy

m. Wilna. Dnia 9 września od-
było się posiedzenie Komitetu
rozbudowy m. Wilna, na którem
przyznano 6 osobom pożyczki na
budowę nowych domów i wykoń:
czenia rozpoczętych w ogólnej

ilości 20.000 zł. Pozostałe resztki
kredytów podzielone zostaną na
następnem posiedzeniu, które od-
będzie się 16 września. (I).
— Magistrat bez technicz-

nych przyrządów. Roboty przy
regulacji brzegów rzeki Wilji,
a zwłaszcza brzegu bulwaru na
ul. Zygmuntowskiej postępują
żółwim krokiem naprzód. Kiero-
wnictwo robót, nad którem bez-
pośrednią pieczę ma Sekcja Tech-
niczna Magistratu, nie może w
dośćjszybk'em tempie prowadzić
pracę, gdyż  przedewszystkiem
nie posiada odpowiednich fundu-
szów, przyrządów technicznych
it. p. Aby przeprowadzić roboty
umocnienia brzegów bulwaru ul.
Zygmuntowskiej, Magistrat zmu-
szony był za dość wysoką kwotę
sprowadzić niezbędne przyrządy
techniczne z Grzegorzewa, które
jednak nie wystarczają i Magi-
strat zamierzał statek techniczny
sprowadzić z Pińska. Zaniechai
jedynie celu tego ze względu na
wygórowaną sumę.
— Dodatkowe oświetlenie

ulic na Snipiszkach. Dowiadu-
jemy się, iż do końca b. m. Ma-
gistrat m. Wilna zaopatrzy w do:
datkowe oświetlenie elektryczne
następujące dzielnice: Kalwaryj-
ska — ul. Lwowską, Chocimską,
Krakowską i sąsiednie, Popławy,
Zarzecze, Nowogródzką i jej są-
siednie.
— Oszacowanie mieszkań

pracowników miejskich. — Ро-
wołana przed paru miesiącami
przez Magistrat specjalna komisja
dla oszacowania mieszkań, zaj-
mowanych służbowo przez pra-
cowników miejskich, zakończyła
swe czynności. Obejrzano ogó-
łem 136 poszczególnych lokali,
Normy wartości mieszkań ustalo-
no od 8 do 13 zł. za metr kwa-
drotowy powierzchni podłogi,
przyczem postanowiono stosować
zniżkę od 10 do 50 proc. dla
mieszkań zasiedlanych nie z winy
lokato oraz dla mieszkań, położo-
nych daleko od miasta. (i).

Z MIASTA.
— Pomnik Józefa riontwiiła.

Prace nad wykonaniem pomnika
Józefa Montwiłła, który ma sta-
nąć przy ul. Trockiej na skwerze
kościoła O.O. Franciszkanów zbli-
żają się ku końcowi. Komitet
budowy ze swym prezesem p. L.
Ostreyką na czele czyni ostatnie
przygotowanie.

Odsłonięcie pomnika odbędzie
się dnia 9 października r. b. Za-
powiada się ono uroczyście.

Poświęcenia dokona J. E. Ar-
cybiskup Jałbrzykowski.

POCZTA I TELEGRAF.
— Wyłączenie telefonów

W związku z uromieniem nowo-
wybudowanej sieci kablowej, zo-
staną wyłączone telefony 12 b.m.
od godz. 19, zainstalowane przy

 

— ulicach: Archanielska, Bazyljańska,.
Bankowa, Beliny, Bosaczkowa,
Gościnna, Kijowska, Kurlandzka,
Krupnicza, Kwaszelna, Kowalska,.
Kwiatowa, Kolejowa, Końska, Ma-
kowa, Nikodema, Nowogródzka,.
Ostrobramska, Piwna, Ponarska,.
Piłsudskiego, Rudnicka, II Raduń-
ska, Szeroka, Szopena, Sadowa,
Stefańska, Słowackiego, Tyzen-
hauzowska, Węglowa. W.W. Swię-

- tych, Zawalna.
Ponownewłączenie telefonów

do sieci nastąpi stopniowo w cią-
gu następnych 3-ch dni.

miasto snopy światła elektryczne-

go z reflektorów umieszczonych

na górze zamkowej. O godz. 20
m. 3 da się słyszeć przeciągły

sygnał syreny na znak zakończe-

nia alarmu, a minutę później o

godz. 20 m. 4 zajaśnieje na uli-

cach normalne światło.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Wystawa Przemysłu Kra-

jowego. Posiedzenie Ko-
mitetu Wystawy odbędzie
się we wtorek dnia 13 września
b. r. o godz. 18 w sali posiedzeń
Izby Rzemieślniczej (ul. Mickie-
wicza 29 I p.).
W poniedziałek dnia 12 b. m.

odbędzie się w lzbie Rzemieślni-
czej posiedzenie w sprawie ko n-
kursów piekarskiego i fryzjer-
skiego oraz wystawy cechów rze-
mieślniczych.
W dniu tym odbędą się rów-

nież zebrania związków
kupieckich w sprawie orga:
nizacji konkursu wystaw sklepo-
wych oraz współdziałania w całej
akcji propagandowej na rzeczjkra-
jowej wytwórczości przez udeko-
rowanie okien sklepowych towa-
rami wyrobu krajowego.

Wileńskie szkolnictwo za-
wodowe przygotowuje swój
dział na wystawie, który uzupeł-
niany prelekcjami stanowić będzie
znakomitą tego szkolnictwa pro-
pagandę wśród szerokich mas
młodzieży i starszego społeczeń:
stwa.

Urządzanie wystawy w
gmachu Stowarzyszenia przemy-
słowo handlowego przy ul. Mickie-
wicza 33-a (róg Montwiłłowskiej)
rozpocznie się od wtorku dnia 13
września.

Biuro Wystawy (w lzbie
Rzemieślniczej, ul. Mickiewicza
23, tel. 359) przyjmuje zgłoszenia
uczestnictwa w Wystawie i udziela
wszelkich informacji co do całej
akcji propagandowej jaka w cza
sie od 15 do 25 września na rzecz
krajowej wytwórczości ma być
przeprowadzona.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Z życia „Sokota“. Gniaz-

do Sokoła w Wilnie podaje do
wiadomości, iż z dniem 15 wrześ-
nia rozpoczyna pracę sekcji tech
nicznej według następującego
programu: gry sportowe—ponie-
działki i czwartki—godz. 18—20;
ćwiczenia żeńskie — poniedz. i
czwartki—godz. 20—21; ćwiczenia
męskie — wtorki i piątki—godz.
20—22; ćwiczenia dorostu mę-
skiego—wtorki i piątki, g. 19—20;
sekcja strzelecka — środy, godz.
19—20; sekcja szeimiercza—šro-
dy, godz. 20—22; sekcja gier to-
warzyskich ruchomych — soboty,
godz. 19—20; strzelanię i szer-
mierka—w niedziele.
— Zarząd Związku Absoi-

wentów Gimnazjum Jezuitów
w Wilnie powiadamia, iż z dniem
10.IX. r. b. po przerwie wakacyj-
nej zostaje otwarty lokal Związku.
W dnie powszednie lokal otwarty
jest cd godz. 13 do 2l-ej, w nie-
dziele zaś i święta od g. 10 i pół
do 21-ej.

Dyżury członków Zarządu od-
bywają się: kol. H. Monkiewicz
p. o. prezesa i kierownik Sekcji
Pośrednictwa Pracy środy i so-
boty od godz. 16 do 17; kol. Kur-
min, sekretarz—wtorki i piąąki g
16 i pół do 17 i pół; kol. Pola:
kowski, bibljotekarz — wtorki i
czwartki 19—20.

Przypominamy, iż Sekcja Po
średnictwa Pracy poleca rutyno
wanych korepetytorów. Zgłaszać
się w środy i soboty w godz.
16—17.

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

8 m. 15 wiecz. „Handlarze sławy”.
— Teatr Letni. Dziś rewja „Przez

dziurkę od klucza”.
Popołudniu o godz, 4 m. 15 rewja

„Publiczność ma głos” z udziałem Janiny

Sokołowskiej.

 

U dorastającej młodzieży, stosuje się

rano szklaneczkę naturalnej wody $orz-

kiej „Franciszka-Józeia" i przy użyciu

takowej, jej czyszczące działanie na

krew i naprawa funkcji żołądka i kiszek

u dziewcząt i chłopców, daje zbawienny

skutek. Żądać w aptekach i drogerjach.

SatŻŻn,Kat

KRONIKA POLICYJNA.
—Nieuczciwy konduktor bagażowy.

W. dniu 8 b. m. wieczorem przez VI po-

sterunek P. P. m, Wilna został zatrzy-

many konduktor bagażowy stacji Wilno

Lewandowski Stanisław (Rydza Śmigłe-

go 39). Lewandowski, jadąc służbowo

ž Turmont do Wilna pociągiem osobo-

wym Nr. 716, dokonał kradzieży 17 kg.

ryby, znajdującej się w wagonie baga-

żowym, na szkodę Dyrekcji P. K. P.

w Wilnie.

 

RESTAURACJA

„POLONJA“
Mickiewicza Nr. 11, tel. 5-93. Od 5,30 po poł.

DZIENNIK WILEŃSKI

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE OBCHODU |
ŚWIĘTA CHRYSTUSA-KRÓLA.

Onegdaj w lokalu Archidie-
cezjalnego Instytutu Akcji Kato-
lickiej przy ul. Metropolitalnej 1
odbyło się zebranie organizacyjne
przedstawicieli 66 organizacyj spo-
iecznych dobroczynnych, kultural-
no-oświatowych, ideowych, filan-
tropijnych i zawodowych w spra-
wie organizacji obchodu święta
Chrystusa-Krėla. s

Na zebranie to przybyło około
100 osób. Przewodniczył obradom
prezes Archidiecezjalnego Instytu-
tu Akcji Katolickiej p. Stanisław
Białas.

Na wstępie obrad przewodni-
czący podkreślił znaczenie święta
Chrystusa - Króla, jako święta
Akcji Katohckiejj dążącego do
przemiany, przebudowy i odrodze-
nia całego życia, zwłaszcza życia
publicznego na zasadach katolic-
kich.

Rok ubiegły był poświęcony
sprawom rodziny chrześcijańskiej.
Święto Chrystusa-Króla przepro-
wadzone było pod hasłem rodziny
chrześcijańskiej. Natomiast w ro-
ku bieżącym święto to obchcdzo-
ne będzie pod hasłem „walka z
bezwstydem i pornografją w dru-
ku i obrazku”.
W końcu swego przemówienia

p. Białas przedstawił schemat
przebiegu uroczystości, ustalonych
przez komitet.

Następnie dokonano wyboru
prezydjum komitetu, W skład pre-
zydjum weszli pp.: prezes Stani-
sław Białas, profesor Cywiński,
prezes W. Olszewski, profesor F.
Ruszczyc, p. Kołaszewska, Ma-
lawko, Turkowski, Jarocki, ko-
mendant Waligóra, ks. Rzymełko,
ks. Maciejowski, dyrektor Niżyń-
ski i p. Birecki.

Następnie utworzono 4 sekcje i
wybrano do nich członków.

1) Sekcję pochodową stanowią
pp.: ks. Mościcki, Jarocki i kom.

Waligóra.
2) W skład Sekcji propagando-

wo-prasowej weszli pp.: dyr. Ni-
żyński i Rusiecki,

3) Sekcja wystawy książki,
prasy i sztuki katolickiej: pp. ks.
Rzymełko, ks. Maciejowski, prof.
Ruszczyc, Turkowski i Birecki.

4) Sekcja akademji: ks. Hle-
bowicz, ks. Kucharski i p. Ma-
lawko.

Program uroczystości w roku
bież. mało się różni od zeszłorocz-
nego. Niektóre tylko działy zo-
stały rozszerzone. Tak więc w
r. b. odbędą się 3 akademje, oka-
zały pochód ulicami miasta i wy-
stawa książki, prasy i sztuki reli-
gijnej, która będzie trwała tydzień.

Pozatem komitet dąży do tego,
ażeby w tym dniu w kinach wy-
šwietlano tilmy treści religijnej.

 

Handel likwiduje się.
Na podstawie danych w ub.

miesiącu na terenie m. Wilna ule-
gły likwidacji 72 sklepy, handlu-
jące artykułami  spožywczemi,
mleczarskiemi, skórami, żelazem,

drzewem, galanterją i materjałami
bławatnemi i t. p. Pozatem zli-
kwidowało się 11 zakładów pracy
i warszłatów.

 

POLSKIE RADJO WILNO,
Niedziela, 11 września 1932 r.

10.00: Transm. nabożeństwa. 11.58:
Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor, 12,15;
Poranek muzyczny. 12.55: „Co i jak otrzy
muje pracownik w razie wypadku przy
pracy” — odczyt. 14.00: „Co kryją w so-
bie kopcy Krakusa i Wandy”. 14.15: Mu-
zyka ludowa. 14.30: Kom. roln. 14.35:
„Koniec miodobrania—to nie koniec pra-
cy w pasiece" — odczyt. 15.40: Audycja
dla dzieci. 16.05: Audycja popularna.
17.00: Koncert. 18.00: „Białe miasta, czar-
ne katedry i złote ołtarze” 18.20: Muzyka
tan. 19.10: „Swoboda czy przymus* od-
czyt. 19.35: Skrzynka techniczna. 20.00:

Koncert. 21.50: Kom. sport. 22.00: Muzy--

Poniedziałek, dnia 12 września.

11.58: Sygnał czasu. 15.10: Progr.
dzienny. 15.15: Wielcy śpiewacy na pły-
tach. 15.30: Kom. meteor. 15,40: Au-
dycja dla dzieci. 16.10: Utwory Jana
Brahmsa (płyty). 16,40: Pogad. francuska,
17.00: Koncert. 18.00: „Pamiątki po Ja-
nie Sobieskim“ — odczyt. 18.20: Muzyka

taneczna. 19,15: Z zagadnień gospodar-
czych. 19.45: Wil. kom. sportowy. 20.00:

„Gondoljerzy” — opera komiczna. 22.10:

„Miłość w Sowietach“ — felj. 22.00:
Muzyka taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.

Wszystkiego po troszę...

W dzisiejszej audycji popularnej roz-

głośnia wileńska nada program uroz-

maicony i ciekawy. Na wstępie kilka

melodji ludowych z Wileńszczyzny ode-

gra na cymbałach p. A. Matusewicz, po-

czem wygłoszony zostanie krótki refe-

rat, nawołujący do otaczania opieką

drzew przydrożnych, często lekkomyśl-

nie niszczonych przez ludność, a posia- '

dających wiele uroku w całokształcie

krajobrazu wiejskiego. Następnie p.M.

Szabsaj wykona na skrzypcach parę

utworów Moniuszki. Zakończy audycję

popularną pogadanka p. Jana Hopki:

„Z życia naszej prowincji” (godz. 16,40).

Dla rodziców i pedagogów.

O godz. 19,10 wizytator szkół p. Je-

rzy Ostrowski wygłosi odczyt z zagad-

nień wychowania młodzieży, analizując

celowość pewnych nowych metod wy-

chowawczych. Prelekcja nosi tytuł:

„Swoboda czy przymus?”

Koncert popularny z Warszawy.

O godz. 20-ej ze studja warszaw-
skiego transmitowany będzie popularny

koncert, w którym weźmie udział orkie-

stra Filharmonji Warszawskiej pod dy-

rekcją Józeła Ozimińskiego. Program

koncertu zawiera uwerturę Moniuszki do

opery „Verbum nobile* oraz muzykę

baletową Moniuszki na tematy z opery

Nicolaiego „Wesołe kumoszki z Win-

soru”. Solistą koncertu będzie bas p.

Gabrjel Gniaginin, który odśpiewa arje

z oper Czajkowskiego i szereg pieśni
polskich.

Poniedziałki dla dzieci.
Poniedziałkowa audycja dla dzieci

(godz. 15,40), opracowana w studjo wi-
leńskiem, zawiera nastrojowe slucho-
wisko p. W. Kluczyńskiej, którego tema-
tem będzie miłość macierzyńska. Na-

stępnie ciocia Hala odczyta swe opo-
wiadanie p. t. „Wesoła przygoda”.

э Dwa koncerty z płyt.

Program radjowy na poniedziałek

dn. 12. IX. zawiera dwa interesujące kon-

certy z płyt gramolonowych. Miano-

wicie o godz. 16,10 usłyszymy dwa

utwory fortepianowe Brahmsa: Sonatę

f-moll oraz Wale Nr. 15. Wieczorem

tegoż dnia o godz. 20-ej nadana zostanie

opera komiczna w 2 aktach Sullivana

p. t „Gondoljerzy”,
 

WYPADKI.

— Pożar w piwnicy firmy

Segal. W dniu wczorajszym z

powodów narazie nieustalonych
wybuchł nagle pożar w piwnicy

sklepu firmy Segal przy ulicy

Trockiej Nr. 7 gdzie znajdowały

się większe ilości towarów kosme-

tycznych i medykamentów. Na

szczęście pożar zawczasu zauwa-

żono i zawezwana niezwłocznie na

miejsce wypadku straż ogniowa

ogień zlikwidowała w ciągu 15
minut. Straty są nieznaczne.
pożar bada policja.
 

    

  

    

HIGIENICZNY PUDER
Dr aWITALSKIEJ
upiększa i ochrania cerę.

Do nabycia w pierwszorzędnych
składach aptecznych.  

Kto wygrał na loterji?
WARSZAWA. (Pat.) W drugim

dniu ciągnienia 5 klasy 26 Loterji
Państwowej główniejsze wygrane
padły na numery następujące:

Zi. 15000 na nr. 60908.
Zl. 10.000 na nr. 60701.
Zl. 5.000 na nr. 28099 36407

40712 124180.
Zł. 3.000 na nr. 11199 25567

80796.
Zł. 2.000 na nr. 13082 14612

36943 37058 49256 54798 82305
101839 102377 107299 112679
120494 133558 143790 147009.

Zł. 1.000 na nr. 2795 5755
11312 17558 31327 35421 37730
43976 46044 50534 56958 59006
59280 60475 71476 72405 79815
90227 91338 95440 96339 101625
104798 105957 107492 113369
113929 129958 138597 140748
145526 147322 147944 149441
152058 157553,

W trzecim dniu ciągnienia 5-ej
klasy 25 Loterji Państwowej głó-
wniejsze wygrane padły na nu-
mery następujące:

25.000 złotych wygrał numer
2828, 15.000 zł. numer 63242,
10000 zł. 87973, po 5 tysięcy —
55597, 137318, 139333, 139681 i
152602, po 3 tys. 14963, 58235
i 151393,

 

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 10. 1X. 1982 r
Waluty I dewizy!

Beigja 123,73—124,04—123,42
Gdańsk 173,50—173,93—173,07.
Holandja 358,50—359,40—357,60.
Londyn 31,13—31,28—-30,93
Nowy York 5,92—-8,94 -8,90,
Nowy York kabel 8,925—8,845-8,905
Paryż 34,95—35,04—: 4,86.
Szwajcaria 172,30—172,73—171,87.
Berlin 211,95.
Tendencja utrzymana.

Papiery procentowe
3 „ poź. budowlara 38,25.
40, dolarcwa 48,30.
7%, stabiilzaę. 56—53,50—54,
10'(, kolejowa 100.
5%, L. Z. m. Warszawy 48';.
8%: L. Z. m. Warsz. 60,25—59,25—59'|,
Tendencja słabzsa.
Akcje:
Bank Polski 89--65—85'/,. Często-

tice 25, Cukier 21'|,—21. Tendencja
słabsza,

Pożyczki polskie w Nowym Yorku:
Dillonowska 65. ao dacyjie 55,25. War-
szawska 45 Sląska 4

 

 

INTROLIGATORNIA
AL. ZWIERZYŃSKIEGO
MOSTOWA Kr. 1. TELEFON Nr. 1244.

PRZYJMUJE DO OPRAWY
RÓŻNE KSIĄŻKI,I INNE ROBOTY

wykonanie staranne - ceny niskie

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

  

 

 

 

Dziś Dancing Towarzyski
Wstęp łącznie z kawą i ciastkami 2 zł. odosoby.

 

   
Ž

NAPÓJ BEZALKOHÓ

 

T TŲ NATURALNY napėji
NATURALNY smak!

NATURALNY kolor!
[NATURALNY zapach!

ŻADNYCH DOMIESZEK!

Żądajcie wszędzie! —г

2842"LNKROE

SPORT.
Dziś zawody kolarskie.

Otwarcie treku kolarskiego od-
będzie się dzisiaj na Pióromcncie.

Wilno pierwszy raz podziwiać
będze naszych kolarzy na torze.
Będziemy mieli dużo prawdziwych
emocji sportowych.

[or kolarski da nam możność
wprowadzenia do życia sporto-
wego Wiilna nowego rodzaju ry-

walizacji sportowej, która w in-
nych miastach dużem cieszy się
powodzeniem.

Po wyścigach, które rozpocz-
ną się o godz. 14,30, odbędzie się
rozdanie nagród zwycięzcom biegu
ulicznego 0 puhar przechodni
„Dziennika Wileńskiego”.

Sromotna porażka Makabi.

Po dłuższej przerwie wystą-
piły na zieloną murawę znów
wszystkie drużyny piłkarskie Wil-
na, które po skończonych mi-
strzostwach nieco odpoczęły, by
teraz zakończyć godnie sezon pił-
karski.

Rozgrywki o srebrny puhar
W. O. Z. P. N. były podnietą dru-
żyn do zdobycia cennej nagrody.

Ognisko w najlepszym  skła-
dzie ledwie, ledwie wywalczyło
cenne zwycięstwo 2:1 z silną i
ambitną drużyną Ż. A. K. S. Bram-
ki zdobyli: Klik i Wasilewski,
a' dla przegranych Rogow.
W drugim meczu pewna zwy-

cięstwa Makabi wyszła na boisko,
by walczyć z 6 p. p. leg.

Mecz zakończył się sensacją.
Osłabiony nieco skład Makabi
przegrał z kretesem w kompromi-
tującym stosunku 7:0. Drużyna
6 p.'p. leg. wykazała doskonałą
formę i już w pierwszych minu-
tach strzeliła dwie bramki. Dla
wojskowych bramki zdobyli: Haj-
dul, Kapliński 2, Paduch i Birn-
baum po jednej.

Dziś o godz. 10 odbędą się pół-
finały. 1 p. p. leg. spotka się z
6 p. p. leg, a Ognisko z Druka-
rzem. O godz. zaś 15 odbędzie
się mecz finałowy, w przerwie
którego nastąpią próby bicia re-
kordów lekkoatletycznych, foto-
grafja i rozdanie odznak nagrodzo-
nym działaczom sportowym.

Z KRAJU.
Uroczystość poświęcenia nowego kościoła w Brześciu nad Bugiem.

W niedzielę 11 bm. odbędzie

się w Brześciu n/B. uroczyste

poświęcenie nowego kościoła

przez JE. ks, biskupa pińskiego

Kazimierza Bukrabę.
Historja powstania tego kościo-

ła jest niezwykłą. Wobec pelącej

potrzeby wiernych przemieniono

na kościół nieczynną parowozo-

wnię, odstąpioną czasowo przez
Wileńską Dyrekcję Kolei Pań-

stwowych. Budynek o bardzo '

wysokich stropach i wysokich

oknach nadał się na ten zbożny

cel doskonale. Dokonano stosow-
nych przeróbek, zbudowano ołta-
rze, i wnętrze parowozowni przy-
znało wygląd pięknej świątyni.
Zasługa to w znacznej mierze na-

szych kolejarzy, którzy nie szczę-
dzili pracy i kosztów. Kościół ten
będzie ośrodkiem nowej parafji
śrajewskiej, której proboszczem
będzie ks. Moniuszko. Korzystać
z kościoła będą zarówno kolejarze
jak wojsko, mieszczące się w po-
bliskich budynkach koszarowych.

Na uroczystość przybędą z Wil-
na dyrektor P, K. P. inż, Falkow-
ski oraz inż. Peczke, dr. Królewski
1 inni funkcjonarjusze Kolei Pań-
stwowych.
W dniu uroczystości odbędzie

się wieczorem w Ognisku kolejo-
wem przedstawienie, na którem
obecny będzie ks. biskup Bu-
kraba.

Nowe obrazy w kościele w Bieniakoniach.

W kościele parafjalnym w Bie-
niakoniach, pow. Lidzki, zostały
odnowione dwa ołtarze pod kie-
rownictwem artysty malarza Ka-
zimierza Kwiatkowskiego przy
współdziałaniu uczniów jego ze
Szkoły Plastyków. Ołtarze, do-
brze pomyślane w gamie barwnej,
godnie reprezentują styl wileń-
skiego baroku. Ostatnio w jednym
z tych ołtarzy zawieszono dwa
obrazy wysokiej wartości arty-

stycznej pendzla dyrektora Kwiat-
kowskiego, wyobrażające św. Je-
rzego i św. Wawrzyńca.

Składając dowód głębokiego
uznania i wdzięczności twórcy
tego pięknego dzieła, jak i ucz-
niom jego i pomocnikom, wyra-
żamy nadzieję, że dzieło to nie bę-
dzie ostatniem i że inne parafje
Wileńszczyzny dostarczą pola do
popisu tak wybitnemu przedsta-
wicielowi sztuki religijnej.

Stan chorób zakaźnych na Wileńszczyźnie.

Mimo t. zw. niebezpiecznego
okresu, stan chorób na terenie
Wilna i Wileńszczyzny przedsta-
wia się zadawalająco. Dzięki
dość częstym lustracjom sanitar-
no-lekarskim, stan zdrowotny Wi-
leńszczyzny przedstawia się dość
dobrze. Epidemji tyfusu plamiste-
go ani brzusznego w masowych
wypadkach nie notowano. Zda-
rzają się wprawdzie sporadyczne
wypadki zachorowań na tę cho-
robę, lecz dzięki szybkiej pomocy

lekarskiej epidemja ta nigdzie nie
rozszerza się.

Z chorób zakaźnych na terenie
Wileńszczyzny zanotowano: 7 wy-
padków  zasłabnięcia na tylus
brzuszny, 6 plamisty, 19 gruźlicy
(2 zgony), 156 jaglicy, 47 błonicy,
8 róży, 4 odry, 86 różnych.

Kolumny przeciwjagliczne dzia-
łają na terenie województwa, nio-
sąc systematyczną, doraźną i sku-
teczną pomoc mieszkańcom wsi
i miasteczek.

Oszukańcza banda nieistniejącej firmy „Pol-Bel*.

Ostatnio policja śledcza pro-
wadzi dochodzenie przeciwko
pewnej grupie oszustów, która
rozjeżdżając po prowincji własnem
autem, podaje się za przedstawi-
cieli egzystującego jedynie w ich
wyobraźni domu handlowego „Pol-
Bel”, robi zamówienia na towary
sukienne i jedwabne, które „sprze-
daje” po nie do pomyślenia niskich
cenach, pobierając zaliczki od
naiwnych. Ma się rozumieć, że
oszukane przez nich osoby da-

1emnie czekają nadejścia zamó-
wionych towarów, a gdy cierpli-
wość się kończy, zwracają się
z zażaleniem do nieistniejącej fir-
my „Pol-Bel“. Dopiero po tej
procedurze wychodzi na jaw, że
padli oni ofiarą oszustów. Do po-
licji śledczej wpłynął cały szereg
skarg ze strony poszkodowanych,
co dało policji asumpt do wszczę-
cia dochodzenia przeciwko bez-
czelnym i pomysłowym oszustom.

Zdziczenie.

ŚWIĘCIANY (Pat). W dniu 8
b. m. we wsi Dziawguny gm. ko-
majskiej powiatu święciańskiego
został zabity kamieniami i pał-
kami Józef Dubinowicz, mieszka-

niec wsi Piotrowicze tejże gminy.
Zabójstwo nastąpiło na skutek
powstałej sprzeczki na zabawie
między Dubinowiczem a miesz-
kańcami wsi Dziawguny.

 

Obfity połów patroli K, O. P.
Nocy ubiegłej patrole K. O. P.

na jeziorze Gajwe w rejonie Lož-

dziej zatrzymali trzech przeniytni-

ków, którzy w łodzi przeprawiali

się na teren polski. W łodzi zna-

leziono 17 klg. tytoniu litewskiego

1 2 woreczki sacharyny kryształ-

kowej.

Na odcinku Kołtyniany zatrzy-

mano 2 przemytników, którzy z

Występy artystyczne
Loteryjia dla Pań]

przemytem tytoniu i sacharyny
przeprawiali się na teren polski.

Na odcinku Niemenczyn za-
trzymano kobietę która w dzban-
ku z mlekiem ukryty miała gumo-
wy worek z sacharyną.

Na odcinku granicznym Troki,
Orany, Olkieniki w ostatnich
dwóch dniach zatrzymano 7 prze-
mytników z towarem wartości 8
tys. złotych.

Na granicy: łotewskiej w rejo-
nie Dukszi, Turmont, Braslawia
zatrzymano 9 przemytników z ty-
toniem łotewskim i cukrem pol-
skim, :

 

             

  



 

DZIENNIK WILEŃSKI
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Iš ostatni dzień! Najnowsze rekordowe i * Niezwykle sceny, pobudza-|———=ERYZJERWŁADYSŁAW.
| *: PEEPRBTYGZSZOT ZART VS

KIRO- "= =w za humoru. Ereto śmiócha Pat į Patachonjako „Wymałazcy prochu Jące widzów do niebywałych REaaa" Klijentelę c U K I E R N I A

TEATR cH L I 0 S» paroksyzmów śmiechu. SENSACJA DLA MIŁOSNIKOW SPORTU!!! Zwycięzki bieg chluby Polski J. Kusocińskiego| „e od m-ca września objąłem w posiadania i

ullca Wileńska 36, tel. 226. na tegorocznej Olimpjadzie w Los NE Przemówienie Kusocińskiego do Radjo w języku polskim. Oryginalne| zakład fryzjerski przy ul. Królewskiej 5, gdzie SEBASTJANA RUDNICKIEGO

zdjęcia: 1) Otwarcie Ollmpjady. 2) De
Początek seansów o g. 2,

Z

A

Niebywałe tempo! Werwal Cudow-
ne zdjęcial W rol. gł. wspaniały

je po obejrzeniu tego wspaniałego obrazu.

Ceny od 25 gr. Początek seansów o godz.
wano CASINO |

Wielka 47. tel. 15-14.

Już dziś nieodwołalnie ostatni dzień
superszlagieru dźwiękowego

Od Jutra Wspaniały dźwiękowy film
francuski produkcji 1932—1933 r.

iękniejsza aktorka Francji MARI

BRIEL GABRIO. Nad program: Swietna

eL i ГОЛЬАИ

DZWIĘK. KINO-
EK" PAN»

Ul. WIELKA 42. Tel. 528.

 

——-нна =

NĘGIEL i LOK
GÓRNOŚLĄSKI

Zjednocz Kop. Górnośl.
palnie: Eugenie, Hr. Laura, Dębieńsko, Ma-

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

Wagonowo | od jednej tonny w szczelnie
wozachzaplombowanychzamkniętych i

dostarcza

  

  

EGZYSTUJE OD 1890 R.

Biuro: Jagiellońska 3 Tel 811.

Składy: Kijowska 8 Tel. 999.

  

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ

Zwróć uwagę na niebywałą zniżkę cen.

Jesień się zbliża. Każdy z Czytelników

winien zapamiętać, że najtańszem Źródłem

towarów  manufakturowych i innych

tylko w firmie „Leon Krakowski” w Łodzi.

przekonania psy ay, niżej podane komplety.

kupu

YLKO ZA 24 ZŁ, 90 GR.

Wysyłamy: 3 mtr. Bostonu na eleganckie ubranie

gat. w kolorze granatowym

i czarnym, 3 i pół mtr. Tweedu na elegancką suk-

nię damską we wszystkich kolorach, 6 mtr. płótna

6 mtr. barchanu nadającego

się na bieliznę wszelkiego rodzaju w dobrym gat.,

kremowego nadaje się na bieliznę

Do danego kompletu doli-
opł. poczt.

50 MTR. TYLKO ZA 31,90 GR.
10 mtr. Flaneli nadaje się na ciepłą

bieliznę w różne paseczki w dobrym gat., 10 mtr.
koszule i kalesony męskie,

w różne paseczki w dobrym gat.. 10 mtr. płótna
łótna kremowego
kiego rodzaju, 10

męskie w dobrym

białego w dobrym gat.,

6 mtr. płótna
wszelkiego rodzaju. c

czamy 2,50 gr. tyt. opakowania i

Wysyłamy:

okslordu nadaje się na

białego w dobrym gat., 10 mtr.

„ nadającego się na bieliznę wsze

mtr, ręcznikowe w dobrym gat.

TYLKO ZA 38 ZŁ. 90 GR.
Wysyłamy:

granatowym i
mtr. Tweedu na elegancką

„PROGRESS“ ko-

M. DEULL wiLso.

1 Ubranie męskie bostonowe w do-

brym gat. z odpowiedniemi dodatkami w kolorze

czarnym (podać Nr. ubr.), 3 i pół
suknię damską we

wszystkich kolorach w dobrym gat., 1 koszulę

Dziś ujrzycie jak kochają, cierpią, walczą I umie-
rają na Dzi

męski bohaterski George
Nad program: Doskona

kim Zachodzie w filmie p. t:

 

 

llada zawodników. 3) Bieg na 5,000 mtr. i

O'brien Humor, ochotę do życia odzyskac

dodatki dźwiękowe. Dia młodzieży dozwolone.
4, 6,8 i 10,15 w dnie

4, 6, 8 i 10,20.

«Król Stepów»

świąteczne o godzinie 2-ej.

(Fascynujący dramat miłosny)

słynnego romansopisarza

NGELO | niezapomniany

i 10,15, w dnie świąteczne o g. 2. Na 1-szy seans ceny zniżone.

UROLOGIC

CHOROBY NEREK,

ZAKŁAD

BOGUMIŁA ENDELMANA
WARSZAWA, Zielna 25, tel. 254—30

PĘCHERZA | DRÓG
MOCZOPŁCIOWYCH

Komfortowe pokoje pojedyńcze i wspólne.

NSA OPTRATOTOATA I Ua CA-

PIANINA
zupełnie
nowe
(wielo-
letnia
gwaran-
cja) zł.

1.200. Ki-

Jowska 4. H. Abelow.
>nadauojė ei sigisGeg

Sprzedam
ładny domek w zupel-

ZNY
301-0o

nym porządku Antokol

kolo Kliniki USB W.-

ЕРРТОЛЕЧНСИНЕВЕНОВЕЕОЯИЫ Степ!агпа 6. 73

Dr. mei. Cymbler z
WENERYCZNE,SKORNE, „
MOCZOPŁ. Tel. 15-64.

| LEKARZE 1 Sprzedaż |

DOM nowy z placem na
Zwierzyńcu do sprzeda-

a. Dow. ul. Stara 43 u
łaściciela.

 

Okazyjnie sprzedaje się
stołowe meble stylowe
tanio, mało używane. O-
glądać codziennie do

godz. 6-ej wiecz. przy ul.
M. Pohulanka 10, m. 10.

9745—4 —0 0
 

po-
za”
jest

Tatarskiej, 9—2 i 5-8.

 

MICKIEWICZA 12, _ róg Samochód Ford torpe-
do, w dobrym stanie. ta-
nio sprzedam ul Zarze-

Pianina I Eortepiany
T. Koreck! Wilno, Wiel-

ka 51—4. Wynajem, re-

 

Mickiewicza 28, m.

 

Dr.Zeldowicz
CHOR. WENERYCZNE,

9—1 i 5—8 w, tel. 2-77.

D-rZeldowiczowa
kobiece, weneryczne,
dróg mocz, prz. 12—2
i 4—6. ul. Mickiewicza-24.

104—0

Dr. WOLFSON
CHOR. WENERYCZNE,
MOCZOPŁ. I SKÓRNE

ul. Wileńska 7,
tel. 1067 9—1 | 4—8 w
TEEA TZ

 

składać
Wil

 

 

K. DĄBROWSKA w
MOCZOPŁ. I SKÓRNE (F-ma istnieje od r. 1874

Wilno,ul.Niemniecka 3m.1i

Kupię dzizłkę 8 — 10 h.
z zabudowaniami | dłu-
gliem bankowym. W oko-
ligach Wilna przy wodzie
I niedaleko kolei. Oferty 50
z oznaczeniem

pod „Dzialka“.

 

DOM kupię drewniany,
nowy o jednem mieszka-
niu 5—6 pok. z ogrodem

 

Dla Dr. Sz.Bernsztejn cze 7—23. 9761—0 peracja, nastrajanie. 00

Ckoroby skórne wene-

ryczna|moczopłciowa SKŁAD Pianino I fortepian

9—1 i od 4—8 pp. Fo y do sprzedania niedrogo,

i špiesznie. Wielka 54 -4.
—00

ат CE

Fortepian znanej marki
stanie doskonałym

śpiesznie do sprzedania,

ul. Wielka 36, m. 11. е
—0 o

Fiskarmocji

702—24

trakcje dźwiękowe. Początek seans. o godz. 4,

t. d. Na 1-szy seans ceny zniżone.

ВНО2RETE TSS TEST МОТСПИЫН PA

Kobiety bez przyszłości *
tałowiek który. Zabił

E BELL, słynny JEAN
komedja oraz najnowsze a

udz. JOAN CRAWFORD
I CLARK GABLE.

w-g popularnej powieści

Claude Farrerća. W rol gł. naj-

Jean Valjean z „Nędzników” zs!

NAUKA pisania na ma-

po dokładnem odremontowaniu, umeblowaniu

i wprowadzeniu wszelkich nowoczesnych apa-

ratów technicznych pracują po cenach zniżo-

nych pod molm kierunkiem pierwszorzędne

siły fachowe w salonach damskim | męskim.

Wzorowa czystość | higjena zapewnione. Po-

kładam nadzieję, iż Klljentela moja, która zna

mię od wielu lat jako byłego właściciela fry-

zjerni p. f. „WŁADYSŁAW* przy ul. Kalwaryj
skiej okaże mi i tutaj na nowej placówce swo-
Išparas i zaszczyci swoją obecnością

istrz I organizator Cechu Fryzjerów w Wilnie

Władysław Podhajski.

         

  

630 0

arowa farbl nia, pra- p

sownia I gremplarnia maszynowa „EXPRESS

Wilno, Wielka 31. — Tel. 17,00.
farbuje, chemicznie pierze, prasuje I jednocze-
śnie odkurza ubrania i grempluje materjały na

poczekeniu, odparza plusze, plisuje, reperuje

ubrania, odnawia kapelusze, odsyła robotę bez

dopłaty do domu.—Wykonuje wszystko tanio,

 

 

po przerwie

Duży ciepły pokój z
wygodami i balkonem
osobne wejście do wy-
najęcia. Bankowa 2 m. 4
róg Kijowskiej. 21—1
 

2 pokoje z osobnem
wejściem bez mebli do
wynajęcia wszelkie wy-
gody, elektr., gaz goto-
wanie. Dla solidnych
Niemiecka 3—11 Rodzi
na Polska. 23—2
 

MICKIEWICZA 1
letniej wznowiła

koncerty znanego i
kwartetu

lubianego
64-00

POKOJ dužy z užywal-
nością kuchni w. kultu-
ralnym domu dla mał-
żeństwa bez dzieci po-
trzebny. Oferty w Admi-
nistracji dla S. T. 55

MIESZKANIE
5 pokojowe  odremont.

z elektrycznością i
SKLEP

z mieszk. i elektr, do
wynajęcia. _Antokolska,
33, dozorca wskaże. 26-2

POKÓJ do wynajęcia

 

 

szynie Orzeszkowej 11
m. 3. 60

 

Przygotowuję dzieci do
niższych kl. Gimnaz. znam
dokładnie buchalterję po-
siadam b. dobre świa- RI
dectwa,  reflektuję na е:świa

szybko I solidnie!--Wróćcie się do „Expressu“

| —tel. 17,00. — Proszę się przekonać. —0 о

Poszukują posady go- Ogrodnik rutynowany z
posiadam  d. wieloletnią praktyką, po-

ctwa znam dosko- szukuje posady od zaraz.

 umeblowany z utrzyma-
niem lub bez. Wygody,
telefon odnajmę poważ-
nemu-ej Orzeszkowej 3
m. 5 od 3—5.

 

POKÓJ bez mebli z niekrępują-
cem wejściem ulica Pie-
kiełko 7, m. 2, I piętro.

34—2

40-0 wy OGRÓDKU 5-cio pok.
wyjazd. Łaskawe zgło:

Biuro Ogłoszeń
Wileńska 8

szenia:
„Pośrednik*

sub „A“.

SPRAWY
| MAJĄTKOWE

Do sprzedania

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

po poł.

 

 

DO SPRZEDANIA ma-
szyna do szycia „Singe-

ra” i szafa dębowa. Ban-

kowa 1—2, z Makowej.

 

do Adm.o MASZYNĘ do pisania
walizkową sprzedam ta-

18—0 nio byle zaraz. Wilno I
skrytka Nr. 64. 28

KUPIĘ PIANINO w do-
brym stanie. Zgłoszenia

 

męską tryk. zim. w I gat, 1 para kalesonów mę- | AKRUSZERKI й ю ż = s

skich tryk. zim. I gat., 1 koszulę damską dzienną z Zm2 owale E as dla

białą lub kolorową haft. w dobrym gat., 1 para wierzyńca lu Es po 7 ы

reform damskich tryk. I gat., 6 ręczników waflo- AKUSZERKA zabudowanie. ZgłoszeniaŃ &

wych pełnej długości w dobrym gat., 2 pary skar- MARJA z RO OBUBELTÓWKĘ kupię w

z ZPR ESA i, Administ cji A: T. J. dobrym stanie. Śpieszne

pończoch damsk. w dobrym gat., 6 chusteczek LAKNEROWA ministracji po! 0601. i oferty z podaniem ceny

kieszonkowych, 1 krawat jedwabny. Do powyž- przyjmuje od godz. 9 do —— — — —— _ do Administracji Dzien-

szych kompletów doliczamy, 3,50_tr, tył. opako- 7 w. Kasztanowa 7, m. 5. PLAC nika Wileńskiego pod

wania i opłaty pocztowej. "Towary powyższe wy- WZP69 składaj 4 263 sąż. „Dubeltówka” 61

syłamy po CR RPEPla” = = Už žinia “

ci się przy odbiorze na poczcie). Za dobroč to- * rzeda

waru $warantujemy. Adresować prosimy: „TA- AKUSZERKA Dosi a Z9. | NAUKA į

NIE c wł. Leon Krakowski” Łódź, skrz. a siasać.Ais: я;ач%

poczt. 547. й = e a . 1. —-

Mic ewicza 4, m. 6. Potrzebn
= В y  nauczyciel

kosme- Z POWODU wyjazdu па więś do czworga dzie-
DO POMNIKÓW WIECZNE FOTOGR.

BR. BUTKOWSCY,
Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 28.

Zaszczyc. uznan. Ich owiątobl. Papleżów
Piusów X I XI Wykon. pocztówek, legi-

| tymacji, portretów, grup etc.-—Misterne
upozow., wsz. nowości.

Tamże gabinet
| tyczny poprawia cerę,

 

u- sprzedaje

suwa brodawki, kurzajki mieszk. z ogrodem owo-

 

się dom, 6 ci Kl. 1,3, 4 I 6. Języki:
łacina i niemiecki, maj

 

i wagry. 702—0 cowym i oficyną w lad- Ist Malina AE

nej okolicy, przy ul. Mi- ® pow. sna poczta

SETWERBIERKEKETA le 12. Pośrednictwo wy- Jazno Gajewski. 29—0

| kluczone. Dowiedzieć się

886 ZGUBY | Słowiańska 8 m. 10, 54. KURSY KROJU,
s szycia, robót ręcznych

ZER W ННЕ ИХ DO SPRZEDANIA Wy- | modęlowania
 

Drrewika OWOCOWE$tLLEDY
w wielkim wyborze z własnych szkó-

o cenach konkurency[nych

ER
Cenniki bezpłatnie na żądanie.

polecają

ZAKŁAD
OGRODNICZE w.

| WILNO, Sadowa 8. — Tel. 1057.
505—1 o

L

 

FELIKS DANGEL.

O człowieku, który
napisał książkę.
Gdy Dobry Bóg zorjentował

się, że arcydzieło Jego stworzenia

(sześć dni, ośmiogodzinnej pracy,

niedziela wolna) psuje człowiek...

stworzył atrament.

Ha! To była naprawdę Boska

myśl.
Atrameni!!

Spotykasz się z nim mój czy-

telniku, o ile jesteś piśmiennym,

w życiu swojem niejednokrotnie.

Pośrednio czy bezpośrednio do-

świadczyłeś na ciele i duszy, 0-

kropnego wpływu tej czarnej, рм-

gawej cieczy.
Atrament na wygubienie ludz-

kości stworzony, tworzyłby w

cuchnących uroczyskach obmierz-

łe jeziorka, w którychby rodziły

się gady jadowite, gdyby nie

człowiek.

Człowiek bowiem użył go do

pisania...
Człowiek dorwawszy się do

atramentu, wyrwał gęsi pióro... no

powiedzmy z ogona, dosiadł go

jak czarownica i popędził na Łysą

Górę, gdzie zgromadziły się tak

jak i on obłąkane osobniki by pi-

sać.
Mój czytelniku, jesteś błogo

uśmiechnięty i zadowolony, kupi-

łeś gazetę by utonąć w pogodnej

lekturze, gdy jednak doszedełś do

tego miejsca w czytaniu, odłoż to

piśmidło, gdyż przeklniesz redak-

tora, a znienawidzisz prasę...

Słowa te bowiem kreśli, mason
trzeciego stopnia, starszy sekty

chłystów, sodomista i kacerz... to

znaczy ja...

Bywają jednak ludzie nie tylko
w gazetach pisujący. Policjant pi-

br. damski zegarek w tworna
okolicy ul. Zamkowej naftowa.
pomiędzy sklepami Janu- m. 3
szewlcza, a sk! Zawadz-
kiego o g. 7-ej wieczór.
Odebrać można Zamko-
wa 24—18. 20—0

wyjazdu
Oglądać
— 17 od

sze protokół, kucharka do straża-

ka, a do mnie wierzyciele. Są to

ludzie dobrzy i łagodni, a tylko

przez chwilową depresję pióra się

chwytający...
Najgorszym jest jednak taki co

pisuje ksiąžki.
Piekło jest niemi brukowane,

jak Wilno klinkierem, a matki ta-
kiemė straszą dzieci.

Jednym z nich był Anastazy
Dzwoniec...

'Mało coprawda człowiek ten
przypomniał, radosne ptaszę kniei
naszej, podobnym był raczej do
płowego sępa, który, jak wiadomo,
byle czem się karmi i w wiecznym
głodzie i utrapieniu żywie.
iGdy przyszedł na świat, matka

jego spojrzawszy na  dziecinę
umarła. Lekarze powiedzieli, że
na płuca, ale matka jej zawyro-
kowała, że nie mogła znieść wido-
ku podobnej ohydy.

Potem ojciec miał kłojot.
Niewiedział czy do takiego

dziecka można poprosić kapłana
ze chrztem świętym, żeby zacny
sługa Boży nie obraził się i nie u-
znał zaproszenia do takiego ba-
chora za obelgę.

Ale jakoś Anastazego ochrzczo-
no, choć sąsiedzi powiadali, że to
nie była chrzestna biba ale świń-
stwo i „szkandał”.

Ojciec Anastazego się upił, bo-
wiem z rozpaczy, chciał pocało-
wać kuma, ale nie trafił i pocało-
wał jego żonę w kolano.

Potem wybito mu dwa zęby.
Anastazy jednak rósł, chował

się, a nawet uczył.
W. chwili gdy słowa te pisane

są, Anastazy jest sierotą piędzie-
sięcio dwu.letnim, pisze książki i
co nie jest do wiary, ma całe u-
branie i napełniony żołądek.

Dziwne jednak w życiu swoim
przechodził koleje.

lampa salonowa

 

a||

Lwowska З. Sfefatowiczówny13a
4

Wielka 56, m. 3.
MEBLE różne z powodu Zapisy uczenic codzien-

do sprzedania. nie oprócz świąt.
Mickiewicza 3 330—2
12 — 6.

Gdy skończył szkoły wziął się

do pióra. Ojciec wyklął go i cisnął

za nim butelką od wódki. Ponie-

waż był to człowiek praktyczny,

cisnął więc butelką próżną, która

nie zrobiła Anastazemu krzywdy,

a zabiła tylko kanarka.
Anastazy opuścił dom ojcowski

i poszedł tam, gdzie siadują wy-
klęci... do redakcji.

Ponieważ pisał nieźle, umierał

z głodu... nie umarł jednak, gdyż

nie byłoby to na rękę wydawcy,

który od czasu do czasu dawał mu

po łyżeczce ekstraktu mięsnego

Liebiega.
Tak było przez lat trzydzieści,

w czasie których Anastazy napi-

sał ksiąg kilka...
Różne to były książczyny,

smutne i wesołe głupie i mądre,

ale książczyny czytał tylko korek-
tor, zecer maszynowy i recenzen-
ci po redakcjach, którym Anasta-
zy książkę ofiarował.

Książka, jak wynika z tego,

iest rzeczą, której nie imają się

ręce prawdziwego Polaka, na-

wykłe do dzierżenia bojowego

koncerza luby kielicha od „ko-
chajmy się”.

Historja, stara mądra baba,

uczy nas przecie, że w przeciągu
stuleci nawet królowie ksiąg do

ręki nie brali, a jak znalazł się

ieden taki biedaczyna, to zaraz

powiedziano, że zdrajca i że sfran-
cuzić chciał kraj.

Anastazy książki pisał, a po-
nieważ nikt ich czytać niechciał

urządził sobie z nich w domu tap-

czan wspaniały i spał na nich, ja-
ko na laurach.
W epoce twórczości swojej nie

miał przyjaciół, gdyż nie miał pie-
niędzy, które jak wiadomo w sto-

pie swoim posiadają przymieszkę
magnesu, a ten ma moc przycią-

gającą.

0 od 15—16.

Łaskawe ofert
„Dzien. Wil.* dia H. O.

; 9766—0

wspólnika
od 5,000 zł. poszukuję.
Rozszerzenie pewnego
interesu. Wilno, Sw. Jań-

ska 9 m. 1.

Petrzebna mamka zdro-
wa do dwojga dzieci.
Zgłoszenia w dniu 11-IX
do Hotelu „Wilno* godz.

2—

(gloszenia
do „Dziennika Wileńskie-
go" przyjmują się wbiu-
rze przy slpa

r.

 

nale kuchnię, Mogę na Wilno, Popławska 13 —23.

wyjazd do plebanji lub 69—2 o
do majątku. Szkapierna
34—5 КтузЮпек. 80-0 -———070

| gzenżawy |!

 

KRAWCOWA г @-
goletnią praktyką w
firmach _ Warszawskich
przyjmuje do szycia,
płaszcze i kostjumy od

LANKSTESNE
W DZIERŻAWĘ  mają-
tek 7 kim. od Lidy od-
daje się od 1 kwietnia

$ . 1933 r. Oferty Lida
20 zł., suknie od 8 zł. i а >

dziecinne. Wykonanie Pai S № 2
staranne. W. Kolatowicz
Żeligowskiego 41 — 5 (w SUEKUMENENNNUSZASNAE
podwórzu). 49 Mieszkania į

POSZUKUJĘ posa- | i pokoje
dy služącej lub niani do
dziecka. Mogę na wyjazd. MIESZKANIE 3 pokojo-

 

Znam dobrze kuchnię. we z elektrycznością,
A. Mic. 62 m. 17. Sobo- osobny domek b. ciepły,
lewska. 53 suchy w dużym pięknym

IE ogrodzie nad Wilją. Zwie-
° ° rzyniec, Fabryczna 40.

nżynier 3098--2
6-cio pokoj. mieszkanie
do wynajęcia od 1.X r. b.
na II piętrze z wygoda-
mi (gaz, centralne ogrze-
wanie). Oglądać codzien-
nie oprócz świąt i wtor-
ków od 4 do 6 g. Mosto-
wa 3-a. Informacje tamże
u dozorcy Jana (m. 26).

9722—4

budowniczy poszukuje
posady administratora
lub rządcy domu za
mieszkanie lub wynagro-
dzenie W. Pohulanka 16
— 48. 43—1

POSZUKUJĘ

inteligentnej wychowaw-
czyni do 2-ga dzieci.
Wielka 3. „Bon Marchė“

1847

 

 

Mieszkanie 3-pokojowe
z kuchnią do wynajęcia
Sosnowa 16—1. 9744

Mieszkanie słoneczne,
'uche 3 pokoje, kuchnia
woda, elektryczność, do
wynajęcia Piaskowa 1 m.

POSZUKUJĘ  kucharki
samodzielnej z dobremi
świadectwami w wieku
30—40 lat. ul. Cicha 1
m. 1. (dawniej zaułek ga-

 

zowy). 56 3 (obok SS Nazaretanek)
= ————————- Wiadomošė u dozorcy
POLECA się kucharkę, domu. 9753
może zgodzić się do
wszystkiegm Poważne MIESZKANIE,
świadectwa. Ofiarna 4/2 śliczne, słoneczne, II pię-
m. 7, 57 tro, 6 pokoi, przedpokój,

korytarz, balkon, wanna,
kuchnia — ze wszelkie-
mi wygodami do wyna-
jęcia. Zygmuntowska Nr.

UBOCZNE ZAJĘCIE,
bardzo dochodowe mogą
zdobyć osoby na stano-

 

PT TURTOTAS
* wiskach lub ustosunko- 8, dowiedzieć się u do-

PRACA į wane w wyższych sfe» zorcy domu. 9733—0
a. oai
yskretne współpracy

informacyjno -propagon. Daynaęcia2pokoje
Chetnie wyjadę

na wieś jako towarzysz-
ka do starszej samotnej
pani. Wymagania skrom-
ne. Poważne referencje.

do Adm

 

Młoda osoba poszukuje
posady gospodyni u sa-
motnych zgodzi się na
wyjazd. Oferty do Adm.
„Dz. Wil.“ pod L T.

27—0

dowej ze światowym
koncernem  ubezpiecze-
niowym. Zgłoszenia kie-
rować natychmiast pod
„ZARAZ“ do admlnistra-
cji pisma. 75—0 o

bli ze wszelkiemi wygo-
dami sol'dnym lokato-
rom Zakretowa 15 m. 2.

9758—0

Pokój do wynajęcia z
planinem — albo pianino
odnajmę oddzielnie Fili-
pa 4 m.4.

o

Krawcowa z długoletnią
praktyką przyjmuje ro=
boty, od bielizny do pła*
szczy włącznie, robota
solidna niedrogo. Kró-
lewska 6, m. 2. — Może
krajać I mierzyć u kli-
Jenteli. 70—1 0

 

Słoneczne 2 pokoje
kuchnia, ogródek, woda,
wygody, elektryczność,
łazienka do wynajęcia
ul. Parkowa 8 koło Świę*

2 duże ładne umeblowa-
ne pokoje do wynajęcia
ul Manis Nr. 31

m. 4.

 

5 I 3 pokojowe miesz-
kania do wynajęcia przy
ulicy Lwowskiej w do-
mu Kr. 11.

Poszukują
solidnej  lokatorki do
jednego pokoju ul Ko=
ściuszki 14 m. 10 o g.3 —4.

>=

Pokój
do wynsjęcia S-t> Jer-
ski zauł. d. 3 m. 5. 67

 

Pokoje umeblowane,
pojedyńcze, podwójne z
prawem korzystania z
kuchni, nadające się na
biura z wszelkiemi wy-
godami i telefonem do
wynajęcia po cenach
bardzo tanich Biskupia

4 m. 13.
——
Pokój lub 2 umeblowa-
ne z wygodami solidnej
osobie do wynajęcia ul.
Miękiewicza 62 m. 1.

 

Pokój duży słoneczny
do wynajęcia. Benedy-
ktyńska 2—10. 10
 

Dwa, trzy, cztery
komfortowe pokoje z
meblami i kuchnią lub
bez do wynajęcia Arse-
nalska 6 m. 5. 72—1

 

Mieszkania
z 3ch i 4-ch pokoi ze
wszelkiemi wygodami (ła-
zienka, water) do wyna-
jęcia plac Metropolitsi-

ny 3, tel 11-74.

 

Pokój duży, wszelkie
wygody, korzystanie z
salonu nadaje się dla
doktora lub adwokata do
wynajęcia REZ 36,

m. 11.

 

POKÓJ ze wszelkiemi
wygodami do wynajęcia.
Piłsudskiego 1 m. 4. 58

1 lub dwa pokoje TA-
NIO do wynajęcia b. do-
brze umeblowane ze
wszystkiemi _wygodami
(używanie salonu i ła-
zienki), Na życzenie do-
bre obiady lub całkowi-
te utrzymanie. Objazdo-
wa 6 m. 7. 62—2

2 POKOJE
do wynajęcia, słoneczne,

14 DO WYNAJĘCIA

domek z wygodami do
wynajęcia. Jasna 15.
Zwierzyniec. 40

DO WYNAJĘCIA
mieszkanie z 4-ch pokoi
i kuchni z dwoma balko-
nami, elektrycznością i
wanną. Ciepłe, suche i
zdrowe, świeżo odremon-
towane. W pięknem po-
łożeniu nad rzeką. Do-
wiedzieć się Antokolska
Nr. 124. 32—2

6 pok. eleganckie miesz-
kanie, suche, słoneczne,
w ładnym domu, świe-
žo odremontowane, ze
wszelkiemi nowoczesne-
mi wygodami. Ul. T. Za-
na 7, m. 4. 41

MIESZKANIE skład. z
5 pokoi, świeżo odre-
montowane do wynajęcia
Wiłkomierska 11. 45

MIESZKANIE skład. z
4 pokoi, słoneczne z bal-
konem do wynajęcia.
Finna 5. 45

DO WYNAJĘCIA miesz-
kania 5 i 4 pokojowe ze
wszystkiemi _wygodami.
Wiłkomierska 5a 42—1

POKÓJ lub dwa do wy-
najęcia, Tamże potrzeb-
na NIAŃKA do lat 20.
Rekomendacje  koniecz-
ne. W. Pohulanka 36
m. 5. 51

POKÓJ
do wynajęcia Mickiewi-
cza 19 — 12. 52

DO WYNAJĘCIA 2
mieszkania 5-cio poko-
jowe, słoneczne z wszel-
kiemi wygodami, kuch-
nia, pokój dla służby. Za-
kretowa 17 dom

 

 

 

 

b.Pi=
iela. 1

Pokój do myrstęcia.dla
pań lub uezni-nic kl. młod-
szych Kalwaryjska =;

gr

DRUKARNIA
I INTROLIGATORNIA

11. ZWIERZYŃSKIEGO.
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PRZYJMUJE DO DRUKU

DZIEŁA, BROSZURY
BILETY WIZYTOWE,
ZAPROSZENIA,
I RUŽNE KSIĄŻKI
DO OPRAWY
WYKONYWA

sie INNZER
ITS ST TIT REZ

Któregoś dnia (czwartego od
zjedzenia ostatniego obiadu) Ana-

stazy zachorzał i do redakcji nie
przyszedł...

Leżał na stosach ksiąś przez
siebie napisanych i z lekka go-
rączkował.

Gorączka zaś jak wiadomo jest

to taki miły stan duszy, w którym
wyłącza się świadomość i czło-
wiek pozostaje z istotą sobie naj-
milszą to znaczy sam z sobą.

Anastazy dumał...
—Jestem nędzarzem, a wszyst-

ko co mam, to trochę kości i skó-
ry oraz makulatura, na której sy-
piam (30 gr. za kilogram).

—, Ale masz talent i duszę nie-
śmiertelną — odpowiedziała mu
zamglona świadomość.
— Tałk — odpowiedział Ana-

stazy — ale talenty uznaje się u
nas wtedy, gdy dusza ulata tj.
wtedy, gdy człowiek umiera. *
— „Musi umrzeć kto chce żyć”

odpowiedziała dusza, cytatą z
Wyspianskiego.
— Mała uciecha, gdy się chce

zjeść kotlet wołowy i gdy płuca
tak bardzo bolą, — kombinował
literat.
— Napisz więc coś — mówiła

dusza, która się czuła tak, jak lo-
kator, którego mają eksmitować.
— Pisałem i nic.
— Więc nic nie pisz...
Anastazy zamyślił się...
— Więc wtedy zdechnę,

stracisz mieszkanie.
Dusza nieśmiertelna złapała

się za głowę. Nędzne coprawda
miała mieszkanie, chude i kości-
ste, ale zawsze mieszkanie...

Dusza wiedziała, że o ile nie
poradzi coś Anastazemu to ten
klapnie, a ją wyeksmitują z pod
bram cmentarza.

Zaczęła coś szeptać Anasta-
zemu. Ten słuchał, słuchał, zam-

a ty

ciańskiej.

knął oczy by rozmów jego z du-

szą nie podpatrzył pająk wiszący

na suficie.
I gadał z duszą do wieczora...
Następnego dnia rano udał się

do wydawcy.
— Mam nową książkę!
Wydawca skrzywił się smutno.
— Jakiej dotąd jeszcze nie

było.
Wydawca robił wrażenie czło-

wieka chorego na wątrobę...
Już wszystko było pod

słońcem drogi Panie. Kto teraz
książki czytą?

Jeszcze o narkomanjii spor-
tach jakąś broszurkę możnaby
sprzedać, ale tak?...

Ot! napisz pan o nowym re-
kordzie posuwania nosem łebka
od szpilki na trasie Philadelfia —
San Francisko...
— To coś w tym rodzaju!
— Dawaj pan!

Za miesiąc miasto zawrzało.
Książkę Anastazego Dzwońca

skonfiskowała cenzura!
Wydawca poleciał samolotem

do Warszawy, błagał prosił w mi-
nisterstwie, aż konfiskatę uchy-
lono.
W prasie i literaturze zagoto-

wało się.
— Patrzcie patrzcie, takie nic

i taką świetną książkę napisał,
— Ktoby go posądził o tyle

wiedzy fachowej.
Ktoś z opozycji mówił:
— Nie wiedziałem, że on jest

nasz.
— Ho! ho! to ziółko.
— I na sporcie się tak zna!
— A jak rozwiązał kwestję

kobiecą. '
— Trochę jednak miejscami za

sprośny.
— Tak ale mimo to człowiek

bardzo religijny i maralizator.

16—1 Skopówka 7 m. 7.

 

świeżo odremontowane PUNK TUALNIE
SARASYES

— Jak on kwestję gospodar-
czą rozwiązuje!
— To talent, jaki realizm, furda

Remarque.
Zachęcony opowiadaniami przy-

jaciół i znajomych poszedłem do
Dzwońca. r

Nie było go w domu.
Pod drzwiami leżały stosy bi-

letów wizytowych.
Zapytałem o Anastazego stróża

kamienicy.
— Oj panok, nasz wielmożny

pan w restaranie siedzi dnie całe
i žre až strach.

aszedłem do księgarni.
— Wiele sprzedajecie Dzwoń-

cowi?
— Codziennie po parę setek

egzemplarzy. To już dziś bogaty |
człowiek...
— Pokażcie no jedną książkę.
Podano mi pięknie oprawny

tom ze złotą winietą empirową na
brzegach i złotem tłoczone na-
zwisko Anastazego.

Otworzyłem książkę.
Był to tomik zszytych białych

czystych kart bez druku.

 
Dzwoniec zdobył majątek i

sławę.
— Ludziom — powiadał mi —

dać trzeba taką książkę by zado-
woni każdego i nikogo nie obra-
zila.

= Ależ skonfiskowano ci
przecie.
— No tak, i to mi

klamę.
Cenzor biedactwo wymyślał,

że to coś zakazanego i tajemni-
czym atramentem pisane.
— No ale chodź na kieliszek.
Dwoniec autor  nienapisanej

książki... dziś sława.

 
ja

zrobiło re-

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSK..
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