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Grą timi „M SZTRAL viena 2 i M. Nikievina 2
uprzejmie powiadamia, iż z dniem 17 b. m. w cukierni

przy ul. Ad. Mickiewicza 22 od godziny 6-ej wieczorem
codziennie, będą się odbywały koncerty damskiego zespołu

pod kierownictwem panny Bankówny. 815—1

W niedziele i šwieta poranki muzyczne od godziny 12 do 2-ejA
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Deficyt budżetowy w sierpniu.
(Telef, od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Dochody pańswowe w sierpniu wynosiły 162 mil.

830 tys. zł., rozchody 180 mil. 806 tys. Deficyt—18 miljonów złotych.

Na 10 miljonów zamówień.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Ministerstwo Komunikacji zamówiło w fabrykach

polskich szyn i obręczy dla kolei państwowych na sumę 10 miljo

nów złotych.

Nowy Kurator poleski.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Kuratorem poleskim został mianowany naczelnił

i * wydziału oświaty pozaszkolnej w Min. W, R. i O. P. p. Godecki.
4

' Gen. Neugebauer na czele harcerstwa?
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Obiegzją pogłoski, iż niektóre sfery sanacyjne
pragnęłyby widzieć na czele harcerstwa gen, Neugebauera zamiast
wojewody Grażyńskiego.

Szalka bandytów przed sądem doraźnym.
BRZEŚĆ n/B. (Pat). Przed są-

dem doraźnym w Kowlu stanęli
mieszkaniec wsi Werchy pow. ko-
szyrskiego Terenti Djak, Afanazy
Iljaszek, m-c wsi Jajno pow. ko-
szyrskiego, Semen Olichnierczuk,
oraz m-c wsi Smolary pow. kowel-

' skiego Aleksander Miącza, oskar-
| żenio należenie do szajki bandyc-
| Kiej, którą grasowała w sierpniu

Tb. na terenie powiatów koszyr-
skiego i kowelskiego, gdzie doko-
nala licznych napadów. W wyniku

przeprowadzonej: rozprawy sąd
skazał trzech pierwszych na karę
śmierci przez powieszenie, czwar-
tego zaś na karę 15 letniego cięż-
kiego więzienia z pozbawieniem
wszystkich praw na przeciąg 10
lat. Ponieważ p. Prezydent Rze-
czypospolitej nie skorzystał z
przysługującego mu prawa łaski,
wyrok kary śmierci został wyko-
many przez przybyłego z Warsza-
wy kata Maciejewskiego.

 

Z Rosji sowieckiej.
Zwolnienie prof. Kuryłowicza z więzienia w Mińsku.

Kuryłowicza władze sowieckie
zwołniły przedwcześnie ze wzglę-
du na jego niebezpieczny, stan
zdrowia. Kuryłowicz jest  nie-
bezpiacznie chory na gruźlicę
i w związku z tem ma wyjechać
zagranicę na kurację.

Z pogranicza donoszą, iż wczo-
raj rano z więzienia mińskiego
zwolniony został wybitny działacz
białoruski prof. Kuryłowicz, który
w roku 1930 aresztowany został
za rzekomą działalność antyko-
,munistyczną i propagowanie idei
hacjonalistyczno-bialorusklej. z

Japonja obchodzi uroczyście ogłoszenie
R niezawisłości Mandżurji.

W Chinach panuje wielkie przygnębienie.

PARYŻ. (Pat). Donoszą z Dale-
kiego Wschodu: Uznanie państwa
mandżurskiego stolica i największe

miasta Japonji obchodziły wczoraj

bardzo uroczyście. Wszystkie uli-
| ce i gmachy publiczne przystrojo-

‚ „ае były chorąświami, girlandami

Фгаг lampjonami. Sądząc z nastro-

Jów japońskich można wnioskować
że mowe państwo mandżurskie
weszło w skład cesarstwa japoń-
skiego, wbrew wszelkim oświad-
czeniom rządu, dementującym ta-
ką interpretację. W południe de-
legacje związków byłych komba-
tantów, towarzystwa patrjotyczne,

młodzież, kobiety i dzieci szkolne

udały się w wielkiej liczbie przed
śwątynię, poświęconą pamięci po-
ległych żołnierzy. Byli kombatanci
uchwalili rezolucję, przyrzekającą
poparcie i pomoc społeczeństwa

japońskiego dla Mandżurji. W po-
chodzie, który potem nastąpił,
wzięło udział ponad 30 tysięcy o-
sób. Niesiono liczne sztandary i
chorągwie japońskie i mandżur-
skie. Po defiladzie przed minister-

Mandżurja—dla Japończyków.
, CZANG-CZUN. (Pat), W wy- dynie ci, którzy uznają jego nieza-

Wiadzie z przedstawicielem „New  leżność, Oznacza to, że zasada
imes“ wiceminister spraw zagra- „otwartych drzwi” stosowana bę-

nicznych nowego państwa man- dzie jedynie względem obywateli
dżurskiego Ohashi oświadczył, że  imperjum japońskiego. Nowe pań-
sprawa eksterytorjalności nowo- stwo mandżurskie dziedziczy w
utworzonego państwa będzie nie- 'Dairen i w porcie Artura wszyst-

" zwłocznie podniesiona. Mandżurja kie prawa i przywileje, z których
— mówił wiceminister — nie bę- korzystały Chiny na podstawie
dzie krajem, otwartym dla oby- traktatu chińsko-japońskiego z
Waąteli wszystkich krajów. Wstęp 1907 r.
© nowego państwa będą mieli je-

4-ta zniżka cen

stwem wojny, marynarki i mini-
sterstwem spraw zagranicznych
tłum stanął przed pałacem cesar-
skim i wzniósłszy trzykrotnie
okrzyk na cześć cesarza, rozszedł
się do domów.

Odwrotnie, w Chinach panuje
nastrój wielkiego przygnębienia,
który znajduje wyraz przede-
wszystkiem w prasie. Fakt, że w
dniu wczorajszym nie było żad-
nych manifestacyj antyjapońskich,
przypisać należy jedynie surowym
zarządzeniom, wydanym przez
władze chińskie i cudzoziemskie.
Komentarze dzienników obfitują
w takie tytuły, jak: „„Japonja za-
kpiła sobie z reszty świata”, „Obo-
wiązkiem moralnym mocarstw jest
przedsięwziąć wspólną akcję prze-
ciw Japonji', „Niezawisłość Man-
dżurji jest tylko farsą" itd. Naj-
większy dziennik chiński w Szan-
ghaju „Szun-Pao“ oświadcza, że o
ile mocarstwa nie zechcą wypełnić
swych zobowiązań, Chiny będą
musiały zawrzeć sojusz z Rosją so-
wiecką.
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nareszcie przekona wszystkich
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obuwiajest ko Polska Wytwórnia Obuwia
Dam. "I, but. na gum. 14,90| D-H.W.Nowicki30 M. *, buty na gumie 18,90

w. »  „ na skorze 16.90| Wilno, Wielka ww w» w. Skórze 22,80
„ bucjki z cholewk. 22,0| pantofle gimnast.| „ kamasze na , 24,80
»„ czółenka sportowe 16,70| pantcfie ranne „ gumie 23,70”

Szkolne czół. na pasku 15,90| obuwie szkclne chłop. szkolne kamasze
    ew 721

"REDAKCJA I ADMINISTRACJA Wine, Mostowa i.Telefon Redakcji.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 de 16 i od
%8 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,
% niedziele ed 12 ćo 13-ej. „Dziennik Wlieński" wychodzi codziennie,
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Bezrobotni i Zredukowani dredy
I mogą sobie zapewnić stały zarobek
| przy sprzedaży artykułów pierwszej
potrzeby. Rutynowanym pensja. Zgła-

| szać się: _ul._ Jagiellońska 5. m. 36.

REICHSTAGU.

 

BERLIN, (Pat.). Wybory do Relchstagu odbędą się w dniu

6 listopada r. b.

Reforma ustroju Rzeszy Niemieckiej.
BERLIN. (Pat). „Nuernberger

Ztg.' ogłasza rewelacyjne infor-
macje o planach rządu Papena w
związku z zapowiedzianą reformą
ustroju Rzeszy. W-g tych infor-
macyj, dotychczasowe części skła-
dowe państwa pruskiego zamie-
nione zostaną na prowincje Rzeszy
o silnie zdecentralizowanych arty-
bucjach, natomiast kraje związko-
we, jak Badenja, Wirtembergja i
Saksonja zachowają swój udzielny
charakter, a nawet odzyskają
część dawnej niezależności finan-
sowej.

„Nuernberger Ztg.' podkreśla,

że informacje o tych planach zo-

stały potwierdzone w berlińskich

kołach. Rząd Rzeszy, za pośred-

nictwem swego przedstawiciela
barona von Lerchnera miał już na-
wiązać kontakt z rządem bawar-
skim, który wyraził gotowość po-
parcia polityki Papena. Kanclerz
Papen w grudniu wyjedzie do Ba-
warji. Również minister spraw
wewnętrznych Gayl zamierza u-
rządzić objazd wschodnich tere-

nów bawarskich.

 

Czy Niemcy prą do wojny?
Czy Niemcy świadomie dążą do

wojny? Aby odpowiedzieć na to

pytanie, które zadaje sobie dzisiaj

caiy świat, trzeba odpowiedzieć

najpierw na dwa inne: czy mental-

ność społeczeństwa niemieckiego

została już dostatecznie opanowa-

na przez szał wojenny i czy Niem-

cy posiadają dość sił, aby wojnę

prowadzić? !
Co do odpowiedzi na pytanie

pierwsze, niema juž dzisiaj žadnych

wątpliwości. Jak dalece szał wo-
jenny ogarnął społeczeństwo nie-

mieckie, świadczy fakt, że nie osz- ,

czędzono go nawet dzieciom...

Kilka dni temu na stadjonie

grunwaldzkim pod Berlinem odby-

ła się uroczystość poświęcona szko

le niemieckiej zagranicą. Jeden z

dziennikarzy francuskich daje jej

taki obraz.
Na trawniku „Stadjonu”* nakre-

ślono mapę Niemiec z dawnemi no

wemi granicami. Tysiąc dzieci u-

branych w niebieskie kolory usze-

regowały się na linjach, wyznacza-

jących dawne granice Niemiec, ry-

sując w ten sposób na ziemiRze-

szę z roku 1914. Później ukazały

się nowe grupy dzeci, symbolizu-
jących stracone terytorja. Ubrane

w różne kolory odparły linję nie-

bieską aż do granic wyznaczonych
przez Traktat Wersalski. Ukazała
się wówczas Rzesza wojenna. Stra
cone terytorja oznaczone były ró-
żnemi kolorami, Alzacja i Lotaryn
gja żółtym, Pomorze i Poznańskie

czerwonym, Górny Śląsk zielonym

Szlezwik Holstein pomarańczo-
wym itd.

Zapadła głęboka cisza. Po chwi
li „Stadjon” przeszył wielki о-
krzyk: „Narodowość niemiecka,
praca niemiecka, ziemia niemiec-

ka są w niebiezpieczeństwie”. W
tym momencie „stracone teryto-

rja' rzuciły wołanie rozpaczy w
kierunku błękitnych dzieci Nie-
miec, które już wyciągały do nich
pomocne ręce. Sztandary, cylindry
i kostjumy zaczęły się wówczas
poruszać: Alzatka przybrana wiel
kie kokardy i Lotarynka w małym
czepeczku z koronki wróciły do
Strasburga i Metzu. Górnik z Gór
nego Śląska wkroczył do Katowic.
Podczas, gdy te same sceny od-
grywaly się na północy i wscho-
dzie, wstęgi zwisające z centralne-
go masztu łączyły się z poszczegól
nemi sztandarami, symbolizując w
ten sposób węzły, łączące Niemcy
z utraconemi prowincjami,

Mówca, który objaśniał tę ca-
łą reżyserję, nie omieszkał oznaj-
mić, że Niemcy odbiorą wszystko,

co stracili.

Niemcy chcą wojny. Czy mogą
ją prowadzić? Istnienie tajnych
zbrojeń niemieckich nie jest już dla
nikogo tajemnicą. Niedawno temu
oficjalny organ sowietu leninśradz-
kiego „Krasnaja Gazeta" ogłosił ar
tykuł Kaissarowa, demaskujący je
w sposób energiczny. Kilka dni pó-
źniej ukazała się w gazecie nota-
tka oświadczająca, że artykuł

Kaissarowa „ukazał się z powodu
nieporozumienia oraz bez wiedzy
redaktora naczelnego”.

Kaissarow stwierdził w swym
artykule: Traktat Wersalski nie
zdołał ubezwładnić Niemiec. Auto
rzy traktatu stworzyli ogranicze-

nie dla możliwości rozwoju armji
niemieckiej. Ograniczyli stan armii
ilościowo, oraz sprzęt techniczny

i wojskowy. Nie mogli jednak uni-
knąć luk, które burżuazja niemiec
ka nie omieszkała zużytkować.

Stwierdziwszy, że armja niemie
cka nie jest armją stu tysięcy żoł-
-nierzy, lecz stu tysięcy oficerów
„Krasnaja Gazeta“ kontynuuje:Co-
rocznie liczne organizacje pėlwoj-
skowe filtrują młodzież niemiecką.

Ta ostatnia zdobywa w ten sposób
wyrobienie techniczne, nabywa
przyzwyczajeń wojskowych oraz
znajduje sposobność do uzupełnie-
nia od czasu do czasu swego przy-
gotowania wojskowego. Ci młodzi
ludzie tworzą takie same rezerwy
iakie istnieją normalnie w innych
państwach.

Kontyngenty te nie są bynaj-
mniej pozbawione broni. Mimo
kontroli i wszystkich komisji aljan
ckich Niemcy potrafiły ukryć pe-
wną liczbę karabinów, armat i ka-
rabinów maszynowych. Reichsweh
ra i nowa armja niemiecka, która
utworzy się około Reichswehry, u-
każe się na polu bitwy tak samo
dobrze uzbrojona jak armje sąsia-
dów Niemiec... jeśli nie lepiej. Do-
tyczy to nietylko artylerji, lecz tak
że i innych broni technicznych:
tanków, lotnictwa, gazu i t. d. Ar-
mja niemiecka — konkluduje Kais
sarow — jest zatem decydującym
czynnikiem we wszystkich kombi-
nacjach militarnych i politycznych
na zachodzie Europy. Jej wzglę-
dne znaczenie jest równie wielkie,
jak znaczenie armji francuskiej.

Dziś żądają Niemcy od świata
prawa ujawnienia swych tajnych
„pa i otwartego powiększania
ich.

Klinika Chirurgiczna i II Klinika
Chorób Wewnętrznych

Uniwersytetu Stefana
Batorego  —10

wznawiają przyjęcia chorych z dn.
20 września r. b. — Ambulatorjum
czynne w dnie powszednie od go-
dziny 9—11. —1o

Dar Polski dla Szwajcarji.
W roku bieżącym mija sto

lat od przejścia przez granicę
helwecką szczątków polskich puł-
ków powstańczych. Jak wiadomo,
Szwajcarja przyjęła niezwykle
życzliwie żołnierzy polskich i przez
2 lata utrzymywała własnym
kosztem oddziały, zachowujące
jeszcze wojskową organizację. Dla
uczczenia tej rocznicy i wyraże-
nia wdzięczności gościnnej Hel-
wecji, p. minister Zaleski w dniu
1 października b. r. ofiaruje uro-
czyście konferencji pamiątkową
wazę, wykonarą przez artystę-
rzeźbiarza Strynkiewicza. Waza
pokryta będzie płaskorzeźbą,
przedstawiającą grobowiec  Ko-
ściuszki w Solurze oraz scenę
przekraczania przez Polaków gra-
nicy szwajcarskiej w roku 1931
Dar polski umieszczony zostanie“
w przedsionku parlamentu hel-
weckiego w Bernie.

     
  
            

Od 11-u lat istniejąca szkoła

„ZRÓDŁA PRACY*
z trzyleinim kursem krawiecczy-
zny--bieližniarstwa I trykotarstwa
Troeka 19, przyjmuje zapisy no-
wo.wstępujących uczenie do Bur-
sy szkoły codziennie od 9 — 1
Dla oo ij: 3 miesięczne

zagranięą
OGŁOSZENIA: za wiersz milirn. przed tekstem
tekstem (16 łamowe) pe 12 gr., nekrologi
cyfrowe, skomplikowane | : zastrzeżeniem

druku m
Kento czekowe w P. K.

8ii.

być przez Mdzministr

LaNes

DO Nr. DZISIEJSZEGO ZAŁĄCZAMY NASZ BEZPŁATNY DODATEK NIEDZIELNY p. t. „ZYCIE“

PRENUMERATA: miesięczne 4 zl., z odneczowiem |przesyłką pocztową В. © @ В, —

  

  

 

poleca POLSKA

Moskwa
Sprawom niemieckim, jak np.

rozwiązanie Reichstagu, nocie w

sprawie wolności zbrojenia się,

prasa sowiecka poświęca dużo u-

wagi, .przyczem  zastanawiający

jest błak orjentacji: Sowiety nie

wiedzą, czy mają popierać niemiec

kiego sojusznika w jego dążeniach

na obaleniu traktatu wersalskiego,

czy też zwalczać za tendencje mo-

narchistyczne.
„Prawda'” cytuje „proniemiec-

kie' głosy prasy angielskiej z „Ti-
mes'a“ i „Daily Express'u“ na cze-
le, zamieszczając je obok doniesien
paryskiej „Humanitć” o wielkich
zbrojeniach francuskich. „Komso-
molskaja Prawda depeszę o odpo-
wiedzi francuskiej na notę nie-
miecką zaopatruje tytułem: „Fran-
cja pobrzękuje wersalskiemi łań-
cuchami'.

Jednocześnie w tym samym nu-
merze „Prawda drukuje obszerną
korespondencję własną z Berlina,

malującą w najczarniejszych bar-
wach sytuację wewnętrzno-poli-
tyczną i gospodarczą Niemiec oraz
atakującą ostro reakcyjną politykę
społeczną rządu von Papena. Ko-
respondencja kończy się słowami:
„Partja komunistyczna mobilizuje
masy, by przejść do kontrofensy-

Pokrowce na kołdry
wełaę na szale i chustki (w klębkach) z nowego wielkiego

transportu

FRANCISZKA FRLICZKI
Zamkowa 9 tel. 6-46.

SKŁADNICA GALANTERYJNA

i Berlin.
wy, do decydującej walki klaso-
wej'.

„Za lIndustrializacju' omawia
w korespondencji z Berlina zakuli-
sowe wpływy poszczególnych grup
kapitalistycznych 'w Niemczech
(bankowości, przemysłu i ziemian
stwa) na odnośne ugrupowania po-
lityczne Reszy, przyczem krytycz-
nie charakteryzuje niemieckie pro-
jekty „kontrolowanej inflacji”. Pi-
smo stwierdza:

„Grupy kapitalistyczne, które
rządziły kaiserowskiemi Niemca-
mi (ciężki przemysł, agrarjusze i
trust chemiczny), pochwyciły wła-
dzę, usuwając z drogi parlament.
Rozporządzenia Rzeszy, skierowa-
ne przeciw klasie robotniczej, idą
równolegle z wysunięciem progra-
mu zbrojeń; dającego możność sze-
rokiego stosowania demagogii. Już
pobiegły nici do imperjalistycznych
kół francuskich, by z ich pomocą
urzeczywistnić zbrojne pretensje,
ale imperjalizm francuski nie może
dopuścić do likwidacji Wersalu
dlawiącego imperjalizm niemiec-
ki“,

Jak widač, prasa sowiecka nie
może się zdecydować na otwarte
zajęcie wyrąźnego stanowiska w
sprawie zbrojeń niemieckich.

Objawy kultury niemieckiej.
Wobec ułaskawienia przez rząd

pruski 5-ciu morderców z Byto-
mia, skazanych na śmierć przez
sąd doraźny warto jeszcze przy-
pomnieć w Polsce te motywy, ja-
kiemi żywiono opinję publiczną
niemiecką, aby uzasadnić koniecz-
ność zastosowania prawa łaski. O-
to dosłowny tekst odnośnego ustę-
pu z„Hamburger Nachrichten'.Cy-
towano go już w prasie polskiej,
powtarzamy go jednak jeszcze raz,
bo trzeba go sobie na długo w Pols
ce zapamiętać:

„„'występowaliśmy zawsze przeciw
wszelkim aktom gwałtu, ale to, co osą-
dzono w Bytomiu, to nie był wcale akt
śwałtu wobec niemieckiego współrodaka
lecz usunięcie polskiego łotra, który w
dodatku był jeszcze komunistąą — А
więc podwójnie mniej wartościowy czło-
wiek, który dawno postradał prawo do

życia na niemieckiej ziemi... Czyż na
Boga — nie pojęto jeszcze w niemieckich
kołach sędziowskich, że na wschodzie w
walce granicznej między germańskimi ludź
mi wyższego rzędu [germanische Edel-
menschen) apolskimi „podludžmi“ (Unter
menschen) idzie o kwestję bytu niemiec
kiego narodu?" $

Podkreślamy przy tej okazji je-

szcze jedno. W. Niemczech stwo-
rzone już są na niektórych uni-
wersytłetłach katedry, mające do-
wieść wyższości rasy niemieckiej
nad innemi. W Jenie katedrę taką
zajmuje znany teoretyk nacjona-
lizmu i „rasowošci“ niemieckiej
prof. dr. Giinther. Zestawmy teraz
ten „kulturalny' język, którym
przemawia dzisiejsza opinja nie-
miecka z dosłownem tłumacze-
niem listu, otrzymanego w ostat-
nich miesiącach przez firmę Miko-
łaja Daszczenko w Mizoczu na Wo
łyniu od niemieckiej firmy J. Bern.
hardi, w Lipsku, Konstantinstras-
se 21. Pisze ta firma niemiecka do
firmy polskiej w sprawie handlo-
wej:

„Otrzymaliśmy list Pana, z 10-go b.
m. i musimy prosić Pana z naciskiem, a-
żeby Pan, jeżeli chce z nami robić inte-
resy, pisał w „języku kulturalnym" (Kul-
tursprache), do których język polski —
(przypuszczamy bowiem, że Pan pisze do
nas po polsku) — jeszcze nie należy”,

Wszelkie komentarze do obu
powyższych cytatów są chyba zby
teczne! — Zapamiętajmy te szcze-
re głosy niemieckie!

WOJNA DOMOWA W CHINACH.
SZANGHAJ (Pat) W Chinach

wybuchła nowa wojna domowa.
Gubernator prowincji Szantung
Han-Au Szu, rozporządzający 80-
tysięczną armją, rozpoczął działa-
nia wojenne przeciwko Liu Czen-
Nienowł, który w ciągu ostatnich
5 lat sprawował władzę w okręgu
Cze Fu. Posiada on 30 tysięcy
żołnierzy. Mieszkańcy okolic, ob-
jątych akcją wojenną, uciekają w
popłochu. Japońskie władze kon-
sularne odbyły z Han Fu-Szu kon-
ferencję w sprawie ochrony ty-
sięcznych rzesz obywateli japoń-

Wolna w
RIO DE JANEIRO. (Pat). W

ciągu osłalnich 4 dni wojska
związkowe posunęły się naprzód
o 40 mil i odebrały powstańcom

skich, zamieszkałych na terenie
walłi

PEKIN (Pet.) Doncsząe ze źró-
deł zagranicznych, iż wojska an-
tyrządowe ctoczyły szereg stacyj
kolejowych we wschodniej części
linji wschodnio chińskiej, na któ-
rych znajdują się żołnierze ja-
pońscy. Z Cicikaru wysłano po-
siłki. Konsulowie państw „obcych
w Charbinie zwrócili się do władz
mandżurskich z prośbą o wyda-
nie zarządzeń przeciwko grasują
cym tam bandytom.

Brazylii.
miejscowość Lorena. Powstańcy
ze swej strony zajęli okręg Gua-
pore w stanie Rio Grande do Sui.

Warunki zawieszenia broni między
- Paragwajem a Boliwią.

ASSOMTION. (Pat). Paragwaj
przyjął propozycję państw neutral-
nych pod warunkiem, że każda z
walczących armji cofnie się o 60
km. od 6 stopnia długości zachod-
niej w ciągu 3 dni po. zawieszeniu
działań wojennych i że w ciągu 2
tygodni Boliwijczycy wycołają się
do 62 i pół stopnia, a Paragwaj-
czycy do brzegów rzeki Paragwaj.

LA PAZ. (Pat). Boliwja zawia-
domiła państwa neutralne, iż nie-
możliwą jest dla niej rzeczą za-

przestanie działań wojennych albo
wycofanie swych wojsk z uwagi
na niebezpieczeństwo olenzywy
paragwajskiej. W związku z tem
Boliwja domaga się śwarancji
przed nowemi atakami.

 

Sała do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

Orzeszkowej 11.
od 11—3 i od 6—8 wiecz.—— |  
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jpiracja w Niemczech Na progu nowego sezonu tentrninego.
Ostatnie wypadki w Niem-

czech: wotum nieufności dla kan-

clerza Papena oraz rozwiązanie

Reichstagu — rzuciły snop nie-

zmiernie jaskrawego światła na

wewnętrzne stosunki panujące w

Niemczech.

Nie ulega wątpliwości, że w
dniu krytycznym, zarówno Papen,

jak jego rząd ponieśli klęskę

wprost druzgocącą. Papen, któ-

ry nie potrafił uprzedzić głosowa-

nia i spóźnił się ze złożeniem

teczki, zawierającej dekret Hinden-

burga o rozwiązaniu Reichstagu,

popełnił osobiście błąd parlamen-

tarny, za którym w ślad nastąpiła

dotkliwa kara, w formie uchwalo-

nego wotum nieufności. Wotum

dotyczyło oczywiście nie samego

tylko Papena, ale całego rządu
będącego, jak wiadomo, ekspozy-

turą kliki wojskowo-junkierskiej

Schleichera i Hohenzollernów.

Jak pamięcią sięgnąć, żaden

bodaj rząd nie otrzymał tak jedno-

myślnego wyrzzu niezaufanie, jak

Papena. 513 głosów padło prze-

ciwko niemu. 50 posłów wstrzy-

mało się od głosowania ze wzglę-

dów li tylko formalnych i tylko

32 (stronnictwo Hugenberga) po-
parło rząd.

Nie należy jednak łudzić się,

przypuszczając, iż ideologja, ra-

prezentowana przez rząd Papena

istotnie jest tak niepopularna w

w Niemczech, jak na pierwszy

rzut oka mogłoby się to wydać.

W istocie najsilniejsze stron-

nictwo narodowo -socja-

istyczne, Hitlera ideo-

wo bynajmniej tak daleko nie od-

biega od ;Papena, Schleichera i

mimo swego pozornego radyka-

lizmu zapewne pogodziłoby się z

Hohenzollernami. Chodziło o am-

bicje osobiste, o władzę. Hitle-

rowcy byli stanowczo przeciwni-

kami rozwiązania Reichstagu, uwa-

żając, iż osiągnęli szczyt swego

powodzenia i że następne wybory

mogą im przynieść jeżeli nie klę-

skę, to bądź co bądź zmniejsze-

nie liczby mandatów, co by ozna-

czało początek odwrotu, który

doprowadzić może do prawdziwej

klęski. —Ора tych szerokich

warstw na których opiera się

Hitler jest zmienna i kapryśna.

Dlatego Hitlerowcy szukali za

wszelką cenę kontaktu z centrum,

pragnąc w ten sposób stworzyć

większość. Kontliktu z rządem nie

pragnęli, dali się jednak zaskoczyć

grzez komunistów, którzy

świetnym faktycznym manewrem,

stawiając najniespodzianiej wnio-

sek o votum nieufności, zaskoczyli

zarówno większość Reichstagu,

jakiPapena, który nie miał nawet

przy sobie dekretu o rozwiązaniu,

i dopiero musiał autem pędzić do

paiacu Hindenburga i zpowrotem.

Spóźnił się jednak, gdyż głosowa-

nie było zarządzone, a rezultat je-

go powszednie jest znany.

Również zaskoczone zostało

centrum, którego rola ostat-

niemi czasy jest niezmiernie trud-

na i niewyraźna. Za słabe, by dzia

łać samodzielnie, nie chce się ono

z jednej strony wiązać z hitlerow-

cami, z drugiej strony nie może

też, jako stronnictwo katolickie,
współdziałać z socjalistami. Przy-

wódca centrum, b. kanclerz Brue-

ning, miał podobno dnia następ-

nego wygłosić wielką przemowę

programową, do której oczywiście

nie przyszło. Jeden jeszcze do-

wód, że politycy tego stronnictwa

dali się zaskoczyć komunistom.

Socjalni demokraci o-

statniemi czasy zajęli stanowisko

wyczekujące. Zamierzali oni

wszcząć wielką kampanję (w ra-

mach parlamentarnych) przeciwko

kryzysowym zarządzeniom gospo-

darczym Papena, chcieli nawet

żądać w tej sprawie plebiscytu.

Skoro jednak zgłoszony został

przez komunistów wniosek o vo-

tum nieufności, nie mogli, nie

przeniewierzając sę własnym za-

sadom głosować przeciwko.

Na ogół, po ostatnich wypad-

kach panuje w Niemczech przy-

gnębienie—niezadowolenie wszyst

kich z wszystkiego, z rządu za-

równo jak i z Reichstagu.

Przy panującem roznamiętnie-

niu politycznem, każde wybory są
ciężką i ryzykowną próbą sił i

pociągają zawsze ofiary.
Niemcy, po przebyciu świeżo

tej próby, zbyt są wyczerpani

nerwowo i materjalnie, by powtó-

rzenie jej miało się im uśmiechać,

/ to też na ogół przewidują znacznie

Za parę dni kończy się sezon

teatralny 1931/32 roku.
U progu nowego sezonu warto

na chwilę spojrzeć w przeszłość i
zastanowić się nad przyszłością.

By lepiej zorjenttować się w
bogatym materjale faktycznym, u-
dajemy się do p. dyrektora Szpa-
kiewicza, który wyczerpująco za-
znajamia nas z tem, jak się praco-
wało dotychczas i jakie są plany
na sezon nadchodzący.

Jeżeli więc chodzi o sezon te-
goroczny, to minął on naogół jesz-
cze pod znakiem dyrektora Zel-
werowicza.

Tłomaczy się to tem, że znana
część zespołu zelwerowiczowskie-
go pozostała nadal na scenie wi-
leńskiej, a chociaż nie brakowało
w tym gronie utalentowanych
aktorów, to jednak trudno w ta-
kim wypadku mówić o radykalnej
zmianie kierunku.
W każdym razie jednak sta-

rano się unikać pewnych wyja-
skrawień, których niewątpliwie
nie brakowało uprzednio.

Nie zrywając więc zasadniczo
z ogólnym kierunkiem, wytknię-
tym w sezonie poprzedzającym,
czyniono próby oryginalnej inter-
pretacji i inscenizacji sztuk.

Do takich prób, niewątpliwie

udanych, zaliczylibyśmy  wysta-
wienie „Rožy“, „Horsztyūskiego“,
„Dnia Paždziernikowego“— Kai-
sera, szekspirowskiej — „12 w
nocy” no i dwu nieśmiertelnych
komedyj Fredry.
W każdym razie wiele zrobio-

no w kierunku odświeżenia insce-
nizacji poszczególnych sztuk, a
przedewszystkiem iść w kierunku
logicznego rozwiązywania utwo-
rów.

Dyskusja, jaka niekiedy wy-
wiązywała się w prasie, była świa
dectwem tego, iż wysiłki teatru
nie szły na marne.

Praca była w każdym razie
duża. Ogółem było 54 premier,
przyczem nie robiono kompromi-
su z publicznością i nie ogranicza-
no się do sztuk kasowych.

Zresztą na brak powodzenia
narzekać nie można. Przykładem
40 przedstawień ,„Mam lat 26“,
która-to sztuka śdzieindziej wo-
góle nie poszła. Wiele zawdzięcza
się p. Stanisławie Wysockiej.

Wielka ta tragiczka nietylko
przez swe występy, ale także
przez pracę reżyserską oddała
teatrowi  wileńskiemu bardzo
dużo.

Reżyserowała ona  „Niespo-
dziankę', „Święty Płomień", „Te-
atr wiecznej wojny', „Dzień Paź-
dziernikowy' i „Pannę Mężatkę”.

Przechodząc do plonów na
przyszłość, zwrócić musimy uwa-
śę na wiecznie zaognioną sprawę
2-ch teatrów.
| Dyr. Szpakiewicz rozwiązuje
obecnie to zagadnienie w ten spo-
sób, że teatr na Pohułance całko-
wicie poświęca się dramatowi, na-
tomiast w Lutni ma być teatr mu-
zyczny.

Repertuar teatrów już jest w
zasadzie ułożony i przewiduje dla
Pohulanki takie utwory o warto-
ści społecznej i literackiej jak:
„Przeprawadzka“ — Roztworow-
skiego, „Dzika pszczoła” — H.
Morchina, „Niebieski ptak'—Mae
terlinek, „Zbyt prawdziwe, aby
bylo dobre“ — Šchawa, „Wese-
le“, Zygmunt August“ i Po-
wrėt Odyssea“ — Wyspiańskiego,
„Faust“ — Goethego, „Lucyfer*
— Słowackiego, szereg utworów
Szekspira, Fredry, Tołstoja i in-
nych.

Mając ten fundamentalny re-

pertuar dyrekcja odpowiednio
dobierała aktorów. Chodziło
przytem nie tylko o samo obsa-

dzenie ról. Chodziło o coś więcej

— o danie możności aktorom pra-

cowania w odpowiednim kierun-
ku, o pogłębienie wiedzy i zdol-
ności scenicznych.

Wielu aktorów dziś tęskni do
pracy poważnej, a tymczasem jest
przemęczona występami w sztu-
kach, które aktorowi nie dają nic.

Wilno na szczęście nadaje się
na teren poważnej pracy arty-
stycznej i doświadczeń scenicz-
nych. Jest ono może biedne, ale
ma pewien zespół publiczności te-
atralnej, która lubi teatr i myśli o
teatrze.

Dla takiej publiczności każdy
aktor pracuje szczególnie chętnie.

To też niewątpliwie na sezon
przyszły udało się zgromadzić ze-
społ złożony z pierwszorzędnych
sił aktorskich.

Powraca do Wilna p. Z. Gra-
bowska, która przez kilka lat z
dużem powodzeniem występowała
w teatrze poznańskim.

Dalej widzimy szereg młodych,
ale już o ustalonej wartości akto-
rek, jak St. Mazarekówna, H. Ha-
łacińska, J. Żmijewska, następnie
С. Niedźwiecka (Ateneum

Warszawa), T. Koronkiewiczów-
na, S. Wiesławska (Teatr Nowy—
Poznań), Z. Trapszo-Krywultówna
(teatr Krakowski) i H. Biernacka
(Bydgoszcz).

Zespół męski tworzą wybitni
aktorzy: St. Grolicki (teatr Łódz-
ki, W. Neubelt i St. Daczyński
(teatry Szyfmana w Warszawie),
SŁ. Janowski (teatr Polski w Po-
znaniu, b. akitor teatru Narodowe-
go w Wlarszawie), A. Szymański
(teatr Krakowski), A. Koczyrkie-
wicz (teatr Nowy w Poznaniu), A.
Łodziński (teatr  Grodzienski),
przy młodych siłach utalentowa-
mych: W, Kaczmarski (teatr Byd-
goski), W. Preiss (teatr Nowy w
Poznaniu), W. Pawłowski (teart
Łódzki), Z. Tómaszewski.

Ten nowy zespół będzie uzu-
pełnieniem pozostałych aktorów
z zeszłego sezonu w osobach: H.
Rychhłowskiej, M. Szpakiewiczo-
wej, l. Ładosiówny, S. Zielińskiej,
L. Wołłejki,, M. Bieleckiego St.
Skolimowskiego i K. Dejunowicza.

Jako zespół pomocniczy zosta-
ło zaangażowanych kilka osób z
Warszawskiej Państwowej Szkoły
dramatycznej. Ogólne kierownic-
two artystyczne i reżyserję obej-
muje dyr. M. Szpakiewicz przy
współudziale stałego kierownika
literackiego i teatrologa D-ra Je-
rzego Ronarda Bujańskiego i reży-
serów Dra Bujańskiego i Z. To-
maszewskiego. Prócz tego po-
szczególne "utwory reżyserować
będą: reż. Jan Donecki, reż. Z.
Korecki, reż. Wł. Czengeri, reż.
MW. Radulski, przy ścisłej współ-
pracy szeregu wybitnych litera-
tów-teatrolośów miejscowych i
zamiejscowych.

Kierownictwo artystyczno-ma-
larskie nadał sprawować będzie
W. Makojnik. Pracownie teatral-
ne pozyskały fachową siłę mode-
latora I. Możejkę z teatrów po-
znańskich, prace którego były od-
znaczone medalami na Wystawie
Poznańskiej.

Dla teatru muzycznego w Lut-
ni pozyskano najwybitniejsze, siły

operetki warszawskiej w osobach:
p. Gistaedt, Gabrieli, Halmirskiej,
M. Tatrzańskiego, Dębowskiego,
M. Kochanowskiego, jako uzupeł--
nienie zespołu miejscowego: K.
Wyrwicza, J. Detkowskiej-Jasiń-
skiej, Lubowskiej, K. Dejunowicza,
St. Brusikiewicza i innych. Re-
żyserja teatru muzycznego spo-
czywać będzie w doświadczonyeh
rękach Karola Wyrwicza (ko-
medja muzyczna) i M. Tatrzań-
skiego (operetka). Strona dekora-
cyjna spoczywać będzie w rękach
Hawryłkiewicza. Repertuar pierw
szych dwóch miesięcy zapowiada:
Wiktorja i jej huzar, Dorina, Ca-
rewicz i lim i 111. Kierownictwo
teatrów ZASP przygotowuje ob-
szerny plan organizacji widowni,
daleko posuniętych udogodnień
dla publiczności, widowisk po ce-
nach popularnych, zapowiadając,
że ceny miejsc będą zachowane
z sezonu letniego — minimalne i
najtańsze w Polsce przy możności
korzystania z szeroko rozwinię-
tej akcji zniżkowej.

Teatr Wielki na Pohulance
„rozpoczyna sezon dnia 1 paździer-
nika od utworu Roztworowskiego
Przeprowadzka, jako dalszy ciąg
granej Niespodzianki.
Teatr Lutnia otworzy swe pod-

woje Wiktorją i jej huzarem w
dniu 30 września.

W dniu 1 października rb, przy
teatrach Miejskich ZASP powstaje
szkoła dramatyczna z dwuletnim
kursem nauczania.

Kierownictwo teatrów organi-
zować będzie każdego miesiąca
20 widowisk w miastach Woje-
wództwa Wileńskiego, poczynając
od października.

O warunkach materjalnych, w
jakich znajdują się teatry wileń-
skie pomówimy przy innej spo-
sobności.
ABSTDIA TT EBM LATISIT SS OOPPTWYATA

Obniżka cen prądu w kilku
miastach b. Kongresówki.

WARSZAWA. Rząd zatwier-
dził nową taryfę na prąd elektry-
czny, zaprojektowaną przez szereg
belgijskich elektrowni, obsługują-
cych Częstochowę, Piotrków, Ra-
dom, Kielce i kilka innych miast.
Nowa taryfa jest oparta na syste-
mie t. zw. blokowania stawek to
zn., że każde mieszkanie pewną
ilość prądu płaci po cenach stałych
jeszcze niższych od dotychczaso-
wych w miarę zaś większego zu-
żywania prądu stawki obniżają się
o połowę albo nawet poniżej jed-
nej czwartej.

Ten system bezwątpienia do-
prowadzi do znacznego zwiększe-
nia konsumcji prądu, albowiem bę.
dzie się opłacało używanie prądu
nietylko do oświetlenia, ale także

- do innych potrzeb domowych.

słabszą frekwencję przy następ-

nych wyborach, które podobno
odbyć się mają dn. 6 listopada

oraz wogóle -upadek zaintereso-
wania.

Liczy prawdopodobnie na to

rząd, który chciałby bezpodzielnie
objąć cugle władzy, odrzucając

możliwie szersze warstwy, zwłasz-

cza krzykliwego Hitlera, który

nawet jako sprzymierzeniec może

być dość uciążliwy

Z drugiej strony zacierają rę-

ce komuniści, którzy traktują po-

litykę zawodowo, posiadają świet-
mą orjentację i.. pieniądze z

Rosji.
Prasa niemiecka nie bez obawy

przewiduje znaczny zwrot wpły-
wów komunistycznych.

STAROSTA ROBAKIEWICZ
GÓRĄ.

Hochield przeprasza.
W związku z gorszącem zaj-

ściem, jakie miało miejsce w
Grodnie pomiędzy starostą Roba-
kiewiczem a komendantem Strzel-
ca Hochieldem, ten ostatni roze-
słał do redakcyj szeregu pism na-
stępujący list:

Szanowny Panie Starostol W dniu
dzisiejszym w godzinach południowych
na ul. Dominikańskiej podczas przypad-
kowego spotkania p. Starosty usiłowałem
znieważyć p. Starostę, nie mając ku temu
żadnych istotnych powodów, będąc w
stanie podniecenia. Wypadku tego żałuję
i serdecznie przepraszam Pana za urzą-
dzoną Mu obrazę i przykrość, prosząc o
wybaczenie.

Łączę wyrazy szacunku i poważania
Hochield Stanisław.

Grodno, dn. 7.IX 1932 r.

Jednocześnie p. Hochfeld do-
wodzi, że nie uderzył starosty Ro-
bakiewicza lecz tylko zamierzył
się na niego i że p. Robakiewicz
również go nie bił.

Jak tam bylo, tak bylo. Dygni-
tarze sanacyjni w każdym razie
pogodzili się, a to grunt!

Szkice i
DOBÓR NATURALNY.

Ludzie mądrzy powymyślali sobie

bardzo dowcipne słowa, których znacze-
nia nie wszyscy rozumieją ale udają, że

zrozumieli.

Przyjaciel mój z Poznańskiego, gdy
poraz pierwszy usłyszał odemnie zdanie

„jesienią tego roku będą wesołe dożynki”
oburzył się na mnie tłomacząc mi, że nie

widzi nic wesołego w podatkowem  do-

rzynaniu obywatelstwa miejskiego.
Dopiero intensywna i poglądowa le-

kcja z dziedziny etymologii, przywróciła

mnie serce tego człowieka i zapanowała
między nami zgodą.

Jedna z moich znajomych pań posły-
szała kiedyś słowo „enuncjacja”, Zacna

ta w duszy i w poważaniu dama, bardzo

to słówko polubiła ale bardzo nieumie-

jętnie je stosowała.

Raz była naprzykład mowa o jej

mężu.

Że to niby przepracowany, że musi
odpocząć i t. p.

Strzelam więc wobec baby z radą.
— Niech więc mąż jedzie na wieś!

ATA NASAUN TAST STNT ESASNEA"WRA TPOEDSECEĘZRECE

Nowe okręgi szkolne,
Wobec zwinięcia dwóch okrę-

gów szkolnych, podział nowy usta-
la, „dla celów administracyjnych*,
jak mówi rozporządzenie p. Mi-
nistra z dnia 7 lipca b. r., ośm no-
wych okręgów:

1. Brzeski, obejmujący woje-
wództwa Poleskie i Białostockie,
bez czterech powiatów, z siedzibą
p. kuratora — w historycznym
Brześciu nad Bugiem. 2. Krakow-
skie i Kieleckie; siedziba — Kra-
ków. 3. Lubelski, województwo Lu
belskie; siedziba — Lublin. 4, Lwo
wski — województwa Lwowskie,

bałtyckie. Kurs trzyletni.

D
D
D

D
A
A
D

AE
A
E
A

Stanisławowskie i Tarnopolskie;
siedziba — Lwów. 5. Poznański—
województwa Pomorskie i Poznan
skie; siedziba — Poznań. 6. War-
szawski — województwa Warszaw
skie i Łódzkie, oraz okręg m. st.
Warszawy — województwa Wileń
skie i Nowogrodzkie, oraz 4 po-
wiaty województwa Białostockie-
go: Suwalski, Augustowski, Gro-
dzieński i Wołkowyski; siedziba—
Wilno. 8. Łucki — województwo
Wołyńskie; siedziba — Łuck.

Nowy podział obowiązuje od
1 września b, r.

WWWAA.

Wyższa Szkoła
Nauk Politycznych

p. n. „WYŻSZA SZKOŁA INSTYTUTU NAUKOWO-
BADAWCZEGO EUROPY WSCHODNIEJ w WILNIE",
Istnieje od r. 1930. Daje podstawy wiedzy politycznej;
szczególnie uwzględnia współczesną Rosję i państwa

Matura wymagana. Począ-
tek wykładów w roku bież. 3 października. Kandyda-
ci składają podania osobiście od 19-IX do 4-X w godz.

16—18 do Dyrekcji Szkoły: Wilno, Arsenalska 8.
Informacyj bliższych udziela listownie I drukowane
programy rozsyła Sekretarjat Wyższej Szkoły po

otrzymaniu znaczka pocztowego 50 gr.

TJ
CZEGO DOMAGA SIĘ DZIŚ RZEMIOSŁO?
Jest faktem stwierdzonym nie

od dzisiaj, że obok handlu i drob-
nego przemysłu — nie mówiąc juz
o rolnictwie — rzemiosło wszyst-
kich gałęzi znajduje się w położe-
niu wręcz rozpaczliwem. Pierw-
sze lata wysiłków nowoodrodzo-
nego państwa polskiego wysunęły
wszystkie inne na plan pierwszy
pozostawiając sprawy rzemiosła
na szarym końcu, chociaż nie brak
ło wówczas ludzi zarównow cia-
łach ustawodawczych jak i w kra-
ju, którzy to zło widzieli i starali
mu się zapobiegać.

Zrozumiałem było wówczas,
że starano się przedewszystkiem
o zaprowadzenie sprężystej admi-
nistracji krajowej, że dążono do
stworzenia silnej armji dla obrony
i umocnienie granic, wszakże o-
bok tego, wysunięto na plan pierw
szy kwestje socjalne, a więc głów-
nie w interesie mas robotniczych,
dalej wojowano lata całe o refor-
mę rolną, gdy natomiast wpływy,
broniące postulatów  rzemieślni-
czych, okazały się zbyt słabe.

Przeprowadzono wprawdzie to
i owo, jak np. kilkurazowe kredy-
ty dla podniesienia rzemiosła, lecz
na ustawodawstwo rzemieślnicze
wobec zajadłej walki o postulaty
robotnicze i rolnicze, nie było
jakgdyby czasu, ani miejsca.

Nie znaczy to jednak — po-
wtarzamy raz jeszcze — aby o
pomoc, o ratunek dla rzemiosła
nie nawoływano. Wołanie to było
wszakże aż po dziś dzień głosem
na puszczy.

Przypomnijmy chociażby —
poza artykułami prasy i mowami
posłów narodowych — nieustanne
starania Związku Tow. Przemy-
słowych i Rzemieślniczych z
pierwszych lat po wojnie świato-
wej; przypomnijmy liczne rezo-
lucje i memorjały różnych zjazdów
rzemieślniczych. Przypomniec
szczególnie należy uchwały i re-
zolucje pierwszego, wszechpol-
skiego zjazdu rzemiosła całej Pol-
ski w Poznaniu, z okazji Powsz.
Wystawy Krajowej w Poznaniu.

Wołano wówczas ogólnie o u-
regulowanie stosunków w rzemio-
śle w sprawie uczni, wołano o u-
stawę przemysłową a później o
jej znowelizowanie, domagano się
uregulowania i sprawiedliwego
podziału podatków, dopominano

się reformy podkopujących rze-
miosło ustaw socjalnych, wszyst-
ko to było jednak grochem, rzuco-
nym o ścianę.

Ostatnio zjazd rzemieślniczy—
zwołany przez izby, cechy i towa-
rzystwa rzemieślnicze na Pomo-
rzu, wysunął w uchwałach swych
na nowo wszystkie te postulaty, o
których wyżej mowa, a Rada Izb
Rzem. w Rzeczypospolitej zwróci-
ła się w tej sprawie do rządu.

Należy sobie uświadomić, że
setki tysięcy warsztatów  rze-
mieślniczych tworzą główny trzon

polskiego stanu średniego, a tem
znowu powinien być silną ostoją
zdrowo rozwijać się mającego
państwa i narodu.

Uregulowanie stosunków w
rzemiośle przyczyniłoby się do
złagodzenia kryzysu, do pomniej-
szenia klęski bezrobocia, do u-
zdrowienia stosunków  gospodar-
czych i społecznych w Polsce.

W Polsce jest ogółem 280.000
rzemieślników, którzy dzielą się
па 7 wielkich grup zawodowych:
budowlaną, drzewną, włókienni-
czą, mettalową, spożywczą, skó-
rzaną i usług osobistych. Najlicz-
niejsza jest grupa skórzana: obej-
muje ona 58,400 szewców, 4.775
rymarzy, 1.271 introligatorów i
215 rękawiczników. Drugie miej-
sce zajmuje branża włókiennicza:
krawcy,  czapnicy, tapicerzy :
kuśnierze. Krawców mamy w
Polsce 43,478, czapników 4.889,
kuśnierzy 2,624, Trzecią z kolei
branżą rzemieślniczą jest grupa
spożywcza, w której skład wcho-
dzi 22.357 rzeźników, 15.825 pie-
karzy,6.445 wędliniarzy, 2.288 cu-
kierników. Rzemieślników meta-
lowców jest w Polsce zgórą 43
tysięcy, a mianowicie: kowali
24.149, ślusarzy 8.454, zegar-
mistrzów 5,464, blacharzy 4.348.

Rzemieślników pracujących w
branży drzewnej, mamy blisko
40.000. Są to: stolarze 31.158,
cieśle 5,513, bednarze 1.897 i ko-
Szykarze 621, Branża budowlana
obejmuje: 11.167 murarzy, 5.678
malarzy, 1.855 szklarzy, 1.068 zdu-
nów i 464 rzeźbiarzy.

Najmniej liczna jest branża
usług osobistych, która skupia
11.000 osób. Są to: fryzjerzy
(9.288), fotografowie (1.688).

 

Drobne wiadomości.
Zjazd; kolejowy.

FA GDYNIA (Pat.) W dniu 17 b.
m. rozpoczął tu swe obrady wal-
ny zjazd delegatów Związku U-
rzędników Kolejowych, z udzia-
łem około 500 osób.

Katastrofy lotnicze.
LONDYN. (Pat.) Francuski sa-

molot pocztowy wskutek gęstej

mgły uderzył w poblizu lotniska
angielskiego Croydon o drzewo
i rozbił się. Pilot zabił się na
miejscu. Mechanik odniósł cięż
kie rany. '

WENECJA. (Pat). Hydroplan
wywiadowczy, pilotowany przez
sierżanta Crespi z lotnikiem Mer-
tire jako pasażerem wpadł w
korkociąg i runął do laguny. Za-
łoga poniosła śmierć na miejscu.

obrazki.
— O nie, on musi jechać do wód, n8

tę swoją enuncjację.

—Gdzie?! jaką?!
— Tego ja panu jako kobieta powie”

dzieć nie mogę, niech on to sam pani

powie.

Nie dowierzając swojej wiedzy anato*

micznej przewertowałem atlas Bochenka

jako żywo takiej części ciała nie znala*

Mały mój synek opatrznie zrozumiał

popularne hasło reklamy cukrowniczej
„Szczypta cukru, szczypta soli",

Powtarzał do dość często.

Podobało mu się zapewne brzmienie

słów.
Aż wczoraj przytarabaniła się ciotka

Scholastyka ze swoją wnuczką.

Babsko  rozsiadło
aż zatrzeszczały sprężyny, a mały tłomok
poszedł z moim chłopakiem bawić się w
doktora pod stołem czy za szaią.

W tem ciszę mieszkania przerywa

nadludzki ryk!
Wrzeszczy tłomok co przyszedł ze

Scholastyką.

Co się stało?

Chłopaczyna wychodzi
blady i przerażony.
— (oś ty zrobił Lali synku.
—Ja proszę tatki nic... tylko bawi

liśmy się w „szczyptę soli, szczyptę cu-

kru“,
Spojrzałem na ryczącego tłomoka,

był cały poszczypany.
To samo było ze słowem „dobór na-

turalny“,

Nie mogłem znaczenia tego słowa w
żaden sposób wytłómaczyć jednemu anio-
łowi, który za karę przez dobrego Boga
musiał udawać na ziemi dziewicę.

— Panie Marceli, co to znaczy dobór
naturalny?
— Niech się pani spyta mamy.
— Kiedy mama, jak ją zapytałam,

kazała mi wziąć zimną kąpiel i posłała
do spowiedzi.

— Ja pani tego nie mogę wytłoma-
czyć.

— Dla czego?
— Bo mnieby kazano zaraz z panią

się żenić.

— Ależ ja nikomu nie powtórzę.

— Aha znam ja panią. Pamięta pani

co to było ze ślepą kiszką. Też pani pro-
siła żeby jej powiedzieć, potem mama pa-

ni powiedziała, że jestem świnia.

— Ale ja bardzo proszę, niech pan

powie,

— No, jak pani myśli, co może to
słowo oznaczać.

— Bo ja wiem...

nieprzyzwoitego. Pan mi musi to powie-

dzieć.

— Więc zaraz. No naprzykład jak
kanarek pani. Nie nie tak... no jak tatuś
pani... nie to jeszcze gorzej.. O zaraz
niech pani słucha Nie będzie doborem
naturalnym o ile człowiek stworzony do
uboju bydła, „zacznie miast calachiować
mięso pisać wiersze, o ile pani ciocia

miast życie poświęcić hodowli ohydneśgo
kundla, weżmie biedne dziecko z przy”

tułku na wychowanie, a pani mama miast
naprzykrzać się Panu Bogu cnotliwością,
raz w życiu zrobi dobry uczynek i uciek-
nie od ojca ze stróżem z przeciwka.

— Panie ja nic nie rozumiem.
— Zaraz, zaraz. Ludzie ci wszyscy

grzeszą przeciwko doborowi naturalne-

mu, O ileby zaś rzeźnik, miast robić z sie-
bie poetę, ożenił się z pani ciocią, ohyd-
nego kundla przerobi na kiełbasy i o ile
pani mama do stróża uciekłszy, zajmie

się zamiataniem ulicy... to będzie dobór

naturalny. Zrozumiała pani.
Dziewica była rozpromienioną i we

łbie coś jej zaświtało.

No odczepiła się odemnie — pomy-
ślałem — i poszedłem do domu.

Następnego dnia otrzymałem list.
Pisała matka anioła-dziewicy:
„Panie!
Że pan jest draniem z pod ciemnej

świazdy i że pana ze wszystkich ambon
wyklinano — to wiedziałam dawno.
Przyjmowałam pana w domu i żreć da-
wałam, bo myślałam, że pan się z córką
ożeni.

Ale pan człowiek, któremu rękę
zawsze z obrzydzeniem podawałam, nie

tylko się nie ożenił z naszą Cudeńką (!!7)

ale naopowiadał jej takich świństw, że do
dziecka musiałam w nocy wołać felczera
żeby jej krew puszczał.

Kto mówił mojemu dziecku o jakimś

bachorze z przytułku? — pan!

Kto mówił jej o jakiemś mojem życiu

rozpustnem z listonoszem? — pan!

Kto siostrę moją pomawiał o sodo-

mję? — pan!

A cožeš pan wygadywal
zacnym mężu i o kanarku?!

Nie, panie mój mąż może być idjota,
ale żeby z kanarkiem?!

Fu!
Zbrodnia i rozpusta.
Dziś jeszcze piszę o panu do Towa-

rzystwa opieki nad samotnie podróżującą
kobietą.

Nie pokazuj się pan nam naoczy.
Z głębokim szacunkiem

Petronela“,
Idź babo do piekła skądżeś rodem—

pomyślałem sobie.
Ale od tego czasu nie wtajemniczam

ludzi w znaczenie niezrozumiałych, ale
używanych przez nich słów.

Dziś mówi mi jeden kamrat:
—Książkę czytałem. Wallaca, co za

głęboka myśl, jak balon turyński!
Niech cię djabli — pomyślałem so-

bie.
Ale nie skorygowałem.
Niech gada zdrów.

z za szaly

o moim

M. Junosza.

abójstwo redaktora.
WIEDEN. (Pat). Dzienniki wie-

deńskie donoszą z Sofji: W prze-
ciągu krótkiego czasu padł zno-
wu ofiarą zamachu dziennikarz
redaktor pisma „Nove Vreme“
Teodor Ketres. Został on wczo-
raj zastrzelony na ulicy przez s &
nieznanego sprawcę.)

 
się na kanapie,

może coś bardzo |
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: Z MIASTA,
— Hołd pamięci bohater-

skich lotników. Sobotnia aka-
demja żałobna w teatrze Wielkim
ha Pohulance była wspaniałą ma-
ifestacją hołdu, złożonego przez
Wilno pamięci i zasługom š. p.
por. Zwirki i inż. Wigury. Deko-
racja sceny przedstawiała orła,
wieńczącego wawrzynem wizerun-
ki lotników. Na scenie ugrupo-
wały się poczty sztandarowe w
liczbie pięćdziesięciu zgórą. Pu-
bliczność, która wypełnila po
brzegi salę, uczciwszy przez po-
wstanie zasługi bohaterskich lot-
ników, wysłuchała w skupieniu
przemówień prezesa L. O. P. P.
wice-wojewody Jankowskiego oraz
wizytatora Matuszkiewicza, po-

 święconych działalności Ś. p. por.
Żwirki i inż. Wigury.

Dalszy program akademji wy-
pełniły produkcje orkiestry1 p.p.
leg., chóru „Echa”, kwartetu Kon-
serwatorjum Muzycznego. Du-
że wrażenie wywarła deklamacja
dyrektora Teatrów Miejskich Szpa-
kiewicza.

Na zakończenie akademji or-
kiestra wykonała marsz żałobny
Chopina. Przy dźwiękach marsza
pochyliły się sztandary, a naj-
młodsza dziatwa szkół powszech-
hych obrzuciła kwieciem wize-
łunki tragicznie zmarłych lotni-
ów.
— Pokaz gazowy w Ogrodzie

Bernardyńskim. Przypominamy, że
dziś o godzinie 1 Komitet Woje-
wódzki LOPP organizuje w Ogro-
dzie Bernardyńskim pokaz gazo-
Wy, polegający na zademonstro-
'Waniu napadu lotniczo gazowego i
obrony.
W czasie pokazu przygrywać

będą dwie orkiestry wojskowe.
Wistęp do ogrodu na pokaz bez-

Dłatny.
O godzinie 10 wiecz. zademon-

strowany zostanie próbny alarm
lotniczo $gazowy połączony ze zga-

eniem światła na ulicach.
— Ruch autobusowy. „Nr. 5
rzecze'. Od poniedziałku 19

Września z powodu robót kanaliza-
©yjno-wodociągowychh na ulicy
Zarzecze autobusy Nr. 5 dochodzić

\będą do Krzyża zarzecznego.
Kolonia Magistracka. Od po-

и

…:_іе&:іаі\ш 19-40 września znie-
Šone zostanie kursowanie auto-

ów do Kolonji Magistrackiej.
Pospieszka. Autobusy linji Nr.

„od poniedziałku 19-go bm. do-
Chodzić będą do ulicy Tramwajo-
ej. Połączenie z Pospieszką od-
ywać się będzie w odstępach
ednogodzinnych. :

SPRAWY MIEJSKIE.
— Roboty kanalizacyjno - wo-

 docjągowe. W przyszłym tygodniu
Magistrat przystępuje do robót
kanalizacyjno - wodociagowych w
Szielnicy Zarzecze, Nowogródz-
kiej, Piłsudskiego i w śródmieściu.

| Na robotach tych znajdzie pracę
koło 50 robotników.
\ SPRAWY SANITARNE.
— Grožna zapowiedž komisji

lustracyjno-sanitarnej. W związku
*% ostatnią lustracją, podczas któ-
ej zdołano stwierdzić, iż nie
Wszyscy właściciele piekarń od-
łemontowali swoje zakłady i pie-
karnie te nadal znajdują się w

stanie, komisja
wydała o-

lateczną decyzję, iż w ciągu mie-
Sląca piekarnie te winne być od-
 temontowane, gdyż w przeciwnym
 Jowiem razie ulegną one bezape-
„icyjnie zamknięciu, Piekarń ta-
kich znajduje się w Wilnie oko-
ło 30.

|, — Stan chorób zakaźnych.
Wydział Zdrowia Urzędu oje-
wódzkiego w ub. tygodniu na tere-

tysanitarnym

yk ie poszczególnych powiatów Wi-
„łószczyzny zanotował następu-
|ące choroby zakaźne: tyfus
brzuszny 29, rzekomy 1, płonica
2%, błonica 4, ога 3, (1 zgon),
krztusiec 8, zakażenie połogowe
1, gruźlica 14 (6 zgonów) i jagli-
ta 189,

Przeciwtyłusowe kolumny pra-
tują w pow. oszmiańskim, postaw-
skim i dziśnieńskim. W powiatach
tych epidemja tyfusu brzusznego

Jeże już niemal zlikwidowana i
Choruje tam zaledwie 10 osób.

SPRAWY SZKOLNE.
— Z Państwowego Instytutu

Dentystycznego. Egzamin kwali-
likacyjny dla kandydatów, ubiega-
lących się o przyjęcie na studja
do Państwowego Instytutu Den-
tystycznego, odbędzie się dnia 22
Września rb. o godz. 8 r. w Anato-
Micum, ul. Chałubińskiego 5,

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
, — Sodalicja św. Piotra Kla-
Wera zawiadamia wszystkich, iż

„. 18, IX. zostanie odegrana sztu-
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„NMaktach pit,
Szczęścia 3

„ Porządek o godz. 6 m. 30 wiecz.

ie tędy droga do

4“ sali przy košciele šw. Jana.
„, — Zmiana lokalu Biura LOPP.
w Poniedziałek, Biuro Komitetu

oj. Wileńskiego LOPP przenosi
ę do nowego lokalu przy ul.
ielkiej Nr. 51.
Z powodu przenosin w ponie-

  

| Sziałek i wtorek biuro będzie nie-
t

W dniu
wrześnią odbędzie się inaugu-

„'CJa sezonu zimowego, połączona
aprzysiężeniem druhów, popi-

ūmi gimnastycznemi i działem

KRONIKA.
koncertowym. Wstęp za opłatą
30 gr. od osoby. Początek o godz.
19-ej.

Przy gnieździe „Sokoła* uru-
chamia się sekcja ciężkoatletycz-
na pod kierown. Dha Bagińskiego;
o szczegółach poinformować się
w dniu 25 września.

Zarząd gniazda odbywa swe
posiedzenia co wtorki o godz. 20-j,
o czem podaje się do wiadomości
wszystkich członkiń i szłonków
Zarządu.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Konkurs sztuki iryzjerskiej.

W związku z postojem w Wilnie
Wystawy Ruchomej Przemysłu
Krajowego i Rzemiosła Izba Rze-
mieślnicza w Wilnie przy pomocy
Cechów Fryzjerskich organizuje
wzorem większych miast polskich
Pierwszy w Wilnie Konkurs Sztu-
ki Fryzjerskiej, który odbędzie się
w salach Wystawy przy ul. Mic-
kiewicza Nr. 33a w dniu 22-go
września rb. o śodz. 18-ej.

Konkurs taki ma za zadanie
zaznajomić społeczeństwo miej
scowe z udoskonaleniami nowo
wprowadzonemi w dziale czesan.a
pań, ondulacji wodnej, żelazkowej
i trwałej.

Komitet organizacyjny konkur
su powołany w dniu 12-go bm. z
pośród przedstawicieli Izby Rze-
mieślniczej i Cechów Fryzjersh:ch
rozumiejąc znaczenie tego tak po-
żytecznego konkursu przezna-
cza szereg cennych nagród i dy-
plomów dla uczestników, oraz
wzywa wszystkich fryzjerów m.
Wilna do wzięcia udziału w kon-
kursie.

Zgłoszenia przyjmuje i wszel-
kich informacyj udziela Starszy
Cechu Fryzjerów p. Franciszek
Chrul w Wilnie przy ul. Zamko-
wej Nr, 24,

Wstęp na konkurs bezpłatny,
za wykupieniem biletu na Wysta-
wę w cenie gr. 40 — dla młodzie-
ži szkolnej i szeregowych gr. 25.

astępne zebranie Komitetu, cc-
lem dokonania wyboru jury od-
będzie się w dniu 18-go bm. o go-
dzinie 10-ej rano w łokalu lzb
Rzemieślniczych przy ul. Mickie-
wicza Nr. 23.

RÓŻNE.
— Premie K, K. O. m. Wilna.

Dnia 1-go października br. w lo-
kalu Komunalnei Kasy Oszczęd-
ności m. Wilna przy ul. Ad, Mic-
kiewicza 11 odbędzie się publicz-
ne losowanie złotych książeczek
oszczędnościowych, na których
wkład sięgający wysokości nie
mniej niż zł. 100 (sto) pozostał nie-
przerwalnie w ciągu 6 miesięcy.

Wylosowanych będzie 10 ksią-
żeczek z premją po zł. 500 (pięć-
set) każda.

Pragnący brać udział w następ-
nem losowaniu, które się odbędzie
dnia 1-go kwietnia 1933 roku i nie
posiadający. jeszcze książeczek o-
szczędnościowych Komunalnej
Kasy Oszczędności m. Wilna, od-
powiadających powyższym wa-
runkom — winni zaopatrzyć się w
takowe najpóźniej do dnia 1-go
października 1932 roku włącznie.

Teatr I muzyka
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
Lutnia — trzy ostatnie przedstawie-

nia sztuki „Cudowny połów”, Zamknię-
cie sezonu teatralnego, Dziś, o godz. 8
m. 15. ujrzymy sztukę w 3-ch akatach
Franka Vospera pt. „Cudowny połów”.
Jutro, przedostatni raz po cenach zni-
żonych „Cudowny połów”.
— Ostatni wystąp Rewji Morskie

Oko w Teatrze Letnim. Zamknięcie
świetlnego sezonu Rewji. Dziś, pożeg-
nalna Rewja letniego sezonu pt. „Dowi-
dzenia... dowidzenia* w wykonaniu ca-
łegoo

— Ostatnia popołudniówka. Dziś, o
godz. 4 m. 15 po raz ostatni po cenach
zniżonych arcywesoła rewja artystów
Morskiego Oka pt. „Przez dziurkę od
klucza”, z udziałem całego zespołu, z Ja-
niną Sokołowską i Walerym Jastrzęb-
cem.

— Z T-wa Muzycznego „Lutnia”,
W rozpoczętym sezonie zimowym próby
chóru mieszanego pod kierownictwem
p. Wacława Kasztelana odbywać się bę-
dą jak i dotąd w poniedziałki i czwartki
od godz. 7 wieczór.

Zapisy nowych kandydatów do
chóru przyjmuje Sekretarjat w  ponie-
działki i czwartki od godz. 8 — 9 wiecz.

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 18 września.

9.40: Transm. z Rzeszewa uroczy-

stości poświęcenia pomnika ś. p. puł:
kownika Lisa-Kuli. 11.58: Sygnał cza:u.
12.10: Kom. meteor. 12.15: Transm. uro-
czystości ku czci poległych Ślązaków.
12.45: „Idea pracy u dr. Zielińskiego" —
odczyt. 13.00: Poranek muzyczny. 14.00:
„Czego nie wie przeciętny Polak o Aa-
glii"? 1415: Transm. muzyki, 14,35:
„Porady weterynaryjne". 14.55: Muzyka.
15.05: „Zbiór i przechowywanie okopo-
wych'* — odczyt. 15.25: Muzyka. „15.40:
Audycja dla dzieci. 16.05: Audycja po-
pularna. 17.00: Koncert. 18.00: „Co daje
szczęście”. 18.20: Muzyka taneczna.

 

19.15: Audycja liter. litewska. 1935:
Skrzynka techn. 19.50: „Kobieta ma
głos”. 20.00: Koncert. 21.25: Kwadr.
liter. „Na krzyżowej” — K. Tetmajera.
21.40: Transm, finału meczu bokserskie-
go Polska — Włochy. 22.00: Kom. sport
22.10: Muzyka taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Audycja dla wszystkich.

Audycje popularne, zainicjowane
przez rozgłośnię wileńską z wiosną rb.,

w szybkim czasie zdobyły sobie uznanie

radjosłuchaczy zwłaszcza na prowincji.
Zawdzięczać to należy starannie układa-
nym programom tych audycyj, w. któ-
rych łączy się przyjemne z pożytkiem w

formie najbardziej dostępnej. Dzisiejsza
audycja (o godz. 16,05) zawiera jak zwy-
kle muzykę pod różnemi postaciami i
żywe słowo. A więc wiejski zespół mu-
zyczny pod dyr. p. Wincela wykona
sześć popularnych melodyj tanecznych.
Pogadankę o znaczeniu bakteryj w prze-

myśle i rolnictwie wygłosi p. de Mezer.
Rozpocznie zaś audycję p. Ch. Szuter,

który z akompanjamentem fortepianu za-

DZIENNIK WILEŃSKI

Dawny widok Ostrej Bramy.
 

 

 

 

 

Wracamy dziś znowu do spra-
wy napisu na kaplicy Matki Bos-
kiej Ostrobramskiej. Jak wiemy
jako spadek po niewoli carskiej
otrzymaliśmy napis w postci dzi-
siejszej. Jest on łaciński. Mogło
być gorzej. Mogło nie być żadne-
go. Murawjew mógł nakazać cał-
kowite usunięcie napisu. W roku
bieżącym przystąpiono do grun-
townego remontu drogiej całej
Polsce šwiatyn'. | nie tylko do
remontu polegającego na odświe-
žania 'šcian i poprawieniu gipsa-
tur, ele przywracaniu kaplicy
Ostrobramskiej od zewnątr jej
pierwotnej formy. Pisaliśmy przed
kilku tygodniami, że napis pier-
wotny, który trwał parę set lat,
był po!ski. Brzmiał mianowicie:
„Matko Miłosierdzia Pod Twoją
Obronę (lciekamy się”. Obecnie
ilustrację z litografji J. Ozieblow-
skiego z przed niespełna 100 lat
popieramy powszechnie znany
fakt.

Jak widzimy na rysunku nie
tylko napis polski był na Ostrej
Bramie. Prosimy przyjrzeć się
bliżej. W oknie lewem, u dołu
widzimy w kole herb Polski:

OSTRA- BRAMA

 

 

Orła Białego, w oknie prawem
herb Wielkiego Księstwa Litew-
skiego: Pogoń. Pośrodku mister-
nie splecione inicjały Najświętszej
Maryi Panny. lnicjały te ocalały
od pogromu Murawiowskiego.

Skoro obecnie przywracamy
pierwotny wygląd Kaplicy Ostro-
bramskiej powinniśmy mieć nie
tylko znowu napis polski ale
również owe herby Orła Białego
i Pegoń, choć Pogoń reprezentu-
je dziś wrogie wobec nas pań
stwo.. Chcemy przywrócenia w
w całej pełni wyglądu pierwotne-
go, zgodnie z wiekową tradycją
świątyni Ostrobramskiej. Obydwa
herby, które zdobią pamiątkową
tablicę św. Kazimierza na Kate-
drze, oraz widnieją nad bramą
kościoła Podominikańskiego, po-
winne znowu jak cenne klejnoty
zajaśnieć u stóp Przenajświętszej
Panny. Chwilowe względy i wzglę-
dziki, sympatje czy animozje po-
lityczne powinne zniknąć wobec
powahi wieków, które przemawia-
ją do nas od tych sędziwych mu-
rów, pamiętających Jagiellonów
i świt złotej epoki dziejów na-
szych.

PREATONIKIEK RTKINATO LADIES

SZCZĄTKI KRÓLA EDWARDA
zostały odnalezione w podziemiach starego klasztoru.

Niezmiernie interesującego od-
krycia dokonał niedawno mr.
John Claridge, właściciel gruntów
w Shaftsbury, w hrabstwie Dorset
(Anglia).

Będąc zamiłowanym archeolo-
giem, Claridge dokonywał często
poszukiwań śród ruin opactwa,
znajdujących się na jego gruncie.
Słynne niegdyś to opactwo opusz-
czone byio przez mnichów w 1539
r, gdy Henryk VIII zerwał z Ko-
ściołem katolickim i założył ko-
ściół anglikański i z czasem zamie-
niło się w gruzy.

Niedawno, kopiąc śród ruin o-
pactwa w miejscu, gdzie miał się
znajdować ołtarz kaplicy św. Ed-
warda, Claridge natknął się na glę
bokości zaledwie dwu stóp na nie-
wielką trumienkę ołowianą, spo-
rządzoną, co było widoczne, naprę
dce z większej takiej trumny i z
lego też względu nawet nie szczel
nie zamkniętą. Trumienka ta znaj
dowała się w pewnego rodzaju ko-
morze utworzonej przez kilka płyt
kamiennych, wewnątrz zaś tru-

RABIN OTOZROKOKABEDENRNEO

Przy cierpieniach pęcherzyka żółcio-
wego i wątroby, kamieniach żółciowych i
żółlaczce, naturalna woda gorzka „Fran-
ciszka - Józeia”* znakomicie ułatwia tra-
wienie. Żądać w aptekach i drogerjach.

14448-a
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świżdże kilka ludowych melodyj, przypo-
minając w ten sposób słynną artystkę

Kawecką, która słynęła z umiejętności
artystycznego $wizdania.

Poranek symfoniczny.
Niedzielny iw muzyczny (godz.

12,15) wypełni koncert symfoniczny, po-
święcony twórczości Mieczysława Kar-
łowicza, transmitowany z  Filharmonji
Warszawskiej. Wykonane zostaną m. im.
„Odwieczne pieśni' tego kompozytora
(o wiekuistej tęsknocie, o miłości i śmier-
ci, o wszechbycie), Jako solista wystąpi
młody, pełen talentu skrzypek p. Wac-
ław Niemczyk, który odegra koncert
skrzypcowy Karłowicza.

Dwie powiastki.
Poniedziałkowa audycja dla dzieci,

jak zwykle wykonana zostanie w studjo
rozgłośni wileńskiej o godz. 15,40. Za-
wierać będzie bajkę o gazelli i jej mą--
drym kumie żółwiu, oraz opowiadanie
cioci Hali: „Chciało się Zosi jabluszek“.

Feljeton dziennikarski.
W poniedziałek dnia 19 bm. o godz.

18-ej znany literat p. Wacław Rogowicz
wygłosi przed mikrofonem warszawskim
odczyt pt. „Najszlachetniejszy  repor-
ter świata”, którym był Albert Londres,
sprawozdawca w wielkim stylu. Zginął
on na wiosnę w katastrofie statku „Ge-
orges Philippart“.

Operetka w rodjo.
Tegoż dnia o godz. 20-ej transmito-

wana będzie z Warszawy melodyjna о-
peretka Leo Falla „Madame Pompadour
w radjofonizacji 1 reżyserji Michaliny
Makowieckiej, w wykonaniu Maryli Kar-
wowskiej, Zofji Bażyńskiej, Aleksandra
Wasiela, Maurycego Janowskiego, Bro-
nisława Nietykszy i in. Dyryguje Wacław
Elszyk. :

mienki Claridge znalazt požėlkią
ze starošci czaszkę ludzką i liczne
kości.

Nie ulega prawie wątpliwości,
że znaleziona przez Claridge'a tru
mienka zawiera szczątki doczesne
króla Anglosasów, Edwarda II, któ
ry panował od 975 do 978 r. i był
zamordowany w 978 r. na zamku
Corfe, wskutek spisku uknutego
przez swą macochę, pragnącą aby
syn jej Ethelred zasiadł na tronie
królewskim.
W trzy lata po śmierci któla,

uznanego tymczasem za świętego
męczennika, zwłoki jego przenie-
sione byty do wspomnianego о-
pactwa Shaftsbury i tam spoczy-
wały spokojnie do chwili zniesie-
nia klasztoru.

Widocznie przy pośpiesznem
opuszczaniu opactwa mnisi, chcąc
uniknąć, aby szczątki świętego
wpadły w ręce niepowołane, umie-
ścili je w trumience naprędce spo-
rządzonej z trumny oryginalnej i
zakopali w pobliżu ołtarza, a póź-
niej nie mieli już sposobności ich
dobycia. Szczątki więc króla za-
mordowanego prawie przed tysią-
cem lat uważano za przepadłe na
zawsze i dopiero teraz odnaleziono
je przypadkowo.

 

Cesarzowa, której nie było
wolno się kąpać.

Ukazała się obecnie w Paryżu
książka, opisująca życie nieszczę-
śliwej cesarzowej Elżbiety austrja-
ckiej, żony Franciszka Józefa I.

Bawarska księżniczka z rodzi-
ny Wittelsbachów, została małżon-
ką cesarza Austrji w nader mło-
dym wieku. W wiedeńskim Burgu
urządzono dla niej całe skrzydło
pałacowe z wielkim przepychem.
Brakowało tam tylko łazienki. To
też młodziutka cesarzowa zainter-
pelowała swego małżonka w tej
sprawie. Ale monarcha nie mógł
zdecydować tak ważnej kwestji
sam, bez zapytania się o opinię
swej matki.

Arcyksiężna Zofja, zapytana
przez cesarza, załamała ręce z o-
burzenia.
— Co takiego?! Twoja żona

pragnie mieć łazienkę?! Czyż nie
wiadomo tej kobiecie, co jest win-
na swojemu stanowisku?!

Żądaniu cesarzowej odmówiono
Sfery dworskie szeptały sobie po-
tem do ucha plotkę, jak na owe
czasy niezwykle pikantną, że Elż-
bieta kąpie się pokryjomu w Du-
naju. Gdy wiadomść ta dotarła do
matki cesarza, zakazała ta najsu-
rowiej Elżbiecie takich „niesłycha
nych ekstrawagancyj”. W odpo-
wiedzi na to, cesarzowa Elżbieta
wyjechała z Wiednia. Działo się
to nie przed trzystu laty, ale zale-
dwie osiemdziesiąt kilka lat te-
mu!...

@
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Sprawa uniwersytetu katolickiego

w Kownie.
(KAP). Katolicki dzienmk li-

tewski „Rytas' omawiając zarzą-
dzenie wiadz niedopuszczające do
otwarcia uniwersytetu katolickie-
$o w Kownie pisze, że twierdzenie
ministerstwa i dzienników prorzą-
dowych, jakoby zakaz otwarcia u-
niwersytetu spuwodowany został
niedoręczeniem planu wykładów,
mija się z prawdą. Przedewszyst-
kiem wiadomo z prawa kościelne-
go, że Watykan nigdy nie zgodził-
by się na otwarcie takiego zakładu
naukowego, gdyby to sprzeczne
było z ustwami zasadniczemi. Plan
nauk został opracowany, profe-
sorowie mianowani, tak że wyk-
łady można było rozpocząć na-
tychmiast, Dalej, mylnem jest twier
dzenie organów, rządowych, jako-
by założenie katolickiego uniwer-
sytełu wymagało specjalnej usta-
wy. Katolicy litewscy mają do te-
$o pełne prawo na mocy Konkor-
datu, gdzie przewidziana jest moż-
ność zakładania przez katolików
instytucji nauczania.

Znalezienie medala ku upamiętnie.
niu pogromu w Krożach.

Przed paru miesiącami podczas

remontu plebanji w Kupiszkach
znaleziono medal wybity na pamią
tkę pogromu w Krożach. Z jednej
strony medalu wyryto scenę ucie-
czki z kościoła wiernych pod na-
hajami kozaków oraz napis w jęz.
polskim: „Z ich grobów powstaną
mściciele. Kroże. 11 listopada 1893
r.' Z drugiej strony, widnieje oko
Opatrzności, korona królewska,
herby Polski i Litwy oraz napis:
„Pan Bóg nie rychliwy, ale spra-
wiedliwy“ i ta sama data.

O zbliżenie między litewskiemi
kooperatywami a sowieckiemi

trustami.

W tych dniach sowiecki przed-
stawiciel handlowy w Litwie Kusz
mer zaprosił do siebie na herbatę
przedstawicieli kooperatyw litew-
skich. Tematem rozmowy na przy
jęciu było zbliżenie między litew-
skiemi kooperatywami a sowiec-
kiemi trustami. Kuszner wypowia
dal się za rozbudową sowiecko-li-
tewskich stosunków i wskazywał,
że sowieckie przedstawicielstwo
handlowe, po wykupieniu w Ban-
ku Litewskim swych weksli na su-
mę 21/2 milj, litów, ma obecnie wol
ny kredyt na zakup w Litwie to-
warów.

Ks. walji
Następca tronu angielskiego,

książę Walji, przebywa na wy:
wczasach wakacyjnych na Rivie-
rze francuskiej, przygotowując się
powoli do nowej podróży do Skan-
dynawji.

Zaręczynowa podróż księcia
Walji na dwór króla szwedzkiego
stanowi sensację high life'u londyń-
skiego, który z zainteresowaniem
śledzi plany matrymonialne dzie-
dzica tronu brytyjskiego. Wiado-
mo bowiem, że książę Walji nie-
chętnie porzuca stan kawalerski,
a w swoim czasie nosił się nawet
z myślą zrezygnowania ze swych
praw do korony brytyjskiej. Przez
pewien czas, zwłaszcza w okresie
groźnej choroby króla Jerzego V.,

się żeni.
oczy wszystkich Anglików skiero-
wane były nie na księcia Włalji,
lecz na malutką, 6-letnią księżni-
czkę Elżbietę, jako ewentualną
spadkobierczynię tronu angielskie-
g0.

' Ksiažę Walji przebywa obec-
nie w Biarritz ze swym bratem,
księciem Jerzym, który już w tych
dniach powraca do Londynu. Ksią-
żę Walji zamierza spędzić na Ri-
vierze jeszcze 8 dni i wziąć udzaił
w meczach golfowych i walce o
puhar O'Briena. Po wyjeździe z
Riviery książę udaje się wprost do
Londynu, aby zobaczyć króla
przed podróżą zaręczynową do
Sztokholmu.

Polacy a rewolucja brazylijska.
Od kilku miesięcy szaleje na

terenie Brazylji krwawa wojna do-
mowa. Prawie całe południe tego
olbrzymiego kraju powstało prze-
ciw rządowi prowizorycznemu dra
Getulio Vargasa. W, chwili obec-
nej walka przeniosła się również
na teren stanu Parana, zamieszka-
łego przez 120.000 Polaków. Rada
Organizacyjna Polaków z Zagrani-

ROZMAITOŚCI.
Osobliwa „przysiega“ uczniów amerykań-

skich.

Wszyscy uczniowie szkół w Stanach
Zjednoczonych złożyli niedawno w zwią-
zku z nowym rokiem szkolnym następu-

jącej treści przysięgę:
— Przysięgam, że nie będę niszczył

drzew, ani kwiatów, przyrzekam, że nie
będę spluwał na podłogę autobusu, kolei
podziemnej, pokoju szkolnego i wogóle
jakiegokolwiek gmachu publicznego.

Nie będę nigdy wyrzucał resztek je-
dzenia, ani papieru na ulicę, w parku lub
w miejscu publicznem. Będę zawsze i w
stosunku do każdego grzeczny i uprzej-
my. Będę opiekował się zwierzętami i
ptakami. Będę szanował cudzą własność
i będę, na co składam najuroczystszą
przysięgę, prawym, uczciwym i miłują-
cym swą ojczyznę cbywatelem.

(Wszystko to bardzo pięknie, czy
jednak zamiast „przysięgi' nie wystar-
czałoby zwykłe przyrzeczenie? Powie-
dziane jest przecie: „Nie będziesz brał
Imienia Pana Boga twego nadaremno”.
Sprawa niszczenia drzew czy kwiatów,
spluwania na podłogę jest choć ważną
sprawą życiową, nie o tyle jednak by wy-
magała powoływania się na Imię Boskie).

Pstrągi z morza.

Dotychczas znane były tylko pstrągi
z potoków i innych bystro płynących
wód. Obecnie, jak się zdaje, pojawią się
niezadługo w handlu także pstrągi z mo-
rza. W tym roku pojawiły się pierwsze
pstrągi z morza w niektórych miejscowo-
ściach kąpielowych niemieckiej Pomera-
nji Pstrągi te w liczbie około 1300 zosta-
ły przed mniejwięcej dwoma łaty wpu-
szczone dla celów, doświadczalnych do
Bałtyku, którego woda, jak wiadomo,
wykazuje tylko słabą zawartość soli. Wy-
nik był nadspodziewanie dobry, mtode
pstrągi rozwijały się świetnie. Złowiono
okazy, ważące przeszło 4 funty, którą to
wagę osiągają pstrągi rzeczne jedynie w
wyjątkowych wypadkach.

Wprawdzie zgubiły pstrągi w morzu
swój piękny strój łuskowy. miejsce
tego otrzymały skórę podobną do skóry
łososia morskiego, najbliższego ich kuzy-
na. Aczkolwiek udało się wyhodować w
wodzie morskiej te piękne okazy pstrą-
gów, to przecież niewiadomo jeszcze, czy
one dorównywać będą co do smakowi-
tości pstrągom rzecznym.

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzież przy ul. Sawicz. W

dniu 16 b. m. nieznani sprawcy za po-
mocą wyjęcia szyby w drzwiach wei-
ściowych dostali się do mieszkania Jofie
Mendela (Sawicz 16), skąd skradli różną
garderobę oraz gotówkę łącznej wartości
500 zł. ZZ |

| WYPADKI.
— Zamach samobójczy przy ul. Ta-

tarskiej 8. W dniu 16 bm. Sypniewska
Marja (Tatarska 8) zemeldowała, że mąż
jej Sypniewski Stanisław lat 59 usiłował
powiesić się. Czyn ten został udaremnio-
ny przez domowników. Lekarz Pogotowia
po udzieleniu pomocy odwiózł Sypniew-
skiego do szpitala Żydowskiego w stanie
niezagrażającym życiu.

— Rozprawa nożowa. W dniu 16
bm. na tle porachunków osobistych wy-
nikła bójka pomiędzy  Czechowiczem
Władysławem (Ponarska 19) a Jasnow-
skim Ignacym (Ponarska 19), w czasie
której Janowski uderzył nożem Czecho-
wicza w okolicę prawej łopatki. Cze-
chowicza Pogotowie odwiozło do szpitala
św. Jakóba w stanie ciężkim. Janow-
skiego przytrzymano,

cy, bacznie śledzi los rodaków rzu
corńych w odmęty krwawej zawie-
ruchy. Rewolucja brazylijska z koń
ca ubiegłego wieku miała przebieg
bardzo krwawy. Zabójstwa i mor-
dowanie bez sądu były wówczas
powszechnie na porządku dzien-
nym, Istnieje obawa, że w Brazylji
mogą się powtórzyć gwałty z okre
su rządów Floriana Peixota,

Ze świata.
Kolorowe szosy.
Budownictwo dróg w Anglji rozważa

zaprowadzenie bardzo oryginalnej nowo-
ści, mianowicie drogi dalekobieżne mają
otrzymać kolorowe nawierzchnie betono-
we. Jedna droga zatem będzie czerwona,
druga zielona, trzecia niebieska i t. d. W
przeciwieństwie do zasadniczego koloru
jezdni, kamienie i sygnały naddrożne u-
trzymane będą w innych kolorach. Celem
tej inowacji ma być łatwiejsze orjento-
wanie się, gdyż drogi wydrukowane bę-
dą na mapach w tych samych kolorach,
jakie ma ich nawierzchnia. Nie potrzęba
zaznaczać, że przeprowadzenie tego pla-
nu jest niezmiernie kosztowne i jedynie
możliwe w tak bogatym kraju jak Anglja.
Niewiadomo też jeszcze, jak nowość ta
przedstawiać się będzie w wynikach
praktycznych.

Owczy pęd.

Śród gór w okolicy Grenobli (Fran-
cja południowa) doszło w tych dniach —
jak donoszą dzienniki paryskie — do
prawdziwej katastrofy owczej.

Nad pastwiskiem górskiem, na któ-
rem pasło się stado liczące 148 owiec,
przeleciał bardzo nisko samolot. Przodu-
jący stado baran tak się przeraził głośne-
go warkotu silnika, że rzucił się bez opa-
miętania do ucieczki przed urojonym na-
pastnikiem i wpadł do przepaści głębo=
kości stu metrów.

Całe stado ruszyło śladem swego
przewodnika, a widząc, że znika w prze-
paści jedna owca za drugą poszły bez na-
mysłu za jego przykładem, pomimo roz-
paczliwych wysiłków pasterza, aby po-
wstrzymać skaczące w przepaść zwie-
rzęta.

Nie upłynęło minuty, a już wszystkie
owce, co do jednej, leżały podruzgotane
bez życia w głębi przepaści.

 

Kto wygra! na loterji?

IW, ósmym dniu ciągnienia 5-ej
klasy 25-ej polskiej loterji pań-
stwowej większe wygrane padły
na numery następujące:

ZŁ 25.000 na Nr. 137633.
ZŁ. 15.000 na N-ry: 68620 93341
Zł. 5.000 na N-ry: 97109 109316
ZŁ 3.000 na N-ry: 60770 69239

74792 91302 102984 112832 119025
119562.

ZŁ 2.000  
   
  

  

й „N-ry: 11871 11883
13369 2168 21 „89462 91282
110749 14 = :

Zl. 104 ') 9480 10539
18510 224' 29872 33290
36279 40761 41759 44536 46043
49609 51063 54921 56961 57378
57914 59699 60082 63079 65212
67353 73246 76598 79691 82132
86905 91871 94830 95758 98691
102303 102827 106934 110008
114858 118716 121878 123753
126487 135355 140288 147793

WARSZAWA (Pat) W 9ym
dniu ciągnienia 5-ej klasy 25 Lo-
terji Państwowej wygrane w su-
mie 10 tysięcy zł. padły na Nr.Nr.
85.639 i 114748, po 5 tysięcy zł.
33.432, 58605, 660.266, 155 152..

          



 

Z KRAJU.
Z Dzisny donoszą, iż dnia 15

b. m. na terenie pow. dziśnień-
skiego szalała olbrzymich rozmia-
rów burza połączona z tilnym hu-
raganem. Wichura z 15 budyn-

Dziśnieńskim.

ków pozrywała dachy, wywróciła
przeszło 50 drzew i słupów oraz
przewróciła kilka łodzi na rzece
Dźwinie i Dziśnie. W ciągu dnia
utonęły 4 osoby.

Czego dziś nie kradną?

SWIĘCIANY, (Pat). Onegdaj
na terenie gminy Mielegianskiej
pow. święciańskiego we wsi Buc-
kuny zdarzyła się nader „sensa-
cyjna” kradzież. W nocy na szko-

dę mieszkańców wspomnianej wsi
nieznani sprawcy obcięli ogony
z 24-'ch koni znajdujących się na
pastwisku przyswajając włosie.

Umysłowo chora pokaieczyła śmiertelnie swe dzieci.

Wczoraj w godzinach popo-
łudniowych umysłowo chora
mieszkanka wsi Czaby gm. lidz-
kiej Marta Baranowska w napa-
dzie nagłego ataku szału usiłowa-
ła zarąbać siekierą 2 swych nie-
letnich dzieci. Jednemu z nich
zadała cios ostrzem siekiery w
bok, drugiemu zaś roztrzaskała
obuchem ramię. Na krzyki dzie-
ci nadbiegli sąsiedzi i Baranow-
ską obezwładnili. Ciężko pokale-
czone siekierą dziecko odesłane
do szpitala powiatowego w Lidzie.

drugie zaś, jako lżej ranne, pozo“
sawiono pod opieką ojca.

Sai КЫ

Wielki brak ubrań i obuwia
daje się odczuwać w szeregach
biednych Tow. Pań Miłosierdzia
św. Wincentego 4 Paulo, to też
zwracamy się z gorącą prośbą
do Sz. Społeczeństwa o składa-
nie takowych do biura Św.
Wincentego — Młynowa 2. Bóg
zapłać zgóry tym, którzy nie
będą głusi na nasze wołanie.

ZARZĄD.

DZIENNIK WILEŃSKI

SPORT.
Makabi Wilno — Makabi Grod-

no 3:2.
Wczorajszy mecz piłkarski

pomiędzy drużynami żydowskiemi
Makabi Grodna i Wilna przyniósł
wynik 3:2 dla Wilna.

Gramało ciekawa, czasem na-

wet nudna. Drużyna Wileńska
znajduje się obecnie w bardzo sła-
bej formie; czuć poprostu brak na
boisku Birnbacha, który przeszedł
ostatnio na swe stare lata do dru-
żyny akademików żydowskich.

Publiczności na zawodach ma-
ło. Sędziował p. Gąsiorek.

Ž. A. K. S. gošci w Baranowiczach.
Sportowcy Ż. A. K. S.-u po-

stanowili zawiązać bliższą łącz-
ność z Białymstokiem, dlatego też
wyjechali na cały szereg imprez
sportowych w piłce nożnej, te-
nisu i piny - pongu. Przeciwni-
kami Ž. A. K. S-u będą miejscowe
drużyny  Jagiellonja, Makabi i
ZES.

1 p. p. leg. w Grodnie.
Dziś gra mistrz Wilna z 76 p. p.

w Grodnie o wejście do Ligi, mecz
ten budzi zainteresowanie ze
względu na to, że gdy. piłkarze
nasi wygrają mają murowane dal-

sze wygrywki między okręgami,
gdy zaś zejdą z boiska pokonani,
zadecyduje jeszcze jeden mecz.

Wioślarze P. K. S. na regatach
w Krakowie.

Policyjny klub sportowy po
licznych sukcesach, jakie odniósł
ostatnio na regatach w Wilnie
wysłał dwie najlepsze swe osady
na zawody wioślarskie do Kra-
kowa.

Przeciwnikami naszych wio-

ślarzy będzie jedna osada z Wisły
Warszawskiej i trzy osady z sa-

mego Krakowa, P. K. S, A. Z. S.
1 О. \. 5. К. Dystans regat ze
względu na tor na Wiśle zaledwie
1100 mtr. Wioślarzom P. K. 5.
chodzi przedewszystkiem о „па-
zbieranie” punktów przy słabej
stosunkowo konkurencji i wyka-
zanie wyższości swej nad A. Z. S.
Wileńskim, z którem walczy teraz
o większą ilość wygranych bie-
gow.

Wczoraj odbyły się przedbiegi,
dziś zaś są finały. Bardzo dużo
zależy, jaką dostaną wioślarze na-
si łódź, albowiem swej cydrówki z
sobą nie zabrali i startują dziś na
pożyczonej.

Z pogranicza.
Wytyczanie granicy polsko - łotewskiej

już się rozpoczęło.

Z Turmont donoszą, iż w dniu
wczorajszym na granicy polsko-
łotewskiej bawiła specjalna ko-
misja, która zajmie się wytycze-

niem granicy polsko-łotewskiej,
Prace komisji potrwają około

2 tygodni.

Archiwa polskie powracają z Rosji.

Ze Stołpców donoszą, iż w
ostatnich dniach z Rosji przybyło
kilka wagonów cennych doku-
mentów Królewstwa Polskiego i
Litwy.

Dokumenty te władze sowlec-
kie wydały na
konferencyj przeprowadzonych w
Moskwie między dełegatami pol-
skimi a sowieckimi.

 

Zawody balonów.

ZURYCH (Pat). Ogłoszono tu

ostateczną listę zawodników w

tegorocznych zawodach balonów

o puhar Benneta, które odbędą

się 25 b. m. w Bazylei. Reprezen-
towanych będzie 8 państw przez

17 balonów o 2-osobowych zało-
śach. Polskę reprezentują dwa
balony: „Polonia“ z załogą: por.
pilot Pomaski i por. Janusz oraz
balon „Gdynia“ z zalogą: por.
pilot Hynek i por. Górzyński.

Większość bałonów, między in-

nemi i polskie, przybyły już da

Bazylei, gdzie są przygotowywane

do startu.

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 17. IX. 1832 r.

Belgja 123,75—124,06-—123,44.
Gdańsk 17*,40—173,83—172.97.
fiolandja 358,55—358,20— 359, 18—357,38.
Londyn. 31,02—31,01--30,07—30,87.
Nowy York 8,92—8,84—8.90,
Nowy York kabel 8,925—8,945—8,905.
Paryž 34,96—35,05—74,87.
Praga 26,40—26,46—26,34.
Szwajcarja 172,27--172,70—171,84.
«łochy 45,81—46,03—45,59
Berlin 212,50
Tendencja niejednolita.

Bank Polski $0—87—87'4. Sole Po*
tesowe 75. Węgiel 19,25. Ostrowiec ser.
„B“ 3074. Rudzki 7—6'4. Tendencja
słabsza.

Pożyczki polskie w Nowym Yorku
Dillonowska 59'|,—60. Stabilizacyjna 52

—53 Slęska 41-42.
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Polecamy:
i częšci zamienne.

Wykonujemy:
nem it. p.

 

DAWNO OCZEKIWANY

Nowy „FÓRD” 1.4. tylinórowy 6 KI.
POSIADAMY NA SKŁADZIE.

Zużywa tylko 12 itr. benzyny na 100 km.

«

Prosimy żądać prospektów — Służymy pokazem.
Smary i oleje samochodowe, akceso-
rja, łożyska kulkowe i rolkowe, opony

Naprawy samochodów i silni-
ków, resory do wszelkich sa-
mochodów, spawanie aceto tle-

° ”

Najtansza stacja obsługi i źródło zakupu. 309— о

„AUTOTECHNIKA“ Wilao, ul. Wileńska a 23—Telei. 16.
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KLINIKA CHORÓB SKÓRNYCH i WENERYCZNYCH

 

 

 

  
 

 

! ROCZNE KURSY HANDLOWE
M. PRZEWŁOCKIEJ W WILNIE.

| zarzad powyższych kursów, egzystujących od 1919 roku, zawiad mia,

iż zapisy przyjmuje sekretarjat kursów codziennie o godz 17—19 w lo-

kalu Szkoły Pisania na Maszynie przy ul. Mickiewicza 22—5.
Ggólno handlowa

dich Bankowa
| Przemysłowa

Arytmetyka

Wykłady wieczorowe.

Dziś ostatni dzień! Czarującene
'WIĘKOWY z serji filmów wszechświatowej sławy —33 r.

Teos ра 3 ' ski bieg chluby Polski J. Kusocińs|Kino-

inauguracyjna
Już jutrO da Europy 6.

° wybitniejsze arcydzieło, budzące
podziw całego świata p. t.:

RAZ TAT IKT IT K

<ZŁOTO»
° кома Flejschera z

Jutro uroczyste otwarcie sezonu |!! Film p. t:

wwo CASINO
Wielka 47. tal. 15-14.

Dziś ostatni
; dzień!

 

Dziś otwarcie sezonu. Wilno
szy porywający głos | ujrzy

roli tytułowej
odśpiewa cały szereg pieśni

DZWIĘK. KINO- rypetyj. W
TERTR «PAN»

Uli. WIELKA 42. Tel. 528.
niki: Paramountu i Pat.
o przybycie na początek seansów o godz. 4,

—— 777 IiI AA ILT

Wd: tna,

ii. ned. Cymbier FSA lio

WENERYCZNE,SKÓRNE, dzielnego

MOCZOPŁ. Tel. 15-64. gospodarstwa.
MICKIEWICZA 12,
Tatarskiej,

 

POLSKA SKŁADNICA SPORTOWA
«

„START GL 2

tel. 400 ul. Królewska 1

Poleca sprzęt do wszelkich sportów

UBIORY GIMNASTYCZNE

GRAMOFONY PŁYTY
We wrześniu sprzęt letni po cenach

znacznie zniżonych.

Parowa Farbiarnia, pralnia, pra- BPRESS"

sowniaigrempiarnia maszynowa »;

Wilno, Wielka 31. — Tel. 17,00.
farbuje, chemicznie pierze, prasuje I Jednocze-

śnie odkurza ubrania i grempluje materjały na

ekaniu, odparza plusze, plisuje, reperuje

ubrania, odnawia kapelusze, odsyła robotę bez

dopłaty do domu.—Wykonuje wszystkotanio,

szybko I soiidn'el-Wróćcie się do „Expressu

—tel. 17,00. — Proszę się przekonać. —0 o   
z niskich cen i jaknaj-Ę PriI TO

įKorzystajcie prędzej zacpatrzcie się| 7

iwęgiel i drzewo w aj

i J. KOŚCIAŁKOWSKI, Wileńska 8.
aiBSDPES,

Osoba inteligentna śred-

handlowa, Koresponden. i biuroweść, Nauka o Handlu, Ste-

negrafla, Nauka pisania na maszynach. Jako przedmioty dodatkowe

będą wykładane języki; angielski, francuski i niemiecki.
Wykłady wieczorowe.

 

i. Biumowicz |<:
Choroby weneryczne, — —
skórne i moczopłciowe. Potrzebny od zaraz pi-

tel: 921, od 9—1 i 3—8.

 

17 Gez odpowiedzi.

LAKNEROWA
zyjmuje od godz. 9 do 10—14.
w. Kasztanowa 7, m. 5.

LNEWIKIO OZZZANSONOOW

И МЕО
BECZSGEMILZZTWEENETPEESUTKRATA

Hurtowa | detaliczna sprzedaż

[ROLNA
OPAŁOWEGO

Zamkowa 18

W rol. gł.

„Tona na jedną noc”
klego na tegorocznej Olirpjadzie w Los Angelos. — Początek o 2-ej.

Teatr„HELIOS“й……
TSaka ORO ASA а

$ ul. Wileńska 38. Šį Pogrzeb š. p. por. Žwirki i inž. Wigury w dn. 15 b.m. Hold Polski prochom bohaterskich lotników. į
i ii ii iiii iii kai

oz naszego super-przeboju europ. prod. 1932—33 BRYGIDA HELM największa gwiaz-
PABŚT, nejsłyn reżyser świata P. ВЕЕМО!Т najgłośn. pisarz doby obecnej stworzyli to naj-

N MIŁOŚC
E I AP S kl a

MARY BRIAN I WILLIAM BOYD
„Nad program: Najnowszy tygodnik dźwiękowy „Есха“ | komedja dźwiękowo rysun-

udziałem Bimbo. Początek o g. 2-ej. Dla młodzieży dozwolone.
„KRISS“ to czego Wilno jeszcze nie widziało.

i Taar ADAC TRZC TACCAC TO ATETE T TIM TY ZZKZWARIAT TATTOOLCVE

Pooyufąca zazcę” ŚPIEWAKA NIEZNANEGO
wybitny tenor Lucjan Muratore, spadkobierca Karuza,
ii wprowadzi w podziw publiczność. Największa opera Paryża. Koncert. Cudowny

śpiew. Wieś syberyjska. Rosyjska trojka. Nad program: Arcyzabawna komedja dźwiękowa oraz najnowsze tygod-

Na 1-szy seans ceny zniżone. Ze względu na wysoką wartość artystyczną filmu uprasza się
6, 8 i 10,15. W sobotę i niedzielę o godz. Żej.

«DEMO

RICHARD ARLEN,

 

«CENTROOPAŁ»
Wilno _ Tel. 17-90.

Kaši SĄ

W rol. gł. Mary

względnie nieważne.

samo-
prowadzenia

Umie do-
róg skonale gotować, może

9—2 i 5—8, doglądać dzieci lub cho-
rych. Ma dobre świade-
ctwa, zgadza się na wy-

Sawicz 16 m. 8.
Domańska. 131

 

ul. WIELKA 24, sarz do obory i chlewni.
Oferty pisemne kierować
z odpisami świadectw:

: „ Wilno, Tartaki 28 p. Bo-

AKMUSZERKI į rowik, do dnia 24 wrze-
šnia. Nieuwzględnione

134—3

 

AKUSZERKA
MARJA

Poszukuję posady služą-
cej, umiem dobrze goto-
wać, posiadam  šwia-
dectwa. Św. ZE

14

WZP69 й
RÓŻNE |

PRACA | Wielki wybór kapeluszy
"2 jesiennych i zimowych

poleca własna pracownia

„Marja“ ul. Gdańska 6.poszukuje posa-

m

nich lat. skromnych wy- kapeluszy damskich
m magań,

dy, zna я в

Tow. Handl. nale, gospodarkę wiejs- Okazyjnie do sprzedania
ką, szyje bieliźnę, może mahoniowa sypialnia, o-Zarz. Konk. Masy Upadł. Wil.

Zest. (Lombard) Biskupia 4 (te 1. 14—10) ostrzega,

że zastawy niewykupione do

bezwzględnie będą zlicytowane.

————— DrZeldowiCZ
LEKARZE CHOR. WENERYCZNE,

| MOCZOPŁ. I SKÓRNE

 

5—8 w. „77, przeprowadzi! się na ul.
11 Wa 6 2 Orzeszkowej 3—11

tamże przyjmuje wszel
D-r Zeldowiczowa kie roboty w zakres kra-

weneryczne; wiectwa |

dróg mocz, prz. 12—2 wchodzące.

Docent Uniwersytatu
5.В.

Dr. Med. NARJAK MIENICKI
po powrocie I przeprowa-

kobiece,

 

dnia 5 paždž. wyręczyć panią domu.

 

kuchnię dosko-

braz w złoconych ramach

—0o Adres: Młynowa ulica 2, (2X1) m. stół stołowy
gri dębowy, dywan trancu-

ski (4'/:X3'/2) ki i biur-
ko dębowe. Tamże do

Krawiec damski wyśsjęcia, hidne  hokoje

L. Baranowski 1 lub 2 ze wszelkiemi
wygodami, z meblami lub
bez. Róg ulicy i zaułka

, Montwiłłowskich Nr. 10
m. 2 od 9—11 r. i 3—5

kuśnierstwa P9 Poł:

118—0 Nowootworzona  Często-
  

dzeniu sią i 4—6,PER Ż 24, dhowikać- Parowa "BAG

Oza skór- Potrzebna młoda, przy biarnia i Chemiczna Pral-

przyjęcia choryc stojna chętna pracy pa- nia. Wilno, ul. Raduń-
no - wenerycznychZDZ Dr. Sz. Bernsztejn nienka do zakładu ka- ska 8/2. Wykonuje robo-

Ckor' skórne wena- wiarnianego dla obsługi ty podług nowego sposo-

ALPaozm moczopłciowa ps oferty nadsyłać dó bu bez niszczenia ma-

9—1 i od 4-8 pp. jed. Dzien. Wil. pod terjału. Wykonanie su-

LLU Mickiewicza 28, m. 5. „Spiesznie”.

Wydawca: ALEKSANDERZWIERZYŃSKI

149 mienne. Ceny przystępne.

| NAUKA

Młoda, inteligentna nau-
czycielka - wychowawczy-
ni wyjedzie do dzieci od
6—10 lat z przygotowa-
niem do 1-ej ki. gimn.
Świadectwa z pracy b.
dobre i referencje po-
ważne. Adres: dowiedzieć
się ul. Wielka 27—3. grl

Lekcyj
muzyki udziela uczenica
Konserwatorjum War-
szawsklego. Trocka 11,
m. 8a. Od 11—12. —00

 

 

Lekc | e francuskie-
go, teorja i konwersa-
ca. Trocka 11, m. 8a.
Od 11—12. 106-00
PORA

| LOKALE

Potrzebny. lokal (nie
wielki) na czystą рга-
cownię i mieszkanie z
wodą. Oferty: Wilno I
skr. 64. 147

 

 

i radai j

SKŁAD
=

Fiskarmenji
K. DĄBROWSKA

(F-ma istnieje od r. 1874)
Wilno,ul.Niemiecka 3m.11

102—24

 

PLAC
składający się z 263 sąż-
ni kw. do sprzedania
rzy ul. Bobrujskiej 9.
owiedzieč się: Prawy

Pióromont 3 m.1. 44—20

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Mostowa 1.

 

ZGUBY

 OROGRAGROWOROSZROCZAWRCYKK
Zginął pies wabi się „Bu-
bi' czarny jamnik. Zna-
lazcę uprasza się o od-
prowadzenie. Zakretowa
9 — 5. Przywłaszczenie
będzie ścigane sądownie.

132—1

Le
Glory. Muzyka slyanago

Peula Abrahama.—Nad program: Zwycię-

1»

(serjor).

w stworzonym przez wiituoza Turżań-
sklego filmie pełnym przedziwnych pe-

zwany „Słowikiem Paryża”, który

Bilety honorowe bez-

 

inteli Do sprzedania

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

po poł.

zupełnie
.

UNIWERSYT. S. B. NA ANTOKOLU (wielo-
Przyjęcia chorych codziennie (prócz niedziel i świąt). pac

Ambulatorjum czynne od 9—11. cja) zł.
1.200. Ki-

GABINET ŚWIATŁOLECZNICZY (FINZEN, Jowska 4. H. Abelow.

RAD, D'ARSONVAL, RENTGEN i t. d.) та
ortepian

NIEZAMOŻNYM PORĄDA BEZPŁATNA. abinetowy sprzedam za=
в ja 50 zł. ul. Krakowska 34

A m 1. 153

т Dachėwkę cementową
(IC ona ne 0SME sprzedam. N. - Wilejka

ul. 3 Maja 23 m. 3. 9770

D-r. J. SWITALSKIEJ. SE
Kształcą na zawodowe kosmetyczki.— Świadectwo ukończonia upra- do sprzedafńia murowany
wnia do wykonywania zabiegów kosmetycznych na terenie człej Rze- osobniak w dobrym pun-
czypospolitej Polskiej.—Personel pedagogiczny składa się wyłącznie kcie. 500 sąźni kwadr.
z lekarzy—wybitnych fachowców. Ilość słuchaczek ściśle ograniczona. własnej ziemi. Tamże
Początek zajęć dn. | peździernika. Informacje i zapisy: WARSZAWA | ogród owocowy warzyw.
Krucza 31. 22035—9 o ny. Wolny od podatku na

— 15 lat. Dowiedzieć się
Tatarska 8 m. 20. 122—1
 

W TROKACH EAT
 

się ziemia powierzchni
około 690 sążni kwadr.
Dowiedzieć się: Wilno,
Wiwulskiego 12 m. 11
od godz. 4 do 8 wieczór.

104—2

Podhalańską  (Małopol-
ską) kiełbasę czysto wie-
przową polecają  B-cia
Gołębiowscy ul.  Troc-
ka 3. 805

MAGIEL do sprzedania

ul. Kalwaryjska 32 m. 4.
 

Sprzedaje się bardzo ta-
nio ołtarzyki kościelne.
Wilno, ul. Mickiewicza
47 — 1. 139—1
    

DOM drewniany z ogro-
dem, elektrycznością i
skład do sprzedania ul.
Mętna Nr. 4 przy rogatce

Kalwaryjskiej. 140

Sklep spożywczy z całem
urządzeniem do sprzeda-
nia. Beliny 5. 141

Planina T. Korecki
na wyst. Ruchome] w
Wilnie. Sklad. Wielka 54
m. 4, wynajem, reperacja
I nastrajarie. 15

 

 

Szredera fortepian ga-
bin. mało używanyo b.
dobrym tonie okazyjnie
natychmiast sprzedam
Zawalna 28 m. 5.

4 jedno z tych jest oso-

Detaliczna Sprzedaż

PO CENACH KURTOWO - FAGRYCZAYCH
w jedynem Wilnie i na kresach
konsygnacyjnym Domu  Towero-
wym  najpoważniejszych fabryk

włokienniczych

s Z.KAZASKI
WILNO, WIELKA 36.

C
Y
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N
E
!
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Y
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K
U

Polecamy: Okyzylne partje Welour

  

 
| WEGIEL I KON|

WĘGIEL I 100)
GÓRNOŚLĄSKI !

Zjednocz Kop. Górnośl. „PROGRESS“ ko- |;

pelnie: Eugenie, Hr. Leura, Dębieńsko, Ma-

Andaluzja, Radzionków, Mysłowice,

| Ferdynand i Florentyna.

Wagonowo i od jednej tonny w szczelnie
wozach

tylda,

zaplombowanych
dostarcza

M. DEULL witno.
EGZYSTUJE OD 1890 R.

Biuro: Jagiellońska 3 Tel 811.

Składy: Kijowska 8 Tel. 939.
—aaa TC

Pok6] do wynaj. z Mieszkania do wynaję-

wygod. ewen. cbiad. M, cia z 6, 4 | 3 pok. z wy*

Pohulanka 14—5 (w po- godami ul Jak. Jaslū-

dwórku) od 3 — 5 pop. Skiego d. Nr. 7. 148—2
-lio

Pokój słoneczny
2 mieszkania 6-cio PO: umeblowany z utrzyma-

kojowe do wynajęcia, niem lub bez. Telefon,
wygody. Wynajmę s0-

lidnym. Orzeszkowej 3
m. 5od 8 — 10 1 3 —5.

146—1

Do wynajęcia
mieszkania. 5, 4, 3 po-

zamkniętych i

 

„za ———

 

 

bnym domkiem ul. Orze-
szkowej 3. 78-0
ideisk oiОО

Przyjmą uczącą się mlo-
dziež z calodziennem u-
trzymaniem. Zekretowa
11 m.3. 82—0

 

 

Pianino koncertowe w
bardzo dobrym stanie
niedrogo do sprzedan'a
Piłsudskiego 24 m. 6.

kojowe. Kalwaryjska 27.

Mieszkanie
7 pokoi ze wszelkiemi

Mieszkanie do wynaję-
cia 2 pokoje z kuchnią
Wiwulskiego 26 m. 1.

Ё
 

Tanio sprzedam plac
678 sążni kw. Żelazna
Chatka 27. Informacje
Zawalna 16 sklep spo-
žywezy Markuna. 146-1

Tanio pokėj do wyna- wygodami Mickiewicza37

 

 

Do sprzedania stół dę-
bowy, krzesła, otomanae,
łóżka dębowe z matera:
cami, szafkami, tremo
mahoniowe, lampy do
sypialnego, salonu, jadal-
ni. Oglądać Mickiewicza
22—17 od 12—6. 150
 

Różne meble
do sprzedania. Zamkowa
13 dozorca wskaże.

94

 

Sprzedam 9 h. ornej
dobrej ziemi 6,000 zł.
między Wilnem a Nowo-
Wilejką. 2 kil. od Wilejki.
Adres w Administracji
„Dz. Wil.*

Dom do sprzedania ul.
Witoldowa 45 o warun-
kach Sosnowa 16 m. 1. Do wynajęcia 4 | 5pok. Mieszkania do wyns'ę-

92—0

Kupię dom w czystej
dzielnicy biisko centrum
Wilna, względnie plac z
małym domkiem. Cena
do 8,000 dolarów. Po*
średnicy wykluczeni.Zgło-
szenla na pismie ze
szczegółowym opisemi
podaniem ceny kieroweč

101-00 ;

Niebywała
okazja

taniego kupna ubrań,
mebli, kes ogniotrw. fu-
ter, biżuterji i t. p. z po-
wodu likw. lombardu Bi.
skupia 4 tel. 14-10 od g.
9—7 p.p.

SODRKERUETESTAI
Mieszkania |

: I pokoje i
 WIEDECREAESRIERIREWOKCZOW

mieszkania ze wszelk.
wygodami w domu Nr. 6
przy ul. Gimnazjalnej
obok Sądu Okręg. i Gi-
mnaz. Lelewela.  35—1

 

2 pokoje umeblowane,
słoneczne z balkonem i
wygodami do wynajęcia.
Można wynająć kaźdy z
osobna. Wieika Pohulan-

do Administracji Dz. W.
pod „Dom“ 105—1 0 Ka 4! m. I. 75-0
 

Dom do sprzedania mu-
rowany, nowy z dwóch
mieszkań z niewielkim
ogrodem ziemla własna
Ul. Wiwulskiego 26 m. 1.

I na I
83—1/0f

Potrzebne mieszkanie
3-4 pokojowe ze wszel-
klemi wygodami, požą-
dane w pobliżu kościoła

albo |! piętrze.
jerty składać pod adre-

L,Įsem: Portowa 23—26 Ks.
S. J. 119

   
 

5 szukuje posady kuchar-

Jęcia duży, 2 okna, jasny NSGORZTCYA

czysty, miły dla pań eme-
rytek. Sosnowa Nr. 16 MIESZKANIE

m. 2. Zwierzyniec. 935 pok. słoneczne ze
wszystkiemi  wygodami

wynajęcia. Jakóbawy do

Do najęcia Jasińskiego
solidnym csobom 2 lub Sądu).
3 ładne frontowe pokoje
z meblami lub bez, ZE Mieszkania z 2, 314
wszelkiemi wygodami | pokoi ze wszełkiewi wy-

la (obck

 

ewentualnem  korzysta- gogąmi (łazienka, water) P
niem z kuchni i teleforu
Mala Pohu'anka 10 m. 1
tel. 1872. Oglądać od
3—6 po pol. 114

do wynajęcia Plac Me-
tropolitalny 3, tel. 11-74.
 

Mieszkanie 2 pok. z

Dwakorfortowe poko* pe" pg
je do wynajęcia Arse- sw. piotra Nr. 3 m. 4.
nalska 6 m. 5. 117
 

MIESZKANIE
5 pokojowe  odremont.

z elektrycznošcią i

Młoda oscba |. 26 po-

ki pokojėwki lub do
wszystkiego. Posiada do-
bre świadectwa i refe-
rencje. Lipowa Nr. 34 m.
3 Kubiłojciówna. 125

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

MIESZKANIE
cia 3-ch pokojowe i 2-ch śliczne, słoneczne, II pię-
pokojowe z kuchnią. tro, 6 pokoi, przedpokój,
Letnia 10 (w końcu ul. korytarz, balkon, wanna,

Zakretowej. kuchnia — ze wszelkie-
mi wygodami do wynaję-
cia tanio. Zygmuntow-
ska Nr. 8, dowiedzieć się

2 duże, ładne, umeblo*
wane pokoje do odnaję-
cia. Mickiewicza 31—4. u dozorcy domu. 9733

152

Mieszkanie 6-cio poko- MIESZKANIA
do wynajęcia od zaraz,Jowe wszelkie wygody е a

do odnejęcia Zygmun- 2, 3, 4, 5 i 6 pokojowe
towska 20 151 z wygodami. Ofiarna 2.

————— — Dozorca,

Mieszkania do wynaję
cia 5-cio I 3-ch pokojowe
z kuchniami i przedpo-
kojami ul. Lwowska d.

Nr. 11.

Mieszkanie 3 pokoje ze
wszelkiemi wygodami. ul.
Mostowa 3-a. 123-a

Otrzymano w WIELKIM WYBORZE

OSTATNIE NOWOŚCI
w-g żurnali mód r. 1932-33

SUKNA, WEŁNY, JEDWABIE NATURAL-
NE, MATERJAŁY na POKRYCIA FUTER,
KAMGARNY UBRANIOWE,
WATA, WATELINA, KOŁDRY WATOWE.

skie i dziecinne jesionki od 5 zł. za metr.

    

NARZUTY,

na męskie, dam-

Mieszkanie pokój z kuch*
nią i przedpokój. Suche:
słoneczne. ul. Trocka 3%
oE4 aa p

Mieszkanie 5 pok. z wy”
įsdai do wynajęcia:

I
A
N
T
A
J
N
Z
I
U
N
A
N
O
A
Z
I
A

A
N
3
)

skutek ostatnich| |

 

®
ч

36ra Boufałowa 19 121 £

Mieszkanie 7-mio poko-

jowe do wynajęcia od

1-go listopada. Można

oglądać od 10—12-ej. ul.

Mostowa 7 m. 5. Dla po”
rozumienia zgłaszać się

od 3-ej do 5-ej w tymże

domu. Mostowa 7 m. 4.
 

Do wynajęcia mieszkanie
z d4-ch pokoi, przedpoko*
ju i kuchni, Witoldowa
49 m. 4. 144

 

Przy ul. Piłsudskiego 29
Mieszkanie do wynajęcia
słoneczne suche, składa-
jące się z pięciu pokoi,
przedpokoju i kuchni. In-
iormacje u dozorcy. 143

 

Umeblowane 1—2 poko*
je, ciepłe, niełączne z u*
żywalnością łazienki, na
życzenie z obiadami wy”
daje się. Portowa 23 —
24. 129
 

Do wynajęcia mieszkanie
lub 2 pokoje. Sklepu po*
łowę tamże, Dominikań*
ska 14, Wiadomośc u do*
zorcy. 133—2

 

POKÓJ do wynajęcia # w
Śniadec-wygodami. ul.

135kich 3, m. 31.

Punkt dla kolejarzy.
Mieszkania 2 i 4 pokojo”
we słoneczne z elektry”
cznością do
Nowy Świat,
hauzowska 19.

 

ul. Tyzen-
9764

o k ó j umeblowany o
2-ch oknach, z frontu, z
wygodami do wynajęcia
solidnej osobie. Kalwa-
ryjska 4 m. 6. 136—2

 

kuchnią do wynajęcia. ul.
Słucka 17. 121—2

,

Ę

wynajęcia. |

 

Poszukuję mieszkania
4—3 pokojowego z wy*
godami „nie na parterze
w odległości 10—15 mi-
nut drogi od Placu Ka-
tedralnego. Oferty pod
S. A. do Administracji
„Dzien. Wileńskiego”.

Do wynajęcia mieszkanie
4 pok. i 2 pok. z kuchnia-
mi, wolne od podatku lo*
kalowego przy placu św
Piotra i Pawła Nr. 5/1
u właściciela. 138

 

POKÓJ i wspólny dla
ucznia niedrogo, Wiłko*
mierska 3 m. 11. #
dja

Pokój do wynajęcia dla
pań lub uczni-nie kl. młed*
szych Kalwaryjska 35—!;

gr-2
*

MAANAM
RÓ
 

Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAWNIECIECK!

 


