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800 tys. funtów szterling. na cele cukro-
wnictwa polskiego.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W Londynie podpisana została umowa z gruvą
bankową grzedstawicieli przemysłu cukrowniczego w sprawie pożycz-
ki-w-sumie 800 tysięcy funtów szterlingów, z czego 500 tysięcy fun-
tów szterlingów przeznaczonych jest na cukrownictwo dzielnic woje-
wództw zachodnich a reszta w sumie 300 tys. F. szterling. na po-
trzeby cukrownictwa reszty dzielnic Polski.

Napady rabunkowy na dwory.
(Telef. od własnego korespondenta.)

WARSZAWY. Na dwór w inajątku Liberpoł w pow. Wołkowy-
skim napadło 10 uzbrojonych bandytów, którzy zażądali 1000 dola-
rów. Gdy właściciel dworu odmówił zastrzeli go, poczem zbiegli.

Na dwór Michałowicze w pow. Warszawskim napadło 4 uzbro-

jonych bandytów, którzy steroryzoweli domowników, zabrali 4.000 zł.
a następnie zbiegli.

Pożar wielkiej wsi na Polesiu.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Spłonęła w pow. Stolińskim wieś Rukiel. Spło-
nęło 300 zagród włościańskich, W płomieniach zginęła 1 kobieta i
dwoje dzieci.

WYSTAPIENIA FIRM FRANCUSKICH
o długi przedwojenne.

WARSZAWA Przed wojną hur-

townicy warszawsy sprowadzali

towary z Francji. sprzedając ten

towar do Rosji. Wskutek działań wo-
jennych, zwłaszczaa wsktutek re-

wolucji bolszewickiej hurtownicy

stracili majątki, nie mogąc nic

zainkasować za odsprzedane to-

wary, wobec czego nie byli w

stanie zapłacić swcich zabowią-

zań zagranicznych.
Firmy angielskie, szwajcarskie

i włoskie doskonale zrozumiały,
w jakiej sytuacji znajduje się ku-
piectwo polskie, anulowały dew-

ne dlugi, rozpoczynając na nowo
tranzakcje, które w szybkim cza-

sie umożliwiły odbicie strat. Na-

tomiast firmy francuskie stanęły

na innem stanowesu. Obecnie na-
płynęła do konsulatu francuskie-

go w Warszawie cała masa skarg
i wyciągów, z których wynika, że
Francuzom należy się od daw-
nych importerów kilkadziesiąt mi-
lionów franków. Rzecz jasna, że
uzyskanie tych kwot jest niemo-
żliwe, zwłaszcza wskutek tego, że
wiele firmn przestało istnieć. Do-
dać należy, że Frencuzi wystę-
pują na drogę sądową starając
Się otrzymać wyroki na nieko-
Izyšė obywateli bolskich.

ODNAWIAMY
KAPELUSZE

E. MIESZKOWSKI
MiCKIEWICZA 22.
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Kongres Towarzystwa polsko-łotewskiego

zbliżenia.
RYGA (Pat). W sobotę o go-

dzinie 17 otwarty tu został kon-

gres Towarzystwa Polsko-Łotew-

skiego zbhżenia. Otwarcia kon-

gresu dokonał premjer Skujenieks,

wyrażając przekonnie, że nawią-

zanie osobistych stosunków mię-

dzy przedstawicielami społeczeń-

stwa polskiego i łotewskiego

przyczyni się do zbliżenia obu na-

rodów i usunięcia dotychczaso-

wych trudności we wzajemnych

stosunkach. Zkolei powitał uczest-

ników kongresu minister Arci-

szewski, witając w serdecznych

słowach zjazd i podkreślając jego

doniosłe znaczenie. Tylko wy —

mówił minister — możecie i mu-

sicie obydwa nasze narody zbli-

żyć, by się poznały i zrozumiały

wzajemnie, by wyczuły, że ich

przeznaczenie jest identyczne, by
zechciały we wspólnym, solidar-
nym wysiłku kroczyć tą drogą,
którą szły dotychczas każdy z
osobna. Żakończył minister za-

pewnieniem, że cała Polska, jak

długa i szeroka, życzy Łotwie

dalszego, wspaniałego rozwoju. —

W/ imieniu delegacji polskiej prze-

mówił prof. Kamieniecki, dzięku-

jąc za doznaną gościnność. Na-

stępnie zjazd wysłuchał kilku re-

feratów o treści gospodarczej i

kulturalnej. M. in. o stosunkach

handlowych między Polską a Ło-

twą mówił prof. Trzeciakowski,

proponując w celu ożywienia tych

stosunków powołanie specjalnego

komitetu, któryby zajął się opra-

cowaniem klauzuli uzupełniającej

do traktatu handlowego polsko-

łotewskiego. Projekt ten spotkał

się z gorącem uznaniem obecnych

na zjeździe przedstawicieli spo-

łeczeństwa łotewskiego.
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PARYŻ. Pat. W związku z
wiadomością, jaka sie pojawiła w
dzisiejszej prasie popołudniowej
o mającem w najbliższym czasie
nastąpić podpisaniu paktu 0 nis-
agresji między Francją a Rosją
Sowiecką, dzisiejszy „Temps'* za-
mieszcza następujące sprostowa-

Nowy rząd
STOKHOLM (Pat). Ukonsty-

tuował się nowy rząd, złożony z
przedstawicieli partji socjal-demo-

przedsz
/ д_. ZE 8 ‚а

Czy Francja zawrze pakt nieagresji
z Rosją?

nie:
Dapesza z Genewy doniosła

dziś, że podpisanie francusko-so-
wieckiego paktu o nieagresji na-
stąpi w najbliższym czasie. Wzg
naszych informacyj, wiadomość
ta jest nieścisła.

w Szwecji.
kratycznej. Prezesem rady mini-

strów został Hansson.

Lot przez Pacyfik.
TOKJO. Pat.—Panuje tu wiel-

kie zaniepokojenie co do losu 3
lotników japońskich którzy wczo-
raj rano rozpoczęli lot ponad Pa-
cyfikiem. Lot miał się odbyć w

 

2 etapach. Od 15 godzin brak
wiadomości w lotnikach. Wiado-
mo tylko że w tym czasie, gdy
znajdowali się nad archipelagiem
Kurylskim, szalała burza.

kolach Tow.Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo będących.
BESTERTZSUEECEEEKERAACOKEDOTY.ZWSROTR IA AS I ASA

 

Gdzie?—Tylko u Frliczki!
Wszak pierwszorzędną | największą hurtowniąnici, pończoch,

trykotów, bielizny, wyrobów skórzanych i galanterji

jest POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA

FRANCISZKA FRLICZKI
Zamkowa 9 tel. 6-46.

Kto będzie następcą hr. Graviny?

GENEWA. Pat. W genewskich
kołach politycznych omawiana
jest obecnie kwestja, kto będzie
powołany przez Radę Ligi Naro-
dów na stanowisko wysokiego
komisarza Ligi w Gdańsku, opró-
żnione wskutek śmierci hr.

Graviny.
Jak się zdaje, umacnia się

tendencja powołania na stanowi-

sko wysokiego komisarza osobis-

tości narodowości angielskiej, cze-

go zresztą bardzo pragnieWielka

Brytania, okazująca duże zainte-

 

Gandhi będzie głodował
do chwili zatwierdzenia układu pomiędzy kastami.

POONA (Pat). W toku dzisiej-

szych rokowań między wyższemi

kastami hindusów a parjasami

ujawniły się nowe różnice zdań,

o czem musiano powiadomić Gan-

dhiego. Gandhi nie zaprzestanie

głodówki, zanim rokowania te nie

dadzą pomyślnego wyniku. Dzień

dzisiejszy zmniejszył nadzieję

osiągnięcia rychłego porozumie-

nia.

POONA (Pat). Warunki ukła-

du pomiędzy wyższemi kastami

hindusów a parjasami będą prze-

lelegrafowane Mac Donaldowi,

ponieważ Gandhi zaprzestać ma

głodówkę dopiero po zatwierdze-

niu przez Mac Donalda wspo-

mnianego układu,

POONA (Pat). Porozumienie
zawarte pomiędzy przedstawicie-
lami parjasów i hindusów wyż-
szych kast przewiduje przyznanie
148 mandatów w zgromadzeniach
prowincjonalnych parjasów, któ-
rzy dotychczas, w/g projektu rzą-
dowego, mieli orzymać tylko 71
miejsc. W centralnem przedsta-
wicielstwie prawodawczem parjasi
"mają otrzymać 18% wszystkich
miejsc. Wybory będą pośrednie.
Przedstawiciele parjasów będą
wybierani przez kolegja wybor-
cze, przyczem na jeden mandat
będzie wypadało 4 członków ko-
legjum wyborczego, wybranych w
wyborach bezpośrednich. System
ten ma ulec zmianie po upływie

Odwrót niemiecki.
BERLIN (Pat). Biuro Conti

donosi, że w czasie wczorajszej

rozmowy między ministrami Si-

monem 1 Neurathem omawiany

był problem rozbrojenia z uwśzlę-

dnieniem niemieckich postulatów

równouprawnienia. Obie strony

powstrzymały się od konkretnych

propozycyj. Również nie omó-

wiono terminu następnego spotka-

nia. Taktyka ministra Neuratha

ogranicza się do oczekiwania.

Minister oświadczył koresponden-

tom prasy niemieckiej, że rząd

niemiecki po nieudałych próbach

w Paryżu musi czekać, dopóki in-
ne mocarstwa nie zwrócą się do
niego. W, związku z tem intere-
sujący jest fakt, że Litwinow na
posiedzeniu prezydjum konferen-
cji oświadczył, iż Niemcy wezmą
udział w obradach, o ile prezydjum
uchwali redukcję zbrojeń o Vs.
W. Berlinie minister Neurath kon-
ferował z Litwinowem.  Przy-
puszczać należy, że Niemcy, zda-
jąc sobie sprawę ze swej izolacji,
użyli Litwinowa jako pośrednika
dla utorowania sobie drogi do po-
wrotu.

Hackenkreutzierowcy przed sądem Czeskim
MORAWSKA OSTRAWA (Pat).

Śledzony z wielkiem zaintereso-

waniem przez społeczeństwo au-

strjackie proces w Brnie przeciw
hackenkreuzlerowcom, . oskarżo-

nym o zdradę stanu zakończony

został dziś wyrokiem skazującym.

Wszyscy oskarżeni uznani zostali

za winnych uczestniczenia w spis-
ku przeciwko republice, wchodze-

nia w kontakt z czynnikami za-

granicznemi 1 organizowania siły

zbrojnej. Trzech oskarżonych ska-

zanych zostało na 3 lata więzie-
nia i 3 tys. koron czeskich grzyw-
ny każdy, jeden oskarżony — na
2 lata więzienia i 2 tysiące koron,
2 — na połtora roku więzienia i
11/a tysiąca koron, jeden oskar-
żony — na 1 rok więzienia i ty-
siąc koron kary. Proces ten wy-

Sprawa Mandżurii
GENEWA (Pat). Rada Ligi

Narodów rozpatrywała na so-

botniem swem posiedzeniu proś-

bę rządu japońskiego o odrocze-
nie przynajmniej na 6 tygodni od
dnia ogłoszenia dyskusji nad spra-
wozdaniem komisji Lyttona. Prze-
wodniczący Rady de Valera za-

kazał niezbicie wywrotową dzia-
łalność żywiołów hitlerowskich w
Czechosłowacji i zwrócił uwagę
społeczeństwa na niebezpieczeń-
stwo, grożące państwu z tej
stromy.

BETA SLI
Wielki brak ubrań i obuwia

daje się odczuwać w sžeregach
biednych Tow. Pań Miłosierdzia
św. Wincentego A Paulo, to też
zwracamy się z gorącą prośbą
do Sz. Społeczeństwa o składa-
nie takowych do biura św.
Winceniego — Młynowa 2. Bóg
zapłać zgóry tym, którzy nic
będą głusi na nasze wołanie.

ZARZĄD.
Of Koi EET|URADÓKAK URBROSCFEDRZA

w Lidze Narodów.
proponował uwzględnienie w za-
sadzie prośby japońskiej z równo-
czesnem wyrażeniem ubolewa-
nia, iż Japonja uznała nowe pań-
stwo mandżurskie i podpisała z
niem traktat przed dyskusją nad
sprawozdaniem Lyttona.

Wolna domowa w Brazylii.
RIO DE JANEIRO (Pat). Były

prezydent republiki, wódz zre-
woltowanych wojsk w Minas Ge-
reas Ariuro Bernardez został
przychwycony w lesie koło Vicosa
чаакооро: - к

įewski wraženia swoje po každej
egzekucji spisuje (!) i zamierza

opublikować je z chwilą przejścia .

na emeryturę.

“°

przez wojska związkowe i wzięty
do niewoli.

RIO DE JANEIRO (Pat). Woj-
ska związkowe zajęły miasto Ri-
beirepo i wzięły do niewoli 300
powstańców.

SURASKTS BTAIDAIRSIIRSATNKIEIS
Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

10 lat. Parjasi mają mieć pozatem

zapewniony udział w administra-

cji państwowej. — W depeszach,
wysłanych do Mac Donalda, przy-
wódcy obu stron podkreślają, że
wszelka zwłoka ze strony rządu
angielskiego narazi na niebez-
pieczeństwo życie Gandhiego i
będzie muała bardzo ujemny
wpływ na stan umysłów w In-
djach.

Popieralcie Polską

Macierz Szkolną.
=

resowanie dla spraw gdańskich.
Jednakże kandydatury angielskie
nie są chwilowo wysuwane. Jeżeli

nie uda się znaleźć kandydata na
to stanowisko, projektowane jest
obsadzenie go czasowo na kilka
miesięcy. Kwsetja ta rozpatry-
wana będzie i rozstrzygnięta w
w początkach października,

GENEWA. Rozpoczęły się tu
rozmowy w sprawie obsadzenia
stanowiska komisarza Ligi Naro-
dów w Gdańsku, opróżnionego
przez śmierć hr. Graviny. Najwię-
cej mówi się tu o p. Rostingu, któ-
rego dziełem był słynny „proto-
kół' ugodowy, podpisany dnia 13
sierpnia rb. przez rząd polski i se-
nat gdański.

Zgłaszają też kandydatury
dwa państwa południowo-amery-
kańskie.

Pilnie czuwa na tą sprawą tak-
że Anglja, która — zdaje się —
chciałaby to stanowisko obsadzić.

БОНЕОНЕИСОВЫС ООВЕНЕ EOREZERW.
Od 11-u lat istniejąca szkoła

„ZRÓDŁA PRACY*
z trzyletnim kursem krawiecczy*
zny--bleližniarstwa i trykotarstwa
Trocka 19, przyjmuje zapisy no-
wo.wstępujących uczenic do Bur-
sy szkoły codziennie о@ 9 — 1
Dla dorosłych kursy 3 miesięczne

W kotle macedońskim.
BIALOGROD (Pat). Nocy ubie.

głej grupa komitadżi bułgarskich
usiłowała przekroczyć granicę ju-
gosłowiańską w trzech punktach,
na odcinku, położonym w pobliżu

Zawody o puhar
BERN (Pat). Wszystkie balo-

ny, biorące udział w zawodach
o puhar Gordon-Bennetta, przy-
były do Bazylei. Odlot balonów
nastąpi nie w sobotę, lecz w nie-

miejscowości Carewo Selo. Zo-
stali oni odparci przez straž gra-
niczną jugosłowiańską. Bułgarska
straż graniczna osłaniała ich od-
wrót ogniem karabinowym.

Gordon-Benneta,
dzielę po południu. — Pierwszy
wystartuje z Bazylei
land“, drugi „Aventure”,
„Polonia”,

trzeci

Fakty i pogłoski.
MONOPOLISTYCZNO - PRO-
TEKCYJNE TENDENCJE.
Od dłuższego czasu pod wpły-

wem nowych tendencyj w polityce
gospodarczej Rządu, a mianowicie
pod wpływem wprowadzenia roz-
maitych ograniczeń i kontyngen-
tów w handlu zagranicznym, róż-
ne organizacje spółki i jednostki
zabiegają, u Rządu, zażywając
wszelkiej protekcji o przyznanie
im monopolów przywozowych na
rozmaite artykuły, Zasługuje prze-
to na uwagę wiadomość z „Pol-
skiej Agencji Publicystycznej, któ-
ra oświadcza, że „nie wiadomo
czy przyznanie monopolu na przy-
wóz pewnych artykułów nie sta-
nie się koniecznością”.

Z uwagi na to, że agencja ta
zamieszcza przeważnie wiado-
mości inspirowane, możemy spo
dziewać się nowych koncesyjnych
prezentów dla rozmaitych osób i
instytucyj posiadających protekcje
sanacyjne.
EGZEKUCJE PODATKOWE.
Przejęcie działalności czyn-

ości egzekucyjnych wszelkich po-
datków nietylko rządowych ale i
samorządowych przez urzędy skar
bowe wprowadzają taką gmatwa-
ninę w ich urzędowanie, że min.
Skarbu widziało się zmuszone wy-
dać okólnik ze szczegółowemi wy-
jaśnieniami.

Rzecz charakterystyczna, że
przeważna część wyjaśnień doty-
czy sprawy ustalenia należności

Od lat 11-u istniejąca szkoła

„ŻRÓDŁO PRACY*

t

Trocka 19/2 z 3 letnim kursem:
krawiecczyzny, bieliźniarstwa,
haftu i trykotarstwa przyjmu-
je zapisy nowo wstępujących
uczenic do Bursy i szkoły od
9 — 1. Popołudniowe kursa
trzymiesięczne dla dorosłych.

podatkowych nieściągalnych. e
się to odbywač za pomocą specjal-
nych  komisyj, decydujących
większością głosów o uznaniu za
nieściągalne.

PUŁK. RAYSKI USTĘPUJE.
Z Warszawy donoszą:
Krążą pogłoski, że szef depar-

tamentu lotnictwa w ministerstwie
spraw wojskowych płk, Rayski
ma ustąpić ze swego stanowiska.

Płk. Rayski ma objąć stanowisko
attachć wojskowego w ambasa-
dzie w Paryżu lub w Londynie.

KASOWANIE PAŃSTWOWYCH
HURTOWNI TYTONIOWYCH.

Agencja „Press* donosi, że
wbrew podanym przez część pra-
sy wiadomościom o organizowaniu
przez dyrekcję polskiego monopo-
lu tytoniowego 40-tu nowych pań-
stwowych hurtowni, w  najbliż-
szym czasie dyrekcja monopolu
kasuje istniejące państwowe hur-
townie tytoniowe w Warszawie.
Wiilnie, Łodzi, Gdyni, Lwowiei
Krakowie.

|

RICKA EET T AOZEK TSTASTEST TENSIRSNTTAIIDOZIAZE ZOGCZIDA

KOMUNIKAT ZARZĄDU OKRĘGOWEGO
STRONNICTWA NARODOWEGO W WILNIE.

Dnia 9 pzździernika o godz. 12 i pół w Małej Szli Miejskiej przy ul. Końskiej I

odbędre się Zgromadzenie Stronnictwa Narodowego,
w którem wezmą udzisł członkowie Stronnietwa z Wiina oraz zzm'ejscowi. —
Wstęp za zaproszeniemi imiennemi,
godz. 11—3 (Orzeszkcwej 11). — Prosimy meżów z шага z prowincji

które wydzje Sekretarjat Stronnietwa od
o zgla-

szanie się po karly wstępu. — Na Zgromedzenie omówiona zostanie wszech-

stronnie sytuacja polityczna
narodowca

| gospodarcza Pclski. — Okowiązkiem każdego
jest przybyć na to Zgromadzenie.

„Deutsch- _
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(mmoy przed burzą.
Przeobrażenie, dokonane w

Niemczech od przewrotu majowe-

go 1932, który wprowadził rządy

dyktatury wojskowej, ma w sobie

zarodki wybuchów. Nawewnątrz,

po usunięciu z rządów pojęć repu-

blikańskich konstytucji weimar-

skiej, współzawodnictwo jen. von

Schleicher'a z Hitlerem o władzę

gromadzi paliwo i wzmaga zaog-

inenie. Nazewnątrz tętno żądań,

wyraźnie już natchnionych wojsko-

wemi rachubami odwetowo - zabor

czemi, stało się przyśpieszone i

gromkie. I walki wewnętrzne i żą-

dania nazewnątrz utrzymują umy:

sły w ciągłem podnieceniu, a tłu-

mne wystąpienia zrzeszeń wojsko-

wych, jedne po drugich, w Pirma-

sens 14-go i 15-go sierpnia b r., w

Berlinie 3-go i 4-go września b. r.,

z udziałem książąt domów panują-

cych niemieckich natężają świa-

domie napięcie. Lekcewżenie tego

stanu rzeczy przez świat, a w

szczególności przez sąsiadów kotła

niemieckiego, byłoby z wszech-

miar naiwne.
—

WI bystrych i przenikliwych u-

mysłach, w wielu krajach, zaryso-

wuje się już najbliższa przyszłość

groźnie, jak pouczy najzwięźlej i

może najdobitniej proste zesta-

wienie głosów z ostatnich kilku ty-

godni.

Znany i ruchliwy pisarz Emil

Ludwig, którego książki oBismar-

cku, Wilhelmie Il-gim, Napoleonie

podobnie jak rozmowy z Mussoli-

ni'm, Stalinem, Hoover'em i t. d.,

świadczą w każdym razie o rozle-

głej i żywej znajomości świata no-

woczesnego, porzuciwszy obywa-

telstwo niemieckie z powodu wzro

stu hitleryzmu, szczególnie go nie-

pokojącego jako żyda niemieckie-

go, tak uzasadnia przejście na oby-

watelstwo szwajcarskie (N. Zuer-

cher Ztg. 19, VIIL. 1932):

„Nie, ja nie należę do tych Niemiec,

które się budzą (w myśl hasła hitlerow-

skiego: Deutschland erwache), bonie tra

ciłem czasu wostatniem dziesięcioleciu.

Nie chcę, by głowy dzieci zapychano wy-

sławianiem domów panujących i zwy”

myślami o odwecie, legendą o

Niemiec za wojnę
książkami

cięstw, 2

nieodpowiedzialności

i o ich niepokonaniu w boju, ążka!

i i pofałszowanemi i pieśnia-

pe wo Gai i zachwyt. ly, któ

rzy jesteśmy przekonani, że najgorszy

traktat jest jeszcze lepszy niż nowa woj:

na, widząc, iżwysiłekwprowadzenia
Nie

miec w nową rodzinę narodów załamał

| się, oraz że dążenie do pojednania izbli-

a nawet myśl i sumienie obywatela

śladowane, mamy świadomość, że

Europa jest na progu

żenia,

są prze:

jesteśmy pobici.

nowej wojny.”
3

P. Wickham Steed, orzeł dzien-

nikarstwa brytyjskiego, którego

przedwojenne oceny i przewidywa

nia polityczne zasłynęły swą traf-

nością, pisze (Sunday Times z 2

VIII. 1932):

„Złudzeniem jest rozpowszechnione

mniemanie o Niemczech jako kraju prze-

dewszystkiem ładu, organizacji i systemu.

Metoda w stosowaniu nie przeszkadza

brakowi rozwagi w działaniu. W rzeczy

samej Niemcy w r. 1914, w porównaniu

ź Niemcami z r. 1932, wydają się dzisiaj

rajem trzeźwości i zdrowego rozsądku...”

“P. Edmond Rossier, czołowy pi-

sarz polityczny szwajcarski, mó-

wi (Gazette de Lausanne 22. VIII.

32):
„Czy naród niemiecki czyni postępy

na drodze pojednania i zapomnienia? Czy

„ nie musimy stwierdzić istnienia zjawiska

: raczej odwrotnego? Mówi się że szerokie

rzesze przeciwne są nowej wojnie. Być

może, ale nic o tem nie wiem. Natomiast

stwierdzam, że na to, by tam zdobyć so-

bie wzięcie, trzeba używać języka szcze- -

gólnego i wszystkie osobistości urzędowe

dostosowują się do tego. Niemcy, jak w

r. 1914, oddały się pod kierownictwo

wojskowych. Brak im jeszcze wspaniałe-

go wojska ówczesnego”.

P. Morton - Fullerton, bardzo

wybitny dziennikarz amerykański,

działający na gruncie paryskim, pi-

sze (Le Figaro z 23. VIII. 1932):

„Pojęcie rzeczywistości, jakie sobie

stworzyły Niemcy, gdy u nas tkano ro-

jenia, zwycięży wkrótce świat, jeśli Fran-

cuzi i Anglicy nie zabiorą się natych-

miast do roboty, aby wykuć swoją rze-

czywistość, mającą znamiona ich ręki.

Wotan mówi do Fricki w Walkirji: Nie,

nie jest święta przysięga, gdy wydarta

jest strachem. Ten Wotan to całe Niem-

cy roku 1932. Nigdy nie będzie

się miało pewności pokoju w Euro-

pie i po za ną, póki Anglja nie

wyzbędzie się swego wielkiego złudze-

nia, tej tragicznej i coraz bardziej winą

nabrzmiałej pomyłki, którą jest wiara w

możliwość życia w zgodzie z Krzyżaka-

mi, którzy rządzą za Renem".

Senator francuski p. Eccard,

powołując się na zdanie Paderew-

skiego w rozmowie z przedstawi-

cielem London Press, że niebezpie-

czeństwo wojny jest większe niż

się pospolicie myśli, zwraca się li-

stownie do prezesa rady ministrów

p. Herriot'a (7. IX. 1932):

DZIENNIK WILEŃSKI

Z prasy.
Niezawisłość sędziowska.
Na temat powyższy pisze po-

seł prof. W. Komarnicki w „Ku-
rjerze Warszawskim*:

„Rządy i parlamenty mogą być oto-
czone entuzjazmem lub nienawiścią, bu-
dzić namiętności pozytywne lub nega-
tywne, władza sądowa z natury swej
funkcji nie budzi tak gwałtownych, in-
tensywnych uczuć, ale za to musi stać
na piedestale, być otoczona powszechną
czcią i zaufaniem.

Epoka dzisiejsza nie jest okresem

spokoju i kwietyzmu, jest pełna ruchu

i fluktuacji. Konsumuje i niszczy auto-

rytety, ale wzamian nie daje oparcia i

podstaw dla nowych form życia zbioro-

wego. A przecież w tej burzliwej epoce
ze szczególną troską ochraniane być

muszą te czynniki, które jeszcze pod-

trzymują zachwianą równowagę społecz-
ną, a więc chronią narody i państwa od
powszechnego zamętu. Autorytet głowy
państwa, niewciąganie jej w wir walki
politycznej, zupełna i bezwzględna apo-
iityczność armji — to są kamienie wę-
gielne uporządkowanego ustroju pań-
stwowego.

Do tych kardynalnych założeń nor-
malnego bytu państwowego należy też
pełna, integralna niezawisłość sędziow-
ska. To też najlepszym wskaźnikiem te-
go, że bieg życia państwowego został w
danym kraju z normalnego wytrącony
koryta, jest ograniczenie niezawisłości
sędziowskiej. Tak stało się w Rosji,
gdzie przewrót bolszewicki kazał sę-
dziom kierować się „sumieniem prole-
tarjackiem"”, zamiast powszechnych i
objektywnych norm prawnych, tak we
Włoszech, gdzie presja rządu faszystow-
skiego ograniczyła swobodne funkcjono-
wanie trybunałów sądowych, tak o nową
niemiecką sprawiedliwość walczy ruch
hitlerowski w Niemczech.”

Czy sanacja rezygnuje z reformy
ustroju?

„ „Polonia“ przynosi ciekawe
wiadomości o mowie, którą świe-
żo p. Sławek wygłosił we Lwowie
na temat reformy konstytucji.

„P. Sławek — pisze „Polonia” — o-
świadczył, że reforma konstytucji nie jesi
dziś aktualna, a zwłaszcza dojrzała. Ewo-
lucja idzie w świecie tak szybko, że co
dziś jest dobre, jutro staje się prze-
brzmiałe.. Tak naprzykład projekt kon-
stytucyjny B. B., który był dobry i na
czasie przed trzema laty, obecnie już
nie odpowiada istniejącym stosunkom."

 

Następnie wskazawszy na do-

konywujące się w Niemczech
przemiany ustrojowe, zakończył p.

Sławek: A
Jak tedy panowie widzą, ewolucja

jest w toku, i nie można chwytać obec-

nego stadjum ewolucji w określone prze-

pisy konstyucyjne, lecz trzebawyczekać,

aż ta ewolucja swój bieg zakończy. To

też reforma konstytucji nie może być

zagadnieniem  ustawodawczem najbliż-

szego okresu.”

Naprzód więc poderwano au-

torytet konstytucji z r. 1921. Po-

tem rzucono hasło: — reiorma

ustroju... Potem pokłócono się.

przy ustalaniu planu reformy...

A teraz mówi się: — czekajmy

na to, co z reformą ustroju zrobią

Niemcy!

Czy jednak państwo może cze-
kać, aż się Niemcy wyszumią?

Jedno jest znamienne: — sa-
nacja nie wie, co zrobić z konsty-

tucją, i chce „czekač“.

„Dewaluacja“, ale czy bez iniiacji?

„Nowy Dziennik*, omawiając
pomysł prof, Krzyżanowskiego
(„dewaluacja złotego bez inflacji”)
dochodzi do wniosku, który
zdaje się — jest całkiem słuszny:

«Najwybitniejszy ekonomista polski,
czcigodny prof. Krzyżanowski w dobrze
zrozumiałej trosce o los naszej waluty,
zalecając dewaluację złotego, nie wziął
widocznie dostatecznie pod uwagę mo
mentu psychologicznego społeczeństwą
polskiego, nie mogącego się dotychczas
jeszcze otrząsnąć ze straszliwych prze-
żyć poprzednich inilacyj. Jeśli dotych-
czas społeczeństwo nasze nie zdobyło
się na dostateczne zaulanie do losów
naszej waluty, na co wskazuje fakt dwu-
walutowości w naszym kraju (dolar
złoty) oraz stosunek procentowy wkła-
dów dolarowych do złotowych, jak i do
rozwoju stosunków naszego gospodar-
stwa społecznego wogóle, na co wska-
zuje pół miljarda złotych, ulokowanych
bezprocentowo w bankach  szwajcar-
skich i sto miljonów dolarów w krajo-
wej „pończosze”, to napewno trudno bę-
dzie powstrzymać panikę, jaka się zrodzi
nazajutrz po dewaluacji złotego i pędzić
będzie ku inilaeji.“
 

Laborttnśt towego krzyiattwa.
Z Lipska donoszą:
Od kilku dni Lipsk żyje pod

wrażeniem wielkich maniiestacyj,
odbywających się tu z okazji 100-ej
rocznicy centralnego związku pro-
testanckich towarzystw im, Gu-
stawa Adolla. Ze wszystkich stron
Rzeszy i z zagranicy (m. in. 2 Pol-
ski, Łotwy, Estonji, Szwecji, Wę-
gier oraz krajów zamorskich) zje-
chały liczne delegacje protestan-
tów. Polskę reprezentuje prez.
kościoła D. Voss z Katowic, prob.
Kleindiens z Wołynia, D. Blau,
śen. superintendent kościoła ew.
z Poznania, oraz wielu innych
działaczy mniejszości niemieckiej
w Polsce. Zjazd zainaugurowano
uroczystą akademją w ratuszu
lipskim, w czasie której wybitnie
antypelskie przemówienie wygło-
sił znany hakatysta górnośląski
D. Voss, malując w jaskrawych
barwach „tragedję”* rzekomo cie-

miężonej mniejszości niemieckiej
w Polsce. Mówca oświadczył
m. in., że mimo ucisku i odcięcia
od ojczyzny — Niemcy w Polsce
wytrwają na swych posterunkach,
„dzierżąc wysoko sztandar kultu-
ry niemieckiej”.

Punktem kulminacyjnym były
uroczystości niedzielne. Ze wszyst-
kich stron miasta nadciągały przed
pomnik „bitwy narodów" liczne
pochody związków  nacjonali*
stycznych, korporacyj studenckich
oraz Stahlhelmu w pełnym ryn-
sztunku bojowym. Do zebranych
tłumów wygłoszono szereś prze-
mówień, piętnujących w swoisty
Niemcom sposób „hańbiące'”* wię-
zy traktatu wersalskiego. Prze-
mówienie okolicznościowe wygło-
sił też minister Rzeszy von Gayl,
podkreślając doniosłą rolę stowa-
rzyszeń.

 

- NOWE DEKRETY ROLNICZE.
jak się dowiadujemy, projekto-

wane jest jeszcze wydanie w naj-
bliższym czasie w formie rozpo-
rządzeń P. Prezydenta 4 ustaw,
dotyczących rolnictwa i insty-
tucji kredytu rolniczego. Dwa z
tych dekretów będą już tematem
obrad najbliższego posiedzenia
Rady Ministrów i zostaną naj-
prawdopodobniej uchwalone. Są
to dekrety, dotyczące nowych u-
prawnień egzekucyjnych Ziemstw
Kredytowych i Państwowego Ban-
ku Rolnego. Jak wiadomo, Towa-
rzystwa Kredytowe, Ziemskie na
terenie b. Kongresówki posiadają
specjalne uprawnienie, umożliwia-
jące przeprowadzenie egzekucji
we własnym zakresie w trybie u-
proszczonym. Podobne uprawnie-
nia uzyskać mają na podstawie de-
kretu Ziemstwa Kredytowe b. za-
boru austrjackiego i pruskiego.
Również oficjalnym dekretem o-
trzyma takież uprawnienie P. B.
R. Dalsze dwa dekrety są jeszcze
w opracowaniu i dotyczą: 1) no-
welizacji Lex Ludkiewicz, 2) kon-
wersji zaległości rolniczych,

Projekt pierwszego dekretu ma
wprowadzić dalsze ułatwienie w
zakresie obrotu ziemią. Projekt
dekretu o konwersji zaległości od
pożyczek i pożyczek instytucji
kredytu długoterminowego  prze-
widuje konwersję ze zgodą lub
bez zgody dłużnika wszystkich na-
leżności instytucji kredytu długo-
terminowego na pożyczkę dodat-
kową w listach zastawnych lub
obligacjach oprocentowanych in.
stytucji kredytu długoterminowe-
go. Jak słychać, pożyczkom do-
datkowym ma _ przysługiwać
pierwszeństwo hipoteczne narów-
ni z pożyczką już skonwertowaną
i umorzoną.

TZ ZEE PASTEMOS,UKE PEN

Przy zepsutym žolądku, zaburzeniach
trawienia, niesmaku w ustach, bólu w
skroniach, gorączce, zaparciu stolca, wy-
miotach| lub rozwolnieniu, już jedna
szklanka naturalnej wody gorzkiej „Fran-
ciszka-Józeia* działa pewnie, szybko i
dodatnio. Żądać w aptekach i drog.

„Czy nie sądzi Pan, Panie Prezesie

Rady Ministrów, że czasby był podnieść

głos Francji jawnie i uroczyście wobec

usławicznych wystąpień Niemiec

ciw traktatom i pokojowi?

Maurycy Maeterlinck, znakomi

ty pisarz belgijski, zdala stojący

od czynnej polityki, a umysł w naj-

wyższym stopniu wrażliwy i spo-

strzegawczy, zaproszony przez rze

źbiarza Soewe do udziału we wznie

sieniu pomnika pamięci o wojnie

ubiegłej, napisał mu (9. IX. 1932):

„Dobrze jest nie zapominać o niczem

w przededniu wojny, która będzie nie-

wątpliwie sroższa, niż ta, której potwor-

ności zaznaliśmy”.

Wszędzie ta sama myśl: w prze-

dedniu nowej wojny.

———
Na tle zarówno zdarzeń w Niem

czech, jakoteż poglądów, które o-

ne budzą w najlepszych umysłach,

trzeba oceniać znaczenie ostatnich

posunięć polityki niemieckiej. Żą-

danu równouprawnienia zbrojeń w

prze-

nocie z 29-go sierpnia b. r. towa-

rzyszą zupełnie niezwykłe i świa-

domie powtarzające się wystąpie-

nia jen. von. Schleichera, a główne

go sternika dzisiejszej polityki nie-

mieckiej. Dzieje się to: dnia 29.

VIL. 1932 w mowie do całych Nie-
miec, dnia 29. VIII. 1932, równo-

cześnie ze swym osobistym udzia-

łem obok ministra spr. zagranicz-

nych p. v. Neurath'a w rozmowie

z ambasadorem francuskim przy

wręczeniu noty, w oświadczeniach

nawewn. w piśmie Hematsdienst

i nazewnątrz we włoskim Resto

del Carlino, dnia 5. IX. 1932 w mo-

wie w Elblągu po manewrach w

Prusiech Wschodnich. Myśl prze-

wodnia zawsze ta sama: jeżeli nam

nie przyznają równouprawnienia

zbrojeń, zrobimy to w każdym ra-

zie na własną rękę. Są to grzmoty

przed burzą.
Stanisław Stroński.

KOMUNALNA KASA OSZCZĘDNOŚCI

M. WILNA
podaje do wiadomości, że numery książeczek Oszczę-

dnościowych, uprawnionych do losowania w dniu 1-90

pażdziernika r. b. będąwywleszone w Iokalu Kasy ce-

lem sprawdzenia przez osoby zainteresowane, poczy-

nając od dnia 28 września b. r.

 

Nauka szkolna w Niemczech.
Reforma szkolna — to jeden z

wielkich problemów doby dzisiejszej.

Gertruda Baiimer w „Revue de Pa
ris“ daje ciekawy obraz stanu szkolni-

ctwa w Niemczech. Zamieszczamy

poniżej streszczenie pięknego artykułu.

W. bardzo ciekawej książce

„Kryzys niemiecki” Piotr Vienot

podkreśla jako rys wysoce chara-

kterystyczny dla dzisiejszego Ży-

cia duchowego niemieckiego —

relatywizm, który się przed niczem

nie zatrzymuje, wątpi we wszystko

co by mogło dać kulturze intele-

-ktualnej punkt oparcia lub kieru-

nek. I to nie po raz pierwszy przy

pisano umysłowi niemieckiemu

skłonność do niepokojenia całego

świata niestrudzonemi kwestjami.
Inne narody europejskie wolą to,

co jest rozstrzygnięte, wyraźne,
przezroczyste, skończone. „Gdy

nie widzę wyraźnie, cały świat dla
mnie unicestwiony* powiada Stend
hal i jest to czysto francuskie. Nie-
tsche chce czego innego dla Niem-
ca. Ponieważ ludzie lubią rzeczy
do siebie podobne, więc Niemcy
mają upodobanie do chmur i do
wszystkiego co jest mało wyraźne,
co jest w fazie stawania się, mro-
czne i rozwija się — to wszystko

daje im uczucie głębokości. Nie-
miec nie istnieje, on się staje, roz-
wija się... Dlatego właśnie ewolu-
cja stała się odkryciem w obszer-
nej dziedzinie niemieckich formuł
filozoficznych — jest to rys niemie
cki istotny. Zresztą Taine powie-
dział sciśle to samo o umysłowo-
ści niemieckiej, która jego zda-
niem daje dużo do myślenia w XIX
wieku, wprowadzając ideę ewolu-
cji w dziedzinie myśli. „Dzięki tej
koncepcji Niemcy uchwycili duch
czasu, cywilizacji i ras, przeisto-
czyli w system praw historycznych
to, co było tylko kupą zmiesza-
nych wypadków” i dla tego jest o-
czywiste: nie trzeba było wstrzą-
su wojennego, by uczynić Niemców
w Europie dzikimi pożerami kwe-
stji. Nietsche powiada, że Niemcy
są jedynym narodem, żyjącym od
tysiąca lat w słerze kultury euro-
pejskiej, starogreckiej i chrześci-
jańskiej, których dusza głęboko i
stale niespokojna, nie ma rysów
zdecydowanych — charakterysty-
cznych, Włąściwie mówiąc, to
pierwszeństwo przyznane dynami-

ce przed statyką w życiu ducho-
wem, co już stwierdził Lessing,
gdy mówił, że walka o prawdę mia
ła więcej wartości w jego oczach
niż posiadanie prawdy—nie jest re
latywizmem. Niemiec od czasu je-
go boga Wotana aż do jego mło-
dzieży dzisiejszej jest wiecznie prze
chodniem. Typową książką gene-

racji wcjennej — póki nie ogarnął
ją sceptyzm — jest „Wędrowiec

między dwoma światami” (Walter
Flex) zresztą zaznaczyć należy, że
natura zachodniego europejczyka
nie jest dla Niemców tak dziwną
jak ich dla niego. Ten wstęp jest
konieczny, by zrozumieć dlaczego
i przyjakim stanie umysłów porzu-
cono w niemieckim systemie na-
uczania ideę naczelną, która zda-
wała się być niewzruszoną u fran-
cużów, ideę kultury ogólnej.

Wi Niemczech idea kultury o-
gólnej jest sharmonizowana sama
w sobie, związana z pojęciami hu-
manizmu i zachwiana z dwóch
stron jednocześnie. Przedewszyst-
kiem przez zrozumienie słabości ro
zumu ludzkiego wobec świata rze-
czywistego, dostępnego poznaniu.
Drugi wstrząs starej idei humani-
tarnej nastąpił ze strony społecz-
nej. Niemcy są więcej pochłonię-
ci zagadnieniem  przemysłowem

niż Francją. Oni liczą od nich wię
cej proletarjatu“ czyli istnień ludz-
kich, których życie jest ustalone w
masie podług schematu. Wyraz
„buržuj“ oznacza, że jednostka sa-
ma może wypełnić cykl swego ży-
cia w sposób niezależny „Burżua-
2а ma pewną indywidualność, ży-
cie prywatne, wolność osobistą.

U niej ideał formacji klasycznej ma
teren społeczny... A inni? Czyż nie
są to składniki masy, ofiary losu
grup? Narod niemiecki z faktu swe
$o przeznaczenia przemysłowego
popadł w stan zależności. Ale na
reformę szkolną w Niemczech
wpłynęły nie tylko siły negatywne,
lecz i pozytywne. Jedyną siłą zde-
cydowaną jest demokracja. Ona o-
znacza pogodzenie jednostki z
przeznaczeniem masy. Demokra-
cja dała podwójny rezultat w dzie-
dzinie ' nauczania. Przedewszyst-
kiem zakładanie szkoły jednolitej
zawarowała konstytucja, nastę-
pnie wywarła wpływ bardzo cha-
rakterystyczny na ruch wewnętrz-
ny pedagogiczny. Wszystkie dzieci
muszą uczęszczać do szkoły począ-
tkowej publicznej w ciągu 4-ch lat,
a później według zdolności są skie
rowywane do różnych szkół syste-
mu szkolnego bardzo rozwiniętego.
Prywatnych początkowych szkół

otwierać nie wolno. W jednolitej
szkole zostały też zmienione meto-
dy pedagogiczne. Szkoła powinna
zdemokratyzować życie wewnątrz,
znaleźć sposoby rozwoju skłonno-
ści naturalnych, Nie ma też ona w
tym samym stopniu charakteru
szkoły „gdzie uczą” to znaczy: o-
na mniej przywiązuje wagi do szyb
kiego przyswojenia wiedzy — trosz
czy się natomiast o to wszystko,
co może interesować dzieci. Ucz-
niowie, którzy opuszczają szkołę
początkową, mają mniej wiadomo-
ści niż dawnej, ale mają umysł wię.
cej.otwarty, niezależny. Nowa me-
toda jest jeszcze w fazie ekspery-
mentalnej,

Po ukończeniu 4 lat nauki dzie-
cko może kontynuować wykształ-
cenie trzema sposobami:

a) może dalsze cztery lata spę-
dzić w szkole.

b) Może wstąpić do szkoły śre-
dniej, która jest dalszym ciągiem
szkoły powszechnej i łączy w je-
dno 6 lat nauki: prócz nauk obję-
tych programem szkół powszech-
nych, ma jeszcze 2 języki obce no-
woż., jeden obowiązkowy drugi nie
obowiązkowy. W ostatnich latach
szkoły średniej przygotowują ucz-
niów do życia zawodowego, ucząc
między innemi stenografji, rachun-
kowošči handlowej, rysunków
technicznych.

c) Może mieć dostęp do szkół
wyższych, których różne typy do-
prowadzają ucznia w końcu 6-ciu
lat nauki do egzaminu, który się
nazywa „Mittlere Reife'. Nastę-
pne trzy lata doprowadza ją do e-
$zaminu na studja uniwersyteckie
(.„Hochschulreifa').

Ma również szkoła początkowa
swój dalszy ciąg'na kursach dope-
łniających zawodowych. Otwiera
ona uczniom jeszcze dwie drogi do
studjów wyższych: 1) Mogą mieć
3 - letnie kursa języków obcych.
2) Przygotowując się w siódmym
roku nauki do „Hochschulreifa“,
przechodzą do Aufbauschule, gdzie
kurs trwa 6 lat.
W Niemczech liczba uczniów

wstępujących na uniwersytety ro-
śnie w sposób niepokojący — bo
w życiu niema możności wykorzy-
stania ich wiedzy. Wówczas gdy
we Francji jeden na 50 i jedna na
60 wstępują do wyższych klas lice-
um, to w Niemczech w małem mia.
steczku o 50 tysięcach mieszkań-
ców było 23 proc. męskiej młodzie
ży i 17 proc. żeńskiej, która wstą-
piła do szkół wyższych.

Jest dla Niemiec ten nadmiar
inteligencji tragedją i niebezpie-
czeństwem politycznem. I jeżeli
młodzeż zasila szeregi partyj skraj
nych, lewicowych, to jest w dużym
stopniu skutkiem nędzy inteli-
gencji.

Albert Thomas prezes Między-
narodowego Biura Pracy na jed-
nym z kongresów międzynarodo-
wych pedagog. mówił o potrzebie
rozwoju „humanizmu pracownicze
go' (Uhumanisme travailliste) ró-
wnolegle do humanizmu intelektu-
alnego. I w rozwiązaniu tego pro-
blemu tkwi w rzeczywistości całe
zagadnienie nauki demokratycznej.

Co się tyczy szkoły średniej, to
w Niemczech są cztery typy:

1) Gimnazjum klasyczne;
2) Gimnazjum realne.
3) Oberschule i
4) Deutsche Oberschule.
Gimnazjum klasyczne pozosta-

ło wierne staremu humanizmowi.
Gimnazjum realne jest z łaciną.
Oberschule przygotowuje do zawo
dów technicznych, do kultury
naszych czasów, Deutsche Ober-
schule jest to rodzaj gimnazjum kla
sycznego, gdzie jest uwzględniony
niemiecki humanizm.

Czy te nauki odpowiadają po-
trzebom życiowym ducha? Czas
pokaże. LP.
p Likddkis
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Samobójstwo kata.
Przed paru dniami popełnił sa-

mobójstwo w Rochdale kat an-
gielski, John Ellis, przecinając
sobie krtań brzytwą.

Przed ośmiu laty usiłował on
już raz pozbawić się życia. Pod-
czas swej działalności na stano-

SZKICE | OBRAZKI.
TELEFONY.

Co jak co, ale telefony są u nas

wielce niedoskonałe.

Niewiem dlaczego i jaka jest tego

przyczyna. Czy paniefiek co na stacji

łączą jest zamało, czy sama aparatura
szwankuje?

Dość, że czasami połączyć się jest
niepodobieństwem. Czekasz na odezwa-
niesię stacji kwadrans, wreszcie' stacja

się odzywa, wymieniasz numer znanego

iekarza, a łączą cię odrazu z Zakładem
pogrzebowym lub kostnicą przy U S. B.

Jeden mój znajomy dzwonił trzy-

krotnie do swego adwokata i zawsze go

łączono z więzieniem na Lukiszkach,

Tak się tem przejął, uważając to za
omen fatalny, że wyjechał zagranicę.

Mam w domu telefon i wiem co to

za wróg okropny.

Kiedyś w nocy około pierwszej —

dzwoni jak opętany.

Zrywam się z łóżka i chwytam za
słuchawkę.

—Hallo! — zapytuję.
— Eto wy?
— A jak ja to co?

— Uj myl wy szałaputnik, wy. Na
szczot eti tri puda gliceryny...

— Jakiej gliceryny.

— Sort prima, loco Wilno, towaro-

wyj wagżał, awizo fakture.

— Panie pan zwarjował! Z kim pan
chce mówić.

— Chaim Dawidowicz szto s wami?

— Chaima niema.

— A gdnie.
— Umarł.
— Oj! co jest, a moje weksli?

— Przed śmiercią kazał panu po-

wiedizeć, byś sobie niemi wytapetował
trumnę,

Ktoś jęknął w telefonie i słuchawka
opadła.

Kiedyś byłem sam w domu i nudziło
mi się, Wtem dzwoni telefon.

— Słuchami
—TutU. B. P. W. i N.K.K.
— Na Boga! co to jest,

— U. B. P. W.iN. K. K.
— (o to znaczy.
— Ukraińsko-Białoruska  Podsekcja

Wolnómyślicieli i nienznających Kodeksu
Karnego.
— ślicznie, ale czego panowie chcą

odemnie?
ы A ten w telefonie gada jak na sce-

nie.
—Proletarjackie pozdrowienie wam

towarzyszu.

— Bóg zapłać i za to, ale co pano-
wie chcą?
— Godzina już bliska.
— Racja za pięć trzecia. й
— Czuwajcie, wytężcie słuchił
— Niech pan się nie boi, to kotka

bawi się w drugim pokoju.

RE. Sąd będzie krwawy, kolektywi-
zacja, komasacja, deprawacja! niech żyjąl
cześć! baczność!

— Amen! powiedziałem wieszając
słuchawkę, .

Raz to ja sam wpadłem jak Piłat!
Żona przyjechała ze wsi, zupełnie

nieoczekiwanie, a dnia tegoż miałem u-
mówioną randkę z żoną przyjaciela.

Łapię więc telefon, wymieniam nu-
mer, łączą mnie, odzywa się kobiecina,
a ja prosto z mostu.

— Słuchaj Ziutko, dziś nie mogę,
moja pani przyjechała. Zobaczymy się
jutro o tej samej porze.

— Panie ja mam męża.

— No, dziecko drogie, wiem o tem
od kilku lat, poco mi Henka wypominasz.
To nie ładnie, zawsze się ciebie trzyma-

ją kawały, — jak dzieciaka.

— Panie ja mam 60 lat.

—Głupstwo!!! Głupstwol!! Więc bu-
zi, buzi do jutra.

— Kto mówi?
Ja, baran, wymieniam swoje 'nazwi-

słko, a babsko jakieś rechocze doaparatu,

— To mėwi prezeska sekcji opieki
nad przykładnem małżeństwem. Padłem
zemdlony.

Raz do mnie dzwoni jakiś wesoły
gość.

— Bardzo pana przepraszam, ale nie

podano nam długości szanownego ciała.

— Służę panu miarą, o ile panu o
chodzi. 1 metr 82 cm.

— O! ładną miarę ma nieboszczyk.
—Dziękuję bardzo, ale kto mówi.

— Zakład pogrzebowy „Nadzieja”.
— Bardzo się cieszę, a o co panu

chodzi?
— O trumienkę dla przedwcześnie

zgasłego. Jaka ma być?

— A jaką pan radzi?

— Och, mamy bardzo eleganckie i
wygodne. Dębowe, * metalowe, z
klamrami i bez. Mogą być też z dętemi
aniołami.

— No to tą, z dętemi aniołami,
— I my tak myślimy. Trochę droż-

sza, a nieboszczyk wygląda w niej bar-
dzo efektownie.

—ślicznie.
nie może być?
— Trzymają się pana figielki w tak

ciężkim czasie.

—No, trudno, ja bardzo lubię radjo.
— Więc o siódmej,

— Bardzo proszę.
— Rachuneczek za dęte anioły za-

łączamy.
— Owszeem, proszę.

— Dowidzenia.
— Moje uszanowanie.

Bardzo to był miły człowiek i u nie-
$0 każę kupić dla siebie takie pudło,
którem się jedzie na sąd ostateczny, Ale
koniecznie z aniołami. A kto rachunek
zapłaci — to mnie mało obchodzi

Oj te telefony, telefony!...

M. Junosza.
AIAV]

wisku kata, t. j. od roku 1901 do
1924, powiesił 203 skazańców,
między którymi znajdował się
znany podczas wojny irlandzki
nacjonalista sir Roger Casement
i wielu uczestników powstania
irlandzkiego. :

A z'instalacją radjową
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KRONIKA.
Jaka dziś będzie pogoda.

F RZachmurzenie zmienne ze
skłonnością do burz i przelot-
nych opadów. Lekkie ochłodze-
nie. Umiarkowane, w ciągu dnia
słabnące wiatry zachodnie.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Nowenna ku czci św. O.

Franciszka, w kaplicy OO. Fran-
ciszkanów rozpoczyna się dzisiaj
o godz. 7-ej wiecz. i trwać będzie
do uroczystości, t.j. do 4 paździer-
nika. Codziennie przez całą No-
wennę będzie Wystawienie Najśw.
Sakramentu i codziennie będą
głoszone kazania. Nowenna ta jest
przygotowaniem się do uroczy-
stości św. O. Franciszka, założy-
ciela trzech Zakonów.
— Konierencja dekanalna de-

kanatu m. Wilna odbędzie się
dnia 26 b. mies. (w poniedziałek)
o godz. 6 po poł. w śmachu Semi-
narjum Duchownego. T

SPRAWY MIEJSKIE,
— 0 kierunek inji autobu-

sowej Nr. 3. Do magistratu
wpłynęło podanie stacji towaro-
wej oraz stacji monopo!u spirytu-
sowego o skierowanie linji Nr 3
zamiast ul. Nowogródzką ul. Pił-
sudskiego i Ponarską. Podanie to
było rozważane na ostatniem po-
siedzeniu radzieckiej Komisji Ar-
bonowej, przyczem postanowiono
załatwić je przychylnie.
— Połączenie stacji kontroli

mięsa z rzeźnią miejską. W
łonie prezydjum magistratu kieł-
kuje myśl połączenia stacji kon-
troli mięsa z rzeźnią miejską. Po
za względami praktycznemi za
realizacją tego projektu przema-
wiają również w dużym stopniu
względy oszczędnościowe

Z MIASTA.
— Konfiskaty. W dniu wczo-

rajszym Starostwo Grodzkie skon-
fiskowało nakład „Dziennika Wi-
leńskiego" i „Głosu Wileńskiego*
za zamieszczenie aitykułu p. t.
„Polityka w [szkcle*. Wydawnic-
two wydało drugi nakład,
— Dziś zamknięcie wystawy

ruchomej przemysłu Krajowe-
go. Biuro wystawy komunikuje:
Pokaz Wystawy Ruchomej Pize-
mysłu Krajowego dobiega końce-
Dziś t. j. w 25 b.m. o godz. 20a.
zostanie wystawa oficjalnie zamj
knięta Przed tem zostanie od-
czytana lista wystawców nagro-
dzonych przez komisję kwalifika-
cyjną do oceny eksponatów. Zam-
knięcie wystawy dokona prezyd-
jum Komitetu miejscowego Wy-
stawy.

Ostatnio wysławę zwiedzały
masowo wycieczki szkół średnich
i zawodowych dla których zosta:
ły wygłoszone prelekcje na aktu
alne tematy gospodarcze.

POCZTA I TELEGRAF.
— Remont budynku głów-

nej poczty. Wileńska Dyrekcja
Poczt i Telegrafów przystąpiła do
przeprowadzenia generalnego re-
montu urzędu pocztowego Wil-
no 1.
SPRAWY UNIWERSYTECKIE

“4 — Kandydaci na wydział
farmakologji. W dniu wczoraj-
szym wywieszona została lista
studentów przyjętych na farmi-

cję. Lista obejmuje 45 nazwisk.
Ogółem na wydział ten złożono
około 60 podań.

SPRAWY AKADEMICKIE

— Mensa Akademicka zo

staje uruchomiona z dn. 26 b m.
Wydawanie obiadów smacznych,

pożywnych i obfitych odbywa się
w godzinach 12,30 do 4 codzien-
nie.
— Sodalicja Marjańska Aka-

demiczek 0. 5. В. podaje do wia-
domości nowowstępujących na

U. S. B. koleżanek, że z dniem
26 września r. b. czynne będzie

ognisko sodalicyjne od godz. 18-ej
do 20-ej codziennie.

Ognisko sodalicyjne mieści się

przy ul. Uniwersyteckiej 9—9
(wejście z bramy).

SPRAWY SZKOLNE.

— Państwowe gimnazjum im.

księcia Adama Czartoryskiego i
im, Juljusza Słowackiego w Wil-
nie obchodzą dziesięciolecie swe-
go istnienia. Porządek uroczy-
słości: We wtorek 27. IX. o go-
dzinie 8 rano żałobne nabożeń-
stwo w kościele św. Ignacego;
w środę zaś 28. IX, o godzinie 10
msza św., uroczysta akademja o
godzinie 11 w sali gimnazjum im.
J. Słowackiego. Od godz. 15—19
tamże zabawa dla klas niższych,
a od godziny 20—24 dla młodzieży
starszej, absolwentek i absol-

wentów.

Osobnych zaproszeń nie bę-
dzie. Komitet uroczystości uprzej-
mie zaprasza byłych pp. profeso-
rów, absolwentki i absolwentów.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— XHI Konierencja Pań Miło-

sierdzia Tow. św. Wincentego
a Paulo w Wilnie (akademiczek)
składa serdeczne podziękowanie
ziemiaństwu kresowemu: PP, Ara-
mowiczom, Dziewanowskim, Jó-
zelowiczom, Mikulskim, E. i H.

'ęsławowiczom, Z. Więsławowi-
czom, Ullmerom, Żegottom i ks.
proboszczowi Żejdisowi za łaska-
we udzielenie „gościny podczas
tegorocznych 'wakacyj letnich
11-gu biednym dzieciom.

  

ODCZYTY.
— Z P. T-wa Eugenicznego,

(Walki ze zwyrodnieniem rasy.)
Na wzór lat zeszłych w poradni
eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4)
będzie wygłoszony cykl jesienny
odczytów o popularnej treści dla
szerokiej publiczności.

29 września Marja Szapiro
(doradca zawodowy) wygłosi od-
czyt na lemat: „Na progu szkoły
wyższej (powołanie a wybór wy-
działu)”. Początek o godz. 5!/2 w.
Wstęp wolny.

DOBROCZYNNOŚĆ.
— Wynik kwesty. Za pozwo-

leniem Starostwa Grodzkiego dnia
17 września odbyła się kwesta
uliczna na rzecz sierot bursy i
pracowni „Źródła Pracy”, — „Bóg
zapłać” kwestarkom, które z
wielkim trudem i poświęceniem,
pomimo niesprzyjającej aury, ze-
brały 313 złotych i 62 gr.

Zarząd Tow, Pań Miłosierdzia
św. Wincentego A Paulo.
KRONIKA POLICYJNA.

— Wykrycie kradzieży przy ul. So-
snowej. W/ związku z dokonaną kra:
dzieżą w dniu 12 b. m. garderoby dam-
skiej, bielizny stołowej oraz innych dro-
bnych rzeczy łącznej wartości 2000 zł.
na szkodę Lipowskiej Stanisławy (Sosno-
wa 7) dochodzenie ustaliło, iż kradzieży
tej dokonali Cybowski. Mikołaj i Wisz-
niewski Franciszek bez stałego miejsca
zamieszkania, u których znaleziono 2
sznury korali oraz podręczną kasetkę.
Odnalezione rzeczy oddano poszkodo-
wanej.  Sprawców kradzieży  zatrzy-
mano.

OFIARY, -
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leńskiego*.

Dła uczczenia ś. p. dra Feliksa Ma-

jewskiego, drostwo Jabłonowscy złożyli

zł. 20.— na herbaciarnię dla inteligencji

N;;0,.K-
Justyna Bogucka zł. 5— dla ucznia

8-mej klasy.
M. H. $. dla najbiedniejszych na

chleb św. Antoniego zł. 4-—, dla najbie-
dniejszych IV Kont. Tow. Pań Miłosier-
dzia św. Wincentego a Paulo zł. 3— *
i na kościół św. Teresy zł. 3.—.

Teatr1muzyka.
TEATRY MIEJSKIE. POHULANKA

I LUTNIA,
— W obu teatrach od kilku dni roz-

poczęły się już prace przygotowawcze
do następnego sezonu. Teatr Miejski Po-
hułanka rozpoczął już próby z pierw-
szych utworów: Rostworowskiego „Prze-
prowadzka“ i „Dzika pszczoła” Morsti-
SA — w których zaprezentują się nowe
siły.

Otwarcie sezonu 1 _ października
„Przeprowadzką“ — jako II części gra-
nej Niespodzianki. 8 paždziernika pre-
mjera „Dzikiej pszczoty“ — Morstina.

Teatr muzyczny Lutnia rozpocznie
sezon 30 września jednym z najbardziej
bojowych utworow muzycznych z udzia-
łem nowopozyskanych sił.

— Najsłynniejszy balet w Wilnie.
17 i 20 października r. b. w Teatrze
Wielkim w Warszawie odbędą się 2 go-
ścinne występy słynnego baletu Clotyldy
i Alexandra Saccharowych, skąd udają
się na dalsze występy do Rygi i innych
miast Państw Skandynawskich. Ру-
rekcji Teatrów Miejskich ZASP w Wil-
nie udało się zaangażować tych nad-
zwyczajnych artystów tylko na jeden
występ, odbyć się mający w Teatrze na
Pohulance.

KAŻDY WINIEN
MIEC RADJO

W DOMU

Szczegółowych  intor-
macyj udziela Wydz. „De.

tefon“ Polskiego Radja,
Warszawa, Zielna 30. pro*
wincjonalne Rozgiośnie

P. R. i wszystkie Urzędy
Pocztowe.

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 25 września.

10.05: Transm. nabożeństwa. 11.35:
Ddczyt misyjny. 11.58: Sygnał czasu.
12.05: Kom. meteor. 13.15: Poranek mu-
zyczny. 14.00: „O wściekliźnie” — od-
czyt. 1415: Koncert Łowickiej Kapeli
Ludowej. 14.30: „Co należy czynić z
chwilą powrotu krów z pastwiska? —
odczyt. 15.05: „Jak zabezpieczyć sobie
paszę soczystą na cały rok?" — odczyt.
15,40: Audycja dla dzieci. 16.05: Aud.
żołniersko-strzelecka. 16.45: Pogad. z cy-
klu „Kobiela ma głos”. 17.00: Recital
fortep. K. Engela. 18.00: „Fotograf-ama-
tor po wakacjach“ — odczyt. 18.20:
Muzyka lekka. 19.15: Aud. liter. litew-
ska. 19.35: Skrzynka pocztowa. 20.00:
Koncert. 21.50: Komun. sport. 22.00:
Muzyka taneczna.

Uwaga: W godzinach między 16-tą
i 18-tą Polskie Radjo transmitować bę-
dzie z Pragi Czeskiej mecz lekkoatle-
tyczny Polska—Czechosłowacja z udzia-
łem Olimpijczyków.

Poniedziałek, dnia 26 września.
11.58: Sygnał czasu. 15.15: Muzyka

polska (płyty). 15.35: Kom. meteor. 15.40:
Audycja dla dzieci. 16.10: Muzyka po-
pularna (płyty). 16.40: Pogad. w języku
franc. 17.00: Koncert. 18.00: „Szešcio-
nożni nałogowcy' — odczyt. 18.20: Mu-
zyka taneczna. 19.15: „Polityka narodo-
wościowa Sowietów* — odczyt. 19.45:
Wil kom. sportowy. 20.00: Koncert so-
listów. 22.00: Muz. tan.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Transmisja z Filharmonji Warszawskiej,

Program poranku symfonicznego, któ-
ry o godz. 12,15 w niedzielę transmito-
wany będzie z Filharmonji Warszawskiej,
zawiera kompozycje Bizeta (z op. „Car-
men“ oraz uwerturę „Patria“), piešni Pa-
derewskiego i Chopina, poemat symio-
niczny Liszta „Tasso“ oraz szereg innych
utworów. Solistką koncertu będzie do-
skonała śpiewaczka p. Lucyna Szczepań-
ska, która w roku bież. otrzymała
pierwszą nagrodę па „Konkursie Młode-
$go Śpiewaka”.

Łowicka kapela ludowa.
W. niedzielę o godz. 14,15 usłyszymy

w radjo transmisję z Łowicza. Łowicka
kapela instrumentalna wykona marsze,
polski, kujawiaki i oberki łowickie.
Chór Sykstyński przed mikrofonem.

W. niedzielę, dn. 25 bm., od godz.
19.30 do 20.45 czeka radjosłuchaczów
całej Polski wyjątkowa uczta artystycz-
na w postaci trąnsmisji z Poznania nie-
porównanych produkcyj, słynnego na
świat cały Chóru Sykstyńskiego pod
dyrekcją Maestro Casimiri. Chór ten;
Stórego występy w stolicy oraż innych
miastach Polski budziły olbrzymi en-
tuzjazm wypełnionych po brzegi wi-
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DZIENNIK WILEŃSKI_
 

DO SPOŁECZEŃSTWA.
Narodowa Organizacja Kobiet,

prowadząc akcję pomocy dla bez-

robotnej inteligencji, ma zareje-

strowany cały szereg potrzebują*

cych pracy. Są wykwalifikowani,
posiadający świadectwa buhalte-

rzy,  biuraliści-tki, maszynistki,

korepetytorzy-rki, wychowawczy-
nie, agronomi,  ochmistrzynie,

krawcowe i t. p.
Wielu z powyżej wymienio-

nych odczuwa dotkliwy brak
płaszczy, ubrań i obuwia, co
utrudnia, a czasem wręcz unie-

możliwia szukanie pracy w mie-
ście, lub wyjazd na prowincję.

Narodowa Organizacja Kobiet

serdecznie prosi wszystkich któ-

rzy potrzebują pracowników, o

zgłaszanie pracy w sekretarjacie
N. O. K., jak tež o oliarowywanie
ubrań, bielizny i obuwia, zapew-

niając, że każda ofiara ze szczerą

wdzięcznością będzie przyjęta.
Sekreiarjat N. O, K. (Orzesz-

kowej 11) czynny codziennie od
godz. 11 do 13-ej.
Do społeczeństwa.
 

Wilno odczuwa brak mieszkan
2—3 pokojowych.

E5' Onegdaj w lokalu Magistratu

odbyło się posiedzenie Komitetu

Rozbudowy. Z resztek wyasygno-

wanego na budownictwo drew.

niane kredytu w wysokości 150 000

złotych przyznano 7 pożyczek w

maksymalnych granicach na 4000

złotych każda. Na tem możliwości

Komitetu zostały wyczerpane i

nowych pożyczek już się nie u-

dziela.
Na omawianem posiedzeniu

Komitet jednomyślnie stwierdził,

że akcja popierania budownictwa

drewnianego dała  niespodzie-
wanie dobre rezultaty i w związ-
ku z tem postanowiono już teraz
wszcząć starania w Banku о5-
poderstwa Krajowego o przydział
kredytów na rok następny.

Jednocześnie została wyłonio-

na delegacja dla sprawdzenia na
mejscu stanu budowli u peleniów
Komitetu rozbudowy, którzy ko-
rzystali z pożyczek.

Omawiając potrzeby budowla-

ne miasta. Komiteł stanął na sta-
nowisku, że w chwili obecnej nie
zachodzi potrzeba wznoszenia no
wych monumentalnych gmachów
"murowanych, gdyż w m'eście jest
dostateczna ilość lokali wieloizbo-
wych, które ze wględu na ogólny
kryzys nie znajduje najemców.
Natomiast jest ogromne zapotre
bowanie na mieszkanie 2 i 3ch
pokojowę kulturalnie urządzone
z łazienką wodociągiem i kanali-
zacją. Wychodząc z tego założe
nia Komitet Rozbudowy postano-
wił wystąpić do mierodajnych
władz z odpowiednim memorja
łem szczegółowo  ilustrującym
charakter zapotrzbowań budow-
lanych Wilna. Chodzi tu przedew
szystkiem o finansowe umożliwie-
nie właścicielom nieruchomości
przedudowy swych lokali w ten
sposób, by mogli oni przerobić
duże mieszkanie na 2 i 3ch po-
kojowe.

KU BOLSZEWIZMOWI.
Gdyby kartele istotnie tylko

dlatego należało zwalczać, że one

bezlitośnie w czasie kryzysu gnę-

bią społeczeństwo i że nienawidzi

ich cała ludność, to miałby taki

znudzony czytelnik rację. Ale jesz-

cze inne powody natury bardziej

zasadniczej, dla których zwałcza-

nie karteli uważamy sobie za kar-

dynalny obowiązek społeczny.

Kartele są, formalnie rzecz

biorąc, środkiem ochrony ustroju

kapitalistycznego. Tworzą się na

to aby pewna gałęź przemysłu

czy handlu nie zbankrutowałai

zwycięsko przetrwała niepomyśl-

ną konjunkturę gospodarczą.

gruncie rzeczy jednakże i na dłuż-

szą metę kartele podgryzają pod-

stawy ustroju kapitalistycznegoi

są źródłem, rodzącem wszelkie

niezdrowe idee przewrotu, rady-

kalizmu 1 bolszewizmu.
Weźmy przykład z obecnych

stosunków w Polsce. Mamy u nas
kartele potworzone w przemy-
słach podstawowych jak węgiel,
oraz w przemysłach masowej pro-
dukcji jak cukier itd. W ten spo-
sób kartele wykonują prawdziwą
dyktaturę w całem życiu przemy-
słowem i wywierają wpływ szkod-
liwy na całe .gospodarstwo pań-
stwowe. Dyktują ceny, wysokość
zarobków i decydują o poziomie
dobrobytu społeczeństwa.

Ale rozkazywać można wtedy

z powodzeniem, gdy się wie, że

rozkaz zostanie wykonany i tylko

temu, kto zdolen jest rozkaz wy-
konać. ' ' ję

Nasze kartele zdołały wpraw-
dzie obniżyć dobrobyt społeczeń-

stwa do poziomu żebraczego —

pisze „Lech“ — ale zmusić lud-

ność do nabywania ich wyrobów

== «os,G I ACE OE WO O EOKAEORRT IA IIA

Odezwa do młodzieży.Towarzystwo Kursów
Technicznych w Wilnie otwiera
w roku szk. 193233 następujące
Kursy Techniczne: 1) Korespon-
dencyjne (z zakresu budownictwa
t elektrotechniki), 2) Pomocni-
ków Mierniczych, -3) Dozorcėw
Drogowyćh i Meljoracyjnych,4) Ra
djotechniczne,5) Elektrotechniczne

(monterskie) 6) Nowoczesnej Ob.
róbki Metali i 7) zeńskie Kreślar-
sko-Techniczne. Zającia rozpoczy
neją się 15 paždziernika, Irforma-
cji udziela kancelarja Kursów we
wtorki i piątki w godzinach 17-19
w gmachu Państwowej Szkoły Te-
chnicznej, Wilno Holendernia 12

—4

Wysiłek rozumu iwoli, uwień

czony zwycięstwem w Berlinie,
rozsławiły imiona por. Źwirkii
inż. Wigury w całym świecie,

wkrótce potem ich śmierć tra-

giczna wstrząsnęła sercami roda-

ków, budząc współczucie u in:
nych narodów.

Obej byli młodzi, a ziarno ich

pracyi zasługi zakiełkowało w
ich duszach niewątpliwie we
wczesnej młodości.

Słusznem jest przeto, aby
młodzież przedewszystkiem ucz-
ciła w godny sposób ich pamięć.

Najcdpowiedniejszem uczcze-
niem pamięci zgzsłych przed-

Naganka prasy żydowskiej na działaczy,
którzy posyłają swoje dzieci do szkół z nieżydowskim
językiem wykładowym. — Bojkot języka polskiego.

W ostatnich czasach cała pra-
sa żydowska w Wilnie wszczęła
nagonkę na działaczy żydowskich,
którzy posyłają swoje dzieci do
szkół z nieżydowskim językiem
wykładowym. Pisma pod szumne-
mi tytułami jak: „Ratujcie szkołę

 

żydowską', „Nie spaczajcie wa-
szych dzieci — Nie dajcie im za-
pomnieć języka ojczystego”, na-
wołują do. bojkotu szkół żydow-
skich z językiem wykładowym
polskim.

—

Žydzi ciągledomagająsię audycyj radjowych
w języku żydowskim.

Dowiddujemy się, iż oddział
wileński t-wa ochrony zdrowia
ludności w Polsce „TOŻ wysto-
sował memorjał do radja wileń-
skiego, w którem prosi o udzie-

lenie 2 razy w miesiącu radja dla
nadawania przez lekarzy tegoż
towarzystwa audycyj w języku
żydowskim na tematy higjeniczno-
sanitarne.

 

Obniżenie cen wyrobów Monopolu
Spirytusowego.

"WARSZAWA (Pat). W: „Dzien-

niku Ustaw'* Nr. 79 z dnia 24 bm.

ogłoszone zostało rozporządzenie

Ministra Skarbu z dn. 23 września
r. b. o ustaleniu kosztów wlas-

nych, opiaty monopolowej oraz
ceny sprzedażnej spirytusu na

cele konsumcyjne oraz wyrobów

Państwowego Monopolu Spirytu-

sowego.
Cenę sprzedažną, łącznie z

opłatą monopolową, za jeden litr
oczyszczonego spirytusu 100"/0-$o,
wydanego do naczyń odbiorcy w
składzie, wyznaczonym — przez
Państwowy Monopol Spirytusowy,
rozporządzenie ustala na ZŁ. 9,
a opłatę monopolową w obrocie
z zagranicą — zł. 7 gr. 10. Za
spirytus podwójnie oczyszczony
dolicza się 20 gr., za luksusowy —
35 gr. od 1 litra spirytusu 100"/o-$o.

Detaliczna cena sprzedažna
wyrobów monopolowych, łącznie
z butelką, została ustalona iak
następuje:

Wódka czysta zwykła mocy
35% — 1 litr 4 zł, '/ litra 2 zł.
śr. 5, Va litra 1.05 zł, *"/1o litra
45 gr.;

wodka czysta zwykla mocy
40/0 — 1 litr 4 zł. 55 gr, '/2 litra.
2 zł.35 gr., 1/4 litra — 1 zł. 20 gr.,

DESI TDI DOS OROROROZEE
downi, wykona  najprzedniejsze dzieła
swego bogatego programu.

‚ | mrówki to potralią.
W poniedziałek nadany zostanie z

Wilna na wszystkie rozgłośnie odczyt
inż. Witolda Adolpha p. t. „Sześcionożni
nałogowcy”. Prelegent opowie o narko-
tyzowaniu się i upijaniu mrówek, które
bardzo dowcipnie wyzyskują właściwości
oszałamiające niektórych roślin, czerpiąc
z nich wprost napoje „wyskokowe”
(godz. 18).

 PWZĘCZZĄEZYSZAE BOYPPRLCROORAZEJEK )

STAURACJA
„POLONJA“

Dziś od g. 5,39 p.p.

kys py artystyczne Loteryjkazdla Pań, |

1/9 litra — 50 gr.;
wódka czysta zwykła 45% —

1 litr 5 zł. 10 gr. '/» litra 2 zł. 60
śr., Va litra 1 zł. 35 gr., Y/io litra
ЗОЕ

wódka wyborowa тосу 40%
— 1 litr 5 zł. 30 gr., '/» litra 2 zł.
70 gr., '/a litra 1 zł. 40 gr.;

wódka wyborowa mocy 45%
— 1 litr 6 zł, * litra 4 zł. 50 gr.,
1/3 litra 3 zł. 05 gr., '/a litra 1 zł.
55 gr.;

wódka luksusowa mocy 45%
— 1 litr 7 zł. 50 gr., */ litra 5 zł.
65 gr., '/+ litra 3 zł. 80 gr.

Cena spirytusu na cele domo-
we lecznicze: spirytus mocy 90%
— 1 litr 10 zł. 20 gr., pół litra 5
zł. 15 gr., ю litra 1 zł, 10 śr.;
spirytus mocy 95% — 1 litr 10 zł.
80 gr., pół litra 5 zł. 40 gr., '/ li-
tra 2 zł. 75 gr. i Vo litra — 1 zł.
15 gr.

Powyżej wymienione wyroby
monopolowe, znajdujące się w
miejscach detalicznej sprzedaży,
mogą być w ciągu 3 dni od daty
wejścia w życie niniejszego roz-
porządzenia sprzedawane po ce-
nach obecnie obowiązujących oraz
wymienione w ciągu 10 dni od tej
daty w hurtowniach Państwowe-
go Monopolu Spirytusowego na
odpowiadającą ich równowartości
ilość wyrobów, oznaczonych zni-
żoną ceną, względnie ze skasowa-
nem oznaczeniem ceny. Po upły-
wie powyższego terminu nieroz-
sprzedane względnie niezamienio-
ne wyroby powinny. być sprzeda-
wane po cenach, ustalonych ni-
miejszem rozporządzeniem.

Rozporządzenie wchodzi w ży-
«cie z dniem 26 września.
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Do godz. 12 w noty teny Za žone—niekabaretowė.

wcześnie bohaterów — lotników

będzie ufundowanie ze składek

młodzieży awjonetki im. ś.p. Fr.

Żwirki i St. Wigury, któraby

mógła wziąć udział w międzyna-

rodowych zawodach samolotów
turystycznych 1934 r. 3
W tym celu szkoly na terenie

Kuratorjum O. S:  Wilenskiego

organizują w ciągu b'eżącego

roku szkolnego zbieranieskładek
i prześlą zebrane kwoty za ро-

średnictwem Kuratorjum konto
P. K. O. Nr. 30466 do Komitetu
Fundacjł ku czci ś. p. por. Žwir-
ki i $. p. inž. Wigury w_ Wilnie.

Z całej Polski.
PROCES O NADUŻYCIA

W PAŃSTWOWEJ WYTWÓRNI
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Przed sądem okręgowym w
Warszawie toczyła się onegdaj
rozprawa przeciwko prokurento-
wi Polskiej Wytwórni Papierów
Wartościowych, niejakiemu Ow-
czarkowi, który pobierał świetną

pensję, bo 1.200 zł. miesięcznie i

5.000 remuneracji rocznej. Pro-

wadził on jednak tak szeroki tryb
życia, że na hulanki przepuścił

70.000 złotych, powierzonych so-
bie pieniędzy urzędowych.

Owczarek odpowiada z wolnej
stopy za kaucją 30 tys. z.

ROZSTRZELANIE SZPIEGA.
W Sądzie Wojskowym w War-

szawie toczyła się przez parę dni
ostatnich rozprawa przeciwko
niejakiemu  Wysockiemu, szere-
gowcowi warszawskiego pułku
radjo-telgeraficznego. Oskarżony
o szpiegostwo na rzecz ościen-
nego państwa Wysocki skazany
został na karę śmierci przez roz-
strzelanie, a wobec tego, że Pan
Prezydent z prawa łaski nie sko-
rzystał, wyrok wykonano wczoraj
wieczorem. Wiysockiemu dowie-
dziono szpiegostwa zarówno przez
zdekonspirowanie podczas pobytu
w Gliwicach osób pracujących w
polskiej służbie wywiadowczej,
jako też przez jego stosunki jakie
miał z hitlerowcami w Gdańsku.

SZKOŁA BEZ BOGA,
(KAP). Warszawskie „Towa-

rzystwo robotnicze przyjaciół
dzieci”, będące pod wpływem
Związku wolnomyślicieli,  zało-
żyło szereg instytucyj wycho-
wawczych, jak szkołę, przed-
szkole, świetlicę, w których, jak
głosi odezwa tegoż Towarzystwa,
wyeliminowane są całkowicie wy-
kłady religijne.

Jest to pierwsza szkoła bez
Boga na terenie stolicy państwa.
Zbyteczną jest rzeczą przypomi-
nać, że w szkole tej niema miej-
sca dla dzieci katolickich.

Ustawa o grzebaniu zmar-
łych.

Warszawa. Departament Zdro-
wia w mln. Spraw Wewnętrznych
opracował przepisy wykonawcze
do ustawy o grżebaniu zmarłych.
W przepisach tych przewidziane
jest również palenie zwłok. Ma
to być jednak dopuszczelne tyl-
ko w razie masowych zgonów
podczas epidemji. Do zezwolenia
na palenie zwłok trzeba będzie w
każdym wypadku zezwolenia na-
czelnych władz zdrowia.

jednak nie mogą. I oto chłopi w
większ, Polski zamiast węgla uży-
wają dziś tylko drzewa, zamiast
narzędzi z żelaza wracają do na-
rzędzi drewnianych. A gdy nasta-
nie zima 1 zabraknie pieniędzy na
kupienie drzewa, pójdą do lasu i
tam je sobie zabiorą. Będą kradli?
Skąd ta pewność?  Twierdzimy z
przekonaniem, że zachłanność kar
teli prowadzi u nas prostą drogą
do podważania zasady prywatnej
własności. Mamy lego już dowo-
dy'wyraźne na G, Śląsku. Tam
zredukowani przez kartelową po-
litykę robotnicy zabrali się. da
otwierania setkami dzikich ko-
palń, należących do skartelizowa-
nego przemysłu węglowego. Wy-
dobywają z nich węgiel, sprzedają
goi w ten sposób utrzymują się
przy życiu. Gazety śląskie piszą,
že na tych t. zw. „bieda-szybach“
pracuje około 15 tys. bezrobot-
nych górników, oraz że miasta ślą-
skie przestają kupować węgiel z
kopalń regularnych, bo się prze-
ważnie zaopatrują w opał z „bie-
da-szybów*, Jest to węgiel kra-
dziony, ale... tańszy. Władze na
Śląsku są bezsilne wobec takiego
powszechnego naruszenia prawa
własności i patrzą bezczynnie na
to dzikie uspołecznienie węgla.

Opisane zjawiska na G. Śląsku
najwymowniej świadczą, że karte-
le prowadzą do podważania prawa
własności, które jest podstawą
naszego ustroju. A. prowadzą dla-
tego, ponieważ będąc formalnie
ochroną prywatnej własności, sta-
nowią w rzeczywistości ośrodek
do niemoralnego wyzysku bliźnie-
go i społeczeństwa. Jeżeli zatem
u nas kartele nadal będą się cie-
szyły poparciem oficjalnej poli-
tyki gospodarczej, to po śląskich
„bieda - szybach”, które są świa-
dectwem dzikiej socjalizacji węgla,
może przyjść taka samadzika so-
cjalizacja lasów i wszystkiego te-
go, co Bóg dał a bez czego czło-
wiek żyć nie może. Oto dlaczego
należy nie ustawać w zwalczaniu
karteli w Polsce.

—7—7— i

Jak žylą
specjaliści w Rosji.

Czasopismo moskiewskie „Ža
industrializaciju' zamieszcza list
35 inżynierów, którzy opisują w
nim warunki swego bytowania.
Mieszkają oni w wspólnej ubikacji
inżynierów i techników w Leningra
dzie, noszącej nazwę Lenina. Jest
to stara piwnica położona pod zie-
mią. Tylko 40 centymetrow znaj-
uuje się ponaa powierzcnuią zie-

ui. Lo ubikacji prowadzi 47 SChO-
uow. W piwnicy tej panuje zupet-

ua ciemnosćc nawet w dniach sfo-

necznych. Podfoga pokryta jest

deskami grubości 2 centymetrow,

Pomiędzy deskami są duże szpary,

przez ktore przechodzi wilgoć, tak,

że nie można w lokalu mieć ani
książek, ani ubrań ani żywności,

$dyż wszystko pokrywa się pleś-
nią. Rury usiępow z wyższych pię

ter prowadzą przez ich mieszkanie
a obok znajduje się zbiornik odcho
dów ludzkich, tak, że smród jest
nie do wytrzymania. Takie miesz
kanie wyznaczyła im współdzielnia
inżynierska, chociaż w umowie ma
ją zastrzeżone odpowiednie miesz-
kanie wyznaczyła im spółdzielnia
miesięcy zmuszeni są mieszkać w

takich warunkach. Przyrzeczenia
zakrawają na oszustwo. Autorzy

listu zaznaczają, że bezskutecznie
domagali się naprawy od sowietu
powiatowego i prokuratorji.. Re-
dakcja pisma sądzi, że autorzy
przesadzają.

Tylko gzłotych.
Z Łodzi donoszą, że wprowa-

dzenie nadzwyczajnych opłat re-

stauracyjnych na rzecz bezrobot-
nych od gości, przebywających w
lokalu po godz. 12-ej w nocy, wy-
wołało wsród łodzian taką re-
akcję, że we wszystkich lokalach
z nastaniem północy goście ma-
sowo wychodzą. W ciągu ub. nocy
kontrolerzy chodzący po całem
mieście zebrali tytułem tego po-
datku dosłownie 8 zł. t. zn. od
16-tu osób na półmiljonowe mia-
sto. .

Oczywiście, samo ściąganie te-
go podatku o wiele więcej kosz-
tuje.

KTO WYGRAŁ NA LOTERJI?
W. cziernastym: dniu ciągnie-

nia większe wygrane padły na
numery następujące:

15.000 zł na Nr. 8892.
10.000 zł. na Nr:' 111858.

 

«Po -5,000 zła na N-ry: 59566
156311. 4 | 3 E

Po 3.000 zł. na N-ry: 66347
103641 120326 139823 149002
149400. i

Po 2.000 zł. na N-ry: 13597
24088 30804 32782 41740 42962
54702 56820 59303 65000 67150
74195 83526 98725 98743 100150
108059 110710“118078 127789.
“Po 1,000 Zł. na'N-ry: 2250 12951

13842 18683 22701 23421 33707

37308 37413 37594 45638 46642

56440 62312 62915 63517 64388

617368. -69639 .71503 75779 16431
19433-86126 88352 89168 -91929

96612 97684 109059 115452 122868
125755
144714

138774
152422

127501
151620

123665
142784
154591,
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Z pogranicza.
Ucieczka do Polski b. działacza litewskiego z domu obłąkanych.

MW dniu wczorajszym na pogra-
niczu polsko-litewskiem  zatrzy-

mano niezwykłego zbiega, a mia-

nowicie umysłowo chorego Ciep-

kunasa Michała, który zbiegł ze

szpitala dla umysłowo chorych w
Szakach w pow. Kowieńskimi na
odcinku Olkieniki przedostał się
na teren polski. Ciepkunasa, b.
działacza politycznego osadzono
w domu obłąkanych jeszcze w ro-
ku 1930, kiedy to on na ulicach
Kowna wznosił antyrządowe
okrzyki 1 nawoływał mieszkań-
ców Kowna do przewrotu i po-
wieszenia Smetony i wszystkich

rządu. Początkowo

władze kowieńskie sądziły, iż

Ciepkunas jest wywrotowcem,

wobec czego wsadziły go do wię-

zienia. Lecz Ciepkunas wśró

więźniów wygłaszał dalej anty-

rządowe hasła. Ciepkunasa odda-
no pod obserwację psychjatrów,

którzy jednogłośnie orzekli, iż

Ciepkunas jest niebezpiecznie
choryi należy go umieścić w szpi-

talu.
Ponieważ z umysłowo chorym

władze nasze nie chciały mieć

kłopotu, wysiedliły go z powro-
tem na teren litewski.

członków

Turyści-literaci zagraniczni opuszczają niegoscinną Rosję sowiecką.

Ze Stołpców donoszą, iż w
dniu wczorajszym Rosję sowiecką
opuściło 5 turystów-literatów za-
granicznych oraz dziennikarz an-
gielski, którzy, będąc na terenie
Rosji sowieckiej, interesowali się
życiem społecznem, politycznem,
oświatowem i sprawami. robotni-
czo-włościańskiemi i swoje spo-
strzeżenia notowali skrzętnie, ce-

lem wydania odpowiednich1dzieł

i studjów O współczesnej Rosji

czerwonej. Ponieważ dwom tu-
rystom-literatom wladze sowiec-

kie z niezrozumiałych powodów

odebrały prawo pobytu w Rosji,

pozostali koledzy dobrowolnie, z

poczucia solidarności opuścili

niegościnne progi Sowietów.

Zastrzelenie zbiega na granicy sowieckiej.

W) dniu 22 b, m. w nocy koło
Rakowa na granicy sowieckiej
przez strażnika bolszewickiego
został zabity pewien osobnik,
który zamierzał przedostać się na
teren polski. Osobnik ów zdołał
nożycami przeciąć druty kolcza-
ste, lecz w ostatniej niemal chwi-
li, gdy czołgał się w kierunku słu-
pów granicznych polskich, został

zauważony przez strażnika i za-
strzelony.

W. związku z tem na granicy
są komentowanepogłoski, iż za-
strzelony został pewien wyższy
wojskowy sowiecki, którypopeł-
niwszy wielkie sprzeniewierzenia
finansowe, zamierzał zbiec do
Polski.

Zatrzymanie zabójcy na granicy.

Przedwczoraj na granicy pol-
sko-sowieckiej w pobliżu wsi De-
rewno koło Kozdrowicz zatrzy-
mano w czasie nielegalnego usiło-

DPDPREPARATAIIS
ŽAR KRWDziś ostatni dzień Sensacyjno-

salonowego dramatu

wania przekroczenia granicy do
Rosji sowieckiej Tomasza Rzypni-
nowa, który jest oskarżony o za-
bójstwo.

DZIENNIK WILEŃSKI |
  

Ss PORT.
Dzisiejsze imprezy sportowe.

Poważnych zawodów o cha-

rakterze ogólnopolskim mieć dzi-

siaj nie będziemy, bo ani Wieczo-

rek u nas skakać niebędzie, ani

piłkarze nasi walczyć nie będą

o wejście do Ligi, jedynie więc

odbędą się dzisiaj imprezy o cha-

rakterze wewnętrznym.

Imprezy te będą, ma się rozu-

mieć, dość ciekawe, ale nie będą

one atrakcjami o znaczeniu ogól-

nem.
Od rana na kortach A. Z. S.

przy ul. Zakretowej trwać będą

 

finałowe rozgrywki międzyklubo-
wego turnieju. Rozgrywki te prze-
ciągną się chyba aż do wieczora.

Młodzież szkolna stanie dziś
na starcie mistrzostw lekkoatle-

tycznych. Zawody odbędą się na

Pióromoncie. Początek o godz. 11.
Z imprez piłkarskich będziemy

mieli dwa mecze. Na Antokolu
wzmocniona szeregiem nowych
graczy drużyna 6 p. p. leg. rozegra
mecz z drużyną Ž. A. K. S. Po-
czątek o godz. 14 min. 30. Na
boisku zaś przy ul. Wiwulskiego
o godz. 15 odbędzie się mecz re-

 

Z KRAJU.
Maj. Mieczysławów sędziego Winczy padł pastwą płomieni skut-

kiem zona:

W dniu wczorajszym donosiliś-
my o zagadkowym pożarze w ma-

jąktu Mieczysławów gm. hruzdow-
skiej, należącym do sędziego p.
Oskara Winczy. W wyniku pier-
wiastkowego dochodzenia usta-
lono, iż przyczyną pożaru jest —
zbrodnicze podpalenie. W wyniku
dalszego dochodzenia władze śled-
cze zatrzymały dwie osoby, co do

których są silne poszlaki, iż one
to właśnie były sprawcami pod-
palenia.

Gdyby przypuszczenie okazało
się słusznem, zatrzymani staną
przed sądem dorąźnym. Dalsze
dochodzenie prowadzone jest pod
osobistem kierownictwem  pod-
prokuratora Sądu Okręgowego w
Głębokiem.

Wykrycie tabryczki iałszywego bilonu.

Organa policyjne wpadły na
trop fabryczki fałszywych monet
50 gr. i 1 zł. Fabryczka mieściła
się w domu Ignacego Lusina,
mieszkańca wsi Pućki gm. pio-
trowskiej. Falsyfikaty puszczane
były w obieg na terenie Nowo-
gródczyznyi Wileńszczyzny przez

specjalnych  kolporterów. Ww
związku z tem aresztowana Jė-
zeła Fimca, Adama Łosiana, A-
brahama Kuznera i I. Łusina wraz
z jego synem Stanisławem. Pod-
czas przeprowadzonej rewizji zna-
leziono przyrządy, służące do
podrabiania monet.

Pożar od pioruna w Konwaliszkach.
Dnia 18 b. m. między godziną

22 i 24 przeciągnęła nad miastecz-
kiem Konwaliszki i okolicą, pow.
Oszmiański, silna burza z pioru-
nami, podczas której od uderzenia

z udzia-
łem

W „sobotę I niedzielę o godz. 2ej

pioruna spaliła się doszczętnie
stodoła ze zbiorami we wsi Bo-
ciany tegoż powiatu, należąca do
Bronisława Markiela.

 

ё (P.), 4)Trojanowski (Ek

wanżowy mistrza Wilna 1 p. p. leg.

z Makabi.
Jest również na dzisiaj wy-

znaczony wyścig pływacki z We-
rek do Wilna, ale organizowanie
przy dzisiejszej temperaturze wo-
dy zawodów pływackich na dy-
stansie 8 kilometrów uważać na-
leży chyba tylko za żart. Sport
wileński zyska na tem, jeżeli ta
oryginalna impreza nie odbędzie
się, bo chociaż w Warszawie od-
bywają się wyścigi przy za-
marzniętej wodzie, to jednak mają
one inny charakter. Jeżeli Wilno
chce konkurować pod tym wzglę-
dem z Warszawą, to lepiej jeszcze
troszkę zaczekać, a rzeczywiście

będziemy mieli nielada sensację,
tylko niewiadomo, czy znajdą się
amatorzy.

Pierwszy dzień meczu
Czechosłowacja — Polska
3723 pkt. : 351: pkt.

Wczoraj w Pradze rozpoczął
się 6 z rzędu międzypaństwowy

mecz lekkoatletyczny między Pol-
ską a Czechosłowacją.

Po pierwszym dniu prowadzi
Czechosłowacja. Wyniki naogół
są b. dobre, a na uwagę w pierw-
szym rzędzie zasługuje rekord
światowy w rzucie kulą. Douda
(Czechosłowacja) w pojedynku z
Heljaszem osiągnął wspaniałą od-
ległość 16 mtr. 20 cm.

Polskę prześladował pech, bo
zdyskwalifikowano całkiem szta-
fetę za złą zmianę pałeczek
i w ten sposób Polska dała się
wyprzedzić Czechosłowacji w
pierwszym dniu, ale jest nadzieja,

iż lekkoatletom naszym uda się
dzisiaj zdobyć przewagę i wygrać
mecz.

Wyniki zawodów były nastę-
pujące:

100 mtr. — 1) Heyduk (Cz.)
11,2 sek,, 2) Engel (Cz.), 3) Czysz

Wyraź-
nie GGże iaisnasi za”

wodnicy w słabej są formie i za-
wiedli nasze oczekiwania, bo
11,2 sek. uważać należy za czas
słaby,

110 przez płotki wygrał Nowo-
sielski (P.) 15,7 sek. przed Jan-
derym (Cz.) i Komakiem. Urato-
wał więc sytuację Nowosielski,
ale zawiódł całkowicie przerekla-
mowany Trojanowski.

460 mtr. wygrywa Fischer (Cz.)
49,9 sek. przed Biniakowskim (P.).

800 mtr. daje nam cenne pun-
kty. Bieg wygrywa Kuźmicki w
czasie 1 min. 59 sek., 2) Maszew-
ski (P.) 1 min. 59,8 sek., 3) Dro-
zda (Cz.).

5600 mtr. wygrał, ma się rozu-
mieć, Kusociński w czasie 15
min. 12 sek. Niespodzianką jest
zajęcie drugiego miejsca przez
Hartlika (P.), który zwyciężył
Koscaka.
W rzucie kulą Douda (Cz.) u-

stanowił nowy rekord światowy
16 mtr. 20 cm. Heljasz (P.) poje-
dynek z Doudą przegrał, ale miał
on 15 mtr. 55 cm. Kluk (P.) z nie-
wiadomych bliżej przyczyn od-
padł od konkurencji.
W skoku wzwyż zwyciężył

nasz olimpijczyk Pławczyk wyso-
kością 185 cm. Drugie miejsce
zajął Niemiec (P.) 180 cm., 3) Zą-
mis (Cz.) 180 cm., 4) Kraki (Cz.)
180 cm. :

Dotychczas prowadziła więc
Polska, ale przez dyskwalifikację
sztafety straciliśmy 6 pkt. (za
drugie miejsce) i przez to sama
prowadzi obecnie Czechosłowacja.

Sztafetę 4X100 mtr. wygrała
zdecydowanie Czechosłowacja w
składzie Engel, Fiszer, Heyduk i
Kminich. Polska przybyła o 6
metrów za Englem, który kończył
sztafetę Czech. Czesi za pierwsze
miejsce w sztafecie otrzymali
10 pkt. (!).

Dziś zatem będziemy mieli w
Pradze dokończenie tego meczu.
W skoku wdal, jak wiemy, star-
tuje Wieczorek,

Czekamy wyników!

 

| 1 detaliczna sprzedaż

DZWIĘK. KINO-
TEATR «PAN» Od godz. 12 do 2 PORANEK superszla-
Ul. WIELKA 42. Tel. 528. gieru śpiewno = dźwiękowego

Jutro wielka premjera! Najnowszy przebój produkcji
lie“ Sylvja SIdney oraz bohater „Szarego Domu",męski
Chester

«ŚPIEWAK NIEZNANY » 30 gr., Parter 40 gr.
„Paramountu* 1932-33 r, Urocza bohaterka „Wielkomiejskich

CUDOTWÓRCA (Wiara czyni cuda), ЕСА
Zjednocz Kop. Górnośl. oka ko-
palnie: Eugenie, Hr. Laura, Dębieńsko, Ma-

WĘGLI i DRZEKI
OPAŁOWEGOlorris w potężnym 100 proc. filmiewielkiej miłości

     

  

 

   

Gabriel EAP A
Nad program: Najnowsze aktualja dźwiękowe. Na 1-szy seans ceny zniżone Początek seansów o godz. 4, 6, 8 I 10,15.

po cenach niskich: Balkon

Ostatnie2dni! Super-przebój europejskiej produkcji i 1932-33. Arcydzieło, które poruszyło publiczność całego świeta. -№]- tylda, Agi adne Mysłowice, «C E N T R 0 0 P A Ł»
ł a na.

Kno”HELIOS" Zita«kasaciuka drygida Heln, SKT Juaje”doby sbedrejp.Bs 52 « D E M 0 N M I- Wagonowo i od jednej tonny w szczelnie Zamkowa 18 Wilno Tel. 17-90.

Teatr99 LOS Cl», 24 program: POGRZEB S. p. por. ZWIRKI I. inż. WIGURY MARSZAŁEK PIŁSUDSKI na|| zmkniętych I zaplombowanych wozach GER ZSS
ul. Wileńska 38. « święcie 1 p. p. w Wilnie i najnowsze tygodniki „Paramountu* i Pata. Początek seansów o godz. ostarczo PLAN IN A POKÓJ duży, jasny, u-

4, 6, 8 i 10,15. —Na1-szy seans cenyzniżone. M. DEULL WILNO. y, jasny,

 

LAIDOS NASA SETTATSIATTAT

W tych dniach SUKCES SEZONU! Najnowszy artystyczny przebój dźwiękowy wytw.

MIŁOŚĆ DONSKIEGO KOZAKA
DŹWIĘKOWY

xmo. HE LI OS»
ullca Wlieńska 38, tel. 925.

 

оё ко-
WE CASINOį

Wielka 41. tal. 15-14

 

zmoranrz „O TILOWI"||;
WIBLKA 36.

 

USD E PELESSSLÓDZZBADA PAD DDS006ZERA 0TA

KURSY MATURYCZNE i DOKSZTAŁCAJĄCE

„WIEDZA”
1ULicA STUDENCKA 14, I. p.

prowadzą ustne lekcje na kursach zbiorowych w Krakowie, oraz przy-
gotowują w dredze korespondencji, zapomocą świeżo, przez fachowych
profesorów opracowanych skryptów, wskazówek, programów i tematów,

KURSY POWYŻSZE DZIELĄ SIĘ NA:
czny gimnazjum wszystkich typów i semin. naucz.

   
    

  

  

   
   

  

   

  

  

1. Kurs matu!
2. Kurs średni 5-ta i 6-ta kl. gimn.

=Ze materjału

Na kursach

jak również bogatą bibljotekę.

z kryzysem c

DO POMNIKÓW WIECZNE FOTOGR.| |
BR. BUTKOWSCY,

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

upozow., wsz. nowości.

  

 

ZAKŁAD

D-ra med.

Dziś zupełnie nowe rewelacyjne dźwiękowe
arcydzieło w-g powieści Dostojewskiego
l Ozep Wersja francuska.

3. Kurs niższy w zakresie 4-ch kl. gimn.
4. Kurs 7-mlu klas szkoły powszechnej.
UWAGA: Uczniowie kursów korespondencyjnych otrzymują co miesi:

ównych przedmiotėw do opracowania,
„WIEDZA'* wykładają najwybitniejsze siły fachowe

krakowskich państwowych szkół średnich.
Do dyspozycji uczniów (-enic) kursów zbiorowych oraz korespon-

dencyjnych posiadamy gabinet przyrodniczy i geograficzno-geologiczny,

Żądać bezpłatnych prospektów.

 

Einsriia

eny zniżone o połowęI!

banie i wanny „AGREST” (dostawaO).
po remoncie i wprowadzen'u miękkiej wody miejskiej

z dniemsgo września b. r. zostaną znów otwarte i będą czynne

w czwartki, piątki i RE
zniżone o

  

 

UROLOGICZNY
301—0 o

  

„SOWKINO* w Moskwie
weg powieści D. Szolochowa „Cichy Don*
brażeńskiej i Iwana Pronowa z udziałem najwybitniejszych

reż. Olgi Preo-

artystów teatrów moskiewskich. Oryginalne pieśni | tańce w wykonaniu dońskich kozaków.

pa IT iii БЕЦЕДТОБ

Dziś! Najnowszy przebój sezonu! Z udziałem niezrównanej bohaterki filmów:
žniczki“, „Droga do raju" I
gwiazdorem humoru francuskiego Lucle-
nem Barouxem. Tytuł tego arcyfilmu

medja dźwiękowa rysunkowa.

„Kongres teńczy"

Nad program!

   naukowego, tematy z 6-clu

-00
EL ›ов w  

-—

PRACA į

Ogrodnik: pszczelarz ze

dniczo pszczelniczą sa-
motny poszukuje posa-
dy od zaraz Jan Mach-
nik Wilno, Rakowa 5/9.

172—0

 886

„Liljanka chce się rozwieść”
Ceny od 25 gr.

 

Bracia Karamazowy

 

„Precz z miłością", „Z rozkazu księ-
Liijan Harvey i <zarującego jej partnera Henry Garata orsz z

potężoy dramat w 12
rosyjskiej. W rol. gl:

  
W.Z.P.Nr.11.

 

doboru odmian ziemi Wileńskiej, o trwa-
łych, odpornych na mrozy podkładkach

MAU

Wileński Sp.
Syndykat Rolniczy
po cenach znacznie obniżonych.

Do 10 sztuk drzewek owocowych do-
dajemy gratisowo byliny. —30

E

skończoną szkołą Ogro= młodzieniec lat 18 z u Młoda inteligentna po“
kończoną Szkołą Powsz
poszukuje jakiejkolwiek
pracy. Dobie referencje
Ponarska 50—1.

szukuje posady gospody-
ni Oferty pod „Gospo-
sia” do Administracji

gr2 „Dz. Wil" 205—1

 

Dwie służące dowszyst-
kiego z dobrą znajomoś-
cią kuchni, mogą być za

inteligentny młody czło-
wiek ukończył

$ NAUKA

SZKOJĘIIS

Nad program:
dźwiękowe: i) Tygodnik Foxa. 2) Ko-

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10,15 w dnie świąt. o 4. 2 е].

 

Doskonałe  dodatk|

ma

akt. z życia arystokracji
Fritz Kortner, Anna Sten

Spiewy cygańskich romansów po rosyjsku wykona Chór Syberyjskich Włóczęgów.
Nejnowsze dodatki dźwiękowe i dodatek rysunkowy Fiejschera.

Lik 1222-2206Ai i a AH ADRESIETRYBAEZOZAO IKA

Pokoju za iekcje fran-
cuskiego, ewentualnie
konwersację, poszukuje
młoda, kwalifikowananau-
czycielka. Oferty w ad-
ministracji dla |. K.

209 0

EGZYSTUJE
Biuro: Jagiellońska 3

OD 1890 R.
Tel 811.

Składy: Kijowska 8 Tel. 959.

 

HS

| LEKARZE
a

Docent Uniwersytatu
5. В.

Dr. Med, MARJAN MIENICKI
po powrocieiprzeprowa-

dzeniu się
Wznowił

przyjęcia chorych skór-
no - wenerycznych
wiieńska 31 m. 2
„9d 4—7 po poł.

306—9
 

Dr. $z. Bernsztejn
tkoroby skórna wene-
ryczna | moczopiciowe

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

Maturzysta z inteligeni:
nej rodziny udziela ko-
repetycji Mostowa || m.
6 (od 8—10 i 15—17.

168 —2

Jeune institutrice fran-
galse parlant anglals dć-
sire poste famiile distin-
guće- Ecrire:  Relgnier
Belvederska 5 u. p. Mil-
ler Warszawa. 303 —1

Niemieckiego lekcji u-
zielam konwersacja.
Wiwulskiego 6c m. 14.

804
 

SZKOŁA
KOSMETYCZNA

Artymińskiego  Warsza-
wa, Nowy Świat 26, da-
jąca prawo otwarcia ga-
binetu _ kosmetycznego,
przyjmuje zapisy. Nieza-
możnym ustępstwa. Pro-
gramy bezpłatnie. Kie-
rownik szkoły Dr. Bor-
kowski. 12—1

Rutynowana nauczyciel-
ka przygotowuje do I, II,
Ii] 1IV kl. gimnazjalnej,
oraz udziela korepetycji.
Adres: Ostrobramska 7
m. 4. 215

SPRAWY
MAJĄTKOWE |
aa
Do sprzedania

NA RATY
działeczki ziemi pod let-
niska po 10 gr. kw metr.

M. nel. Cymbier
WENERYCZNE,SKÓRNE,
MOCZOPŁ. Tel. 15-64.
MICKIEWICZA 12, róg
Tatarskiej, 9—2 | 5—8,

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

=

B-r Zeidowiczowa
kobiece, weneryczne,
dróg mocz, prz. 12—2
1 4—%6. ul. Mickiewicza 24.

704—0

Dr. WOLFSON
CHOR. WENERYCZNE,
MOCZOPŁ. I SKÓRNE

ul. Wiiańska 1,
tel. 10,67 8—1 i 4—8 w
SLITRIZ

AXUSZERKi
—TTTYTTETTTTTTTLT-

AKUSZERKA
MARJA,

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

WZP69

 

 

AKUSZERKA
šMIALOWSKA

przeprowadziła się.

Mickiewicza 4, m. 6.

Tamże gabinet kosme-
tyczny poprawia cerę, u-
suwa brodawki, kurzajki
i wąśry. 702—0

Sprzedaję dom
ogrodem 6000 mtr*

Eo ów0 nadaje się na
letnisko i mieszkanie zl-

 

mowe dowiedzieć się
przy ul. Zawsinej 4 m. 4

150—1

 MAMAŁYGĘ
świeżą polecają

B-cla Gołęblowscy
ul. Trecka 3. 5

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

104—2

SKŁAD
Fortapianów

Pianin, |
Fisharmocji

K. DĄBROWSKA
(F-ma istnieje od r. 1874)
Wilno,ul. Niemiecka3m.1i

702—24

Ksiąžki kupuje, zamienia,

 

wypożycza i przyjmuje
w. komis Antykwarjat
Wileński Dominikańska
14. Zmiana wystawy co
3 dni ze z niżką cen od
50 do 90%/0 rabatu 209

Do socodaśić niedrogo
otomana,  lustro - tremo
mahoniowe, lampy do
salonu, sypialni, etażer-
ka, wieszadła, krzesła.
Oglądać Mickiewicza 22
m. 17. od 12—6 210
 

z powoda wyjazdu sprze
dam 2 drewniane domy
dochodowe 9 miesz. zie-

zupełnie
nowe
(wielo-
letnia
gwaran
cja) zł.

1.200. Ki-
R": 4. H. Abelow.

°

Fortepian gabinetowy
tanio do sprzedania ul.
Rzeczna 12 m. 15 (Za-

kret), 162

Garnitur mebli miękkich
biurko, ronale miedziane
sprzedam. Ul. Piaskowa
1 m. 2. 22i

Dom z dužym ogrodem
przy ul. Antokolssieį 96
do sprzedania tanio.
Tamże mieszkanie. Wia-
domość Cąbrowskiego
10—1, 242

Dom dochodowy w
centrum  skanalizowany
do sprzedania. Informacje
Ludwisarska 1—12. 216

Do sprzedania skiep
spożywczy z całem urzą
azeniem ul. Beliny 5.

172

BRAASEREEBCZOSRAÓASZACECK

; Mieszkania
ё i pokoje

Pokój do wynajęcia dla
samotnej, tanio ul. Koś:
ciuszki 14—10 o g. 3—4

186—0

Mieszkania do wynaję-
cia od zaraz 3 4,516
pokojowe z wygodami
Ofiarna 2—Dozorca.

182-a—0

Mieszkania do wynaję-
ca od zaraz 2 i 3 poko
jowe z wygodami Kra
kowska 51—dozorca,

182—0
mia własna. Nowomiejski “
zauł. Nr. 4. 207—1

 

Plac do sprzedania dział:
kami na bardzo dogod.
nych warunkach. Kalwa-
ryjska 132. Dowiedzieć
się Wielka 33—1 (2—5).

170—3

 

Sprzadaje się fortepian
Schródera półkoncerto»
wy (krótki) w dobrym
stanie niedrogo. Dowie-
dzieć się ul. Kasztanowa
3 m. 9 od 11do5ej.

188—0
kza ад

Pianino
do sprzedania Mickiawi-

Mieszkanie 7 pokoi z
wszystk. wygodami na II
piętrze do wynajęcia. Do-
wiedzieć się ul. Kalwa-
ryjska, 11 m. 4 208—2

MIESZKANIE
4 pokoje z wygodami
Dąbrowskiego 7. 202

Mieszkanie 5-cio pokojo-
we, świeżo odremonto-
wane do wynajęcia ul.
Wiłkomierska 11. 193

Umeblowane 1—2 poko-
je, ciepłe, jasne z uży-
walnością łazienki, wy-
daje się dla samotnych.

meblowany z osobnem
wejściem i wszystkiemi
wygodami tanio do wy-
najęcia dla osoby inteli-
gentnej. Zwierzyniec ul.
Miła 13 m. 1. 195—1

MIESZKANIE 2 pok. z

kuchnią i elektryczno-
ścią do wynajęcia pl. św.

Piotra i Pawła 3 m. 4.

MIESZKANIE pokój z
kuchnią i przedpokój su-

 

 

che, słoneczne, ulica

Prosta 3, (po  Nowo-

gródzkiej).
 

Mieszkania do wynajęcia
3-ch pokojowe i 2-ch po-
kojowe z kuchnią. Letnia
10 (w końcu ulicy Za-

kretowej).
 

Mieszkanie do wynajęcia
3 pokoje z kuchnią. So-
snowa Nr. 16. 203

Mieszkanie 3 i 2 pok.
suche, słoneczne, balkon,
zauł, Warszawski — (га
Żelazn. mostem) 5—1,

206—1

Do wynajęcia 1—2 po-
koje można z używal-
nością salonu i obiadami.
Mickiewicza 11 m. 8 róś
Orzeszkowej. 204—1

Pokój duży (salon) bez
umeblowania do wynaję-
cia. Zygmuntowska 18
m. 4. Oglądać od 4
do 5. 212

 

2 duże ładne umeblowa-
ne pokoje do odnajęcia.
Mickiewicza 31 m. 4, 211

Eleganckie 6 pok. miesz-
kanie do wynajęcia, su-
che, słoneczne teraz od-
remontowane, ze wszel-
kiemi nowoczesnemi wy-
godami w ładnym domu.
UL T. Zana 7 m. 4 213

Mieszka
4 duże pokoje — przed-
pokój korytarzyk | ku-
chnia cena 80 zł. do wy»
najęcia.— Ulica Zygmun-
towska Nr. 8 dowiedzieć
się u dozoręy domu.

9733-0 o

 

 

Mieszkania
z 2, 3 i 4 pokoi ze
wszelklemi wygodami (ła-
zienka, water) do wyna-
jęcia. Plac Metropolital-
ny, 3 obok ogrodu Ber-
nardyńsk. Tel. 11 se

—0 o
 Na życzenie obiady. Por-

towa 23—24, 201

 

  

 

   

cza 33 m. 4 gdzie Apta-
ka Jundziłła. 336—0

Tanio sprzedam plac
678 sążni kw. Żelazna
Chatka 27. Informacje
Zawalna 16 sklep spo-
żywczy Markuna. 146 0

Niebywała

handlową poszukuje po-
sady. Łaskawe oferty do
Administracji „Dz. Wil.”
pod „Urzędnik”. gr2

nianie do dzieci na wy-
jazd lub tutaj poszukują
odpowiedniego miejsca,
referencje poważne. Ad-
res: S-ta Jerski 6 — 3.

grz

oraz centrum z budyn-
kami przy szosie Wilno—
Warszawa. M

Uczenica wyższego kur-
su Konserwatorjum Wi-
leńskiego tanio udziela
lekcyj muzyki. Adres w
Administracji Dz. Wil.

197--0

Do wynajęcia mieszka-
nie z 3 pokoi | kuchni
ul. Sawicz 16—10. 218-0

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

CHOROBY NEREK, z I DRÓG
MOCZOPŁCIOWYCH

Komfortowe pokoje pojedyńcze i wspólne.
PTI OPAOIEJ

 

Sprzedaż
RĘZUEE;ZTEDORZÓWECZZSZĘ,

Dom nowy
z placem na Zwierzyńcu
do sprzedania. Dow. ul.
Stara 43 u właściciela.

9754—2

3 pok. mieszkanie w o-
grodzie, z 2 balkonami i
wyśgodami. Dla solidnej,

niedużej rodziny. Jasna kojowe mieszkania w
15 (Zwierzyniec), 198 domu Nr. 11 przy ul.

- Lwowskiej. 223-0 o
Pokój RRIOWADY z } #
wygodami, teiefonem do

okazja wynajęcia.
taniego kupna ubrań, ska 20 m. 5.- 213-00 szych Kalwaryjska 35—!.
mebli, kas ogniotrw. fu- gr—2

do ter,biżuterj! 1t. p. z po- Pokój -
Motocykl okazyjnie
sprzedania. Ludwisarską wodu likw. lombardu Bi- do wynajęcia S-to Jer- dla

iłko-Warszt. « skupia 4 tel. 14-10 od : POKÓJ wspėln

HD mówisz Zie IGTEZYC Bo e| © g ski zaul. d. 3, sA: ы Anisanei
gr

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Mostowa 1, * Z Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAW МЕСТЕСКИ,

sucha, zdrowotna, wyso-
ko położona,
sosnowemi lasami  Do-
jazd na miejsce autobu-
sem o 45 minut prawie
co godzina. Kościół świa-
tło elektryczne, telefon,

O
O
"

otoczona

 

Do wynajęcia 5 i 3 po-

 

Zredukowana wycho*
wawczyni Seminarjum,
znająca Niemiecki i go-
spodarstwo domowe, po-
szukuje zajęcia w domu
prywatnym lub instytucji
publicznej. Pierwszorzęd-
ne referencje. Oferty
sub. „Wychowaczyni“ do
Administracji. 196

 

Polecamy bardzo gorą-
co inteligentną młodą pa-
nienkę umiejącą pisać
na maszynie, poszukują-
cą posady za skromnem
wynagrodzeniem. Infor-

Absolwentka Seminzr-
Ea EE u

zielać będzie korepe-„JJ
tycyj (może do 2 ga dzie- Rozk ZEK
©!) м zakresie 3 ch kias,
za mieszkanie i obiady. Bane1,m Wilno,
Łaskawe oferty do Ad-
ministracji „Dz. Wil." pod
„Absolwentka“. 335—3

 

Poszukujemz Tokarni precyzyjnej 1'|, me-

trowej z napędem elektrycznym lub bez. Prąd

zmienny, 220, wysokość kłów najmniej 350
1 wyciskiem do toczenia tarcz do 600 mm. Т-мо
Miejskiej | Międzymiastowej Komunikacji Auto- macji udziela Admini-
busowej w Wilnie, ul. Jagiellońska 8 m. 15. stracja „Dz. Wil.* między

907/V1—0 o 10—3 g. gr?

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

Pokój do wynajęcia dla
Zygmuntow-pań lub uczni-niekl. młod-
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