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Opłata pocztowa uiszczone ryczaliam

Rok XVI,

DZIENN
Wilno, Niedziela 2 października 1932 r.
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"REDAKCJA | ADMINISTRACJA Wilno, Mostowa 1. Telefon Radakcji |
Administracji | Drukarni 12-44. Radakcja stwarta od 11 do 16 | od |
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Cena numeru 2U_ gr.

Nr. 244

 PREMUMERATA: miesięczna 4 zł., z odneszenićg ! przesyłką pozatową

wtekscie(6
tekstem

z 8 3.
OGŁOSZENIA: 1a wiersz mim. przed tekstem |
tekstem (16 łamewe)
cyfrowa, skomplikowane | x zastrzeżeniem drożej. Terminyśreka mega być przez Róminerację śowełnie zmieniane. 3

onto czekowe w P. K. O. Nr. 60167.

po 2 $., nekrelogi przed

ойв

Sr.
gr. Ogłoszenie

  

DO Mr. DZISIEJSZEGO ZAŁĄCZAMY NASZ BEZPŁATNY DODATEK NIEDZIELNY p. © ZYCIE.

AE
Z ABRAMOWIiCZÓW

LUDWIKA ZAJĄCZKOWSKA
wdowa po $.p. Aleksandrze

opatrzona $.S. Sakramentami, po długich I ciężkich cierpieniach
zmarła dn. 1 października 1932 r. przeżywszy 72 lata

Eksportacja z domu żałoby, (Wielka Pohulanka, 32 m. 1) do ko-
ścioła Najświętszego Serca Jezusowego odbędzie się w niedzielę dn 2
pażdziernika, o g. 6 po południu.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w tymże kościele w poniedziałek
dn. 3-X r. b. o g. 10 rano, poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok na
cmentarz Rossa.

©О czem zawiadamieją pogrążeni w głębokiem smutku.
mzA Siostry, Wnuk!I Rodzina. ;

Komunalna Kasa 0

  
 

m. Wiina

327, 343, 777, 919, 1892, 1944, 1961, 2056, 3327, 4446
Jednocześnie podaje się do wiadomości osób pragnących brać

udział w następnem losowaniu dnia 1 kwietnia 1933 r, że do tego
losowania będą dopuszczone również książeczki wydane przez Komu-
nalną Kasę Oszczędności m. Wilna do dnia 15 października 1932 r.

(7) Józef Korolec
Prezes Zarządu K. K. O. m. Wilna.
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sza. $0:em. Zł. 4.40 mtr.lama
r WO „ 570 ,iorieta gładka „

panama szer. 140 cm. zł. 15.
oraz inne gładkie i

tylko u

„BRACI JABŁKOWSKICH''„j$.
WILNO, MICKIEWICZA 18

NASZE OKAZJE: Suknia wizytowa w modnych kolorach zł. 34,—
garnitur wizytowy marengo
jesionka męska na podszewce

WYSYŁAMY PACZKI DO Z. 5. R. R. (ROSJA).

 

ości w welnach
NA SUKNIE WIZYTOWE w modnych kolorach:

| Žoriata djagonał szer. 100 cm. 2. 7.80
Koronka wełniana „ 130 „ „00

NA PALTĄ JESIENNE i ZIMOWE
| iorżeta djagonal szer. 140 cm. Zł. 15.40

przerabriane

NOWE MODELE jesienne i zimowe

okryć damskich, kapeluszy filcowych,
berecików, torebek, swetrów i pulowerów

BOGATY WYBÓR
Jedwabi, weiwetów, flanelet, firanek, kap, narzut I bielizny

oraz resztek wełnianych, jedwabnych i bawełnianych

$p.

 

Akademickie CZAPKI przepisowe, w-g wymaganego wzoru,
* są do nabycia w firmie:

„Polska Pracownia Czapel i Kapeldgzy”
832—1 o UL. WILEŃSKA 10.

Protesty prasy francuskiej.
Przeciw napastliwym wywodom Neuratha.

PARYŻ (Pat). Wczorajszy wy-
wiad niemieckiego ministra spraw
zagranicznych wywołał w Paryżu,
jak i w Genewie, niekorzystne
wrażenie. Prasa paryska prote-
stuje energicznie przeciwko na-
pastliwemu tonowi oświadczenia
ministra spraw zagranicznych Rze-

szy, zaznaczając, iż słowa jego
zdradzają chęć przerwania wszel-
kich rokowań na temat rozbroje-
nia, aby uniknąć w len sposób
ankiety w sprawie tajnych zbro-
jeń Niemiec, do czego, zdaniem
pism, niewątpiiwieby doszło,

KRWAWE STARCIA W WiEDNIU,
WIEDEŃ (Pat). Z okazji od-

bywającego się tu zjazdu stron-
nictwa narodowo-socjalistycznego
doszło wczoraj na ulicach miasta
do krwawych starć pomiędzy so-
cjal-demokratami a narodowymi
socjalistami. W wyniku tych zajść
około 20 osób odniosło ciężkie

rany, w tem 6 funkcjonarjuszy po-
licji. Liczba lekko rannych nie
da się ustalić, ponieważ towarzy-
sze partyjni zabierali ich do włas-
nych wozów sanitarnych,

Aresztowano kilkaset osób,
należących przeważnie do stron-
nictwa socjal-demokratycznego.

,Pogiąd sowiecki na zmiany w Angiji.
MOSKWA (Pat). „Prawda“,

omawiając rekonstrukcję gabinetu
angielskiego, uważa ją za skutek
zaostrzającego się kryzysu gospo-
arczego w Anglji, wyrażającego

się w spadku produkcji węgla i
metali, we wzroście bezrobocia,
które obliczają na 3400 tysięcy i
w zagrożeniu równowagi budże-
towej, Konsiatując w gabinecie

c Donalda, wzrost elementu
onserwatywnego, „Prawda prze-

Widuje dalsze obniżenie stopy ży-

ciowej mas pracujących, wskazu-
jąc na zaostrzenie się walki kla-
sowej, jak strajki górników i włó-
kniarzy. Zdaniem pisma, wzmoc-
nienie wpływów zwolenników
protekcjonizmu może wywołać po-
ważne rozdźwięki angielsko-ame-
rykańskie. Przesilenie gabinetowe
„Prawda“ uważa za częściowo
spowodowane  zaostrzeniem się
przeciwieństw pomiędzy wieikie-
mi mocarstwami,

Rożwój lotnictwa sporiowego w Niemczech.
BERLIN (Pat). W związku z

otwarciem niemieckiej wystawy
otniczej w Berlinie zamieszcza
uBoersen Kurier" wywiad z. mini-
strem komunikacji Rzeszy, który,
wskazując na niezwykle silny roz-
Wwój sporiowego lotnictwa w
Niemczech. rzypisuje to zjawiskożywiółów ; przypisuj zj

owej woli narodu, Minister

zaprzecza, jakoby rząd niemiecki
finansował iotnictwo sportowe.
Minister wyraził przypuszczenie,
że obecna wystawa lotnicza w Ber.
linie pouczy zagranicę, iż naród,
który posiada taką zdolność dzia-
łania, jak Niemcy, nie zniesie
trwałych ograniczeń,

SZCZĘUNOŚCI
podaje do wiadomości posiadaczy wkładów oszczędnościowych w Ka-
Sie, że w losowaniu odbytem w dniu 1 października 1932 r. wygrane
po500zł. (pięćset złotych) każda, padły na następujące numery:

1 49— i
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Drobne wiadomości.
Katastrofa wodnopłatowca.

TRIEST, (Pat).  Wodnopiato-
wiec, kursujący na linji Triest—
Wenecja, wskutek gwałtownego
cyklonu zmuszony był opuścić
się w pobliżu Grado, co spowo-
dowało katastrofę. Pasażer i me-
chanik ponieśli śmierć na miej-
scu. Pierwszy pilot i jeden z pa-
sażerów zostali ciężko ranni, a
drugi pilot i radjotelegrafista od-
nieśli lżejsze obrażenia.

Wielki samolot sowiecki.

MOSKWA, (Pat). 40 osobowy
samolot sowiecki „Ant 14” po-
wrócił z Charkowa, odbywając lot
w 4 godziny 40 min.

 
 

 

NAWET NAJLEPSZA PRZYJACIÓŁKA

NIE ZDRADZI TAJEMNICY, ŻE
SWĄ PIĘKNĄ CERĘ ZAWDZIĘCZA

HIGIĘNICZNYM KOSMETYKOM

D: J. ŚWITALSKIEJ

Powrót premiera.
WARSZAWA, (Pat). Prezes Ra-

dy Ministrów p. Aleksander Pry-
stor powrócił 1 paźdz. w godzi:
nach popoludniowych z Druskie-
nik do Warszawy.

 

 

ai isia

Nowy rekord lotnictwa polskiego,
ustanowił inż. Drzewiecki.

WARSZAWA (Pat). W dn. 1.X.
w godzinach popołudniowych, wo-
bec członków komisji sportowej
Aeroklubu R. P. inż. Grzeszczyka
i inż. Polturaka, zostały otwarte
barograly samolotu, na którym
inż. Drzewiecki w dniu wczoraj-
szym zaatakował międzynarodowy
rekord wysokości w grupie II ka-
tegorji samolotów turystycznych.

Barograty wykazały wysokość
około 6500 m., jednak w/g obli-
czeń, przeprowadzonych w Insty-

tucie Badań Technicznych Lot-
nictwa przy zastosowaniu spe-
cjalnych międzynarodowych norm
wysokości, ustalono, że wnoszony
przez Polskę do zatwierdzenia
międzynarodowy rekord wysoko-
ści wynosić będzie 6023 m. Nowo-
ustalony przez lotnika polskiego
inż Drzewieckiego międzynarodo-
wy rekord wysokości przewyższa
dotychczasowy rekord lotnika
francuskiego Reginensi z 1931 r.,
o przeszło 700 metrów.

„Wręczenie nagród zdobytych przez
$. p. Żwirkęi Wigurę,

BERLIN (Pat.) Wręczenie zdo-
bytych przez lotników polskich
podczas tegorocznego challenge
u nagród odbyło się bardzo uro-
czyście w siedzibie Feroklubu
Niemieckiego. Podczas przyjęcia
na cześć delegatów „Polskiego
Aeroklubu mjr. Kwiecińskiego i
kpt—pilota Skarzyńskiego wygło-
sit przemówienie prezes Aero-
klubu Niemieckiego mjr Koehler,
który w  podnioslych słowach
uczcii pamięć bohaterskich lotni-

ków Zwirki i Wigury, zwycięzców
konkursu, którym nis sądzone
było odebrać zdobytych nagród
osobiście. Przemówienia mjr.
Koehlera zebrani wysłuchali sto-
jąc. Na uroczystości obecni byli
wszyscy lotnicy niemieccy, bio-
rący udział w raidzie z Morzi-
kiem, Possem i Seidemannem
na czele przedstawiciela m-stwa
komunikecji, nadburmistrz dr.
Sahm i wielu ianych.

 

L) NiE JESTEM PIĘKNA!
Mogę być jednak elegancką, gdy dobiorę soble sweterek,

ładną apaszkę i najmodniejsze rękawiczki

w POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ

FRANCISZKA FRLICZKI
Zamkowa 9 tel. 6-46.

0-lecle Wileńskiej Straży Ognidej
Dziś wileńska Straż Ogniowa

obchodzi jubiieusz 130-lecia, jako
organizacji nowożytnej, powołanej
do niesienia pomocy na wypadek
pożaru. Wilno, które w dziejach
swoich kilkakrotnie ulegało wiel-
kim pożarom, nie miało zorgani-
zowanej pomocy na wypadek
klęski ogniowej. Ratunek niosło
pospólstwo narzędziami  dostar-
czonemi przez Magistrat. Dopiero
w r. 1802 powstaje straż ogniowa,
zorganizowana na wzór zagra:
niczny.

Odnośny dokument brzmi, jak
następuje:

Działo się ua ratuszu wileńskim na

Sesji generalnej 3-ch stanów miasta

roku 1802, miesiąca maja 26 dnia.

Porządek utrzymania narzędzi ognio-

wych jako jest w obowiązku wszystkich

miast rzędnych, tak też tutejszego mia-

sta, Magistrat, usiłując naczynia ogniowe

mieć w najlepszym porządku; potrzeb-

nych do dyrygowania maystrów, jako
to; dwóch szpric-meystrów postanowił.

Aż dotąd praktykowany ratunek od
ognia, nie mógł swemu zamiarowi sku-

tecznie odpowieczieć, z racji najpryncy-

palnieyszey, iż rozmaici ludzie chodząc

koło narzędzi ogniowych, i onemi czasu

wydarzonego ognia robiąc, więcej w na-

czyniach szkody, niżeli skutku z pracy,

przynoszą; potrzeba więc wypada do

narzędzi ogniowych miejskich mieć lu-

dzi jednych, stałych i tak uregulowa-

nych, aby nie czyniąc żadnego zamiesza-

nia i sporu czasu już potrzeby, każdy

wiedział, do czego przynależy, i swą
czynnością do której jest przeznaczony,

podług obowiązku swego zajął się: A ta-

kim sposobem urządzony lud w przy-

padkach (Broń Boże) ognia: zawsze sku-

teczniejszy w małej liczbie, aniżeli zbiór

tłumu naylicznieyszego, uczyni pomoc.

1 dlatego, ażeby obrona wydarzających

Zatonięcie statku polskiego.
WARSZAWA. (Pat). Dziś w nocy koło Goeteborga zatonął

statek handlowy „Niemen”, własność Żeglugi Polskiej, a to
wskutek zderzenie z drugim okrętem nieustalonej jeszcze
przynależności państwowej. Zaloga statku po 8 minutach ura-
towana. Statek wiózł łedunek węgla i był ubezpieczony.

——

STOKHOLM (Pat). O szczegó-
iach katastrciy Niemna donoszą:
W chwili katastroiy kapitan
„Niemna“ znajdował się na most-
ku kapitańskim. Noc była mglista,
padai deszcz. Morze było bardzo
wzburzone. Ukoło godziny 3 ka-
pitan zauważyli nagle w odiegłości
45 metrów statek, zbliżający się
z wielką szybkością, W chwilę
poiem nastąpiło gwałtowne zde-
rzenie. Dziób statku „Lahwilł* u-
derzyi „Niemen* niemal w sam

środek, wybijając wielką dziurę,
przez kiorą wdariy się natych-
miast strumienie wody. Pozatem
jeden z imasztów „Niemna złamał
się, niszcząc aparat radjowy. Ka-
pitan, zrzucony przy zderzeniu z
mostku, zostai zraniony w rękę,
niemniej jednak zadzwonił natych-
miast na alarm, wzywając załogę
na pokład. Rzucono się do spusz-
czania icdzi ratunkowych. Wię-
kszość członków załogi była pra-
wie naga i starała się oddalić jak

VERSLASAONZAETZKERRRC2OZDOBA

| W. SZKOLI: KOEDUKACYJNEJ

M. JEWICZOWEJ,
. Jagiellońska 8 —П piętro,

sacjonalne przygotowanie do szkół
średnich, syst. indywidualny, jęz. fran-

jcuski. Lokat luksusowy, „słoneczny,
seb: Opłala miesięczna od 15
do 25 zł. 299—0

SrSiaNTA i,

najszybciej od parowca, aby uni-
knąć wciągnięcia przez wodę, gdy
parowiec zacznie tonąć. „Niemen
zatonął w 7 minut po zderzeniu.
Załoga, wiosłując, utrzymała się
па morzu w ciągu 7 godzin, przy
bardzo wielkiej fali. Zauważona
wreszcie została przez parowiec
szwedzki „KronprincessaMarga-
reia". Dwa inne parowce prze-
szły opodal, nie zauważywszy ra-
kiet, wypuszczanych przez rozbit-
ków. Rozbitkowie zostali wyra-
towani przez marynarzy „Kron-
princessa Margareta*, przyczem
okazało się, że wielu z pośród
rozbitków jest rannych, nie wia-
domo jednak dotychczas, czy rany
te są poważne.

lanieranie,2 Kóyh ni
MUM

Min. Poczt i Telegrafów zamie-
rzało w ostatnich czasach obniżyć
tarylę pocztowa do norm poprzed-
nich, z uwagi na to, że obowiązu-
jące w Polsce opłaty pocztowe są
niemal najdroższe w Europie.

Obecnie — jak informują а-
gencję Press — „czynniki powoła-
ne' stoją na sianowisku, że ogól-
ne kształtowanie się konjunktury
w kraju nie pozwala
przeprowadzenie
pocztowej.

narazie na

obniżki taryły

 

kowa skarga ukraińska w Lidze Narodów
GENEWA (Pat.) Jak słychać,

do sekretarjatu Ligi Narodów
wpłynęła petycja ukraińska w
sprawie kooperatyw kreiriskich na
Wołyniu, Pani Milena Rudnicka,
rozwijające na terenie Genewy

działalność antypolska, pizyjęta
została wczoraj przez ;przewodni:
czącego Rady Ligi de Valerę.
Należy przypuszczeć, że wizyta
pani Rudnickiej pozostaje w związ-
ku z nową petycją ukraińską.

STOKHOLM (Pat). Agencja
szwedzka donosi w uzupełnieniu
poprzedniej wiadomości o zato-
nieęciu „Niemna“, że z parowcem
polskim zderzył się 4-masztowiec
fiński" „Lahwiil*, idący z Mari-
chamm. Załoga zatopionego stat-
ku została odstawiona do Goete-
borga.  „Lahwill“ został lekko
uszkodzony na dziobie.
WRENZCŁNTOZARSZEDĄ"0KOŃ RED WÓD TCA

Pogłoski 0 zmianach w rządzie,
Pogłoski o zmianach w rządzie,
W poniedziałek powrócić ma

do Warszawy po kilkutygodnio-
wym pobycie w  Druskienikach
prezes Rady zninistrów, płk. Pry-
stor. Po jego przyjeździe nastąpi
niezawodnie pewne ożywienie ży-
cia politycznego. Zbierze się Ra-
da ministrów 1 uchwali szereg u-
staw, przygotowanych przez po-
szczególne ministerstwa, poczem
ustawy te ogłoszone będą drogą
dekretu Prezydenta  Rzeczypo-
spolitej w wyzyskaniu pełnomoc-
nictw ważnych do chwili zwoła-
nia sesji sejmowej, W. kołach po-
litycznych krążą tymczasem —
jak donosi prasa warszawska —
liczne pogłoski na temat nastąpić
mających zmian w gabinecie, a w
różnych kombinacjach powtarza
się coraz częściej nazwisko obec-
nego wiceministra spraw zagra-
nicznych, płk. Beka. Mówią też,
że człowiekiem „przyszłości' jest
mjr. Reichman. Obecnie, jak do-
niosło „ABC”, został on przydzie-
lony do departamentu obrotu pie-
niężnego ministerstwa skarbu.
Niebawem, wedle pogłosek, ma
Ka

się przypadkach ognia — skutkiem sa-

mym w ocaleniu domów i majątków tak

własnych jak i bliźnich współobywateli
posługiwała: w tym więc celu naśladując
inne miasta, a mianowicie zagraniczne,

utszymujące sposoby pożarowe: Magi-

strat determinuje:

Tu następuje cały szereg prze-
pisów porządzowych, nagród, kar
it

Akt len, okrywający wielką
chlubą ówczesnych ojców miasta,
podpisali: Florian Bietsch, bur-
mistrz miasta Wilna, Antoni Ger-
man, burmistrz miasta Wilna,
i radni: Józeł Łukiewicz, Leonard
Jocher, Szymon Giec, Jerzy Ko-
złowski, oraz referent m, Wilna
Franciszek Sidorowicz.

Od owej cnwili, kładnącej fun-
damenty wileńsklej Straży Ognio-
wej, przechodziła ona zmienne
koleje wraz z miastem, którego
była najistotniejszą częścią.

Wyzwolenie Wilna z pod obcej
przemocy znalazło zawodową straż
pożarną w stanie opłakanym.
Sprzęt, jaki straż posiadała do
obrony tak dużego miasta, były
to resztki gratów, pozostawione po
rządach okupacyjnych i inwazji
bolszewickiej. Sikawki ręczne
ciężkie, stare i zniszczone, beczki
do wody dziurawe, podwozia roz-
trzęsione, konie najlichsze.

Motoryzacja straży ogniowej
rozpoczęła się dopiero od czasu
objęcia stanowiska komendanta
Straży przez p. Marjana Waligórę, .
b. komendanta jednego z oddzia-
łów straży ogniowej m. Warsza-
wy. Jego inicjatywie, pomysło-
wościi energji zawdzięcza miasto
stan obecny taboru miejskiego.

Wysiłek Magistratu był nie-
znączny. Funduszy dostarczył Po-
wszechny Zakład Ubezpieczeń
(Wzajemnych, a kierownik oddzia-
łu wileńskiego p. Rackiewicz po-
łożył w tym kierunku wielkie za-
sługi, popierając zmotoryzowanie
taboru strażackiego.

Komendant p. Waligóra w war.
sztacie miejskim zbudował prze-
szło 50 proc. obecnego taboru. Nie
potrzebujemy dodawać, że odmło-
dzenie składu personalnego, który
jeszcze niedawno składał się w
80%% z inwalidów, ludzi starych
i bez jakichkciwiek kwalifikacyj
zawodowych, jest również zasługą
obecnego komendanta.
W dniu więc dzisiejszym Wi-

leńskiej Straży Ogniowej i jej
Komendantowi składamy serdecz-
ne życzenia, :

 SROCERA PICZWZPRACZEIBOSYTP

PODWYŻSZENIE PODATKÓW?
Szerokie koła zaalarmowane

zostały ostatnio pogłoską, że w
związku ze zbliżeniem się sesji
sejmowej możliwe jest podwyższe-
nie podatków. W związku z tem
agencja Press zamieszcza komu-«
nikat, że nowe podatki nie są w
tej chwili bynajmniej aktualne.

ZRZESZENIE
ADWOKATÓW - LUDOWCÓW?

W. Warszawie organizuje się
obecnie jeszcze jedno stowarzy-
szenie adwokatów. Będzie to zrze.
szenie grupujące reprezentantów
kierunku politycznego ludowego,
Na czele zrzeszenia mają stanąć

adwokaci  Graliūski, Kiernik i
Szumański.
UniksZIEW WOWYWEOTOZIAZZA

zoslać dyrektorem tego departa-
mentu, a przy sprzyjających wa-
ruūkach otrzyma jeszcze wyższe
stanowisko.
W t. zw. kołach miarodajnych

zapewniają natomiast, że do wio-
sny, tj. do zamknięcia sesji budże-
towej sejmu żadne zmiany w rzą-
dzie nie nastąpią.

KOMUNIKAT ZARZĄDU OKRĘGOWEGO
STRONNICTWA NARODOWEGO W WILNIE

Dala 9 p:źJziernika o godz. 12 i pół w Małej Seli Miejskiej przy ul. Końskiej 1
odbędzie się Zgromadzenie Stronnictwa Narodowego,

w którem wezmą udzisł ezłonkowie Stronnictwa z Wilna oraz zemiejscowi, —
Wstęp za zaproszeniemi imiennemi, które wydeje Sekretarjat Stronnictwa od
godz. 11—3 (Orzeszkcwej 1i). — Presimy meżów zrufania z prowincji o zgła*
szanie się po karty wstępu. — Na Zgromadzenie
stronnie sytuacja polityczna | gospodarcza Pclski,

omówiona zostanie wszech-
— ©bawiązkiem każdegonarodowca jest przybyć na to Zgramadzanie. т

Przemawiać będą posłowie: prof. W. Komarnicki, mec. Jan
Nowodworski z Warszawy i A, Zwierzyński,
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W powodci asacisV
į Mans,

Rozwiązanie Obozu Wielkiej

Pelski na Pomorzu, organizacji li-

czącej około 60 tysięcy członków,

musiało wywołać zrozumiałe po-

ruszenie w społeczeństwie. Strona

prawna tego laktu znajdzie nie-

wątpliwie oświetlenie w odwoła-

riu do władz wyższych od zarzą-
dzenia wojewody Kirtiklisa.

Charakterystyczne jest nato-

miast to, co możnaby nazwać po-

lityką prasy sanacyjnej wobec fak-
tu zamknięcia pomorskiego O. W.

P. Niestychanemi wprost oskarże-

niami stara się oczernić organi-

zację sobie niemiłą, nie cofając

się przed jawnemi kłamstwami i

oszczerstwami. Szeroka polemika,

jaka się stąd wywiązała w prasie

pclskiej, może się stać pożyteczną

iiustracją  mielod, stosowanych

przez pisma sanacyjne.

Prym wiedzie w tej akcji oczer-

niejącej czołowy organ sanacji

„Gazeta Polska". Już w dzień po

rozwiązaniu O. W. P. pojawił się

spis około 30 nazwisk osób, rze-

komo należących do O. W.P.,

którzy mieli być karani za prze-
stępstwa pospolite. Szybkość i

sprawność źródła tej informacji,

zgeneji „Iskra“, poprostu zdumie-

wająca. Co bardziej zastanawia-

jące — to fakt, że dane te wys-
sane są z palca. Niezwłocznie na-

stąpiło kategcryczne zaprzeczenie
b. włodz O. W. P. na Pomorzu.
Mimo to cała prasa sanacyjna, a

ze szczególną lubością konserwa-

tywna powtarza za „Iskrą“ po-
tworne wymysły. Niewątpliwie

każde nazwisso będzie sprawdzo-

ne i kłamstwa zostaną przypieczę-

towane publicznie. Już mamy ich
kilka. Pelpliński „Pielgrzym” pi-

sze naprzykład:

(- „Podano np. że z Felplina ukarani
zostali Górski Jan i Gwizdalski Wilhelm
za opilstwo na 100 zł. grzywny. Jest to

tezczelne kłamstwo. Obydwaj bowiem

wymienieni rozprawę sądową i

wyrokiem prawomocnym zostali uwol-

rieni od winy 1 kary, nałożonej poprze-
dnio w drodze aaministracyjnej. W tym

rzekomym rejestrze podanych jest kilka
osób, które dopiero mają być w stanie

cskarženia za ursz cielesny. Znowu zdo-
łaliśtmy stwierdzić, że wymienieni dotąd

żadnych skarg nie otrzymali i nie

ctrzymają, bo z nikim żadnej awantury,

czy jakiejś sprzeczki nie mieli. I oskar-

żenie ich za jakieś urazy cielesne, jest

wymysłem chorej, a złośliwej wyobraźni

sanacyjnej. Stwicrdzamy dalej, że wielu

z wymienionych pociągnie do odpowie-
dzialności sądowej pisma sanacyjne za
podawanie fałszywych i oszczerczych in-
iormacyj.“

Obok jednak tych zaprzeczeń
i sprostowań dobrą — naszem

zdaniem — byłaby także odpo-

wiedź, polegająca na sporządze-

riu listy, dotyczącej przez sądy
sprawdzonych sprawek pomor-

skich działaczy sanacyjnych. Pra-

sa narodowa cytowała tego już
wiele — przydałoby się jakieś
ogólne zestawienie.

Prasa sanacyjna nie poprzesta-
ła jednak tylko na oczernianiu

O. W.P. na Pomorzu. Tu znowu:

przodująca ta sama „Gazeta Pol-

ska' śpieszy z obszernym wywo-
dem, jak powstał wogóle O. W.P.

ijak bardzo jest szkodliwy (Nr.

269 i 270). Ktokolwiek czyta ten
wywód, widzi odrazu:

1) że jest to wypracowanie,

oparte na doniesieniach jakichś

wywiadowców, którzy posługują
się m. in. zapewnieniami, że na

takiem a takiem ścisłem zebraniu
w obozie narodowym ten a ten
mówił to a to;

„2) że niema w tem wszystkiem,
w powodzi gołosłownej gadaniny,

ani jednego zarzutu ściśle określo-

rego, uchwytnego, opartego na

czemś.

W poszukiwaniu jednak czegoś
uchwytnego zatrzymajmy się na

jakiejś przecież w tem wszystkiem

ścisłej dacie:
„Dn. 20 kwietnia 1929 roku na po-

siedzeniu Zarządu Głównego Str. Naro-

dowego delegat „młodych”, Jaxa-Bąkow-
ski, nakreślił program działania komitetu
głównego „młodych” i scharakteryzował

stosunek „młodych'* do sfer obecnie rzą-

ćzących w Polsce. „Młodzi* — mówił

p Jaxa-Bąkowski — doceniają należycie

grozę wypadków, rozgrywających się w
Polsce, organizują się pośpiesznie, nie
ulękną się walki i zaprotestują czynnie,

w razie zamachu
konstytucji, zamach na demokrację)”
IŁ pm”

To posiedzenie Zarządu Głów-
nego Str. Nar. i te słowa mówcy,
jako jedyna wskazówka dokładna,

micii

zjawiają się dwa razy w obu czę-*-

stanu (oktrojowanie „

Gdy Niemcy zaczęli mówić o

swobodzie zbrojeń, jako o konie-

czności, która sama przez się jest
zrozumiaia, bo przecież musi

być... równość praw między państ-

wami, odpowiedziano im nietylko

u nas, ale także we Francji („Le
Temps“ nr. 25.945): a cóż powie-

dzieć o tem, że niektóre państwa
są związane postanowieniami mię-
dzynarodowemi i nadzorem Rady
Ligi Narodów w sprawie mniejszo-
ści, a inne, międy któremi także
Niemcy, wcale nie? Na zestawie-
nie to, któremu towarzyszyło w gło
sach polskich stwierdzenie, iż tej
nierówności w sprawach mniejszo-
ści zaniedbywać nie można, obru-
szono- się w pismach żydowskich.
W szczegoiności zajął się tą sprawą
ostatnio p. Natan Szwalbe („Nasz
Przegląd” nr. 265), który niewątpli
wie należy do znawców spraw po-
lityki międzynarodowej, a już w
pierwszym rzędzie tych, które bli-
żej dotyczą mniejszości. Otóż stwa
rza to sposobność stwierdzenia, jak
mylne istnieją w najlepiej obezna-
nych z temi sprawami kołach mniej
szości poglądy o bardzo istotnych
postanowieniach.

ASS
Istnieje wielka różnica między

postanowieniami trakłatowemi w
cgraniczeniu zbrojeń niemieckich,
a postanowieniami traktatowemi
o ochronie mniejszości. Wobec te-
go, że zbrojenia Niemiec okazały
się groźne dla pokoju świata, ogra-
niczenia ich są w części 5-tej Tra-
ktatu Wersalskiego bardzo obwa-
rowane na stałe, bo w ogólnych
postanowieniach nie mogą być
zmienione bez zgody wszystkich
podpisujących traktat 26 państw
sprzymierzonych, a w sprawie do-
puszczalnej ilości i jakości broni,
t j. karabinów, armat i t. d, bez
jednomyślnej zgody Rady Ligi.
Tymczasem art. 12-ty traktatu
Głównych Mocarstw z Polską, za-
wierający m. in. postanowienia o
mniejszościach, przewiduje, że po-
stanowienia te mogą być zmienio-

ne, a zatem i uchylone, zwykłą
większością głosów w Radzie Ligi,
co jest szczególnem i wyjątkowem
ułatwieniem bo w Radzie obowią-
zuje naogół jednomyślność.

Na to p. Szwalbe:
„Lecz skoro mniejszości narodowe

potrafią udowodnić, że „les stipulations
des articles prėcėdents“ niedostateczne
ochroniły je przed uciskiem, to mogłaby
powstać zgoła osobliwa „łatwość zmo-
dyfikowania przepisów w kierunku raczej

mniejszości wym.

Powiada zatem p. Szwalbe:
łatwe jest nietylko złagodzenie na
rzecz Polski, lecz także zaostrze-
nie przeciw Polsce.

Jest to błąd i to bardzo duży.
Traktat ten był podpisany przez
Główne Mocarstwa z jednej stro-
ny, a przez Polskę z drugiej i, jak
każdy traktat, może być zmienio-
ny tylko za zgodą podpisujących
z obu stron, Ale właśnie w tym
art. 12-ym Główne Mocarstwa
przelały wyraźnie, osobnem do-
kładnem oświadczeniem, prawa
swe w sprawie zmiany tych po-
stanowień na zwykłą większość
Rady Ligi Polska jednak, jako
druga strona, na nikogo praw

swych nie przelała. Znaczy lo, że
zmiana jakakolwiek może nastą-
pić tylko za zgodą Polski z jednej
strony, a zwykłej większości Ra-
dy Ligi z drugiej strony. O zmianie
bez zgody Polski, a zatem zmia-
nie przeciw Polsce, wogóle mowy
być nie może.

Wyjątkowa ochrona między-
narodowa mniejszości w niektó-
rych tylko państwach jest po-
myślana jako przejściowa do cza-
su ustalenia praw mniejszości we-
wnątrz tych państw (art, 1) i wyj-
ście z tego stanu wyjątkowego jest
umożliwione oraz ułatwioną (art.
12), a zatem jest rzeczą oczywistą
że nadejdzie chwila, kiedy uchyle-
nie wyjątkowości w sprawie opie-

i nad mniejszościami będzie wy-
toczone,

DZIENNIK WILEŃSKI

Mniejszości.
W. żądaniu równości w sprawie

zobowiązań mniejszościowych, czy
li zniesienia prawa wyjątkowego
dla niektórych państw, widzi p.
Szwalbe takie niebezpieczeństwo:

„Niedopowiedział prof. Stroński, że
zniszczenie podstaw politycznych, na któ
rych zostały oparte traktaty ochronne,
otwiera naoścież bramę wypadową, wio-
dącą ku rewindykacji terytorjów odebra-
nych Niemcom, a zwróconych Polsce.
Niemcy w pełni zbrojeń nie będą'się chy-
ba zbytnio martwiły z powodu anulowa-
nia traktatu mniejszościowego, skoro wza
mian otrzymają nieskrępowane prawo do
przygotowania wojny odwetowej z Pol-
ską. Mogą się one nawet powołać na to,
że traktaty te rzekomo nie zapewniły
mniejszości niemieckiej należytych dobro
dziejstw, wobec czego Niemcy dążą wła-
śnie do rewizji granic." :

Powiada zatem p. Szwalbe: je-
żeli uchyli się wyjątkowe zobowią-
zania mniejszościowe Polski, Niem
cy będą mogły powołać się na to
i poprzeć tem roszczenia do ziem
b. zaboru pruskiego.

Nie będą mogły. Niemcy przy-
jęły do wiadomości w traktacie
wersalskim (art.93), że ochrona
mniejszości w Polsce jest spra-
wą tylko między  Główne-
mi Mocarstwami i Polską, co
tam wyraźnie powiedziano. Z góry
zgodziły się na to, że będą posta-
nowienia takie, jakie ustalone zo-
staną w osobnym traktacie między
Głównemi Mocarstwami i Polską,
a zatem także na ustalone tam spo
soby zmiany lub uchylenia tych
przepisów w przyszłości. Na nic
się tu Niemcy powoływać nie bę-
dą mogły, bo nikt im nigdy nie
przyrzekał wieczystości tych praw
wyjątkowych wobec Polski.

Przeciwnie, Polska może już
dziś zarzucić Niemcom, na któ-
rych obszarze żyje Polaków zna-
cznie więcej niż Niemców w Pol-
sce, że nie są one w porządku wo-
bec własnych zobowiązań. Na kon
ierencji pokojowej w Paryżu o-
świadczyły Niemcy w nocie z 29-go
maja 1919, że gotowe są u siebie
dać mniejszościom tesame zabez-
pieczenia. jakie będą udzielone
mniejszości niemieckiej, a Mocar-
stwa Główne w nocie z 16-go
czerwca 1919 przyjęły to do wia-
domości. Zobowiązania tego Niem-
cy nie dolrzymaly i dotychczas nie
wykonały.

Twierdzenie, jakoby zmiana w
sposób prawem przewidziany о-
becnego stanu rzeczy w Polsce w
sprawie ntniejszości dawała Niem-
com jakiekolwiek poparcie prawne
roszczeń ich do oddanych ziem pol
skich, jest zupełnie błędne.

 

Cóż w tem dziwnego, że Niem-
com, domagającym się... wbrew zo
bowiązaniom traktowanym, rów-
ności zbrojeń, odpowiada się...
zgodnie z ich  zobowiązania-
mi, żeby pomyślały o równości
w zakresie praw mniejszości i
opieki nad niemi? Równość Nie-
miec w zakresie zbrojeń nigdy i
nigdzie nie była przewidziana, lecz
przeciwnie wyraźnie uchylona, bez
cienia wzmianki, że ma być przy-
wrócona. Natomiast zasadę rów-
ności między państwami w zakre-
sie praw mniejszości obwieściła
jednomyślna uchwała Zgromadze-
nia Ligi Narodów z r. 1922, a spo-
sób uchylenia wyjątkowych posta-
nowień dla niektórych państw jest
z góry przewidziany w traktatach
z r. 1919. Jakże można w żądaniu
równości praw mniejszościowych,
uświęconem na gruncie międzyna-
rodowym wyraźną uchwałą Ligi
Narodów, dopatrywać się upraw-
niania i jakby popierania niemiec-
kich żądań równości zbrojeń?

Stanisław Stroński.

Uderzenie krwi do głowy, ściskanie
w okolicy serca, brak tchu, uczucie
strachu, przeczuienie nerwowe, migrena,
niepokój i bezsenność mogą być łatwo
usunięte przy używaniu naturalnej wody
gorzkiej „Franciszka-Jėzela“. Żądać w
aptekach i drogeijach. 14450—0

nika,

10udowego može z całą pewnością,

na podstawie wszelkich proto-

kułów i porządków dziennych,

stwierdzić:
1) dnia 20 kwietnia 1929 nie

było wogóle posiedzenia Zarządu

Głównego Str. Nar.,

2) najbliżej przed tą datą było

posiedzenie 6 kwietnia 1929, w ca-

łości poświęcone sprawozdaniom

przewodniczących zarządów okrę-

gowych, na którem p. Bąkowski

nie przemawiał, najbliżej po tej

dacie było posiedzenie 25 maja
1929, w całości poświęcone spra-

wie samorządów, na którem p.

Bąkowski nie przemawiał.
Jestto jeszcze jedna wsypa in-

fermatorów działaczy sanacyjnych
i korzystających z tych informa-

cyj... polityków pomajowych.

To już drugi w r. b. taki wypa-
dek i takie wpadnięcie. W stycz-

„niu r. b. ogłosił p. Skwarczyński

(Gaz. Polska nr. 10) z wielkim hu-

kiem wyjątki, jak twierdził, z po-

„ufnej instrukcji Str. Nar. o pracy

grupowej. Posłowie z BB. powo-
Sciach tego dziełka dziwnego na- *ływali się na to w Sejmie. Oka-
bcżeństwa. + zało się, że rzekoma instrukcja

Tymczasem każdy członekZa-j jesl od początku do końca falsy-
rządu Głównego Stronnictwa Na- „ fikatem, a prawdziwa instrukcja

Str. Nar. w tym przedmiocie za-

wierała wskazówki właśnie od-
w'otne. Twórczy wywiad wpako-

wał w kabałę p. Skwarczyńskiego
posłów z BB. Teraz druga

próba takich odkryć i znowu cał-
kowita klapa, bo mowa o posie-

dzeniu, którego nie było.
Skoro w obszernem wypraco-

waniu o O. W. P. jedyna wzmian-
ka uchwytna, z datą, nazwiskiem

treścią mowy, jest w całości

zmyślona, zajmowanie się resztą
jest dla ludzi poważnych zupełnie

zbyteczne.

W tem świetle nabiera barwy
żałosna wzmianka na samym koń-
LL sprawozdania:

„O. W. P. sam ze swej strony, pro-
wadząc rozległy wywiad w urzędach

państwowych i we wrogich sobie obo-
zach politycznych, ubhyla swą dzialal-

rość z pod kontroli nietylko władz, ale

i społeczeństwa...

Jest to wyraźne narzekanie, iż

O. W. P. ma lepszy wywiad, niż
prasa sanacyjna i jej satelici. Tu

już przynajmniej mamy powód do
śmiechu. EMI

Tacy potężni, a przecież sami

rarzekają na własny wywiad.
Zagalopowali się aż do wyrzekań

na samych siebie,

 

  
   

    

  

KTO RZECZYWIŚCIE PRAGNIE!!!
nabyć tanio materjały z rzędu najwyższych co do Jakości
w Polsce na damskie kostjumy i płaszcze, na męskie ubrania
wizytowe, sportowe, smoklngi, fraki, palta, bekiesze, pokrycia

futėr I t. d — ten, rzecz Jasna, nleomieszka nas odwiedzić.

GUSTAW MOLENDA i SYN
Fabryki Sukna w Bielsku n-Śląsku. Istn. od 1850 r.

Skład Fabryczny, Wilno, Niemiecka 22
UWAGA: Nasz Skład Fabryczny jest jedyny w Wilnie

przy ul. Niemieckiej 22.

PURETLS

Rolnictwo „plunooe” © Sowietach.
Rosja Sowiecka żyje pod zna-

kiem rolnictwa. Zbiory, ich omłot,

dostarczenie do składów państwo-
wych, orka jesienna, kopanie bu-
raków — i to nie inaczej jak na
rozkaz władz centralnych — oto
treść najważniejsza pism. sowiec-
kich w obecnej chwili.

Kto i w jakim procencie wyko-
nał „plan* — oto największa tro-
ska Sowetów w chwili obecnej.

Są prowincje, które wykonały
„plan“ z dużą nadwyżką. Są to
przedewszystkiem kraje egzotycz-
ne, jak Republika Tatarska. Te
jednak prowincje, które stanowią
najważniejsze źródło wyżywienia
Sowietów, a więc Dolna Wołga,
Syberja Zachodnia, Ukraina, nie
dopisują i zdradzają — według
terminologji sowieckiej — „opor-
tunizm', Jak dotąd, dzięki temu
oportunizmowi „plan“ rolny wy-
konany zostal w tych trzech pro-
wincjach w 32,8 proc. a więc w
niespełna jednej trzeciej tego, cze-
go Rosja oczekiwała z tego źródła.

Jak to się stało?
Pisma sowieckie w korespon-

dencjach z Ukrainy przynoszą ca-
ły szereg szczegółów, rzucających
światło na to jak gospodarują ko-
lektywy rolne:
Sowchozy i Kołchozy.
W jednym tylko numerze pi-

sma, wychodzącego w Charkowie
w języku polskim, pod nazwą
„Sierp“ czytamy pod datą 24
września:
— „W. Adamówce nie przygo-

towano zboża na zasiewy do dnia
23 września;
— w Dzierżanówce plan zbo-

żowy wykonany w 3 proc.;
— w Janiczynie (Kamieniec-

kiem) nie dostarczono państwu
ani jednego kilo zboża;
— w Marchlewsku (pow. Żyto-

mierski) dotychczas nie zakończo-
no zbiorów. Zmarnowano cały
szereg roślin, w tej liczbie całą
plantację tytoniu;
— w Szaraweczce (pow. Pło-

skirowski) żadnej pracy zorgani-
zowanej niema. Buraki nie były
przerywane, Do kopania ich ko-
lektyw posiada cztery łopaty;
— w pow. Starokonstantynow=

skim, w majątku „Nowiki”, przy
kopaniu 244 hektarów buraków
pracuje 6 do 20 ludzi. Robotnicy
na obiad muszą chodzić o 4 kilo-
metry;
— w Aleksiejówce (lewobrzeż-

na Ukraina) zebrano 175 tonn ce-
buli, które marzną w polu, niczem
nie okryte. Kiedy kierownika pra-
cy zapytano, dlaczego pozwala na
marnowanie zbioru, odpowiedział:

 

  

  

  

    

    
   

 

Dia wygody przyjezdnych
I MIESZKAŃCÓW GÓRNEGO

WILNA
została otwarta

SKŁADNICA TECHNICZNA

PRĄDY
Wilno, Wielka 21

Žar6wki--materjaty elektro-
instalacyjne i t. d.

Apelacja skazanych
CZŁONKÓW O. W. P. w GDYNI.

Skazani w procesie gdyńskim
o pamiętne zajścia lipcowe pod-
czas zlotu sokolego członkowie
Obozu Wielkiej Polski red, Cie-
sielski, Sobczak i Pieper zgłosili,
od wyroku skazującego, apelację,
a obrona postawiła wniosek o ich
zwolnienie.

Jak wiadomo, skazani zostali
po roku więzienia, a proces apela-
cyjny odbędzie się wGdyni 13-go
i 14-go października. Sąd staro-
gardzki zgodzi się wypuścić zasą-
dzonych na wolność, ale za kaucją
10.000 zł. za każdego, t. zn. razem
30.000 zł.

Słynny przywódca bandy tero-
rystycznej bebesowskiej Tasiemka
Siemiątkowski skazany został na
3 lata w pierwszej instancji i aż
do osądzenia sprawy w apelacji,
wypuszczony na wolność za
kaucją 500 zi.

DOM HANDLOWY

K. RYMKIEWICZ
WILNO, A. MICKIEWICZA 9

Nadszedł już transcort

 

damskich, męskich i dziecinnych
Najnowsze fasony. Ceny niskie.

Redukcje na kolejach.
W ciągu ostatniego miesiąca

otrzymało wymówienie pracy bli-
sko 2,000 pracowników kolejo-
wych. Związek Zawodowy Kole-
jarzy wystąpił wobec tego do
kierownika min. Komunikacji inż.
Butkiewlcza z memorjałem w
sprawie oględnego stosowania
redukcyj.

     
KALOSZY i SNEGOWCÓW|

i tak coś tam z tego zostanie...
— w okolicy Troicka zmarno-

wano całe zbiory kapusty, pomi-
dorów i innych warzyw.

To wszystko wiadomości z
jednego numeru „Sierpa”.

Pod tą samą datą „Izwiestia“
donoszą:
— „Na północnym Kaukazie

wykonano dotąd 2 i pół razy mniej
robót, niż w tym samym czasie w
roku ubiegłym;
— w obwodzie Woroneskim

na 6.600 traktorów jest niezdol-
nych do użytku 1.200, lecz i zdol-
ne do pracy nie są w pełni wyzy-
skiwane. Na 100.000 ha zasiano
dotąd 2 proc. powierzchni; zaś pa-
liwa zużywa się półtora do dwu
razy więcej na hektar nad normę
przepisową;
— w okolicach cukrowni Ol-

chowskiej na pracę kopania bura-
ków wychodzą po pierwszej w po-
łudnie, lecz i tych spóźnionych ro-
botników jest pięć razy mniej niż
trzeba;
— w okolicach Tomaszpola

skutkiem złej uprawy roli zmar-
nowano 46 proc. buraków;
— w Koziatynie zmarnowanó

40 proc. buraków;
— w okolicach Woronowicy i

Żmerynki jeszcze większy procent
buraków został zmarnowany..."

Tyle „Izwiestia* z d. 23 i 24
bież miesiąca.

Niechęć robotnika do pracy
zrozumiemy z łatwością, jeżeli się
dowiemy z tych „Izwiestij”, że
płacą tam na roli dorosłemu męż-
czyźnie 1 rubel 20 kop. dziennie,
to znaczy około 20 groszy. Jeżeli
się zważy, że bochenek chleba
kosztuje 7 do 8 rubli, a kilo mąki
przeszło 3 ruble, łatwo zrozumieć,
że w tych warunkach brak nor-
malnej pobudki do pracy.

Jakże się ratuje wykonanie za-
grožonego „planu“ „łalcżogo?

Oczywiscie dekretem! Dekret
z d. 11 września br. pozwala na
przymusowe użytkowanie koni,
należących do osób prywatnych,
dla zasiewu i zwózki zboża, bura-
ków i innych jarzyn, oczywiście
w kolektywach sowieckich.

Te konie mają pomóc „Sow-
chozom”, w których tysiące trak-
torów stoją bezczynnie, gdzie nikt
nie chce iść do pracy lub zjawia
się do niej po 1-ej w południe.

Niechęć do pracy, marnowanie
zasiewów, bezczynność traktorów
i jako srodek zaradczy na to
wszystko odebranie ostatniego
inwentarza chłopom, gospodaru-
jącym na własnym gruncie — oto
obraz „planowego rolnictwa”,
naszkicowany przez organy so-
wieckie w ciągu dwu dni bieżące-
$o miesiąca, oto właściwe źródło
skurczenia się „planu rolnego” do
jednej trzeciej części.

 

SZKICE | OBRAZKI.
PRZYWILEJE.

— Kto, jak kto — powiedział mój

znajomy — ale wy dziennikarze macie

zawsze i wszędzie przywileje.
W teatrach, kinach, na zebraniach,

w Sejmie, zawsze i wszędzie dziennika-

rze mają swoje krzesła, mają pierw-

szeństwo.

I miał rację.

Powiadał mi wierzyciel mój po-

niektóry, że mam u niego zawsze pierw-
szeństwo.. w spłacaniu długów. To zna-

czy, że muszę zawsze pierwszy długi

płacić.

Inni spłacają ratami a ja zawsze i

koniecznie całość i to bezwzględnie w

terminie.

Pobożna jedna niewiasta mówiła mi

nawet, że będę miał pierwszeństwo w

dostaniu się do piekła, a na Sądzie osta-

tecznym będę całą więczność siedział na

ławach prasowych, zaś Niebiański Pro-

kurator będzie odczytywał moje szkice

i obrazki.

Potem dostanę się do piekła, gdzie
mi wcale nieźle będzie, gdyż spotkam

tam wszystkich kolegów za djabłów
poprzerabianych, z którymi zabowiać

się będę bardzo wesoło, pisząc, tak jak

zresztą tu na ziemi, pobłażliwie na anio-

łów.

Q dziennikarzach bowiem powiadała
ta czcigodna niewiasta w ten sposób.

— To są rogate świnie!
— Dlaczego?

— Bo są świnie i bodą.

Bardzo mi się podobało to określe-
nie i kobietę, co je stworzyła, czcią na-

leżną otaczam.

Synowie zatem atramentu i wieczne-

$o pióra, jako się rzekło, są istotami u-

przywilejowanemi w tem i tamtem ży-

ciu. Stąd też wynika, że jeden z drugim

obumiera zwykle śmiercią głodową,
albowiem od Boga ukochani nie żyją
długo. Znałem jednego co umarł z

głodu, a po śmierci jego znalezio-

no w  portielu dwa bilety do

kina i zaproszenie na otwarcie wykwint-

nej restauracji... za miesiąc.

Biedaczyna nie doczekał
kietu i umarł.

Dlatego też do doktora, co go
opatrywał i ekspedjował na tamten

świat, wołał, by mu życie przedłużył

chociażby na miesiąc... bo później dałby
sobie jakoś radę. ż

Słyszałem też od jednej miłej dzie-

weczki, co na gusiach się znała, a po

nocach na łopacie, przez komin wylaty-
wała, że żaden dziennikarz do raju

pójść nie może, gdyż gościa takiego cho-
wają z piórem wieczystem w kieszonce.

Anioły zaś, raju pilnujące, mają wy-

raźną instrukcję nie puszczać takiego

od atramentu z okropnym instrumentem,

boby raj oczernił...

się ban-

Dziennikarze coprawda przywileje

to mają: w kinach, teatrze i na radzie

miejskiej, jednak upośledzeni są w han-

dlu.
Żydowin jeden ogłosił, że sprzedaje

bardzo eleganckie spoduie z improgno=

wanego papieru po cenie 13 złotych na

dwadzieścia rat.
Poszedłem kupić takie, a żyd, gdy

się dowiedział kim jestem, padł zemdlo-

ny, następnie wstał, wydarł mi z rąk

spodnie i za nic oddać ich nie chciał.
Taką już mamy opinję, że kelner,

podający szkłankę kawy w cukierni

dziennikarzowi, złym i niepewnym zwro-

kiem na pasmaka rzuca, badając jego ma-

rynarkę, którą ewentualnie na pokrycie

płynu zatrzyma.

I to ludzie nazywają — kastą uprzy-

wilejowaną...

Boże mój Jedyny!!

M. Junosza.

 

PRAWDA O ŁOTWIE.
Już upłynął rok czasu od dnia

kiejś ustawie. Cały ten system
na Łotwie. Usiłowaliśmy ze wszech
miar zapomnieć ową przykrą i
smutną historję o śpiewach pol-
skich w Iłukszcie i Ellernie. Pla-
cówki polskie na Łotwie za cenę
najdalej idących ustępstw starały
się udobrtuchać rozwścieczony „na-
rod“ łotewski. Wpłynęły nawet
na urobienie opinji w Polsce, że
ów „kościelny zatarg' nie był wy-
razem nastrojów całej Łotwy i ja-
ko taki został pomyślnie dla tam-
tejszych Polaków zlikwidowany,
że więc rodacy nasi za północnym
kordonem nadal zażywają spokoju
i swobody pod „braterską” opieką
Łatgalców i Zemgalców...

Ten idyliczny stan rzeczy pra-
sa nasza ,pewien jej odłam) roz-
trąbiła urbi et orbi — co społe-
czeństwo nasze zupełnie uspokoi-
ło. Nabyliśmy przekonania, że Po-
lacy łotewscy nie są wcale krzyw-
dzeni, że rząd łotewski szczególnie
się nimi opiekuje.

Konkretne fakty mówią jednak,
że tak dobrze na Łotwie nie jest.
Każdy kompromisowy krok nasze-
go przedstawicielstwa prowadził
w rezultacie do tego, že Lotysze
zlekceważywszy  prestige Polski,
z coraz większą energją i śmiało-
ścią brali się do tępienia wszelkich
przejawów polskości.

Walkę z oświatą polską posta-
wiono na plan pierwszy. Zastoso-
wano więc hurtowe zamykanie
szkół polskich (w Lucynie, Juchni-
kach, Grzywie, Dyneburgu) i dal-
sze usuwanie nauczycieli polskich
ze szkół samorządowych. Zeszło-
roczne protesty sejmowe posłów
polskich przeciwko represji szkol-
nictwa — nic nie pomogły.

Pozatem — dla zabicia wszel-
kiej pracy społecznej i myśli pol-
skiej wprowadzono szereg niekul-
turalnych metod. Tu należy ciągłe
„czepianie się” policji do każdego
najniewinniejszego odruchu ludno-

ści polskiej. Naprzykład poczyty-
wanie chrzcin za wiec antypań-
stwowy, a zbiórki składek na
dzwony kościelne za zbieranie
podpisów do podania (?) o wcie-
lenie Łotwy do Polski i t. p. Rów-
nież znamienne jest ustawiczne
insynuowanie ludności polskiej
rzekomych przekroczeń praw i
fikcyjnej opozycji władzy (np. afe-
ra z pewnym adwokatem Pola-
kiem, którego oskarżono o rzeko-
me nieuszanowanie sądu łotew-
skiego). Z jednej strony prowoko-
wanie, inspirowanie umyślne prze-
kroczeń, z drugiej zaś surowe ka-
ry za najmniejsze uchybienie ja-
kiejś ustawy. Cały ten system
owiany jest nienawiścią do Polski.

Państwo łotewskie jako no-
wotwór bez przeszłości dziejowej,
nie posiada też ani krzty kultury
politycznej, Wszystkie nasze u-
stępstwa uważają Łotysze za bez-
względną dla nich należność, a
każdy łagodzący krok naszego rzą
du wprawia ich w nieopisaną py-
chę i pobudza do coraz większej
arogancji.

Wprawdzie istnieją jeszcze pol-
skie organizacje kulturalno-oświa-
towe, jak np. Towarzystwo Rolni-
cze, Zjednoczenie Narodowe i in-
ne, ale normalna działalność ich
jest stale paraliżowana przez wła-
dze łotewskie. Przeto bardzo
wątpić należy, czy pomimo naj-
większej czujności i wysiłków
swoich organizacje te potrafią u-
chronić kulturę polską od zagłady,
a ludność od wynarodowienia —
jeżeli nie otrzymają od nas pozy-
tywniejszej pomocy niż nasze
czcze gadulstwo o „idei“ polsko-
łotewskiego zbliżenia,

Przecież tu chodzi o życiowe
fakty nie o urojone ideje...

St. W. R.

Pamiętajcie o herbaciarni
dla inteligencji.  
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KRONIKA.
Fałszywe monety 2 zł. w Wilnie.

, Na terenie m Wilna w ostat-
nich dniach zatrzymanoo kilka
osób, które usiłowały puścić w

_ obieg fałszywe mon:ty 2 zł.

Równocześnie zauważono, iż
w obiegu znalazło się mnćstwo
fałszywych monet 2 zł. Władze
policyjne zarządziły dochodzenia.

 

JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ
POGODĘ?

Zachmurzenia zmienne, miej-

Scami z przelostnym deszczem.

Temperatura bez większych zmian.
Ulm'arkowane wiatry południowe
I południowo zachodnie.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— W kościele św. Michała.

Dnia 4 b. m. w kościele św. Mi-
chała przypada odpust św. O
Franciszka Serafickiego.  Nabo-
żeństwo w następującym por:ąd-
ku: Prymarja o godz. 7 mej reno.
Wotywa o g. 9tej r. Suma o g.
M-tej r. i kazanie. Nieszpory o
godz. 6 tej wieczorem i kazanie.

— W kaplicy OO. Franciszka”
nów przy ul. Trockiej przypada
we wtorek dnia 4 października u-
roczystość św. Franciszka, Pa-
trjarchy i Założyciela Trzech
akonów, z odpustem zupełnym.
Porządek nabożeństw w kapli-

Cy w tym dniu będzie następujący:
ierwsza Msza św. o godz.: 6-tej;

druga o godz. 8-mej; suma o go-
dzinie 10-tej rano; w czasie sumy

Wystawienie Najśw. Sakramentu
1 kazanie. Nieszpory z Wystawie-
niem Najśw. Sakramentu z kaza-
niem i procesją o godz. 6-tej wie-
czorem.

SPRAWY MIEJSKIE,
— De egat finansowy Rzą-

du przy Magistracie m. Wilna p.
Adam Piłsudski rozpoczął urłop
wypoczynkowy.
— Słuszne zwrócenie uwa-

gi Magistratowi. Władze wo-
jewódzkie zwróciły uwagę Magi-
strąłu na konieczność wybudo-
Wania publicznych szaletów, gdyż
oddawna już na terenie miasta

"odczuwany jest brak tego rodza-
ju urządzeń. Może obecnie gdy
lekarz dr. Maleszewski stanął na
Czele Magistratu, sprawa ta znaj:
dzie zrozumienie wśród ojców
miasta,
— Opłaty rynkowe. Magi-

strąt projektuje obniżenie opłat
Tynkowych na rynkach końskim i
odewlanym.

Z MIASTA.

_, — Żebractwo wzrasta. Spo-
łeczny Komitet do Walki z że-
ractwem i włóczęgostwem spo-

Tządził ostatnio zestawienie, z któ-
Tego wynika, że w ciągu ubiegłe-
90 miesiąca ilość biednych i że-
braków na terenie m. Wilna wzro-
sła o 20 osób
— Wylosswane książeczki

oszczędnościowe Kasy Komu-
nalnej. Wczoraj o godz. 1 m 30
Po poł. w 'okalu Komunalnej Ka-
Sy Oszczędności przy ulicy R.

ickiewicza 11 odbyło się w o-
ecności przedstawicieli Magistra-

tu: p.p. prezydent Maleszewskie-
go i ławnika Zejmy oraz dyrekcji
Z personelu Kasy i nielicznej pu-
liczności losowanie książeczek

Oszczędnościowych. Premje padły
na następujące numery: 327, 343,
777, 919, 1892, 1944, 1961, 2056,
3327, 4446.

Uprawnionych książeczek osz-
Czędnościowych było 1498.
— Marsz w maskach prze-

tiwgazowych. Dziš dn'a 2 paź-
dziernika o godz. 13 odbędzie się
marsz w maskach przeciwgazo-
Wych. Do zawodów zapisało się

drużyn Obrony Przeciwgazo-
wej. *

Start marszu przy ulicy Wi-
toldowej, meta na Placu Katedral-

" Nym, gdzie będzie przygrywać or-
kiestra wojskowa. ©
W roku 1931 zwyciężyła dru-

Żyna 6 p p. leg. w czasie 12 min.
51 sek.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Spadek kursu czerwoń-

ta. Na nieoficjalnej giełdzie wi-
leriskiejįdaje się w ostatnich dniach
zauważyć spadek sowieckiego
czerwońca przy bardzo znacznej
Podažy i więcej niż nikłym po-
pycie.

SPRAWY SANITARNE.

— Z obawy przed wybu-
them epidem]i tyfusu brzusz-
nego. W związku ze zwiększe-
niem się ilości wypadków zasłab-
nięć na tyfus brzuszny, <o grozi
wybuchem epidemji, władze sani-
tarne wzmogły obecnie kontrolę:
nad higienicznym stanem sprze:

dawanych produktów. Specjalnej
uwadze podlegają sklepy z wodą:

sodową i owocarnie Również

poszczególne komisarjaty policji

państwowej otrzymały w tym

względzie szczegółowe instrukcje.

RÓŻNE.

— Na szkołę „Świt". Dziś
od godz. 122j w Parku Sporto-

wym imienia gen. Želidowskiego

propagandowe popisy gimnastycz--

ne Towarzystwa „Sokol“ oraz.

szeregfinnych atrakcyj rozrywko-
wych.

Czysty dochód przeznaczony

na potrzeby 22 ej szkoły powsze-
chnej „Świt* w Wilnie.

—Obniżka cen obiadów. Zwią-

zek Pracy Obywatelskiej Kobiet,
obniżył ceny na obiady w Stołow-
ni Związku (Jagiellońska 3/5 m. 3)

do 60 groszy. Przy miesięcznych
abonamentach 10 proc. zniżki.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
—ji Dzieło M. B.$ Powołań.

Dziś o godz. 4 po poł. w sali so-
dalicyjnej przy ul. Królewskiej 9
odbędzie się zebranie doroczne
członków Dzieła Matki Boskiej Po-
wołań, na które są”proszeni wszy-
scy członkowie Dzieła oraz sympa-
tycy.

— Walne Zgromadzenie
członków Chrześcijańskiego
Związku Zawodowego Szew-
ców odbędzle się w poniedziałek
o godzinie 7-ej wiecz. w sali przy
ul. Dominikańskiej 4. Na zebra-
niu tem mają być uchwalone re-
zolucje w sprawa pracy w nie-
dzielę i święta, w spraw e zmiany
strony formalnej przez kupców
obuwia stosunku pracy szewców
w dążeniu do uczynienia z szew:
ców  pracowników—przedsiębior=
ców oraz w sprawie kar stosowa-
nych przez (lrząd Przemysłowy
za pośrednictwem lzby Rzemieś|-
niczej na szewców za wykonywa-
n'e rzemiosła bez bez papiero-
wych uprawnień.

ODCZYTY.
— X Odczyt z cyklu „Święci

Pańscy*, pt: „Św. Franciszek z
Asyżu” — Dr. Wiesławy Woy-
czyńskiej odbędzie się w ponie-
działek dn. 3 października o g. 7
wiecz. w Domu Sodalicyjnym (ul.
Królewska 9, Il p.). Wstęp dla
członków i zaproszonych gości.
Zaproszenia można otrzymać od
członków Sodalicyj Marjańskich.
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> Teatr i muzyka.
4. TEATRY MIEJSKIE Z. A. S.P,

W. WILNIE.

,  — Teatr Pohulanka na wczorajszem
inauguracyjnem przedstawieniu „Przepro-
wadzki' rozbrzmiewał gorącemi oklas-
kami tłumnie zebranej publiczności.

Dziś i jutro „Przeprowadzka zosta-
nie powtórzona po raz 2-gi i 3-ci.

— Otwarcie Teatru Muzycznego
Lutnia. Inauguracyjne przedstawienie te-
atru muzycznego Lutnia odbędzie się we
wtorek najbliższy 4 b. m. o godz. 8 m. 15
wiecz. Wystawioną będzie po raz pierw-
szy w Wilnie wspaniała operetka Abra-
hama „Wiktorja i jej huzar”, która na
wszystkich scenach europejskich odnio-
sła sukces. Rolę tytułową odtwarza uro-
czy gość z krainy Północy Elna Gistaedt.
Prasa zagraniczna i warszawska pod-
kreśla jednogłośnie niezrównaną grę
artystki, która w roli Wiktorji tworzy
prawdziwą kreację.

Bilety nabywać można w kasie te-
atru Lutnia codziennie od 11 do 9 wiecz.
— Stały Teatr Objazdowy Teatrów

„Miejskich Z. A. S. P. w Wilnie. Premjera
„Szczęšcie od jutra“ w Nowošwiecianach
(1. X.) została przyjęta przychylnie przez
tamtejszą publiczność, która miała moż-
ność stwierdzić naocznie, że tak wybór
sztuki jak i świetna gra zespołu, wróżą
tej pięknie pomyślanej placówce stały
rozwój artystyczny i trwałe powodzenie.
Stały Teatr Objazdowy gra dziś (2. X.)
w Święcianach, 3. X. w Drui, 4. X. w
Brasławiu, . 5, X. w Duksztach, 6. X. w
Postawach, 7. X. w Głębokiem.
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W SPRAWIE ZNIŻKI CEN
WYROBÓW TYTONIOWYCH.

Z Dyrekcji PMT, do której zwróci-
liśmy się po wyjaśnienie w sprawie
zniżki cen, dowiadujemy się, że przy
wyborze gatunków, kierowano się prze-
dewszystkiem zasadą obniżenia cen,
względnie dania taniego papierosa naj-
bardziej niezamożnym sierom społeczeń-
stwa. | tym celu wprowadzono nowe

papierosy pod nazwą „cienkie”, po 1

Gr. za sztukę. Jest to papieros, wyra-
biany wyłącznie z polskich liści tyto-
niowych i jest bezustnikowy. Jest to
najtańszy dziś papieros w Europie. Dla
przykładu wystarczy wskazać, że naj-

tańszy papieros w Niemczech, t. zw.

„papieros dla bezrobotnych”, kosztuje

około 4 gr., we Francji 3 gr. itd. Obniże-

nie ceny „płaskich” o pół grosza za

sztukę wydaje się pozornie nieznaczną

zniżką, zważyć jednak należy, że sprze-

daje się go (w ubiegłym roku) ponad
700 miljonów sziuk rocznie.

Machorka stanowi 65'/0 całego spo-

życia ilościowego tytoniu, czyli że zniżka

ceny przedniej machorki o 14,2%/0 i zwy-

kłej o 16,5% stanowi poważną redukcję
wpływów.

Ceny innych gatunków nie dały się

zniżyć ze względów kalkulacyjnych, przy-

czem sprzedaź niektórych z nich, jak

„Aromatica” (3 grosze sztuka) stale pod-

nosi się, a nie spada (w ubiegłym roku

sprzedano około 1400 miljonów sztuk),

co wskazywałoby na wzięcie i dosta-

teczną taniość papierosa. ' S

Niezaležnie od wprowadzonej znižki,
'PMT stale ulepsza gatunki swych wyro-

bów, co również wymaga dużego na-
kładu kosztów.

Dla przykładu wreszcie wskazać na-
leży, że na samej machorce skutkiem
zniżki wpływy zmniejszą się o 22 miljo-
ny zł. rocznie, biorąc za podstawę ubie-
gły rok. 918/VI

Tatrudniaj pracownika Polaka.
'$ekcja Pracy. (Metropolitalna 1, II-gle
piętro, pokój Nr. 4) wskaże ci dobre-

90 ! sumiennego pracownika.

DZIENNIK WILEŃSKI

400.000 trupów bez grobu.
Magistrat miasta Reims poszu-

kuje stale w wielkich ogłoszeniach

robotników ziemnych, mimo je-

dnak dużego wynagrodzenia kan-

dydatów zjawia się niewielu, choć

Francja posiada znaczną ilość bez

1obotnych. Ci poszukiwani robot-

nicy mają uporządkować pole bi-

twy koło wzgórza Loretto, a praca

to niebezpieczna i grozę budząca.

Na polach tych bowiem leży dotąd

400.000 ciał, przeważnie żołnierzy

niemieckich, nieodpowiednio po-

grzebanych.
Czternaście lat minęło od za-

kończenia wojny światowej, ale
wzgórza wądoły Loretto są dotych

Przyśpieszona
twórczośćdekretowa

Ag. „Press donosi:

Przed zbliżającym się okre-

sem jesiennej sesji ustawodawczej

przygottowują poszczególne mini-

sterstwa projekty ustaw, które

mają być wydane w postaci dekre-

tów P. Prezydenta Rzplitej z mocą

ustawy.

Prace te pozostają w związku

z faktem, że pełnomocnictwa, u-

dzielone przez ciała ustawodaw-

cze Rządowi w dziedzinie ustawo-

dawczej, wygasają przed nową

sesją parlamentu. Krótki okres

czasu, dzielący nas od tej sesji,

pragną ministerja wyzyskać dla

przeprowadzenia w drodze dekre-

tów tych ustaw, które uważają za

najpilniejsze.

Pod tym względem  ministerja

kierują się ustaloną już zasadą, że
przedkładają Radzie Ministrów do

uchwalenia tylko takie projekty
dekretów, które uważane są za
nieodzownie pilne.

Jak słychać wpłynąć ma do
Rady Ministrów projekt dekretu
opracowany przez  ministerjum

sprawiedliwości, a dotyczący e$-
zekucji sądowych. Również zaj-
dzie potrzeba uzupełnienia wyda-
nych niedawno temu 4-ch dekre-
tów rolniczych nowemi dekretami.
Wszystkie dekrety, które są obec-

nie opracowywane przez mini-
sterja, wejdą pod obrady Rady
Ministrów z chwilą powrotu z ur-
lopu do Warszawy p. premjera
Prystora.
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Na złym odbiorniku

nie odhierzesz

dobrej muzyki, |

DETEFONŃ i AMPLIFON
idaalny kompiet otbiorczy
 

Szczegółowych informacy] udziela

„DETEFON* Wąrszawa, Zielna 50

oraz wszystkie Urzędy Pocztowe.  

 

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 2 października.
10.05: Transm. nabożeństwa. 11.35;

„Co ma na celu ubezpieczenie społecz-
ue“ — wygl. J. Bloch. 11.58: Czas, kom.
meteor. 12.15: Poranek symfoniczny z
Filharm. Warsz. 14,00: Odczyt. 14.25:
Koncert. 14,40: „Jak zwiększyć docho-
dowość sadów”. 15.00: Koncert. 16.00:
Audycja dla dzieci. 16.25: „Kobieta ma
głos”. 16.45: „Kącik językowy”. 17.00:
Audycja dla wszystkich — odczyt, muzy-
ka i śpiew. 18.00: Koncert. 18.55: „Po-
eta-general“ — odczyt. 19.15: Rozma-
itości. 19.25: Słuchowisko: „Od Sasa
do lasa“. 20.00: Transm. z Wiednia.
22.10: Muz. tan. 22.55: Kom meteor.
23.00: Muzyka taneczna.

Poniedziałek, dnia 3 października.-
11.50: iransm. z Warszawy. 12.20:

Płyty. 12.40; Kom. meteor. 15.20: Audycja
dla dzieci. 16.00: „Tradycja polskiego
prawosławia” — odczyt. 16.15: Lekcja
francuskiego. 16.30: Płyty. 16.40: „Drze-
wo Matki Boskiej w Egipcie”. 17.00:
Koncert. 18.00: Koncert. 19,00: „Co nas
boli?“. 19.10: Rozmaiłości. 19.30: „Na
widnokręgu”. 19,45: Pras. dzien. radj.
20.00: Transm. operetki z Warszawy
„Ewa” Lechara. 22.00 Skrzynka technicz-
na. 22.15: Muzyka taneczna. 22.55: Kom.
meteor. 23.00 Muzyka taneczna,

Z ZA KOTAR STUDJO.
Dyktator powstania wileńskiego.
W niedzielnym programie radjowym

zamiast pogadanki prof. M. Limanow-
skiego usłyszą sadjosłuchacze o godz.
18,55 feljeton T. Łopalewskiego p. t.
„Poeta generał”, w którym prelegent na-
szkicuje sylwetkę generała Jakóba Ja-
sińskiego, wodza insurekcji wileńskiej
w r. 1794 i utalentowanego poety, po-
ległego bohaterską śmiercią podczas
szturmu Pragi.

Z dziejów cerkwi prawosławnej
w Polsce,

W poniedziałek o godz. 16-ej przed

mikrofonem wileńskim zabierze głos W.
Piotrowicz, który w odczycie p. t. „Tra-
dycje polskiego prawosławja” zobrazuje
rozwój historyczny Cerkwi  Grecko-
Wschodniej w Polsce, od założenia me-
tropolji litewskiej na schyłku wieku XIII
do Sejmu Czteroletniego, który ustalił
cstatecznie położenie prawne tej Cerkwi
w Rzeczypospoliiej.

Słuchowisko dla młodzieży.
Wileńską audycję dla dzieci (ponie-

działek dn. 3 pazdz. godz. 15,20) wypełni
słuchowisko osnute na tle jednej z naj-
popularniejszych bajek Lafontaine'a p.t.
„Konik polny i mrówka”.

czas nieuporządkowane. Od dłuż.

szego czasu już czasu usiłowano

zbudować tu wspólny grób pole-

głym, praca jednak posuwa się bar

dzo powoli, ponieważ brak robotni

ków. W! pobliżu Reims złożono do

tąd na wieczny spoczynek w olb-

rzymim  bratnim. grobie około

21.000 ciał. Podobno prace regu-

lacyjne wykonano również w Ver-

dun i we Flandrji, przezwycięžając

liczne trudności, jednakże atmoste-

ra nie była tam tak ponura i tak

przesiąknięta wyziewami śmierci,

jak pod Reims. Angażujący się tu
robotnicy muszą posiadać stalowe
nerwy i nie powinni przerażać się
najstraszliwszemi widokami, któ-
re nastręczają im się w czasie pra-
cy; tylko pod temi warunkami mo-
gą spełnić stawiane im wymaga-
nia.

„A jednak są jeszcze ciąle lu-

dzie, którzy przygotowują nową

potworną mordownię, by załatwić

swoje polityczne i finansowe inte-

resy!' W] taką uwagę zaopatruje

tę ponurą notatkę katolicka pra-

sa niemiecka. Obyż chciała ona

przysłużyć się swemu krajowi i

ludzkości, hamując niepoczytalne

zapędy hitlerowców i innych po-

lityków niemieckich, dyszących żą
dzą krwawego odwetu!

Życie gospodarcze.
Upadek przemysłu tekturowego.

Sytuacja w przemyśle tekturo-
wym na ziemiach Wschodnich w
roku bież. znacznie się pogorszyła.
Wpłynął na to w pierwszym rzę-
dzie rozłam, jaki powstał w syn-
dykacie „Tektura“, zrzeszającym
przedtem 5 tekturowni,

Wskutek tego powstała na
rynku tekturowym ostra walka
konkurencyjna, w wyniku której
ceny na tekturę spadły w porów-
naniu z rokiem ubiegłym o 35 pro-
cent.

Wpłynęło to ujemnie na do-

  

jj MARKA JEST.
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chodowość tekturowni, które w
wielu wypadkach albo pracują z
pewnemi przerwami, albo zmuszo-
ne są do zawieszenia na pewien
okres czasu produkcji.

—

z KRAJU.
Wypadek samolotowy na polach folwarku Sawicze.

Onegdaj na polach folwarku

Sawicze gm. juraciskiej z powo-

du braku benzyny w mot-rze

opadł samolot 5 pułku lo!niczego.

Dzięki szczęśllwemu zbiegowi o-
koliczności  pilloci .wysz'i bez
szwanku. Samolot również nie zo
stał uszkodzony.

Okradzenie kaplicy.

W nocy z piątku na sobotę

1 b. m. we wsi (stronie gm. za-

leskiej nieznani sprawcy włamali

się do kaplicy miejscowej, którą

doszczętnie obrabowali. Włamy-

wacze połamali skarbonki, skąd

pozabierali wszystkie znajdujące
się pieniądze, złożone jako of'ary
na odbudowę kaplicy. Pozatem
złodzieje pozablerali obrusy i in-
ne przedmioty kapliczne.

 

5S-WO"R M.
Polska — Węgry 32:50.

Druga porażka lekkoatletów Polski.

Mamy przed sobą wyniki me-
czu lekkoatletycznego Polska —

Węgry. Mamy wynik trzeciego

spotkania na terenie międzynaro-

dowym. Występ lekkoatletów
Polski miał być tryumfalnym po-

chodem sukcesów olimpijskich.

Zawodnicy nasi mieli w Europie
podkreślić swoją wysoką formę

sportową, ale niestety musimy

przyznać, że eksperyment trzech

meczów rozegranych w ciągu

jednego tygodaa nie udał się.
Zapewne Żadne państwo nie

mogłoby zdobyć się na tak po-

ważny wysiłek sportowy, jak start

w trzech stolicach państw Środ-

kowej Europy, ale Polska zdobyła

się na ten wysiłek i lekkoatleci,

pełni wiary w swe siły, wyjechali
zagranicę. Pojechali wszyscy,

którzy wogóle jakiekolwiek mieli

wyniki, bo czyż zasłużenie wy-

słano takiego chociażby. Troja-

nowskiego I, który od dwóch lat

żadnego jnż nie robi postępu,
a podobnych do niego jest nie-

stety daleko więcej. Zwrócono
uwagę na Kusocińskiego, a zapo-
mniano o reszcie zawodników.

Skutek jest taki, že przegra-
liśmy z kretesem dwa mecze.
Stłumiliśmy sami sławę zdobytą

na Olimpjadzie, a ci nasi okrzy-

czani mistrzowie zawiedli na ca-
łej linji. Heljasz dostał nauczkę

w Pradze, Wiedniu i Budapeszcie,
a Kusociński w niewłaściwy spo-
sób skompromitował się, stawia-
jąc jakieś niezrozumiałe ultimatum
Kuźmickiemu.
SKUODASSSEISORA PSK

Powrót.
„Potężne błyły kłódek nie naruszo-

ne, Chwali4 Bogal A teraz zamek.. i

zatrzask... Uuui, Jesteśmy znów na swo-

ich śmieciaci „.

Prędko biegniemy od okiem o melan-

cholijnie zapylonych szybach. Udusić się

można w tym zaduchul Nic dziwnego,

przez miesiąc mieszkanie nie było prze-

wietrzane...

A potem — szybka lustracja mebli,

wnętrz szai i ziejących naftaliną czeluści

tapczanów. Szał odkurzania, mycia, szo-

rowania, trzepania i machinalne włącze-

nie kontaktu radjowego.

Hm... jakies trzaski... Burza? E, chy-

ba nie.. Może akumulator? Warto zba

dać go i w razie potrzeby dać go do na-

ładowania Może nawet trzeba będzie

nabyć nową balerję anodową. Aledzisiaj,

zaraz, nieodkładając do jutra — bo niema

nic smutniejszego od milczącego odbior-

nika, który z niemym wyrzutem wpatruje

się w nas wielkiem okiem głośnika. Jak-
że moglibyśmy o nim zapomnieć? O nim,

najwierniejszym przyjacielu, najpewniej-

szym pocieszycielu w troskach i kłopo-

tach.

Więc trzeba zbadać lampy i zużyte

zastąpić nowemi. Trzeba sprawdzić, czy

aniena nie została zerwana i nie dotyka

budynku, czy przełącznik antenowy do-

brze kontaktuje, Trzeba również oczyś-

cić kontakty do metalicznego połysku,

zbadać uziemienie, czy zaśniedziała linka

dobrze kontaktuje z ziemią czy rurą wo-

dociągową.
Jeżeli zaś jesteśmy posiadaczem od-

biornika detektorowego, winniśmy po
powrocie z letniska po podobnem zba-

daniu anteny i uziemienia oddać słuchaw

ki do skontrołowania, czy przypadkiem

nie są rozmagnesowane — oczyścić kon-

takt detektora, przemyć kryształek ete-
rem, albo też rozłupać go dla uzyskania

nowej powierzchni czynnej.

A potem? Potem słuchać pięknych
audycji radjowych, starannie i z wielkim

nakładem pracy i kosztów przez kierow-
nictwo programowe „Polskiego Radja* na

sezon jesienny przygotowanych.
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5.3 pp0.
Występy artystyczne. —Loteryjkadla Pań,
„AACING TOWARZYSKE

Słowem, lepiej było wstrzymać
się w tym roku od wyjazdów, po-

przestając na organizowaniu za-

wodów z udziałem olimpijczyków

w poszczególnych miastach Pol-

ski. W ten sposób i Wilno może

miałoby chociaż jedną wielką

atrakcję sporlcwą.

Wyniki meczu Polska — Wę-

gry są bardzo słabe. Wystarczy

nadmienić, że Polska na 13 kon-

kurencyj zdobyła” tylko trzy

pierwsze miejsca.

Bieg na 100 mtr. wygrywa ła-

two Ragambi (W.) 10,9 sek.; 2)

Gero (W.) 11,1 sek., 3) Hilman (P.),

4) Trojanowski IL. Węgrzy zwy-

ciężyli zupełnie pewnie. Polacy

wyraźnie słabi.
400 mtr. Przez cały czas toczy

się ostra waika o prowadzenie

między Zsitray (W.), a Biniakow-

skim, który mimo złamanego pal-

ca u lewej nogi biegł, walcząc na

całej trasie. i) Zsitray (W.) 50,2

sek., 2) Biniakowski (P.) 50,4 sek.,

3) Szalay (W.j, 4) Miller (P.).
800 mtr. Chociaż walka była

dość ostra, to jednak Szabo wy-

grywa łatwo. 1) Szabo (W.) 1 min.

57,9 sek., 2) Maszewski (P.) 1 min.

58,8 sek, 3) Kuźmicki (P.), 4)

Lazar (W.).
1500 mtr. Niestety, na starcie

zabrakło Kusocińskiego, a Kuź-
micki nie mógł oczywiście wygrać.
Postępek Kusocińskiego należy
stanowczo potępić. 1) Szabo (W.)
4 min. 6,6 sek., 2) Kuźmicki (P.)
4 min. 14 sek., 3) Szitagagi (W.)
4 min. 21 sek. Startujący w tej
konkurencji Hartlik (P.) pozwolił
sobie wycofać się z biegu.

5000 mtr. 1) Kusociūski (P.)
15 min. 2,4 sek, 2) Simon (W.)
15 min. 35,6 sek., 3) Hartlik (P.)
15 min. 40,4 sek., 4) Szitagagi (W.).
Z czasów sądzić należy, że Kuso-
ciński wygrał łatwo.

110 mtr. przez płotki był naj-
bardziej emocjonującą konkuren-
cją. Nowosielski.(P.) i Korac (W.)

wpadli na taśmę jednocześnie,
zwycięstwo przyznano jednak
Węgrowi. 1) Korac (W.) 15,6 sek.,
2) Nowosielski (P.) 15,6 sek.,
3) Jawor (W.), 4) Trojanowski I
(P.). Czas zwycięzców jest słaby.

400 mtr. pizez płotk!, Jest to
jedna z trzeci konkurencyj, wy-
granych przez Polaka. Maszewski
płata figla Kostrzewskiemu, zwy-
ciężając w niezłej formie. 1) Ma-
szewski (P.) 55,4 sek., 2) Ko-
strzewski, 3) Kertes (W.), 4) Ko-
rac (W.) wycofał się.
W skoku wdal zwycięża łatwo

Bologh (W.) 7 mtr. 12 cm, 2) Fe-
kete (W.) 7 mir. 1 cm, 3) Pław-
czyk (P.) 6 mtr. 7 cm., 4) Wieczo-
rek (P.) Przykry zawód zrobił
nam powtórnie Wieczorek.

Skok wzwyż był konkurencją
stojącą na b. wysokim poziomie.
Uzyskano wspaniały wynik. 1)
Bodosy (W.) 191 cm., 2) Kesmarky

(W.) 188 cm., 3) Pławczyk (P.)
188 cm., 4) Niemiec (P.) 184 cm.

W rzucie dyskiem sensacją jest

porażka Heljasza, który znalazł
się dopiero na trzeciemmiejscu.

Cóż w takim razie mógł zrobić

Wieczorek? — zajął on ostatnie

miejsce. 1) Remesz (W.) 46 mtr.

27 cm. 2) Danogan (W.) 45 mtr.

75 cm., 3) Heljasz (P.) 42 mtr. 89
cm., 4) Wieczorek (P.).

W rzucie oszczepem również
nam nie powiodło się. 1) Vas-
vessegi (W.) 63 mtr. 33 cm., 2)
Mikrut (P.) 59 mtr. 86 cm., 3) Tur-
czyk (P.) 59 mtr. 45 cm., 4) For-
cas (W.).
W pchnięciu kulą Heljasz sto.

czyl pojedynek z doskonalym za-
wodnikiem Węgier Daranyi. 1)
Heljasz (P.) 15 mtr. 25 cm., 2) Da-
ranyi (W.) 15 mtr. 5 cm., 3) Tsanyi
(W.) 15 mtr. 59 cm. Kluk wycofał
się. Nie mogę zrozumieć, jak
można wycofać się z kuli?
W sziaiecie 4X200 mir. prze-

grywamy z krelesem: 1) Węgry
1 min. 27,8 sek., 2) Polska 1 min.
32 sek.
W ogólnej punktacji mecz

przegrywamy wyraźnym* stosun-
kiem punktów 32:50.

Zawodnicy nasi byli w słabej
formie, przemęczeni poprzedniemi
zawodami.

Na przyszłość eksperymentów
takich powtarzać nie warto.

 

Dzisiejsze imprezy sportowe.

Przez cały dzień na boiskach
sportowych Wilna będzie śwarno
i wesoło, a nawet i na ulicach
ujrzymy popisujących się spor-
towców.

Od rana ra Pióromoncie od-
bywać się będzie trójbój lekko-
atletyczny 0 nagrodę Ośrodka
W. F. Początek o godz. 9.

O tej samej godzinie na szosie
rozpocznie się raid motocyklowy
Wilno—Raduń—IWilno, Start przy
ul. Legjonowej.

Na kortach tenisowych A, Z. S.
odbywać się będzie od rana tur-
niej tenisowy z 1 p. p. leg., a na
kortach Ośrodka W, F. mecz z te-
nisistkami Lidy: a Rodziną Woj-
skową. .

O godz. 11 na Pióromoncie od-
będą się odłożone z dnia wczo-
rajszego lekkoatletyczne zawody
uczenic średnich zakładów nauko-
wych.

Na boisku Makabi o godz. 15
1 p. p. leg. rozegra mecz towa-
rzyski z Makabi.

Wieczorem w sali Ośrodka
W. F. odbędą się zawody bokser-
skie, zorganizowane na otwarcie
sezonu.
REMOTE PSRLSTMERETSRESES
KTO WYGRAL NA LOTERJI?

W dwudziestym dniu ciągnie-
nia 5-ej klasy 25-ej polskiej loterji
państwowej, wygrane padły na
numery następujące:

ZŁ. 50.000 11. 146733.
ZŁ. 20.000 ur.34595.
ZŁ. 15.000 n-ry 94324 142687:
Zł, 10.000 nr. 93850.
ZŁ 5.000 n-ry: 109598 123315.
ZŁ 3,000 n-ry: 24274 44826

67180.
71. 2.000 n-ry: 2672 14883

18742 45701 45922 57075 58392
79917 93410 47799 98645 100741
121660 122389 139496 146756

153172 156796.

ZŁ. 1.000 n-1y: 3769 8200 11043
15858 22926 23616 28684 29264
31974 34942 35080 40193 42387
43584 44174 48166 51444 51848
52369 53175 53311 55123 56672
60998 62856 66084 69042 76855
78961 79685 81063 84578 86291
90608 92226 92477 99328 99869
101564 130712 104620 110200
118203 118353 120968 120973
129855 132246 139995 145554
159328.

ROWSCOWIETKA TORNOSSIR ERZE WRC AEKODSEKA

NARTY! NARTY Il! Każdy ja sobie pytanie gdzie bę-
dę mógł najdogodniej oraz bez zawodu

zaopatrzyć się w sprzęt narciarski? Odpowiedź na to pytanie prosta

I Jasna — udej się do wytwórniparų pierwszego i najtańszego źródła
zakupu

Cel<.
ZAKŁADY MECHANICZNE

Sprzętu Wyszkolenia Strzeleckiego I Sportowego

JÓZEFA TOMASZEWSKIEGO

Wilno, ul. Lipowa Nr. 8. — Tel. 13-92

278—1 o
SEDARSSOTEOWCZYY

(Zwierzyniec —Soltaniszki).

 



 

Ž!|| e-—;

|MMMIMMUMMIMNĖ KTAKA TERES
.. LEONARD PIKIELiSyn

WILNO, WIELKA 7.—TEL. 11-55.

Poleca OSTATNIE NOWOSCI:
ma KOSTIUMYi PŁASZCZE damskiei męskie

na suknie WEŁAY i jedwabie NAJNOWSZE kolory
TOWARY BIELIŹNIANE i POŚCIELOWE

FLANELE, kołdry, chustki, DYWANY, GobelinyiFIRANKI.

Największy wybór. Najniższe ceny.

°
о
—

gatunki

==

"EE TTT-DLERŻAWCOH JEZIOR STAWÓW | RZEK—
piach zaoczkowaną ikrę | narybek:

Łososia, Troci, Pstrąga potokowego, Pstrąga tęczowego, Sieji jeziorowej,
Sieji rzecznej, Sielawy, Sandacza, Leszcza i Węgorza.

Informacji udziela

Rybacko - Biologiczna Stacja Hodowiana
w Białej Wace.

BiurowWilno, Mickiewicza 22—2.

 

   

  

   Tel. 13-56.

 

  
 

PRZEDSTAWICIELA ZY AWł. Czapliński
dobrze wprowadzonego w branży ro- Dominikańska8
werowej i żelaznej poszukuje Fabryka paz
Wyrobów metalowo-masowych jesienny i zimo»

Wacław Millner, Bydgoszcz 2. 32374 wy najwykwint
niejsze obuwie
w wielkim wy-

| Farbiarnia I Pralnia Chemiczna E
GEĘCZA” —15_0 Ceny niskie III

 

DZIENNIK MILEŃSKI

 

ZAKŁADL
„DLA JĄKAŁÓW 9

Warszawa. ul. Chłodna 22.
Pros;pektyykancelarjaawysyla„bezplatnie.

Žylkiewicza,
11268

 

 M. AUTAONKI | |. DONIAGIŁA
W IL NO, WIELKA 47.— TEL. 14-02.
NA SEZON JESIENNO—Z I MOWY
Skład bogato zaopatrzony we wszystkie NOWOŚCI.
OD 1 PAŹDZIERNIKA na towarach WEŁNIANYCH

i JEDWABNYCH udzielać będziemy od cen obecnych

Rabatu Gotėwkowego od 25 — 35'..
WSZYSCY proszeni są odwiedzič NASZ sktad I zaopatrzyč
—0 o się na ZIMĘ.

SJA NMI
  

 

 

 

ul. Mickiewicza Nr. 9. (wejście z ul. Śn'adeckich)
Farbuje | czyści najnowszym sposobem, So-

| dnie. fa howo po cenach korkurencyjnych |

 

DO POMNIKÓW WIECZNE FOTOGR.
BR. BUTKOWSCY,

Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 28.

   

  

tylda,
Ferdynand I

Wagonowo I od jednej tonny w szczelnie
aoszowanych
dostarcza

M. DEULL wiLno.

zamkniętych I

EGZYSTUJE

Mo się dom z
ogrodem 7!0 kw. sąžni
ul. Beliny 32 widzieć od
2—5 godz. 253 -0
 

Fortepian w dobrym sta-
nie Drezdeńskiej fabryki
Rozenkranca odnajmę ta-
nio. Dobroczynny z. d.
Legi Nr. 3 m. 16 od 11
do 1 i od 4 — 6 prócz
niedziel i świąt. gr3
 

MOTOR na prąd stały
w dobrym stanie do
sprzedania, dowiedzieć
u proboszcza Kościoła
Wszystkich Świętych mię
dzy 9-tą a 11-tą rano.

 

  

  

wee CASINO|"z Premjera! bohater niezapomnianych filmów: „C. K. Feldmarszałek", „On i jego slo- Zaszczyc. uznan. Ich swiątobl. Papieżów |————
c A $ i N 0 zel Wlasta Burian stra“ | „Pod Kūratelą“ > się na naszym ekranie w swojej nowej nia- Piusów X i XI Wykon. pocztówek, legi- Kupię domek 6—8 po-

" Wielka 41. tal.15-14 zrównanej podwójnej kreacji I króla jego sobowtó* K ól T Ja» Nad program: Urozmaieone dodatki tymacji, portretów, grup etc.—Misterne| koi. Oferty do Admini-
ra w doskonałym arcy-przebojowym filmie p. t: «AT 0 dżwiękowe: — Ceny od 25 gr. Po- upozow, wsz. nowości, 886| stracji dla F. O. 290

czątek o godz. 4, 6, 8 i 10,15 w dnie świąt. o g. 2ej. нн -

Do sprzedania  tremo-
—— A M E B |P E Owe Z:

@ isamowar. glądać Mic-
DŹWIĘKOWY DZIŚ! Najnowszy artystyczny przebój Ś Č kiewicza 23217: od 6

KINO- E £ i # 2 $ ROWY wytw. „SOWKINO” w Moskwie M l Ł 8 D ON S K I E G 0 K 0 z A K A nowoczesne  pierwszos 289
TEATR « * 5 ® g powieści D. Szolochowa „Cichy Don" reż. Olgi Preobrażeńskiej i Iwana Prorowa z udziałem najwybitniejszych rzędnej jakości

ulica Wlieńska 38, tel. 925. artystów teatrów moskiewskich. Oryginalne pieśni I tańce w wykonaniu dońskich kozaków. poleca firma: Do sprzedania 2 domy
Nad Program: Atrakcje dźwiękowe.

 

em

«Levy i Spółka»siu
  

Dziśl Wielki film o miljonach!
DZWIĘK. KINO- Produkcja francuskal

TEATR «PAN»
Ul. WIELKA 42. Tel. 528. Na 1-szy seans ceny zniżone.

 

DZWIĘK. KINO- Jutro długooczekiwana premjera. FILM NAD FILMY. Gigantycz-
TEATR «PAN» | ne Aaaa o niezwyklych wprost nieobliczalnych wartošcisch

Qi. WIELKA 42. Tel. 5-28. 2 4 esami *kranu Wallace Beery, Clarklem Gable, Dorothy Jo
Bajeczna technika i niebywały rozmach wykonania. Subtelna infr
—Miłość i obo»iązek. Najwyższy wyraz emocji. Oto słowa jak'e skreślił $.p. por.

Jest nejleyszym i najciekawszym z filmów lotniczych które dotychczas widzia-ców Przestworzy* a mianowicie:
łem. Nadprogram: Najnowsze aktualje dźwiękowe.—Na 1-szy seans ceny zniżone.

W dnie świąt. o godz. 2-ej.-—Bilety honorowe nieważne.

"ETARYECZIDEKO! >ATE, SNST 

   

 

   

MATURYCZNE | DOKSZTAŁCAJĄCE KURSY

„WIEDZA“ po remoncie |

Na 1-szy seans ceny zniżone.
6, 8 i 10,20. W Sobotę i Niedzielę bilety honorowe nieważne.

 

 

POGROMCY PRZESTWORZY

 

Walka z kryzysem 1

Laid i wamy „AGREST” (Maslowa .
z dniem 29-go września b. r. aznów otwarte i będą czynne

Początek seansów w dnie Świąt. o godz. 2, 4, “
„B. ŁOKUCIEWSKI
= Wileńska 23.

eny bardzo niskie
rol. gl. urocza bohaterka filmu „Sekretarka Oso- y 3174 о
a" Mary Glory oraz znakomici komicy Leon Be-
 

lieres I Charles Lamy. Nad program: Komedja dźwiękowo rysunkowa Flejszera orez dodatek „Varamcuntu“ I „Pat“.
Początek seansów © godz. 4. 6, 8 | 10,15. W sobotęIniedzielę o godz. Żej

Następny program: Gigantyczne arcydzieło lotnicze „POGROMCY PRZESTWORZY* zakrojone na olbrzymią, niespo-
tykaną dotąd skalę z udz. Wallace Beery I Clark Gabie.

Towarzystwo Kursów Technicznych w Wilnie
otwiera w roku szk. 1932-33: następujące Kursy:
Techniczne: 1) Korespondencyjne (z zakresu bu:
downictwa i elektrotechniki), 2) Pomocników Mier-
niczych, 3) Dozorców Drogowych i Meljoracyj-
nych, 4) Radjotechniczne, 5) Elektrotechniczne
(monterskie), 6) Nowoczesnej Obróbki Meteli I 7)
Zeńskie Kreślarisko-Techniczne. Zajęciarozrozpoczy-
nają się 15 października. Informacji udziela kan-
<elarja Kursów we wtorki i piątki w godzinach
17-19 w gmachu Państwowej Szkoły Technicznej
Wilno, Holendernia 12. 183—3

 

rdan i Conradem Nagiem w rolach tytułowych.
yga miłosna jest nicią przewodnią całego obrazu.

Żwirko po oglądaniu „Pogrom-

Początek o godz. 4, 6, 8 I 10,15.

 

 

KAWIARNIA „ŚWITEZIANKA"
oai ul.Wileńska”9 (daw. Ziemiańska)
blady na maśle z 2-ch dań 1 zł. z 3-ch dań 1,20

Šakaaaa potrawy jarskie we wtorki—
kołduny, czwartki i niedz flaki. Kuchnia pod kier.

fachowych sił.

DB 27:OBARINOWRKI COATZANI

;Walkazkryzysem! -- Ceny z.zniżone 0 połowę I

wprowadzen'u miękkiej wody miejskiej
 

wartki, piątki I soboty. POKÓJ lub 2 z umebl.

 

w czKRAKÓW, STUDENCKA 14.I.p. EM palone „0 połowę. „„ -00 mieszkania į do wynajęcia, W. Pohu-
przygotowują na ustnych lekcjach zbiorowych w Krakowie, oraz- й koje kialanka 36 m. 5. 292—0
w drodze korespondencji, zapomocą skryptów, wskazówek, pro Peep | =

gramów i miesięcznych tematów, KGSEZE::CM SESI I as De wynajęcia
. Hurtowa I detaliczna sprzedaż le 4 pokojowe

ž z za ZE da"EE: > P LEKARZE || przedpokój korytarzowe z 3-ch pok. z kuchnią.
3. w zakresie 4-ch kl. EOS kuchnia — elektrycznošė Wileńska 7.

 

   
gimn.

4. do egzaminu z 7-mlu klas szkoły powszechnej.
Uwagaal Uczniowie kursów ke respendencyjnych otrzymują

«o miesiąc, oprócz całkowitego, wyczerpującego materisłu naukowe
go, tematy z 6-clu głównych przedmiotów do opracowania.

P.P. Wojskowi do Sierżanta włącznie | Inwalldzi otrzymują
50%, zniżki na wszystkich powyższych kursach. Żądać bezpłatnych
prospektów!

WĘGLI |
OPAŁO

Zamkowa 18 W

 

 

(o

FIRMA CHRZEŠCIJANSKA
NOWOOTWORZONY SKŁAD APTECZNY

p.t „APTEPOL*
Wilno, ul. ZAMKOWA 12, vis-a-vis Skopówki

Bogato zaopatrzeny we wszelkie artykuly epteczno kosmetyczne
i środki patentowan*.

Uwagal Z powodu otwarcia sklepu od 1-10-X
ceny na wszystkie artykuły specjalnie ZNiżONE.

sza przetarį na

i 11 woźniców).
Oferty w kopertach z

i Telegrafów, Sadowa 25
3 listopada 1932 r. 

Z POWODU OBECNEGO KRYZYSU GOSPODFRCZEGO
POLECA NA NADCHODZĄCE ŚWIĘTA

KOŁDRY
z rozmaitych meterjałów i nej.epszej waty

Własnego z. po cenach niebywale nizkich

brane pod uwagę.
W ofercie wymienić

znane są warunki

mywać na piśmie w
rekcji, pokój Nr. 61.

pierach

 

 

 

«CENTROOPAŁ»

PRZETARG NA PRZEWÓZ POCZTY
W_ WILNIE.

skrzynek listowych i doręczenie paczek na tere-
rie miasta Wilna (dotychczas zatrudniano 14 koni

towanych pieczęciami lakowemi z napisem „Prze-
targ na przewóz poczty w Wilnie”
wać do Oddziału Komunikacyjnego Dyrekcji Poczt

Oferty wniesione po tym terminie nie będą

rzetargu, które można otrzy-
dddziale Komunikacyjnym Dy-

Wadjum wymagane w gotówce wzśl. w pa-
wartościowych w wysokości 3% żąda”

cena 80 zł do wynajęcia
Dr. WOLFSON cd zaraz. świeże

CHOR. WENERYCZNE, Nr. 8 dowiedzieć się u

MOCZOPŁ. I SKÓRNE dozorcy. 258—0
ui. Wółliańsna I,

tel. 10,67 9—1 I 4—8 w, Mieszkania 3, 4, 5i6
nadaka POKOJOWE CE wygodami,

do wynajęcia od zaraz
Ofiarna 2 Dozorca.

260-a—0

Mieszkania 2 i 3 poko-
Jowe z wygodami do wy-

MIESZKANIE  5-pokojo-
we, kapitalnie odremon-
tawane do wynajęcia.
Kalwaryjska 20 m. 4, o-
bok przystanku autobu-
sówego.

MIESZKANIA z 2, 3 i 4
pokoi ze wszelkiemi wy-
godami (łazienka, water)
do wynajęcia, Plac Me-
tropolitalny Nr. 3, obok

ЕН
WEGO

  

  Tel. 17-90. M] pocent Uniwersytetu
L k

. Med. MARJAŃ MIEKICKI
=powrocie i przeprowa-

 

 

Dyrekcja Poczt i Telegrafów w Wilnie ogła- dzeniu się najęcia od zaraz Kra: "Środu Bernardyńskiego,
, przewóz poczty, opróżnianie Wznowlt kowska 5i dozorca. tel. 11-74.

przyjęcia chorych skór- 260b—0<
no - wenerycznych Pokój do wynajęcia dla
Wileńska 31 m. 2 pań lub uczni-niekl.młod-

 

od 4—7 po poł. Do wynajęcia umeblowa-
305—5 ne 1, 2 pokoje, ciepłe,

D „ jasne z zużywalnością ła-

szych Kalwaryjska 35—1,amkniętych i zapieczę=
9г—1
 

 
 

należy kiero- Sakae zienki, Na życzenie obia- POKÓJ wspólny dla
do godz. 12-tej dnia Deatyści, dy. Portowa Nr. 23 "a Saus al =

T, a аоБ
Lekarz-Dentysta ra pokoje glbrzymie Kupno 4śliczne z wszelkiemi wy-

należy, ił oferentowi l. FRYDMAN - MI ka do wynajęcia so- E Sprzedaż i
ostowa Nr. 3

2"24. 0
Zęby. Sztuczne UA SI0-— ZI

cie I keuczuku. MIESZKANIE
223—123 pokoje z wygodami

Wielka 28 Dachówkę cementową
sprzedam. N. - Wilejka
ul. 3 Maja 23 m. 3. 9770

  

ZNANA B Cc H N U T i N negowynagrodzenia rocznego. : EEA Pańska 4—7 280= Ą Dyrekcja Poczt i Telegrafów zastrzega sobie aa as
FIRMA cia prawo pržeprowadzenia dodatkowego przetargu ARKUSZEREJ Mieszkanie do wynaję-- „Dom Nowy

Wiino, Niemiecka 23, firma egzystuje od r. 1890. EEE wee a ET-ETI оа S Roc do sprzedania. Bow:
Duże kołdry od 12 zł. Równeż wyrabia się kołdry na puchu. Bliższych informacji udziela Dyrekcja Poczt AKUSZERKA a Las rw, Stara 43 u właściciela.
€o tydzień otrzymujemy ostatnie nowości materjałów nn kołdry. | i Telegrafów (Oddział Komunikacyjny) w godzi- POWACE POWIE 2.- m4, 9754—0

mach urzędowych 28 eż MARJA OTplę domek 7—8= r. m 201/401 zdnia 28. IX. r. POKOJE 2
Prezes ekcji --) Inž. K. Žuchowicz. DKA żeDyrekcji  (-) ( Żuchowicz  LAKNEROWA do wynajęcia ul. M5 ogrodwm. OHZ do

OSTRZEŻENIEI
Pewne firmy w Wilnie rozlewa swoje ma-
łowartościowe piwo w używane butelki
„PRTENT*  BRCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU

cz W ZYWCU i wprowadza tem w błąd Sz. Kon-

* sumentów Przeto ostrzegamy przed falsy-
fikatami i prosimy uważać przy kupnie

pozsieke wszechświatowej sławy

Piwa żywieckiego
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR w ŻYWCU
Reprezentacja: ILNO,ZARZECZNA19.TEL.18 —62.

  

 

   

 

  

     
     

a D|

NOWOŚCI SEZONOWESEZONOWE JUŻ NADESZŁY| |NADESZŁY!
5 w E T R Y MĘSKIE I TTkrawaty,

 

przyjmuje od godz. 9 do kiewicza 19—12.
Redakcji & Т. В. 277-00
аан оааа sai
Plac do sprzedania dziai-

 7 w. Kasztanowa7, m, 5,— EZ
WzPó9 Dwa komiortowe pokoje

z kuchnią do wynajęcia.
STAI Arsenalska 6 m. 5. nychmi ych warunkach. Kalwa-

 

 

 

  

 

ske, od 2 coS-ej pp.
241—3

DO WYNAJĘCIA miesz- — ak
— lle kosztuje próźna kanie z 3 pokoi i kuchni, 2 domy 1 urowane sprze-

flaszka? UJ. Sawicz 16—10, dem niedrogo. Brzeg A1

Dziesięć groszy, 295—0 tokolski ЗЬ 7 w g dz.5

ale jak pan cośkołwiek 9—1. 249—0
. weźmie do niej,

Tanie kupno.
 

w.Z.P Nr.11.

 

 

Wielki wybór
modnych baczność Ill Oglosz

Do wszystkich
TOREBEK daroskich pończoch i skarpetek

PO CENACH WYJĄTKOWO NISKICH
ism ogłoszenia na wsrunkach

najbardziej dogodnych przyjmuje

darmo.enia staniały III
— W takim razie pro ściem ze wszelkiemi wys HOWE, murowane,

szę włożyć do niej ko- godami, z używalności.
rek. telefonu do wynajęcia sdpoleca 46 Wilno Biuro” Reklamowe Stefana inten o saras. „Miokiewicza 74 „1.w Wilnle, Garbarska 1, tel. 82.firma „BON MARC Wielka Żądajcie kosztorysów|! a —  —28w R od 1—3 i od

  

kami na bardzo dogod- pod „Urzędnik”.

dzy 10—3 g.

nowo wybudowane ze
wszystkiemi wygodami
na dogodnych warunkach
Sosnowa 9a m. 2. 287

KUPIĘ
nieruchomość miejską e-
wentualnie wiejską w ce-
nie 5—7 tys. dol. i może
być obciążona długami.
Zgłoszenia w adm. Dzien-
nika dla „A. L.“ 286
 

Do sprzedania 2 młode
wiłki ul. Bonifraterska
Nr. 12—7. 285

Z POWODU WYJAZDU
sprzedają się meble mięk
kie, salonowe, orzecho-
we. Królewska Nr. 1,
Pralnia Chemiczna.

 

 

Pianino i fortepian gabi-
netowy do sprzedania
niedrogo, śpiesznie. Wiel-
ka 54—4. 14—0

ОГЕ ГАО
GÓRNOŚLĄSKI

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

Andaluzja, Radzionków, Mysłowice,

p ko-

Florentyna.

wozach

p

POTRZEBNA  GOSPO-
DY do internatu w
starszym wieku, samotna,
umiejąca dobrze gotować.
Zgłoszenia kierować pod
adiesem: Bialowieža,
Kieturakis, Skrz. poczt.
Nr. 2. 129—1

Złośliwe.

—- Pan wychowywał si
bez matki? у 2
— Tak, moja matka

umarla przy mojem uro-
dzeniu.
— Ach! Więc biedacz-

ka nie przeżyła tego nie-
szczęścia?

TRERESSETI

į NAUKA

Szkoła Promień pizyj-
muje zapisy na pozosta”
łe wolne miejsca do od-
działów о@й 1 — 5 1 do
przedszkola codziennie
od godziny 9—13 ul. Wi-
wulskiego 4 m. 5. 0

OD 1890 R.
Biuro: Jagiellońska 3 Tel. 811.
Składy: Kijowska 8 Tel. 999.

  

KURSY KROJU,
szycia, robót ręcznych

i modelowania

$. UlelanowiCZÓWAJ
Wielka 56, m. 3,

Zapisy uczenic codzien-
nie oprócz świąt.

330—2
 

Absolwentka _ Seminar-
jum Nauczycielskiego u-
dzielać będzie korepe-
tycyj (może do 2-ga dzie-
«ij w zakresie 3-ch klas,
za mieszkanie i biady.
Łaskawe oferty do Ad-
ministracji „Dz. Wil"
pod „Absolwentka“. 335
 

DOM z ładnym dużym
ogrodem,  zagospodaro-
wany, do sprzedania ta-

nio. Antokolska = 96.
Wiadom. Dąbrowskiego
10—1. 300—0

GARNITUR MEBLI
miękkich sprzedam. UL
Praskowa 1—2. 130
 

Folwark-letnisko
sprzedaje się w pobliżu
Wilna, Obszar 15 Ipół
ha. W tem połowa lasu
(dąb, lipa, sosna, jodła,
brzoza). Zlemia dobra,
własna, rzeczka. Budyn-
kl w dobrym stanie.
Miejscowość malownicza
Dowiedzieć się w firmie
zegarmistrzowskiej Ru-
sieckiego ul. Zamkowa
10. gr4

W Sądzie.

Sędzia: — Pan musi u-
dowodnić swoje alibi.
Czy widział pana kto w
czasie, gdy było doko-
nywane włamanie?
Oskarżony:—Na szczę

ście nikt, panie ss

о—нн

| PRACA į
AD

Rutynowana kasjera

Ad-
pod

414—1 o

poszukuje posady,
res w Haministracji
„Krsjerka”.

 

wiek ukończył szkołę
handlową poszukuje po-
sady, Łaskawe oterty do "
Administracji „Dz. Wil”

śr.
 

ryjska 152. Dowiedzieć Potrzebna pierwszorzęd-
się Wielka 33—1 (2—5). na siła krawiecka jako

170—0 wspólniczka. Informacje
magazyn kapeluszy „Ali-Br d stowa —1 WE | SĘ na” Witoldowa 18. 264

sprzedania. udwisarska ———————yn ZĘ DO WYNAJĘCIA 14. Warsztaty Maksy- Polecamy bardzo gorą-majową - węgierską > 31.1pokioNe miesz- mowicza. 214—2 co inteligentną młodą pa-
poleca) sania z kuchniami przy > dėlė st ао

B-cia Gołęblowscy PARZE PLAC za dkeaynie;poszukoją:
ul. Trocka 3. й L Tartėki cą posady za skromnem

508—0 o POKOJE NY: arteki Nr. 23 wynagrodzeniem.  Infor-й 2 , (kolo ul Mickizwicza)do macji udziela  Admini-
jasne, umeblowane do sprzedania. Całość lub stracja „Dz. "WiL" mięćPi wynajęcia. Śniadeckich parcele rrałe. Ceny ni ja „Dz. L z

 

Polecam bardzo uczciwą
doskonałą kucharkę. Kró
lewska 7 m. 3. Bociar-

ska. 282—2

dajemy » POKOJE w erze NET Potrzebna młoda spryt-Sasi lagg. 2 domy do sprzedania na służąca, iuożójądk: go-
przy tować, (bez prania).

każdym ogródek, ziemia komendacje
S ul. Wiwulskiego Przychodzić od 12—5 M.

246—0 Pohulanka 10—1,

22—2 TU DM WAWA

Re-
konieczne.

254

Maturzysta z inteligent-
nej rodziny udziela ko-
repetycyji Mostowa 11
m. 6 od 8—10 i 15—17.

168

Młoda, inteligentna nau-
czycielka - wychowaw-
czyni wyjedzie do dzieci
od 6—10 lat z przygoto- .
waniem do 1-ej kl. gimn.
Świadectwa z pracy b.
dobre i referencje po-
ważne. Adres:  dowie-
dzieć się ul. Wilka 27
m 3 gr.

Dyplomowana  nauczy-
cielka muzyki daje
lekcje gry fortepianowej
Zygmuntowska 4—10.

245

|

Nowa odmiana lodów.

(Autentyczne).

Do jednego ze skla-

dów lodów wł. skich

w f Katowicach wchodzi

dwuch „poigazoanpklC
młodzieńców z towarzy:

„ szkami i £ądają lodów.

2 pytanie  kelne'a,

kie ma podać: czeko-

wenanasowe, śmie-

tankowe i malinowe i

t. p., jeden z kawalerów

żąda, żeby poda'.. nej-

nowsze, jakie są.

Na powtórne pytanie

ul. z wieloletnią praktyką, kelnera o określenie na-l
zwy owych,„najnowszych*

lodów wskazuje afisz

teatralny, wiszący na
pokojowy z wygodami Inteligentny młody czło- ścianie, a przybyła z ni-

mi panienka oderytuje:

„Lody Halama*.

Gość uradowany mówi:
— No, no, po pół por-

cji Halama dla każdego

E——]
DRU-

KARNIA
I INTROLIGA-

TORNIA

LLZWIERZYŃSKIEGO
WILNO, Ul.Mo-
stowa M1

Telefon12 - 44.

PRZYJMUJE

WSZELKIE

ROBOTY

w zakres dru-
karstwa

1 Introligator-
stwa wcho-

dzące.

   

   

  

    

  

   

    

 

   
  

 

 Bydawca:ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI, » . NEC i: «i Drukarnia A,Zwierzyśskiego,Mostows1,
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