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JADWIGA LASTOWSKA
żona dyrektora Wileńskiej Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Bieniako-
niach, prof Wacława Łastowskiego, niestrudzona 1 zasłużona działaczka

na niwie społeczno-rolniczej.
Zmarła po krótkich I ciężkich cierpieniach, opatrzona Sw. Sakramen:

iami w Bieniakoniach dn. 7 października b. r.
Eksportacja zwłok ze Stacji Doświadczalnej do kościoła parafjanego

w Bieniakoniach odbędzie się w niedzielę dnia 9 b m. o godz. 15 m. 30;
pogrzeb w poniedziałek 10-go b. m. o godz. 10 min. 30.

Ocze n zawiadam'a

 

wileńskie Towarzystwo Organizacyj
I Kółak Roiniczych.

  

Postulaty organizacyj rolniczych. -
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Rozpoczęły się obrady przedstawicieli 17 organi-
zacyj rolniczych, które wysunęły postulaty: 1) zniżenia cen kartelo-
wych, 2) zniżenia stopy procentowej, 3) dostosowania taryf przewo-

wych do potrzeb gospsdarczych, 4) zniżenia opłat samorządowych

od przywozu produktów rolniczych
społecznych.

i 5) zreferowania ubezpieczeń

Rozporządzenie o drobnych dzierżawcach.
(Telefonem od wiasnego korespondenta.j

WARSZAWA. Na mocy dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej

ustawa © ochronie drobnych dzierżawców przedłużona zostaje do
1 października 1933 r.

Dodatni bilans handlowy.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Bilans hendlowy za wrzesień został zamknięty

z nadwyżką 22 miljonów 889 tysięcy zł.

PROJEKTOWANE NOWE DEKRETY.
WARSZAWA (Pat). Uchwa-

lony na piątkowem posiedzeniu
Rady Ministrów projekt rozporzą-
dzenia Pana Prezydenta Rzeczy-
pospolitej w sprawie obniżenia
kosztów administracji związków
komunalnych przewiduje obniże-
nie kosztów administracji ogólnej
tychże związków w stosunku do,
wydatków na te cele w roku
1930/31. Zmniejszenie tych ko-
sztów wynosić та ой 20 @о 25%
i dokonane ma byč jeszcze w cią-
gu b. r. Zgodnie z uchwalonym
przez Radę Ministrów projektem

rozporządzenia Pana Prezydenta
Rzeczypospoliiej w sprawie о-
chrony drobnych dzierżawców
rolnych, . ochrona tychże  dzier-
żawców ma być przedłużona do
dnia i paźdz. 1938 r. Uchwalony
przez Radę Ministrów projekt
rozporządzenia Pana Prezydenta,
nowelizujący rozporządzenie o
przedsiębiorstwie „Polska Poczta,
Telegraf i Telefon", zmierza do
„oparcia tego przedsiębiorstwa na
podobnych zasadach prawnych, na
jakich oparie jest przedsiębior-
stwo „Polskie Kołeje Państwowe”.

ODZNACZENIE PROF. ZIELIŃSKIEGO.
WARSZAWA (Pat). W, dniu

8 Ъ. m, odbyło się uroczyste wrę-
czenie medalu imienia Goethego
prof. Zielińskiemu za zasługi na
polu sztuki i wiedzy. Wręczenia
odznaczenia dokonał poseł Rze-
szy Niemieckiej w Warszawie p.
von Moltke. W, uroczystości
wzięli _ udział / przedstawiciele
MSZ, Ministerstwa W. R. i O. P.
oraz świata naukowego i literac-
kiego z rektorem Uniwersytetu
Warszawskiego na czele.

W. czasie śniadania w posel-
stwie niemieciciem, wydanego na
cześć odznaczonego prof. Łieliń-
skiego, poseł von Moltke wygłosił
przemówienie, w którem pod-
kreślił zasługi prof. Zielińskiego,
położone dla wiedzy i kultury
świata. Podobnie jak Goethe
Zieliński zaszczepił ducha litera-

tury antycznej wszystkim naro-
dom. Przy tej okazji mówca wy-
raził podziękowanie za uroczy-
stości ku czci Goethego w Pol-
sce, jakie odbyły się w Uniwer-
sytecie Krakowskim, w. pałacu
Potockich we Lwiowie, w Łucku,
w Wilnie oraz za uroczystą aka-
demję w Warszawie i zakończył
swe przemówienie toastem na
cześć nauki i wiedzy polskiej w
ręce ich przedstawiciela prof.
Zielińskiego, Następnie pos.
Moltke wręczył prof. Zielińskie-
mu medal wraz z własnoręcznym
dekretem  piezydenta Rzeszy.
Należy zaznaczyć, że zaszczytne
to odznaczenie otrzymało za
granicą tylko około 20 osób, mię-
dzy innemi Mussolini, Herriot,
Vaićry, Hamsun, Marconii in.

0 GIMNAZJUM POLSKIE W BYTOMIU.
“KATOWICE (Pat). Ze Śląska

Opolskiego donoszą, że rodzice
uczniów, czekających na otwarcie
gimnazjum poiskiego w Bytomiu,
wystosowali do prezesa Związku
Polskich Towarzystw Szkolnych
p. Baczewskiego pismo, w którem
dają wyraz zaniepokojeniu z po-
wodu zwłoki w udzieleniu kon-
cesji na olwąrcie gimaazjum pol-
skiego w Bytomiu, gdzie grozi
dzieciom strata całego roku szkol-
nego. Proszą więc o użycie wszel-

kich środków dla uzyskania tej

koncesji, zwiacając uwagę, że

zwłoka taka ma miejsce przy

otwarciu pierwszego polskiego

gimnazjum na Śląsku niemieckim,

wówczas gdy w całej Polsce,
a m. in. na Górnym Śląsku, Niem-

cy posiadają liczne gimnazja pry-

watne i państwowe.

Powyższe podanie rodziców

przesłane zostało dowiadomości

prezydenta komisji mieszanej p.

Calondera.

 

Uroczystości żałobne w Litwie.
KOWNO (Pat.) Dziś rozpoczę-

ły się na Litwie uroczystości ża-

łobne z okazji 12-lecia utracenia

Wilna. W Kownie odbył się wiel-

ki pochód organizacyj, zakończo-

ny uroczystem opuszczeniem do

połowy masztu sztandaru na gma-

chu muzaum wojskowego.

Jutro odbędą się uroczyste

nabożeństwa w świątyniach wszy- ,

stkich wyznań, obchody, akademje

i odczyty. O godzinie 12ej na-

stąpi chwila milczenia. Wszelkie

zabawy i muzyka w lokalach roz-
rywkowych są zakazane.
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wystąpienie

ZIA ŚW.
RSS TITTNNSESET

delegata

HLEB I OPAŁ DLA NAJBIEDNIEJSZYCH
WINCENTEGO a PAULO.
 

 

Niezadowolenie Niemców.

BERLIN, (Pat). Wielkie wraże
nie wywołało w niemieckich ko-
łach politycznych demarche de-
legata austrjackiego do Ligl Na-
rodów Pfluegla u francuskiego
delegata na konferencję rozbroje-
niową Paul-Boncoura. Pfluege! za-
komunikówał delegatowi francus-
klemu o zaniepokojeniu, jakłe wy-
wołała w Austrj wiadomość o
mającem nastąpić zebraniu się
wielkich mocąrstw na obrady w
kwestjach rozbrojeniowych poza
Genewą.

Prasa niemiecka.interpretuje

krok austrjackiego delegata, jako
wystąpienie  antyniemieckie, i
ostro atakuje Pfluegla, przypo-
minając mu jego propagandę
przeciwko austrjacko-niemieckiej
unji celnej. Atak na Pfluegla
dzienniki uzupełniają informacją,
że zostanie on mianowany po-
słem austrjackim, sugerując mu
w ten sposób frankofilstwo. „Boer-
sen Ztg.” pisze, że wystąpienie
Pfluegla wywołało w kołach poli-
tycznych zdziwienie. Nikt nie
oczekiwał tego rodzaju odwróce-
nia się Fiustrji od Niemiec.

Zaprzeczenie posła czeskiego.
WARSZAWA (Pat). Poseł Re-

publiki Czechosłowackiej w Pol-
sce dr. Girsa w rozmowie z jed-
nym z przedstawicieli komitetu
polskiego porozumienia prasowe-
go czeskosłowacko-polskiego ©-
świadczył, co następuje:

Dnia 4 paźdz. w jednem z pism
warszawskich opublikowana była
wiadomość z Genewy, jakoby
przy wyborze do Rady Ligi Naro-
dów Czechosłowacja głosowała
przeciw Polsce. Wiadomość tę —

powiedział minister Girsa — uwa-
żam za bardzo szkodliwą dla wza-
jemnych stosunków polsko-czes-
kosłowackich, tem bardziej, że
wobec tajności głosowania do
Rady nie mogę dać oficjalnego
zaprzeczenia tej pogłosce, Uwa-
żam jednak za niezbędne oświad-
czyć publicznie dla informacji
opinji polskiej, że doniesienie to,
w/g mego przekonania i moich
wiadomości, jest fałszywe.

 

Walki w Mandżurji.
PARYŻ (Pat. Japończycy

wzmacniają swe pozycje obronne
pod Czin-Czou, Czang-Czun i
Charbinem. Cucikar, pozostający
od kilku dni w rękach japońskich,
został zpowrołem zajęty przez
chińskie oddziały partyzanckie
pod wodzą gen. Maa. Gen. Li po
gwałtownych walkach zawładnął

miejscowością Tjanou, przecina-
jąc komunikację między Mukde-
nem a King-Czsou. Japoński mini-
Ster wojny postanowił wysłać do
Mandżurji nowe siły. Zarządzenie
to spotkało się z protestem mini-
stra finansów, który podkreślił
ciężkie położenie finansowe kraju.

 

Poleca nowości sezonu.
 

ZAKŁAD KRAWIECKI

ST.KRAUZE
Wileńska 32 m. 2, — Tel. 15-51

+ (I PIĘTRO).

Dai 1 sena a sorte Ci alia.

POKROWCE NA KOŁDRY
wełnę na szale I chustki (w kłębkach z newego wielkiego

transportu

poleca POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA

FRANCISZKA FRLICZKI
Zamkowa 9 tel. 6-46.

 

478-0 o

Ceny znacznie obniżone.

Jeszcze jedna Liga Narodów.
LONDYN (Pat). W. Londynie

powstało nowe towarzystwo mię-

dzynarodowe, którego celem jest
propagowanie utworzenia między-
narodowych sił policyjnych dla
utrzymania pokoju. Na czele tego
stowarzyszenia stoją dwaj znani
pacyfiści angielscy Georges Bar-
nes i lord Davies. Towarzystwo
to nosi nazwę „Nowa Wspólnota
Narodów'. Cele towarzystwa o-
kreślone są: 1) jako dążenie do
utworzenia trybunału międzyna-
rodowego, któryby załatwiał
wszystkie spory, zagrażające po-

kojowi świata, a co do których
nie jest kompeteniny Trybunał
Sprawiedliwości _Międzynarodo-
wej w Hadze, 2) dążenie do utwo-
rzenia międzynarodowej policji
jako gwarancji bezpieczeństwa
przeciwko agresji. Wiele wybit-
nych osobistości ze świata poli-
tycznego nadesłało do towarzy-
stwa życzenia pomyślnego roz-
woju; m. in. życzenia takie zło-
żyli lord Cecil, prof, Murray, były
prezydent Francji Doumergue, by-
ty delegat Japonji w Lidze Naro-
dów hr. Ishi.

FRANCUSKIE PROJEKTY BEZPIECZEŃSTWA.
PARYŻ (Pat). Znajdujący się

obecnie w ręsach premjera fran-
cuskiego projekt Francji o równo-
ległem zorganizowaniu  bezpie-
czeństwa i rozbrojenia, zawiera
dwa programy. maksymalny i mi-
nimalny. Plan maksymalny prze-
widuje maximum bezpieczeństwa,

 

0 konterencji rozbrojeniowej mocarstu.
STANOWISKO NIEMIEC

I FRANCJI

LONDYN (Pat). Cała prasa
podaje dziś wiadomość z Berlina,
że gabinet niemiecki postanowił
przyjąć zaproszenie i wziąć udział
w ewentualnej konferencji mo-
carstw, bez wysuwania zgóry ja-
kichkolwiek zastrzeżeń. Fakt ten
nie wywołuje w prasie optymi-
stycznych przewidywań co do
szans konferencji 4 mocarstw w
Londynie. Przeciwnie, „Daily Te-
legraph', omawiając tę sprawę,
przewiduje, że konierencja, jaka
się ewentualnie zbierze, nie bę-
dzie obradowała w Londynie i bę-
dzie różnić się swoim składem od
proponowanej przez premjera an-
gielskiego. Nie jest pewnem, czy
Niemcy zgodzą się na Genewę,
którą proponuje Francja. — Na-
tomiast co do Francji pewnem

jest, że nastawać ona będzie na
włączenie Beigji, Polski i ewen-
tualnie Czechosłowacji. Co do tej
ostatniej sprawy, „Daily Tele-
graph“ zamieszcza następującą
uwagę: Wszystkie najważniejsze
artykuły traktatu wersalskiego
były opracowane przez główne
mocarstwa sojusznicze, między in-
nemi przez Belgję. Włączenie
Belgji byłoby wobec tego zja-

wiskiem zupeinie naturalnem i
nie wywołuje żadnych wątpliwo-
ści Ale co do Polski i Czecho-
słowacji, to kwestja przedstawia
się inaczej i udział tych państw
mógłby wywcłać analogiczne żą-
danie ze strony wszystkich mniej-
szych sygnatarjuszy traktatu wer-
salskiego, ‚

KAPELUSZE
czapki, berety od Zł. 1,50.

E. MIESZKOWSKI
MICKIEWICZA 22.

zmianieЗ оеан оо ооа62

Trzęsienie ziemi w Gracu.
WIEDEŃ (Pat.) Donosze z Gra-

cu, że po gwałtownej burzy od-
czuto w sobotę rano w samym

Gracu i okolicy trzęsienie ziem;,

które obudziło wiełg osób ze snu.

Ruchy ziemi były faliste, w kie-

runku ze wschodu na zachód,

. cielstwo pogłose< oczekiwać

ODPOWIEDŹ NIEMIEC
NA NOTĘ MAC DONALDA.
LONDYN (Pat). Foreign Offi-

ce otrzymał dziś po południu od-
powiedź niemiecką na notę Mac
Donalda. Nota niemiecka za-
strzegać ma, co prawda, że nie
uważa ani noiy francuskiej z 11
września, ani deklaracji brytyj-
skiej z 18 września za stosowną
podstawę do dyskusji na konfe-
rencji, niemniej wyraża swą zgodę
na udział w proponowanej konfe-
rencji Nota niemiecka zwraca
uwagę na fakt, że deklaracja bry-
tyjska kładzie nacisk jedynie na
stronę prawną zagadnienia, wy-.
sunięteśo przez rząd niemiecki,

tylko alternatywą ewentualnego
zaniechania zbrojeń niemieckich,
podczas gdy istotnym celem me-
morjału niemieckiego, przedsta-
wionego rzącowi
było rozbrojenie, a nie uzbrojenie.

dy nota francuska zajmuje =.

{гапсивктети, # ®

BERLIN (Pat). Pelny tekst nie-
mieckiej noty, wręczonej wczoraj
wieczorem augielskiemu chargė
d'afaires w Berlinie — jak stwier-
dza komunikai biura Wolifa —
nie zostanie opublikowany. Prasa
uzupełnia komunikat biura Conti
o odpowiedzi niemieckiej na za-
proszenie Mac Donalda  infor-
macjami, dotyczącemi terminu i
miejsca koniereneji.' „Deutsche

* Allgemeine Zig.“ pisze, že @а
rządu Rzeszy inne miejsce zebra-
nia się konlerencji nie wchodzi
w grę. Jako iermin nota Niemiec
proponować ma zwołanie konfe-
rencji w tydzień. po zakończeniu
się obrad Ligi Narodów. Ё

jakie projektodawcy pragną za-
pewnić nietylko Francji, lecz
wszystkim krajom europejskim
bez różnicy, i zawiera możliwie
największe redukcje, mogące za-
dowolić, zdaniem autorów, nawet
najbardziej gorących zwolenników
rozbrojenia. Frojekl maksymalny
zakrešla ostaleczne granice, do
których gotowa jest w razie po-
trzeby posunąć się Francja na
drodze redukcji rozmaitych ro-
dzajow brom. Projekt minimalny
określa granice, które Francja
uważa za niemożliwe do przekro-
czenia w dziedzinie zbrojeń, do-
póki warunki bezpieczeństwa, za-
pewnione każdemu z poszczegól-
nych państw, nie przekraczają
pewnego niezbędnego minimum,
Przed publicznem ogłoszeniem
projekty powyższe rozpatrywane
będą przez Wyższą Radę Obrony
Narodowej, jak również na Ra-
dzie Ministrów.

eLA ECORTESIB
CZEMU NiE JESTEŚ

JESZCE CZŁONKIEM

OBOZU WIELKIEJ PO.SKi?

 

ŻYCIE KATOLICKIE.
Nabożeństwo na miejscu zatopio-

nego miasta.1+2

Rząd niemiecki wyrażać ma swą (KAP) Na wschodniem wybrze-
gotowość nawiązania stosunków z
innemi mocarstwami celem znale-
zienia zadowalającego wszystkie
strony wyjścia w sprawie równo-
uprawnienia.
BSRR CZW OZI AAC 1а LLSsa

Zgon Ś. p. E, Śmia-
rowskiego,

WARSZAWA. Pat. —W sobotę
o godzinie 7 rano zmarł nagle
na udar sercowy znany adwokat
warszawski Eugenjusz Smiarowski
Zmarły piastował ongiś godność
posła oraz wiceministra sprawie-
dliwości.

W stan nieczynny.
W ostatnich czasach w War-

srawie wielu nauczycieli gimna
zjów państwowych otrzymało za
wiadomienia © przeniesieniu w
stan nieczynny.

Wielu profesorów otrzymało
te zawiadomienia już po rozpo-
częciu lekcyj w "nowym roku
szkolnym, jak to miało miejsce
z dyrektorką gimnazjum im. Kr.
Jadwigi, zasłużoną działaczką na
polu pedagogiki p. Jestrzębską

Według obiegających nauczy:
na-

leży jeszcze całego sze'egu dal-
szych zawiadomień o przeniesie-
niu w stan nieczynny,

* żu Anglji istniało w średnich wie-
kach miasto Dunwich, kióre z
czasem pochłonięte zostało przez

Morze Północne. Jeszcze w 1832
roku miasto to miało swych dwuch
przedstawicieli w parlamencie an-
gielskim, oraz posiadało 52 kościo-
ły. ы

Obecnie utworzył się zwyczaj,
który wkrótce stanie się tradycją,
odprawiania raz do roku nabożeń-
stwa oraz procesji na urwisku nad

morzera, w miejscu gdzie dawniej
znajdowało się miasto Dunwich.
W tym roku smutna ta uroczy-
stość zgromadziła przeszło 1000
pielgrzymów z całej Anglji.

      

Dziś w niedzielę,

Błogosławieństwo dia prasy
polskiej.

(KAP) We srodę, dnia 5 b. m.
Ojciec św. przyjął na audjencji
prywatnej dyrektora Polskiej Ka-
talickiej Agencji Prasowej, ks, pra-
łata Zygmunta Kaczyńskiego. W
końcu audjencj: Ojciec św. udzie-
lił błogosławieństwa dla całej ka-
tolickiej prasy polskiej.
RESINIIIANAsIiTaDESI Li

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

 

9-go października o g. i-ej po południu

W SALI PRZY UL. ORZESZKOWEJ 11

ZGROMADZENIE
STRONNICTWA NARODOWEGO,

na którem przemawiać będą posłowie:

prof WACŁAW KOMARNICKI

mec. JAN NOWODWOR:KI z Warszawy

red. ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.
Na zgromadzeniu
omówiona zostanie Sytuacja Polityczna i Gospodarcza Polski.
Obowiązkiem każdego narodowca jest przybyć na to Zgromadzenie,

Wstęp za zeproszeniami Imiennemi, które wydaje Sekretarjat Stronnictwa
od godz. 11—3 | wiecz, od 6—7 (Orzeszkowej 11).   
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W rocznicę.
Dwanaście lat temu Wilno o-

puściły ostatnie oddziały litewskie,

Prawie bez bitwy, pod naporem

szczuplejszych sił polskich, cofały

się ku granicom dzisiejszej Litwy

Kowieńskiej. Często dziś daje się

słyszeć pytanie w Litwie, dlaczego

to Litwini tak łatwo oddali Wilno
Polakom? Nieraz usłyszeć tam mo
żna głosy, zarzucające ówczesnym
dowódcom litewskich sił zbrojnych

tchórzostwo, brak determinacji.

Przecież to największy skarb Lit-

wy, niejako symbol jej niepodległo

ści Należało rzekomo bronić tego

miasta do ostatniej kropli krwi, 0-

statniego ładunku, żołnierza. Cze-

mu tego nie zrobiono?

Generalicja litewska zasłania

się przed zarzutami tem, że armja

litewska nie oczekiwała niespo-

dzianego napadu, ufając w pomyśl

ne zakończenie rokowań suwal-

skich, że była rozrzuconą na zna-

cznej przestrzeni i tylko bardzo

nieliczne oddziały koncentrowały

się w Wilnie i okolicach. Mówią

również o tem i Litwini, uczestni-
cy walk październikowych w 1920

w swoich wspomnieniach.
Mimo tych tłumaczeń fakt po-

zostaje faktem, że w obliczu rze-

czywistego niebezpieczeństwa woj
sko litewskie pośpiesznie wycoła-

ło się z zagrożonego terytorjum i

dopiero w odiegłości.kilku mil od
Wilna sławiło oddziałom Litwy
Środkowej opór. Jakaż więc tego
kyła przyczyna?

Między wierszami sprawozdań

i raportów litewskich można wy-

czytać niepewuość, brak zaufania
do ludności zajętych, świeżo „wy-

zwolonych'” terenów. Litwini czu-

l sięw Wilnie obco, chociaż uwa-

żali się za „wybawicieli'* ludności
od „jarzma“ polskiego. Wilnianie
nie ufali „wybawicielom'”, którzy

przyszli ich ,wyzwalać” razem z

uajzaciętrzym wrogiem, bolszewi-

Liem-moskaiem, i którzy obiecy-

wali, że po ostatecznem usadowie"

niu „porachują się* z wszystkimi.

Jak można było bronić Wilna. sko-

ro w tem samem Wilnie nie było
się pewnym własnej skóry.

Przyczyna tego, że Litwa nie

czuła się zdociną do utrzymania

Wilna w pamiętnych dniach paź-

Gziernikowych, leżała głównie w

tem, że Wiino nigdy nie chciało
być litewskie że przedtem i po-
tem zawsze było i jest rdzennie

polskie. Dowedztwo sił zbrojnych
Litwy Kowieńskiej dobrze wyczu-
16, że ma do czynienia z żywioło-

wym odruchein woli ludności, nie

«aś — jak obłudnie twierdzono —

„е słingowanym buntem wojska

pelskiego.

Litwini mogli się bronić dopie-

iu wtedy, gdy poczuli za plecami

ziemie etnogralicznie litewskie,

kiedy wiedzieli, że nie grozi im
pozostanie na tyłach, czego nie

byli pewni w Wilnie.
Wypadki z przed dwunastu lat

są najlepszym dowodem polskości

Wilna i żadne usiłowania, kręta-

stwa kowieńskiego „związku wy-

zwolenia Wilna“ nie zdołają temu

zaprzeczyć.

Wilno jest i będzie polskiem.

Litwa nie ma w niem niczego, o-

prócz nielicznej garstki kilku ro-

dzin mówiących po litewsku.

Litwa ma ponadto garść wspo-

mnień napół historycznych o wiel-

kich książętach i pogańskiej prze-
szłości. Nie meże to wiele ważyć
ra szali historycznej w porówna-

riu z wielką przeszłością Polski w

Wilnie, z jej wspaniałą świetną

tradycją, z olbrzymim kapitałem

kultury i cywilizacji, z dzisiejszą
niewątpliwą duchową jednością

naszego miasta z całem państwem.

Litwa w swych pretensjach nie

ma żadnych logicznych podstaw i
jej roszczenia dziś opierają się je-
ynie chyba na tem, że w Kownie

takie stanowisko stało się już

_ szkodliwem przyzwyczajeniem. W

urzeczywistnienie bowiem tych

roszczeń nikt z Litwinów nie wie-
izy. '

OSZCZĘDZA!!!
Kto kupuje żarówki, lampy

1 materjał do Instalacyj
elektrycznych

w składnicy elektrycznej p. 1:
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Posiedzenie Rady Miejskiej.
Najważniejszym tematem obrad

czwartkowego posiedzenia Rady
Miejskiej były uwagi Urzędu Wo-

jewėdzkiego do budżetu na rok

1932/33 owaz mające z temi uwa-

gami związek pismo Urzędu Wo-

jewódzkiego, zawiadamiające O
niezatwierdzeniu uchwały Rady
Miejskiej, skreślającej etat na-
czelnego !ekarza szkół powszech-
nych.

Urząd Wcjewódzki dokonał
znacznej kompresji budżetu, prze-
widując dochody zwyczajne na
sumę około 8.500 tysięcy zł., zaś
wydatki zwyczajne na sumę około
1 miljonów złotych. Dotychcza-
sowa gospodarka magistratu za-
czyna się mniejwięcej w tych sa-
mych ramach. .

Poza żądaniem ograniczenia
budżetu, urząd wojewódzki w
owych uwagach żąda gospodaro-
wania w ramach budżetów mie-
sięcznych i przedkładania tych
budżetów do każdorazowego za-
twierdzenia Urzędu Wojewódzkie
go. Dotyciczas Magistrat opraco-
wywał budżety miesięczne w śra-
riicach budżetu rocznego i poda-
wał je do wiadomości radnych o-
<az przedkiadał do wiadomości
Urzędowi Wojewódzkiemu. Obec-
nie Urząd Wojewódzki żąda dla
siebie prawa zatwierdzania tych
budżetów. Dale; Województwo żą-
da skreślenia cd 1 stycznia pobie-
ranego przez pracowników miej-
skich dodatku samorządowego i
wypowiedzenia w tym celu sto-
sunku służbowego pracownikom
w dniu 1 października. Jedno-
cześnie Urząd Wojewódzki nade-
słał do Magisiratu pismo, w któ-
rem zawiadamia, że odmawia za-
twierdzenia uchwały o skreśleniu
etatu naczelnego lekarza szkół
powczechnych. Etat ten został
skreślony przez Radę Miejską ze
względów oszczędnościowych, a
obowiązki naczelnego - lekarza
szkół powszechnych miał pełnić
naczelny iekarz miasta. Urząd na-
czelnego lekarza szkół powszech-
nych sprawuje, w chwilach wol-
nych od obowiązków poselskich i
akcji politycznej, poseł BB, i ener-
giczny działacz sanacyjny dr. Bro-
kowski. Według art. 16 Konstytu-
cji posłowie nie mają prawa pełnić
funkcji pracowników  państwo-
wych i samoiządowych z wyją-
tkiem stanowisk ministrów, pod-
sekretarzy stanu i profesorów

wyższych uczelni.
W dyskusji nad uwagami Urzę-

du Wojewódzkiego pierwszy za-
brał głos prezes komisji finanso-
wej radny Korolec, który oświad-
czył, że rgadza się z kompresją
budżetu, naiomiast nie może się
zgodzić 7 zaiwierdzaniem przez
Urząd Wojewódzki budżetów mie
sięcznych, gdyz jest to technicznie
trudne do wykonania i zbyteczne.

Przeciwko zaleceniom finanso-

W razie przeziębienia, kataru, zapa-
lenia gardzieli przy bólach nerwowych i
łamaniu w kościach, należy dbać o co-
dzienne regularne wypróżnienie i w tym
celu używać pół szklanki naturalnej wo-
dy gorzkiej „Franciszka-Józeła”*. Żądać
w aptekach i drogerjach. 14451

„Most“ przez Ocean
Atlantycki.

Juž oddawna rozwažany jest
projekt podzialu drogi lotniczej
między Europą a Ameryką przez
zbudowanie na morzu wysp pły-
wających dla iądowania samolo-
tów i umieszczenia na nich ma-
gazynów środków  popędowych,
warsztatów _reparacyjnych itp.
Pierwotny plan użycia do tego ce-
lu starych siatków zrealizuje w
przyszłym roku pewne towarzy-
stwo niemieckie. Specjalnie do te-
go celu przebudownay wielki pa-
rowiec zostanie jako sztuczny
port lotniczy zakotwiczony na
dnie morza między wyspami Azor-
skiemi a wyspą Fernando Noron-
ha na Oceanie Atlantyckim.

Technicy amerykańscy pomy-
słowi temu dali rozmiary fanta
styczne. ' Zamiast jednej sztucznej
wyspy, zamierzają oni umocować
nawet na największych głębiach
ośm pływających wysp z portami
lotniczemi na najbardziej*uczęsz-
czanej linji Paryż — Nowy Jork.
Taką wyspę pływającą buduje się
u ujścia rzeki Delaware w Ame-
ryce i miała już w tym roku stać
się pierwszem „przęsłem mosto-
wem mostu powietrznego” poprzez
Ocean między kontynentem ame-
rykańskim i wyspami Bermudami.
Trwałość i praktyczność konstru
kcyj wypróbowano na wielkim
modelu, który przez długi czas o-
pierał się z aoskonałym skutkiem
falom i wichrom.

Armja techników opracowała
plan ten w najdrobniejszych szcze-
gėlach. Sztuczna wyspa tworzyć
miała, pozosta,ace przy każdej po-
godzie w pozycji poziomej lotnisko
o długości 335 m., o szerokości 103
m.i o głębokości 54 m. Wyspa ta
nastawia się automatycznie zaw-
sze w kierunku wiatru, posiada
podbudowę olbrzymich  powie-

wym Urzędu Wojewódzkiego nie
wypowiedział się nikt. W dalszej
dyskusji oświetlano natomiast z
punktu widzenia prawnego, poli-
tycznego i praktycznego żądanie
przedkładania do zatwierdzania
miesięcznych hudżetów.

Wszyscy mówcy, oprócz prof.
Staniewicza (BB.), wypowiedzieli
się bardzo stanowczi przeciwko
temu żądaniu, Prezes koła chrze-
ścijańsko- narodowego prof. Ko-
marnicki podkreślił, że jest to
przekroczenie kompetencji władzy
nodzorczej, która zgodnie z usta-
wą ma prawo zatwierdzać budżet
roczny, ale nie ma prawa stawiać
żądania, żeby przedkładano jej do
zatwierdzenia plany poszczegól-
nych etapow wykonania budżetu.
Gdyby t» było uskutecznione,
wtedy Urząd Wojewódzki prze-
stałby być władzą nadzorczą, a
stałby się kierownikiem gospodar-
ki miejskiej, co jest pogwałceniem
przepisów o samorządzie. Mamy
już delegzia rządowego do spraw
fnansowych przy samorządzie —
p. Adama Piłsudskiego. Jeżeli
rząd przez swego delegata może
kontrolować każde posunięcie w
$ospodarze miejskiej, to poco je-
szcze potrzebne jest utrudnianie
normalnego biegu prac magistratu
przez zatwierdzanie budżetów
miesięcznych. Żądanie przedkła-
dania do zatwierdzania budżetów
miesięcznych jest więc votum nie-
ufności nie tylko dla samorządu,
lecz i dla delegata rządowego, któ-
ry ma stały nadzór nad gospodar-
ką samorządu.

Podobne stanowisko zajęli też
mówcy innych ugrupowań oprócz
sanacyjnych.

Przedstawiciel PPS, radny Stą-
żowski oprócz tego podkreślił je-
szcze jed'ą sprzeczność w. zarzą-
dzeniach województwa.  Woje-
wództwo zaleca skreślenie wszel-
kich wydatków  nieobowiązko-
wych, a kiedy Rada Miejska skre-
śliła nieobowiązkowy wydatek na
naczelneśo lekarza szkół po-
wszechnych, Województwo temu
się sprzeciwia. Władza nadzorcza
w myśl orzep'sów może nakazać
wstawienie do budżetu tylko tych
wydatków, do których obowiąza-
ny jest samorząd z mocy ustawy.
Stąd -wniosek, że Urząd Woje-
wódzki nie m: prawa zmusić sa-
morządu do wstawienia do budże-

tu wydatku na skasowany przez
Radę Miejską etat, Według usta-
wy, o ile władza nadzorcza w cią-
gu 30 dni nie zgłosi zastrzeżeń do
budżetu, budżei uważa się za za-
twierdzony. Tymczasem Urząd
Wojewódzki otrzymał budżet w
początku sierpnia, a uwagi swe

nadesłał dopiero 27 września.
Stanowiska Urzędu Wojewódz-

kiego w sprawie zatwierdzania
budżetów miesięcznych bronił rad-
ny BB., prof. Staniewicz. Widać
było, że przychodzi mu to z trud-
nością. Zaznaczył, że sam miał
wątpliwości, co do strony prawnej
tej kwestji, lecz że przekonało go
powołanie się na radnego Engla,
który rzekomo na wydziale woje-
wódzkim zgodził się, że zarządze-
nie to nie jest sprzeczne z prawem.
Jak się później okazało, p. Stanie-
wicz był wprowadzony w błąd,
gdyż p. Engel właśnie bardzo sta-
nowczo podkreślał na wydziale
wojewódzkim sprzeczność tego za-
rządzenia z uprawnieniami władzy
nadzorczej.
W wyniku dyskusji uchwalono:
1. Zassarżyć do właściwej in-

stancji żądanie Urzędu Wojewódz-
kiego, co do zatwierdzania budże-
tów miesięcznych.

2. Zaskarżyć decyzję Urzędu
Wojewódzkiego, odmawiającą za-
twierdzenia uchwały w sprawie
skreślenia etaiu naczelnego leka-
rza szkół powszchnych.

3. Przesyłać budżety miesięczne
do Urzędu Wojewódzkiego do
wiadomości,

Podkreślić trzeba, że nawet
radni sanacyjni i żydzi nie głoso-
wali przeciwko tym uchwałom tyl-
ko powstrzymali się od głosowa-
nia.

Następnie przyjęto do wiado-
mości posianowienie magistratu o
przyznaniu ławnikowi Łokuciew-
skiemu, który z powodu choroby
oczu zgłosił rezygnację ze stano-
wiska, emerytury, wobec tego, że
utracił 52 proc. zdolności do pra-
cy. Jednocześnie sekretarz Rady
Miejskiej poinłormował o umorze-
niu sprawy karnej przeciwko ław-
nikowi Łokuciewskiemu. Umorze-
nie nastąriło na skutek decyzji
sądu apelacyjnego.

Decyzja la wyraźnie
rehabilituje iawnika

: skiego.
Brzmi ona, jak następuje:

Łokuciew-

Wyciąg z protokułu posiedzenia
niejawnego.

Sąd Apelacyjny w Wilnie na
posiedzeniu niejawnem Wydziału
I-go w dniu 1 lipca 1932 r. rozpo-
znawszy przedstawienie Sędziego
Śledczego 2-go Okręgu m. Wilna
z dnia 28 czerwca r. b. za
Nr. 213/32 wraz z podaniem adw.
Stanisława Bagińskiego — pełno-
mocnika Magistratu m. Wilna o
przyznanie praw oskarżyciela po-
siłkowego w sprawie Jana Łoku-
ciewskiego osk. z art. 578 i 639

K. po wysłuchaniu wniosku
Prokuratora

postanowił
podanie pełnomocnika Magistratu
m. Wilna adwokata Stanisława
Bagińskiego oddalić.

Uzasadnienie.
1. Petent zarzuca Ławnikowi

Magistratu Jasowi Łokuciewskie-
mu przewidziane w art. 578 K. K.
świadome  działenie na szkodę
miasta przez sprowadzenie  fil-
mów dla kina miejskiego przy po-
mocy pośredników, którym Łoku-
ciewski wypłacał wynagrodzenie
niewspółmiernie wysokie i wyrzą-
dził w ten sposób miastu znaczną
szkodę, w razie gdyby Sąd Apela-
cyjny wywodów pełnomocnika nie
uwzględnił, prosił on o uwzględ-
nienie podania w granicach czynu
przewidzianego .w art. 639 K. K.
uważając, że w każdym razie w
czynach Łokuciewskiego jest bez-
czynność władzy, polegająca na
niezasiągnięciu informacji o ce-
nach filmów i braku przeciętnej
dbałości o mienie miasta, wyraża-
ESTA
trzem npełnionych, pływaków, mię
dzy któremi przepływać mogą fale
morskie. Ogolna jej waga wynosi
18.000 tonn. Hrzewidziane są -na
tej wyspie hoteie dla 700 ludzi, han
gary lotnicze, zakłady reparacyj-
ne. składy materjałów popędo-
wych, stacje meteorologiczne i u-
rządzenia świetlne dla lotów noc:
nych oraz pomosty dla przybijania
statków.

Koszt budowy wyspy obliczo-
no na 35 milj. zł. Ponieważ prze-
widziano 8 wysp w odległości po
500 km., ogólny ich koszt wynosił-
by około 270 milj. zł, Do tego do-
chodzą jeszcze porty lotnicze w
Atlantik - City i na Bermudach,
wreszcie park samolotów, który
przy projektowanym codziennym
locie wcale nie może być mały.

Narazie jeduakże wykonanie te
go planu z powodu przesilenia go-
spodarczego doznało... opóźnienia,
prędzej czy później jednakże do-
czekamy się chwili, kiedy przele-
cenie ponad Oceanem Atlanty:
ckim z Europy do Ameryki nie bę-
dzie już należaio do wyczynów bo-
haterskich.

jącem się w korzystaniu z usług
pośrednika Ślepiana i wypłacaniu
mu sum nadmiernych, podczas
gdy Slepian nie był pośredni-
kiem znanym 1 nie mógł wzbu-
dzać szczególnego zaufania.

2. O ile stanąć na stanowisku,
że Ławnik Łokuciewski istotnie
przepłacał za filmy i spowodował
dla miasta szkodę materjalną, to
w tym wypadku w czynach jego
niema cech przestępstwa, bowiem:

a) zasadniczą cechą przestęp-
stwa z art. 578 K. K. jest użycie
przez urzędnika swego stanowi-
ska służbowego na szkodę powie-
rzoneso mu mienia lub interesu
świadomie, w danym zaś wypad-
ku żadne okoliczności na takie
świadome dziaianie Łokuciewskie-
$o nie wskazują; wprawdzie pe-
tent twierdzi, że korzystanie
przez Łokuciewskiego z usług
przeważnie tego samego pośredni-
ka i wypłacanie mu sum nadmier-
nych ma wskazywać na porozu-
mienie z nim, lecz jest to jedynie
domysł nieoparty na materjale do-
wodowym.

b) również nie może być mowy
o zakwalifikowaniu czynów Ło-
kuciewskiego jako przestępstwa z
art. 639 K. К., а to ze względu na
wywody następujące: do zarzuca-
nia  Łokuciewskiemu  bezczyn-
ności umyślnej zachodzi brak pod-
staw i w najgorszym dla Łoku-
ciewskiego razie możnaby było
mówić o bezczynności, wynikają-
cej z niedbalstwa, lecz taka bez-
czynność słanowi przestępstwo
z art. 639 (cz. I) K. K. tylko wów-
czas, gdy spowodowało szkodę
poważną; w danym zaś wypadku
ekspertyza zarzuca Łokuciew-
skiemu przepłacenie w latach
1928-1931 za filmy 12.750 zł. 62
$r. przyczem suma ta, jak to słusz-
nie zaznacza w swym wniosku
podprokurator Sądu Okręgowego
winnaby być zredukowana do 8
tys. zł, o ile kwotę tę uzupełnić
przez sumy rzekomo przepłacone
przez Łokuciewskiego w latach
1925—1927 to powstanie suma
wynosząca około 20.000 zł, co
mając na wzgiędzie wysoki obrót
roczny kina miejskiego, oraz wie-
lomiljonowy roczny budżet m.
Wilna nie może być uważane za
sumę w rozumieniu art. 639 K. K.
„poważną* w stosunku do stanu
finansowego miasta.

3. Zarząd Kina Miejskiego, po-
wierzony Ławnikowi Łokuciew-
skiemu należy do dziedziny go-
spodarki handlowej, w której
każde poszczególne posunięcie
kierownika w oderwaniu od in-
nych rozważane być nie może,
często to lub inne posunięcie na-

Dziś od godz. 530 pp. DARCINg TowarzySkKi „w POLONII".

„Bandy młodych
” ”

włóczęgów.
200 tysięcy młodzieży amerykań-
skiej koczaje z miejsca na miejsce.

Społeczeństwo amerykańskie i
czynniki riiarodajne są zaskoczone
i przerażcne niebywałym dotych-
czas ruchem wśród młodego poko-
lenia. Jest Lo masowy pęd młodzie-
ży do życia koczowniczego w po-
szukiwaniu pracy.

Zjawisko te przybrało już for-
my dość groźne, gdyż przeszło
dwieście tysięcy młodzieży w wie-
ku od lat 14 przenosi się z miasta
do miasta, szukając zarobku, któ-
rego najczęściej nie znajduje. Wa-
runki życiowe sprawiły, że w wie-
lu wypadkach rodzice sami wysy-
łają swe nieletnie dzieci w miejsca
często ba.dzo odległe od domu ro-
dzinnego.

Młodzieńcy zbierają się w du-

że gromady i przy pomocy najroz-
maitszych środków lokomocji, naj-
częściej nielegalnie, a często pie-
szo przebywają ogromne  prze-

strzenie. ;
Jeden z tych malych koczowni-

ków, chcąc wskoczyć do będącego
w biegu pociąjju, wpadł pod koła
i uległ ciężkim obrażeniom. Insty-
tucja spofeczna, która zajęła się
biedakiem, zawiadomiła o wypad-

ku rodziców i otrzymała taką od-

powiedź: „Proszę go pochować.
My nie mamy pieniędzy na przy-
jazd”, FORCE

Wszędzie, gdzie zjawiają się

młodzi koczownicy, miasta zmu-

szone były pobudować dla nich ba-

raki noclegowe, w których czter-
nastoletni chiopcy przebywają w

towarzystwie przestępców, unika-

jących zetknięcia się z policją.Po-

licja zaś nie zatrzymuje przebie-
gającej przez kraj młodzieży, gdyż
więzienia byłyby za ciasne, aby
pomieścić wszystkich.

Znany socjolog, prof. Mac Mil-
ler, bardzo czarno patrzy na życie
społeczne kraju, w którym setki
tysięcy dzieci stają się zawodowy-
mi włóczęgami. Według oficjalne-
$go raportu kolejowego, ostatniej
zimy znaleziono w wagonach po-
ciągów towarowych 50 trupów, a
liczba chorych i wycieńczonych
głodem sięga wielu setek!

Władze amerykańskie zaczy-
nają ostatnio poważnie myśleć o
ochronie młodocianych włóczęgów
budując dla nich specjalne schro-
nisk, dostarczając im pożywienia
i starając się dla nich o jakieś za-
jęcie.
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wet mniej korzystne bywa wywo-
łane przez daną konkurencję, kie-
rownik przedsiębiorstwa handlo-
wego nie może być pozbawiony
inicjatywy i możności działania w
swym zakresie w pewnych grani-
cach w sposób poniekąd dowolny,
zależy od jego osobistego poglądu
na dobro przedsiębiorstwa, Roz-
patrywanie każdej czynności u-
rzędnika państwowego lub samo-
rządowego, mającego powierzony
sobie dział przedsiębiorstwa han-
dlowego lub przemysłowego pod
kątem widzenia korzystności lub
niekorzystności tej czynności po-
tępienia jej i usuwania wniosków
o spowodowaniu szkody dla pań-
stwa lub samorządu, a tembar-
dziej zarzucanie kierownikowi da-
nego działu tylko z tego tytułu
złej woli lub chociażby tylko nie-
dbalstwa, zdaniem Sądu Apela-
cyjnego całkowicie skrępowałoby
działalność uizędników danych
gałęzi i wręcz umożliwiłoby pro-
wadzenie przez państwo i samo-
rządy przedsiębiorstw o charak-
terze handlowym,

4. Niezależnie od powyższego
Sąd Apelacyjny całkowicie po-
dziela motywy wniosku Prokura-
tury, uwaža, ze argumenty  poda-
nia pełnomocnika słuszności tych
motywów nie odbijały i stoi na
stanowisku, że gospodarka Łoku-
ciewskiego w kinie miejskim była
przeciętnie normalna i wogóle
żadnych stral miastu nie wyrzą-
dziła. Wi szczególności Sąd Ape-
lacyjny zwraca uwagę na ustale-
nie w dziedzinie stosunków w
branży filmowej dość znacznej do-
wolności cen i niewątpliwy fakt,
że nie zawsze t£. zw. „biura filmo-
we' przy bezpośrednim zwracaniu
się do nich gwarantują klijentowi
lepsze warunki niż pośrednicy.

5. W tych warunkach i mając
na względzie:

a) że śledztwo w sprawie ni-
niejszej wyświetliło okoliczności
sprawy w sposób należyty,

b) że zdaniem Sądu Apelacyj-
nego niema widoków na to, aby
dalsze postępowanie w sprawie
zdobyło nowy materjał, obciążają-
cy Jana Łokuciewskiego i ustala-

WYSTĘPY ARTYSTYCZNE
— LOTERYJKA.

SZKICE i OBRAZKI.
JAZDA DALEJ.

Ktoś mądry powiedział, że bieda

uczy ludzi rozumu Miłe miasto Warsza-
wa jest przeto napoły ogłupiałe, znaczy

io bowiem, że połowa ludzi w niem zmą-

d-zalą i chodzi goła, druga zaś połowa

nosi tylko, jako pokrycie grzesznego cia-

ła... kapelusze.

Od pewnego czasu lansowaną jest w

W arszawie moda chodzenie bez koszuli.

Ma to być oszczędne i ładne. Tak tedy

zwykli śmiertelnicy nie moszą jej wcale,

ludzie wybitnie bogaci... tylko papierowe

półkoszulki, a dyplomaci i ludzie na sta
nowiskach reprezentacyjnych, zamiast ko

szuli, pokrywają dumne piersi wstęgami

ciderami,

Bardoz to pięknie wygląda i jest bar-

dzo wesołe, zwłaszcza dla kupców, han-

dlvjących koniekcję i bieliznę. Czegoż li
Liedacy nie wyrabiają, by zachęcić lu-

dzi do kupowania. Jeden kupiec na Mar-

szałkowskiej sprzedaje koszuli po 1 zł.

59 gr., daje do tego tuzin krawatów, te-

uisowe spodnie, gramołon, fotograiję Ku-

socińskiego i Siuosarskiej z autentyczne-

'n, autografami, Bardzo mi się to podo-

hało i kupiłem sobie koszulinę z dodat-
kami, ale gdy na ulicę wyszedłem, oka-

„ało się, że mnie oszukali, konkurent bo-

wiem kupca dodawał od koszuli to sa-

mo co tamten, plus motocykl wcale je-

szcze w dobrym stanie.

Dziwne to wogóle miasto ta War-

tzawa. Naprzykiad miłe jest rozkosznie

i ma tę zaletę, że zna i szanuje prawdzi-

we wielkości.

Ze mną taki był kawał...

Wchodzę do modnej kawiarni.

Tłum, ścisk, pełno ludzi.

W tem, naprzeciw mnie wybiega dy-

1ektor zakładu, kłania się w pas, kiel-

nerzy stają szpalerem.

Muzyka gra tusz uroczysty. Ha! po-

myślałem sobie, szanują i poważają lu-

dzi sławnych. Zrobiło mi się gorąco i
głupio... siadam spocony, bo jako żywo
Lie przywykłem do podobnych owacyj..
Pytam się przeto nieśmiało, skąd mnie

zŁają, a ci powiadają mi tak:
— My pana dziedzica wcale nie zna-

my, ale pan jest pierwszym katolikiem,

który do nas zawitał od roku. Do cu-
kierni w Warszawie chadzają bowiem sa-

me żydzi. Popatrzyłem wokoło i co wi-

dzę... 5

Q góry Libanu, o piękna ziemi Ha-
naan, o morze Czerwone! Co za rozko-

SZE„.

Nigdy nie widziałem dotąd tylu ży-
dów i to żydów, wobec których praoj-
ciec Abraham... to goj.. Na szczeble sen
nej drabiny Jakóba, co to za żydzi...

Każdy ma nie tylko koszulę, ale i
całe spodnie, kobiety ludu tego mają
coprawda skąpszą garderobę, ale obfite

dekolty i więcej farby na „buży”, niż

szyld braci Pakulskich.

Powiad taki jeden do drugiego:

— Arabella sicher!
— Stare kobyłe, ją się z panem po-

dziwiam, co pan jest tego zdaniu.

— Kto na niej jeżdży?

— Munyn Jackiniield.
— Ale jakie z kopytem, a pierś to

zdechlak!

Gadali o wyscigach.
Prócz żydów, jest w Warszawie wiel

ka mnogość samochodów urzędowych i

reprezentacyjnych.
Stoją sobie te _maszyny tam, gdzie

siedzą żydzi, to znaczy przed kawiarnia-
mi i restauracjami.

Co chwila tez taki portjer kawiarni,
który mógłby zosiać albo ministrem, albo

albo barawanianem (taki bestja jest waż-

ny) woła:
— Auto pana dyrektora Brzuszka,

— Pakard ambasadora Gwoźdna!
— Minerwa pana konsula Różany-

kwiat!

A wszystko to mówi tak, jak gdy-

by wołał:

— Araby hrabiego Potockiego.

Ma się wrażenie, że wszystkie te

wielkie figury pochowały się, nie bywają

nigdy w urzędacb, a przeprowadzają bar

 

dzo intensywną kurację nie tyle Kneipa,.

co „knajpy”. W wielkim, żelbefonowym
pałacu siedzą urządnicy i urzędniczki do:

X - go stopnia włącznie, a o podpis szefa:
trzeba biec albo do „Oazy“, albo na tra-

sę biegu między Belwederem, a Sulejów-

kiem, bo tam właśnie plącze się gdzieś
pan szef, ałbo poświęca boisko „Strzel-

ca* na południo - zachód od Góry-Kal-

warji,

Warszawa jest miastem urzędowym.

Co chałupa to urząd,
W tych dniach właśnie otworzono

nowy „kolonizacii polskiej w Estadach

de Pazana*. O ole już skolonizują Pa-

zanę, pojadą na księżyc, gdyż terenów

tam pełno, a jedynym człowiekiem, który
tam był — to Żuławski. i
To nowa Warszawa, mój czytelniku.

Wielka Warszawa, wielkiej biedy i wiel-

kiego bałaganu.

Zostawmy ją więc, mój Czytelniku,
hen! tam w górze i pójdźmy do Łazie-
nek...

Zaczerwieniły się tam klony, a biały
pałacyk Króla złoci się w blaskach słoń-
ca późnej jesieni,

Ale Łazienki... to świat wielki i odrę-

bny... za mało na to dziś czasu i miejsca...

Pójdźmy tam jutro...

M. Junosza.

jący cechy przestępstwa w jego
czynach i

c) wobec teśo przyznanie Ma-
gistratowi m. Wilna praw oskar-
życiela posiłkowego przeciwko
Łokuciewskiemu nie było celo-
wem i wskazanem.

Podanie pełnomocnika Magi-
stratu Sąd Apelacyjny oddala.

Na orygnale właściwe podpisy.

 

 

 
+

w
a
y

om
y
F
i
Ą

 

a
a

L
A
TA

a
a

”
О
п

оО
=

n
m

z
e

x
z
J
=

a
R
:
g
e

 



 

 

 

 

 

 

KRONIKA.
12 recznica wyzwolenia Wilna.

Wczoraj o godz. 8-ej zrana w
kościele garnizonowym odbyło się
nabożeństwo za dusze poległych
żołnierzy przy wyzwalaniu Wilna
podczas akeji gen. Żeligowskiego.
Na nabożeństwie byli obecni
przedstawiciele władz, generalicja,
korpus oficerski, delegacje po-
szczególnych pułków garnizonu
wileńskiego związki byłych woj-
skowych ze sztandarami oraz tfu-
my publiczności.

JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ
POGODĘ?

Przeważaie chmurno lub po:
chmurno, drobne deszcze. Chłod-
no. Silne wiatry południowo-
wschodnie i wschodnie.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Kwesta uliczna na re-

mont wieży S-to-jańskiej. W po-
niedz'ałek odbędzie się kwesta na
remont wieży przy kościele św.
Jana w Wiinie. Upraszam naj-
uprzejmiej P.P. Kwestarki i Kwe-
Starzy, którzy brali łaskawy udzi:ł
w kweście w dniu 17.VII. r. b. o
okazanie i tym razem swej cen-
nej pomocy. Po puszki i inne
materjały z dowodami tożsamo
ści osoby proszę się zgłosić do
plebanji śto-jańskiej dziś od go:
driny 3 do 5

Społeczeństwo zaś polsko-ka-
tolickie m. Wilna proszę o popar-
<ie choćby najdrobniejszymi dat-
kami kwesty, mającej na celu od
nowienie ozdoby Wilna — wieży
śtojańskiej. Ks. Makarewicz

prohns7C7

SPRAWY MIEJSKIE.
— Egzekwowanie kar ad-

ministracyjnych. Mimo przeję-
cia egzekucyj podatków przez
władze skarbowe na samorządzie
Ciąży nadal obowiązek egzekwo-
wania kar nałożonych przez wła-
dze państwowe w drodze admini-
stracyjnej. Wobec likwidacji apa-
ratu egzekucyjnego, Magistrat wy-
Stosował do p. wojewody obszer-
ny memorjał, w którym domaga

Się przekazania i tych czynnoś:i
władzom Skarbowym, gdyż przy
obecnym stanie rzeczy utrzymy:
wanie specjalnych sekwestrato-
rów nadmiernie obciążyłoby bud:
żet miasta.
— Podatek wojskowy wpiy-

wa bardzo opornie. Dotyczy to
Podatku wymierzonego za lata
1930 i 1931. Suma wplywów za
ubiegły miesiąc dziesięciokrotnie
est mniejszą od sum prellmino-
Wanych do płacenia. Powodem
tego stanu rzeczy jest m. in. fakt
nieprzestrzegania przez poboro-
wych przepisu, nakazującego zz-
wiadamianie wydziału wojskowe-
go Magistratu o zmianie adresu,
wskutek czego odszukanie płatn.-
ów jest często utrudnione. Obec-

nie osoby te są poszukiwane i
Oprócz konieczności opłacenia
Podztku będą karane grzywnami
Za niezameldowanie o zmianie
adresu.
— (Czy dyrekcja teatrów

Uruchomi kino miejskie? Ma-
gistrat wydzierżawił salę kina
miejskiego Dyrekcji teatrów, któ-
ra jednak zwleka z uruchomie-
niem kina. Powodem tego, jak
chodzą słuchy, jest sprzeciw cen-
trali Z. A S$. P-u, z którym pod
tym wżźględem nie zostało jesz-
<ze osiągnięte porozumienie i to-
czą się pertraktacje.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
—Podobno stan bezpieczeń-

Stwa znacznie się polepszył.
e sporządzonej statystyki wy-
Padkėw kradzieży, włamań, ra-
bunków i morderstw w ostatniem
Dółroczu wynikałoby, iż stan bez-
Dieczeństwa w mieście i powia-
tach województwa znacznie się
polepszył. W ciągu półrocza za-
notowano 3 morderstwa, 5 ra-
unków, 78 kradzieży z włama:

niem, 132 kradzieży zwykłe oraz
Około 100 wypadków zaginięcia
koni. W porównaniu z poprzed-
niemi latami stan bezpieczeństwa
naszego województwa polepszyl
się o 50—60 proc.

SPRAWY SANITARNE.
— Stłumienie €pidemji ty-

fusu. Epidemja tyfusu na tere-
nie m. Wilna została niemal cał:
kowicie zażegnana. Również wy-
gasa epidemja tyfusu na terenie
pow. wileńsko-trockiego. Obec-
nie przeprowadzana jest szczegó-
łowa inspekcja mieszkań iich od-
ażanie.

HANDEL I PRZEMYSŁ,

— Koszty utrzymania bez
zmian. Podług prowizorycznych
obliczeń we wrześniu w porówna-
niu z sierpniem koszty utrzyma:
nia nie uległy prawie zmianie.
anotowano zresztą bardzo nie-

znaczną žnižkę cen: na chleb,
Masło, kiełbasę, ryż, słoninę, mię:
So wołowe i węgiel, podczzs gdy
tdrożały: mąka pszenna, ziemnia-

j, kawa zbożowa i jaja
ODCZYTY.

— Xi Odczyt z cyklu „Swię-
Ч Райзсу“, p. t.: „Św. Teresa z
Awili" — Ks. Prof. Dr. Pawła No-
Wickiego — odbędzie się we wto-
rek, dn. 11 października, o g. 7 w.
Domu Sodalicyjnym (ul. Kró-

wska 9. Il. p.). Wstęp dla człon-
Ów i zaproszonych gości. Zepro

szjenia można otrzymać od człon
ków Sodalicyj Marjańskich.  

Po nabożeństwie ks. kapelan
Nowak wygłosił bardzo podnioste
kazanie okolicznościowe, poczem
uformował się pochód na cmen-
tarz Rossa, gdzie na grobach po-
ległych bohaterów złożone zoste-
ły wieńce.

Pozatem we wszystkich pul-
kach i oddziałach garnizonu wi-
leńskiego odbyły się okoliczno-
ściowe pogadanki dla żołnierży.

 

SPRAWY AKADEMICKIE
— Z chóru akademickiego

Dziś, o godzinie 12 w południe
odbędzie się w „Ognisku Akade-
mickiem” (Wielta 24) próba chó-
ru akademickiego.

Cilankowie proszeni są o
punktualne przybycie. Jednocze-
śnie zarząd chóru zawiadamia, że
próby odbywać się będą w po-
niedziałki i piątki o godz. 20
Podczas prób sekrełarka chóru
przyjmuje zapisy nowych człon-
ków.

SPRAWY SKOLNE,
Ze stow. „techników.

W dniu 7 b. m. o$ godz. 20-ej
w ssli stow. techników polskich
p. inż. Edward Rouba wygłosi
referat na temat: „Odkażanie
ścieków kanalizacyjnych za po-
mocą chloru”. Goście mile wi-
dziani.
— Walne zebranie Twa

Przyjaciół Państwowej Szkoły
Technicznej. „Na zasadzie $ 16
Statutu T-wa Przyjaciół Państwo
wej Szkoły Technicznej wWilnie”
Zarząd T-wa zwołuje na dzień 16
października 1932 r. w gmachu
Szkoły Technicznej na Antokoiu
przy ulicy Holendernia 120 godz.
1230 Wzlne Zebranie, na które
zaprasza rodziców lub opiekunów
ucznia.

Porządek dzienny: 1. Wybór
Przewodniczącego Zebranie; 2,
Sprawozdanie z działalności T-wa
za rok ub.; 3. Sprawozdanie ka-
sowe. 4. Wybory 5 członków Za-
rządu i 3 członków Komisji Re-
wizyjnej; 5. Wolne wnioski.
— Wykład wstępny prof.

dr. Manfreda Kridia odbędzie
się w sali Sniadeckich U. S. B. w
poniedziałek 10 b. m. o godzinie
19-ej na temat: Przełom w me-
todyce badeń literackich. Wstęp
wolny.
— Roczne Kursy Handlowe

„M. Prżewłockiej w Wilnie. Zarząd
powyłszych kursów, egzystujących
od 1919 roku zawiadamia, iż ża:
pisy przyjmuje sekretarjat kur:
sów codziennie o godz. 17—19 w
lokalu Szkoły Pisania na Maszy-
nie przy ul. Mickiewicza 22—5'
Buchalterja: — Одб!по - handlowe,
Bankowa, Przemysłowa.

UNA MAKE.

2—3 TONNY
WĘGLA ZMARNOWANO

gdyż nie uszczelniono okien

patentowanemi wałkami

z POLSKIEGO SKŁADU

RPTECZNO-PERFUMERYJNEGO

E. KUDREWICZ i S-ka
MICKIEWICZA24,26Tel 7-10.

iiiF
SPRAWY ROBOTNICZE.

— Stan bezrobocia na tere-
nie Wilna w ciągu ostatniego ty-
godnia uległ nieznacznej zwyżce.
Bszrobocie wzrosło o 7 osób.
Podług prowizorycznych obliczeń
Wilno liczy obecnie 5419 osób

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ,
— Otwarcie VI! sezonu Ilte-

racklego. Na 12 b. m. Związek
Literatów zapowiada otwarcie no-
wego swego sezonu 166 tą środę
Literacką Na wstępie zespół wo:
kainy „Pro Arte” wykona dwa
psalmy Mikołaja Gomółki do słów
Jana Kochanowskiego; następnie
prezes Z. Z L. P. zagai wieczór
przemówieniem. w którem na-
szkicuje plany Związku na przy-
szłość. Gościem będzie znakomi-
ty pisarz Ludwik Hieronim Mor-
stin, który przybył do Wilna na
premjerę swej sztuki „Dzika
pszczoła”; świetny poeta i dra-
maturg wygłosi referat p. t: „O
świadomym i nieświadomym pier-
wiastku twórczości".

Na dalsze środy Literackie
Związek zapewnił sobie przyjazd
szeregu dalszych wybitnych pisa-
rzy m. in.: St. Wyrzykowskiego,
Emila Zegadłowicza, prof. Micha-
ła Sobeskiego, Tymona Terlec-
kiego. Z Wilna zaprosił m. in.
powołanego na katedrę uniwer
sytecką znakomitego historyka
literatury prof. Manfreda Kridla.
Prócz tego Związek Literatów
nawiązał łączność ze stowarzysze-
niami plastyków, muzyków. kra-
joznawców, z akademicką mło-
dzieżą poetycką i teatrem—w ce-
lu skoordynowania akcji kultural-
no-artystycznej w Wilnie.
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Prace nad pomnikiem
A. Mickiewicza w Wilnie.

W myśl warunków umowy,
zawartej przez Komitet główny
budowy pomnika A. Mickiewicza
w Wilnie z art. rzeźb. Henrykiem
Kuną, poszczególne etapy pracy
nad pomnikiem przyjmuje Komi-
sja, wyznaczona przez zarząd Ko-
mitetu. W związku ztem Komitet
wydelegował do Warszawy prof.
Ferdynanda Ruszczyca i konser-
watora dr. Stanisława Lorentza,
którzy wespół z zaproszonymi
rzeczoznawcami: prof. architektu-
ry Politechniki Warszawskiej Mar-
janem Lalewiczem i prof. rzeźby
w Akademji Sztuk Pięknych w
Warszawie Tadeuszem Breyerem
w dn. 6 pażdziernika zapoznali
się z obecnym stanem pracy nad
pomnikiem.

Komisja stwierdziła, że p. Hen-
ryk Kuna wykonał figurę wieszcza
w glinie wysokości około 2 mtr.,
(wysokość figury na pomniku
wynosić będzie 5 mtr. 60 cm.),
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jedną płaskorzeźbą w glinie, wy-

miarów około 2i pół mtr. kw.,

oraz w glinie drugiej płaskorzeź-

by. Komisja uznała, że przebieg

prac nie budzi żadnych zastrzeżeń,

a warunki, określone w umowie,

zostały wype nione.

Odsłonięcie pomnika Józefa Montwiłła
w Wilnie.

Jak już donosiliśmy, uroczy-
stość odsłonięcia pomnika zna-
nego działacza społecznego i fi-
lantropa—Józefa Montwilła odbę:
dzie się dziś:

Uroczystość rozpocznie się o
godz. 11 ej zrana nabożeństwem
w kaplicy O. O. Franciszkanów
przy ul. Trockiej 11, celebrowa-
nem przez J.E. Ks. Arcybiskupa-
Metropolity Romualda Jalbrzy-
kowskiego. Pienia religijne pod-
czas Mszy św. wykona thór Fran-
ciszkański pod batutą O. Jere-
mjego. Przemówienie wygłosi J. E.
ks. bp. Michalkiewicz.

poprzedzi kantata, wykonana
przez chór T-wo Lutnia, pod kie-
rownictwem dyr. p. Wacława
Kasztelana.

Pomnik, przedstawiający Mon-
twiłła w pozie siedzącej, dłuta
prof. Bolesława  Balzukiewicza,
przedstawia się okazale. Postu-
ment z kamienia ciosanego, po-
mysłu p. p. inżynierów Jana Bo-
rowskiego . i B. Bałzukiewicza.

Na powyższą uroczystość spo-
dziewany jest liczny zjazd gości
z Warszawy i z Kowieńszczyzny.
Uroczystość transmitowana będzie
na całą Polskę przez radio.

GEEEEAETOREWN: RZE CORRKWOTRSEZETEPABLOAZT TROSZTTOWER WOOZETAZCĄ

Katastrofa samochodu.
Dwóch wojskowych ciężko rannych.

Wczoraj w dzień na ulicy Bo-
rowej uległ katastrofie półcięża-
rowy samochód wojskowy, wio-
zący grupę oticerów i szerego-
wych ze strzelnicy wojskowej do
koszar.

Ciężkie rany odnieśi: kierują-
cy autem kapitan Misiewicz i po-
doficer Kant. Odwiezion>» ich do
szpitala na Antokolu. L*ej po-
szwankowanych: por. Fierena,
Konkiela i Karczynskiego oraz
dwóch podoficerów opatrzono na
miejscu.

Jak się potem wyjaśniło, przy-
czyną wypadku był defekt kiero-

Niiu OTABOWKA OGIRODZEWZODEZDROWA

Teatr I muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z.A.S.P.wWILNIE.

— Teatr Pohulanka, powtarza dziś
o godz. 8-ej w. doskonałą komedję Mor-
stina, „Dzika pszczoła”, której wczoraj-
sza premjera została przyjęta nadzwy-
czaj przychylnie. Artyści grali „con amo-
re”, to też publiczność rozgrana tak kre-
acjami aktorskiemi, jak i niezwykłemi
walorami sztuki, bawiła się świetnie, nie
szczędząc oklaskow wykonawcom i auto-
rowi, obecnemu na przedstawieniu,
— O godz. 4-ej po poł. pełna dra-

matycznej dynamiki, przepleciona raz po
raz fajerwerkami soczystego humoru,
sztuka głośnego dramaturga Rostworow-
skiego „Przeprowadzka ”.

Jutro o godz. 8-ej w. pierwszy w se-
zonie niezwykle „tani poniedziałek”
50 proc. zniżki, na którym zostanie ode-
grana po raz osiaini sztuka K. H. Rost-
worowskiego „Przeprowadzka”.
— Stały Teatr Objazdowy Teatrów

Miejskich Z. A, S. P. w Wilnie, Daje
dziś „Szczęście od jutra" w Królewszczy-
źnie, jutro — w Mołodecznie i we wto-
rek 11. X. w Nowogródku.
— Teatr muzyczny „Lutnia” Dziś

teatr „„Lutnia” czynny będzie dwukrotnie
o godz. 8 m. 15 w. na przedstawieniu
wieczornem—ukaże się ostatnia nowość
repertuaru, melodyjna i nadwyraz ele-
ktowna operetka Abrahama „Wiktorja i
jej huzar”, która cieszy się nadzyczajnem
powodzeniem, dzięki wspaniałemu wy-
konaniu i malowniczej wystawie. Ceny
normalne.

Codziennie odbywają się przygoto-
wania do wystawienia operetek: „Księ-
żniczka czardasza” Kalmana i „Care-
wicz“ Lehara.

Kasa czynna codziennie od 11 — 9-ej
w. bez przerwy.
— Otwarcie Szkoły Dramatycznej w

Teatrze Miejskim Z. A S. P. na Pohu-
lance. Kurs studjów dwuletni. Wykłady
odbywać się będą w godzinach od 4 do 7
po poł. Egzamin wstępny w poniedzia-
łek dn. 10 b. m. w Teatrze na Pohulance
o godz. 5 po południu. Sekretarjat pozy:
muje zapisy oraz udziela bliższych in-
formacyj w godzinach od 11—2 po poł.

CZAPKI: wojskowe, akademickie, szkolne, stowarzyszeniowe it.p.
poleca:

„Polska Pracownia (zapok į Kapeluszy”
—10
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wnicy, która odmówiła w pewnym
momancie posłuszeństwa. Auto,
skręcając na zakręcie przewró-
ciło się.

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 9 października,

10.00: Nabozeństwo. 11.40: Transm.
z kortu W. K. 5. „Legja'. Mecz teniso-
wy pokazowy —. spotkanie Tilden—
Tłoczyński. 12.10: Transm. odsłonięcia
pomnika śp. Józeia Montwiłła w Wilnie,
12.40: Porauek symfoniczny z Filharm.
Warsz. 1400: Komunikat meteor. 14.05:
Odczyt rolniczy. 14.25: Koncert pieśni.
14.45: „Zimowe przechowywanie ryb w
bodowli”. 15.05: Muzyka popularna (pły-
ty). 16.00: Audycja dla dzieci. 16.25:
Pieśni polskie (płyty). 16.45: „Kącik ję-
zykowy”. 17.00: 1) Audycja dla wszyst-
kich. 2) Melodje popularne. 18.00: Mu-
zyka lekka. 18,55: Pogadanka z cyklu
„Kobieta ma głos* — „Wileńskie orga-
nizacje kobiece — wygł. Janina Bur-
hardtowa. 19.10: Rozmaitości. 19.25:
Słuchowisko: „Marzenie i brzytwa”.
20.00: Koncert — w przerwie wiado-
mości sportowe. 22.00: Muz. tan. 22.55:
Kom. meteor. 23.00: Muzyka tan.

Poniedziałek, dnia 10 października,
11.50: Kom. meteor. Sygnał czasu.

Wiad. prasy polskiej. 12.20: Muzyka ope-
rowa (płyty). 12,40: Kom. meteor. 13.15:
Progr. dzienny. 15.20: Audycja dla dzieci,
15,50: Utwory Beethovena (płyty). 16.00:
„Tadeusz Jofeyko i Ewa Niekraszowa'—
wspomnienia pośmiertne. 16.15: Lekcja
francuskiego. 16.30. „Domy noclegowe dla
kobiet'. 16.40: Nowy kodeks karny —
odczyt. 17.00: Koncert. 17,55: Progr. na
wtorek. 18.00: Koncert. 19.00: Feljeton
aktualny. 19.10: Odpowiedź na feljeton.
19.15: Odczyt w jęz. litewskim, 19,30: Na
widnokręgu. 19.45; Pras. dzien. radį. 20,00:
Koncert. 22.00: Skrzynka poczt. techn.
22.15: Muzyka taneczna. 22.55: Kom. me-
teor. 23.00: Muz. tan.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Radjo przed pomnikiem Montwiłła,
Dziś o godz. 12,05 mikrofon wileń-

ski znajdzie się na uroczystości odsłonię-
cia pomnika znakomitego działacza spo-
łecznego ś, p. Józefa Montwiłła wWilnie.
Transmitowane będą przemówienia oko-
licznościowe, a specjalny reporter radjo-
wy opowie sluchaczom o przebiegu na
miejscu odsłonięcia.

Audycja popularna.
Dzisiejsza audycja popularna obejmu-

je dwie pogadanki, które powinny za-
interesować najszersze warstwy radjosłu-
chaczy. P. K. Peleszewski objaśni, co to
jest i jaką rolę odgrywa w życiu państwa
stolica, a p. A. Malewiczówna opowie
o dziejach książki, W przerwach między
pogadankami p. W. Jodko odegra na cy-
trze kilka meloayj popularnych.

Marzenie i brzytwa.
Dziś o godz. 19,25 ze studja wileńskie-

$o nadane zostanie na wszystkie radjosta
cje polskie słuchowisko, opracowane we-
dług noweli znakomitego pisarza Włodzi-
mierza Perzyńskiego p. t. „Marzenia i
brzytwa”, W wykonaniu audycji wezmą
udział artyści Teatrów Miejskich w Wil-
nie. -

Feljeton muzyczny.

W poniedziałek o godz. 16,00 dr. Ta-
deusz Śzeligowski wygłosi wspomnienie
pośmiertne o zmarłym niedawno kompo-
zytorze naszym Tadeuszu Joteyce i ce-
nionej artystce Ewie Niekraszowej.
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wartość.

z KRAJU.

uczyniło „Osramówki” niezwykle cenionemi ża-
rówkami. Dzięki stałej współpracy setek uczonych
„Osramówko” stała się wyrobem pierwszorzęd-
nego gatunku. Dzięki nowoczesnym, nadzwyczaj

udoskonalonym metodom fabrykacji, uzupełnianym
jeszcze przez stałą ścisłą kontrolęotrzymuje kon-
sument za wydany pieniądz pełną jego równo-

Kupujcie przeto „Osramówki” które

można nobywać w sklepach elektrotechnicznych. J
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Powieszenie szpiega w Baranowiczach.

„BARANOWICZE (Pat). W
dniu 8 b. m. o godzinie 12,30 wy-
Копапу zosiał wyrok śmierci
przez powieszenie na szpiegu
Szymonie Kosciukiewiczu. Egze-

kucji dokonał pomocnik Brauna
Skazany przed wykonaniem wy-
roku wyznał jawnie swoją winę
i oddał się ze skruchą w ręce
kata.

Zabójstwo męża.

LIDA (Paij. Onegdaj posteru-
nek P. P. w lwju zaalarmowany
został samobójstwem mieszkańca
osady Zaścianek, śminy iwiejskiej
32 - letniego Macieja Szczerby.
Przeprowadzone dochodzenie wy-
kazało, iż nie było to samobój-
stwo, lecz niorderstwo upozoro-
wane samobcjstwem, Jak się o-
kazało, morderstwa dokonała żo-
na Szcžerby, Bronisiawa, wraz ze
swym kochankiem Konstantym

Kuźmą, mieszkańcem tejże wsi.
Szczerba został przez nich udu-
szony, a następnie mordercy po-
wiesili go w jego własnej stodole.
Kuźma i Szczerbowa początkowo
nie przyznawali się do winy, lecz
po okazaniu im rzeczowych do-
wodów  wyzrali całą prawdę.
Morderców osadzono w więzieniu
w Lidzie, sprowę zaś skierowano
w trybie doraźnym do prokura-
tora Sądu Okręgowego w Lidzie.

 

Ł pogranicza.
Powrót trzech braci Polaków.
STOŁPCE (Pat). Ostatnio

przez „zieloną granicę" przekradli
się do Polski trzej bracia, byli
właściciele gospodarstwa w oko-
licy Mińska. Przed 3 laty władze
sowieckie wysiedliły ich jako ku-
łaków do okięgu Wierchniekam-
skiego. Bracia, jak i inni deporto-
wani żyli tam w okropnych wa-
runkach, pracując bardzo ciężko
przy wyrębie lasu. Za wyznaczo-
ną normę pracy t. j. za ścięcie,
obróbkę i pocięcie.na kloce drze-
wa w ilości 7 m. sześciennych,
każdy z pracujących otrzymywał
2—1 funta czarnego chleba, cza-
sem trochę koszy i suszonej ryby.
Panujący głód, nieludzkie postę-
powanie dozorców — z każdą
chwilą pochłaniały coraz to więcej
ofiar. Zrozpaczeni bracia zdecy-
dowali się ra śmiałą ucieczkę
łódką rzekami w głąb Rosji. Prze-
jechawszy rzeki Kołwę, Wiszerę
i Kamę, poruszając się tylko nocą
w ciągu przeszło miesiąca, a ży-
wiąc się wykopanemi po drodze
w polu kartoflami, dotarli do
pewnego miasta, skąd parostat-

Po powrocie z letniska i załatwie-
uiu wszystkich spraw i kłopotów domo-
wych, związanych z ulokowaniem dzieci
w szkołach oraz zaopatrzeniem ich w
książki i zeszyty oraz zaopatrzeniem го-
dziny w opał i warzywo na okres zimowy
należałoby pomyśleć i o jakiejś rozrywce
dla siebie.

Rozrywką tą naturalnie jest radjo, a
więc należy dopiowadzić do porządku
swój radjoodbiornik tak, aby przez okres
zimowy pracowal należycie,

Chcąc tego dokonać tanio i ku zado-
woleniu własnemu należy zatelefonować
pod ur. 16-06 do i-rmy „OGNIWO*
ul. Ś-to Jańska 9, w Wilnie.

Firma ta tanro i możliwie na -dogo-
danych warunkacii sprawdzi i doprowadzi
do porządku cały aparat, uzupełniając
wszystkie braki.
Akumulator naładować, świeżą baterję

anodową nabyć, słuchawki i głośnik zre-
perować najdogodniej i najlepiej tylko
tam.

Należy przytem pamiętać, że przy
wszelkich kłopotach i zmartwieniach
spędzających z powiek sen najlepiej u-
spakaja nerwy audycja radjowa.

W tym celu należy zainstalować so-
bie bądź to przy łóżku, bądź też przy
kanapie lub innem wygodnem miejscu
kontakt radjowy, który umożliwi słucha-
sie audycji bez potrzeby przenoszenia
aparatu.

Wszystko to najlepiej, najsolidniej i,
co najważniejsze, najtaniej oraz na do-
godnych warunkach wykona:

Firma „OGNIWO*w Wil-
nie ulL $-10 Jańska 9, tel.
16-06,

PP. Urzędnicy, wojskowi oraz człon-
howie Związku Nauczycielstwa Szkół Po-
wszechnych mają specjalne ulgi.

Pamiętać na!eży tylko adres:

„OGNIW.O* Wilno, ul. Ś-to
Jańska 9, tel. 16-06.

iDOHy
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EDIDSWWALRZESE
O nowym kodeksie karnym.

Tegoż dnia, 10. X. o godz. 16,40 tran
smitowany będziez Warszawy odczyt o
nowym polskim kodeksie karnym, obo-
wiązującym od dnia 1 września. O za-
sadach tego kodeksu będzie mówił pod-
prokurator Olgierd Missuna.

 

kiem, a następnie koleją i pie-
chotą dotarli do Polski. Przyby-
łymi zajęła się rodzina

Uchodźcy z Rosji sowieckiej w
ogniu karabinów bolszewickich.

Na terenie odcinka graniczne-
go Radoszkowicze zauważono о-
negdaj rano grupę osobników, za-
mierzających przedostać się na.
teren polski. Uciekinierzy w ilo-
ści około 15 osób przy pomocy
przewodnika przedostali się przez
gęsto usławicne patrole sowiec-
kiej straży granicznej i gdy już
znajdowali się w t. zw. pasie gra-
nicznym, zostali zauważeni przez
strażników boiszewickich. Na we-
zwanie patroli kilka osób nie-
zwłocznie padło na ziemię, reszta
w ilości 5 osób rzuciła się do
ucieczki. Za zbiegami sowieccy
strażnicy oddali przeszło 100
strzałów karabinowych, zabijając
jedną kobietę i dwóch mężczyzn.
Jeden z uciekinierów ranny przy-
czołgał się na teren polski, drugi
szczęśliwie zdołał zbiec. Są to
t zw. kułacy, których przemocą
wywłaszczono z ziemi i skazano
na deportację w głąb Rosji.

Zatonęła sowiecka łódź patrolowa.

Ze Stołpców donoszą, iż na
rzece Niemnie w rejonie Mikoła-
jewszczyzny zatonęła sowiecka
łódź patrolowa wraz ze strażni-
kiem. Drugiego strażnika sowiec-
kiego uratował polski
K. O. P.

Ucieczka stražnikėw so
wieckich na ieren polski,

Dnia 7 b. m. na teren polski w
obliżu wsi Tromle w rejonie
iewiarowicz przedostało — się

dwóch strażników sowieckich w
pełnem uzbrojeniu. Zbiegowie wy-
razili chęć zaciągnięcia się do
oddziałów polskich.

Zbiegów skierowano do dyspo-
zycji władz.
 

KTO WYGRAŁ NA LOTERJI?
W dwudziestym piątym dniu

ciągnienia 5-ej klasy 25-ej polskiej
loterji państwowej, większe wy*
$rane padły na numery następu-
iące:

ZŁ 300.000 na Nr. 153189,
ZŁ 15.000 na Nr. 73838.
ZŁ 10.000 ua N-ry: 2545 8211

71262 116486.
ZŁ 5.000 na Nr. 795,
ZŁ 3.006 na N-ry: 9158 19599

51933 54115 61436 62152 63558
135170.

ZŁ 2.000 na N-ry: 22813 25692
43711 54624 54923 62505 62997
70271 77313 &9928 97586 98103
100411 103846 114224 113526
113575 121131 127351 135252
151317.

ZŁ. 1.000 na N-ry: 3246 4670
6686 7184 11393 11436 15663
15831 17616 i8282 21028 22572
22697 23398 26360 26338 56291
63716 64097 64876 65512 76613
81571 83269 84726 88461 90308
96560 95500 98547 105403 109738
112039 114302 118294 119291
120716 121667 122882 126433
133252 133146 135178 137339
138065 142905 144811 145795
156323 157794 158948,
WARSZAWA (Pat). W 26-ym

dniu ciągnienia V klasy 25 pol- —
skiej państwowej loterji klasowej
główniejsze wygrane padły na nu-
mery następujące:

Wygrana w sumie 150 tysięcy
zł. — 65.707, 15 tysięcy — 78.630,
10 tysięcy — 35.041 i wygrane po
5 tysięcy zł. — 56.289, 65.937,
9859 i 46.457. PO

patrol |
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Dziś zawody szkolne.

Odłożone, a raczej przerwane
w ubiegłym tygodniu zawody lek-
koatletyczne młodzieży szkół śre-
dnich zostały wyznaczone na dzi-
siaj.

Dokończenie mistrzostw ucz-
niowskich odbędzie się dzisiaj o
godz. 11 na Antokolu.

Zawody te od dłuższego czasu
były oczekiwane z ogromnem za-
interesowanieni, to też przypusz-
czać należy, iż na wygodnych
trybunach boiska 6 p. p. leg. zbie-
rze się tłum młodzieży, który po-
wita zwycięski zespół mistrzostw
lekkoatletycznych.

W. programie: skok o tyczce,

R T.
rzut oszczepem, bieg na 300 mtr.
i ształeta 4100 mtr.
W dotychczasowej

prowadzą uczniowie Gimn. A.
Mickiewicza, przed P. Szk. Tech-
niczną. Puharu
broni Gimn. A. Mickiewicza.

Przebieg zawodów zapowiada
szereg sensacyj, a zwłaszcza w
biegu sztafetowym, który zadecy-
duje o losie nagrody przechodniej.

punktacji

Dzisiejsze imprezy sportowe.

Wielu imprez sportowych dzi-
siaj nie mamy, ale te, które są,
zwrącają na siebie baczną uwagę.
W Wilnie o godz. 12 na Pióro-

moncie rozpoczną się wielkie je-

przechodniego -

-DZIENNIK WILEŃSKI

sienne zawody lekkoatletyczne,
które będą w przebiegu bardzo

ciekawe. :
O tej same, godzinie również

na Pióromoncie rozpoczną się wy-

ścigi kolarskie, które dużem cie-
szą się powoazeniem zgromadzo-

nych widzów. Zawodom na Pió-
romoncie przygrywać będzie or-
kiestra 1 p. p. leg.

Na Antokolu o godz. 15 od-
będzie się rewanżowy mecz to-

warzyski: Drukarz — 6 p. p. leg.

W Poznaniu zaś mistrz Wilna

1 p. p. leg. walczy dzisiaj z Legją
w półfinale o wejście do Ligi.

MeczPołonie—Warszawianka,

WARSZAWA (Patj. Sobotni
mecz ligowy Polonia—Warsza-
wianka zakończył się zwycię-
stwem Polonji 4:0 (1:0)

Turniej tenisowy w Meranie.

MERAN Pat). Mistrzyni Pol-

ski w tenisie Jędrzejowska odnio-

sła na turnieju międzynarodowym

w Meranie nowy sukces, bijąc

w ćwierćfinale Włoszkę Pucilen-
nelli w dwóch setach 6:0, 6:0.
Para polska Jędrzejowska—He-
bda pokonała parę austrjacko-
włoską Matejso-Luzzali 7:5, 6:1.

MERAN (Pat). W' dalszym

ciągu międzynarodowego turnieju

tenisowego w Meranie w grze
pojedyńczej panów mistrz Polski
Hebda pokonany został wczoraj
przez Austrjaka Matejkę w 2 se-
tach 2:6, 0:6. Hebda był zdecy-
dowanie nie w formie i grał słabo.
Natomiast Jędrzejowska, uczest-
nicząc w grupie finałowej pań,
odniosła nowe zwycięstwo, bijąc

Mecz Tilden—Tłoczyński
odłożony.

WARSZAWA (Pat). Zapowie-
dziane na sobotę mecze tenisowe
z udziałem znakomitego tenisisty
Tildena i towarzyszy nie odbyły
się z powodu niepogody. Mecze
te odbędą się dopiero w ponie-
działek.

  

I NTROLIGATORNIA
AL. ZWIERZYŃSKIEGO
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244.

PRZYJMUJE DO OPRAWY
RÓŻNE KSIĄŻKI,I INNE ROBOTY
wykonanie staranne - ceny niskie

OTWARTA OD 3-6) DO 4-ej POPP.

GIEŁDA.
" WARSZAWA (Pat.) 8 X1932 :
Waluty i dewizy:

Belgja 124,20— '24,51 —123,89
Gdańsk 173,75—174,18 —173,32
Holandja 359,35—360,25—358,45.
Londyn 30,78—30,77—30,93—30,63
Nowy York 5,916—8,936—8,896.
Aowy York kabei 8,92—8,94 - 8,90
Paryż 35 0/—35,06'/,— 35,15——:4,93.
Szwajesria 172,55 -172,98—172,12.
Berlin 211,95.
Tendencja mocniejsza.

Papiery procentowe:
3'» poź. budowlara38, 0.
4%, inwestycyjna 97,50.
505 konwers. 41.
6%, dolarowa 55'/,—55,75—:6
40 dolarowa 49'|,.
7% stabil. 54 53—53,13—59,50
8'|- L. Z. złem. doł. 51.
Akcje:
Bank Polski £9,50—89,75. Modrzejów

3,50. Tendencja mocniejsze.
Pożyczki polskie w Nowym Yorku:

Dolarosa 54. Dlionowska 59. S'abiliza-
cyjna 52. Warszawska 41,25

  

 

TEE

 

Dziś ostatni dzień! Największy
przebój doby obecnej

wodzenia! Dla młodzieży dozwolony! Ostainie dnil Spleszcie ujrzeć!
W niedzielę i święta o godzinie 2-ej.

NSA STSTNGREE DAŃ ŁAC

DZWIĘK. KINO-
TEATR «PAN»

Ul. WIELKA 42. Tel. 5-28.

 

 

Włoszkę Riboli 8:6, 6:1.

„Pogromcy Przestworzy" iemzejprasy, Šilas rekord po
Początek seansów o godz. 4, 6,8 ! 10,15.

 

Jutro Wielka Premjera Superfilmu egzotycznego realizacji W. S Ven Dyke'a genj Inego twórcy „Trader Hornu"

DZWIĘK. KINO-
TEATR

Ul. WIELKA 42. Tel. 528.
«PAN>| „LZŁOWIEK-MAŁPA" W roli głównej JOHNY WEISSMULLER, rekordzista — pływak,

najlepiej zbudowany mężczyzna świata. Walka z I»ami, małpa-

mi, krokodylami, słoniami | plemionami dzikich tubylców. Autentyczne zdjęcia. Emocja za emocjami. Nad program:

Fktualja dźwiękowe. Z powodu wysokiego poziomu artystycznego filmu wejście na widownię tylko na początek

seansów o godz. 4, 6, 8 i 10,15. Bilety honorowe i bezpłatne bezwzględnie są nie ważne.

 

BZIŚL =
PIERWSZY DŹWIĘKOWY SUPER-PRZEBÓJ k ez

я 663 ZŁOTEJ SERJI. POLSKI E a aŠisHELIOS
La ul. Wileńska 38. józef WĘGRZYN,

durach List. z r. 1831.

  

  

wio

aŁowicka
Romantyczny dramat Wielk. Ks'ęcia Konstan'e,o : pięknej Polki W roł. giėwn: Jadwiga SMOSARSKA, Sefan JARACZ,

Al. ZELWEROWICZ. — Zdjęcia wejskowe przy łaskaw. współudziale Szkoły Podchorążych w mun-
Arcydzieło to demonstr. jednocześnie z Warszawą. — Wszystkie honorowe bliety nieważ
ne. — Seanse o g. 4, 6, 81 10,15 w sobotę i niedzielę od godziny 2-ej.

 

Dziś osta- bchater niezapomnianych filmów: „C. K. Feldmarszałek", „On i jego sio-

DŹWIĘKO- c Ą s l N © tni dzień | Wlasta Burian stra" | „Pod Kuratelą* ukaże się na naszym ekranie w swojej nowej nie-

WE KINO zrównanej podwójnej kreacji króla i jego sobowtó- «Król Ta Ja» Nad program: Urozmalcone dodatki

Wiaika 47. tel. 15-14. ra w doskonalym arcy-przebojowym filmie p. t.: dżwiękowe: — Ceny od 25 gr. Dla
młodzieży dozwolone. Wobec niebywałego powodzenia, którem cieszy się ten film, Dyrekcja prosi o przybycie

na początki seansów celem uniknięcia natłoku. Początek o godz. 4, 6. 8 i 10,15 w anie świąt. o

«SZPIEGoś ea, Bani© Brygida Helm "ziziY"
«STYLOWY» |
WIELKA 36.

 

 

D:iš! Najpiekniejsz+ 100-proc. dźwiękoweDZWIĘK.
arcydzieło wszechświałowej sławy p. t.:KINO-TEATR Pod dachami Paryia

| KOBIETA».

 

Wielki sensacyjno-erotyczny dramai w 12
akt z życia apeszy Paryża na „Montmarne“

w rol. gł. Albert Prejean i Pola lilery.—Ned program: Nejuowszy 100 proc, dźwiękowy śmizchl Bomby hu

morul Saiwy! Dowepi Kchn i Kelly » najnowszej po 'a: pie wszy w Wilnie ripwidzianej dctychczas kreacji

p. t. „ŻEŃSKI BATALJON ŚMIERCI". Arcyzabawna komedja-iarsa w 10 akt, w rel. gł. Korh i Kelly.

ANONS! Od 10 Października premjera—zakończenia arcyfilmu „MARADU” p. t: „WYSPA GROŁY”.

 

 

Dziśl Arcyfilm, który tryumfainym pochodemDŹWIĘKOWY i
i kroczy na ekran wszystkich stolic świata Pieśń„KINO- TEATR „L U X“

ul. Miekiewicza Nr. 11 tel. 15-62

HAJDA TROJKA WA,

4 art. teatru

жа пЕ лВАкаСЬ

PRZETARG NA PRZEWÓZ POCZTY
W. WILNIE.

Dyrekcja Poczt i Telegrafów w Wilnie ogła-
sza przetarg na przewóz poczty, opróżnianie
skrzynek listowych i doięczenie paczek na tere-
rie miasta Wilna (dotychczas zatrudniano 14 koni
i 11 wožnicow). s

Oferty w kopertach zamkniętych i zapieczę-
tewanych pieczęciami lakowemi z napisem ,„Prze-
targ na przewóz poczty w Wilnie“ należy kiero-
wać do Uddziału Komunikacyjnego Dyrekcji Poczt

   

— KALOSZEIŚNIEGOOCE ==
„Pepege“, „Gentleman“,

„Rygawar“, „Ardal“, „Wudeta“

po cenach fabrycznych, poLECA

HW.,E.SZum
Wilno, Mickiewicza

ańscy
1.

  

MATURYCZNE | DOKSZTAŁCAJĄCE KURSY

„WIEDZA
KRAKÓW, STUDENCKA 14. I. p.

przygotowują na ustnych lekcjach zbiorowych

w drodze korespondencji, zapomocą skryptów,
w Krakowi*, oraz
wskazówek, pro

gramów i miesięcznych tematów,

1. do egzaminu dojrzałości gimnazjum I

i Telegrafów, Sadowa 25 do godz. 12-tej dnia
3 listopada 1932 r.

Oterty wniesione po tym
brane pod uwagę.

W ofercie wymienić należy, iż oferentowi
znane są warunki przetargu, które można otrzy-
mywać na piśmie w Oddziale Komunikacyjnym Dy-
rekcji, pokój Nr. 61.

Wadjum wymagane w gotówce wzgl. w pa-

pierach wartościowych w wysokości 3% żąda-
nego wynagrodzenia rocznego.

Dyrekcja Poczt i Telegrafów zastrzega sobie
prawo przeprowadzenia :lodatkowego przetargu
ustnego pomiędzy oferentami, oraz prawo unie-
ważnienia tego przetargu* wyboru oferenta.

Bliższych informacji udziela Dyrekcja Poczt
i Telegrafów (Oddział Komunikacyjny) w godzi-
nach urzędowych od 8—15.

Nr. PKm 201/401 z dnia 28, IX. 1932 r.
Prezes Dyrekcji (-) Inż. K. Żuchowicz.

Nr. 914/VI-2

AIKAGAWAWWWIWANWANANA

terminie nie będą

2. do egzaminu z 6-ciu ki. gimn.
3. w zakresie 4-ch ki. gimn.
4. do egiaminu z 7-mlu klas szkoły powszechnej.

Uwagaal Uczniowie kursów kerespcndencyjnych otrzymują

€o miesiąc, oprócz całkowitego, wyczerpującego materjału naukowe:

go, tematy z 6-clu głównych przedmiotów do opracowania.

P. P. Wojskowi do S'erżanta włącznie | lawalidzi otrzymują

 

Dr. WOLFSON
CHOR. WENERYCZNE,
MOCZOPŁ. I SKÓRNE

ul. Wileńska 1,
tel. 10,67 9—114-

Inteligentny młody czło-
wiek ukończył szkołę
handlową poszukuje po-
sady. Łaskawe oferty do
Administracji „Dz. Wil."

w. pod „Urzędnik”. gr.

  

 

 

 

50%, -zniżki na wszystkich powyższych kursach. Żątiać bezpłatnych Lokačimo Poscżmy bado RER

prospektów! Dentyści. co inteligentną młodą pa-
TAKSI nienkę  umiejącą pisać

UDALTRES Lekarz-Dentysta na akis Oodsukuja
я cą posady za skromnem

Hurtowa I detaliczna sprzedaż LEŁARZE į l. FRYDNAN 2 |) zada £ AE

i Wielka28 stracja „Dz. Wil" mię-

2 Zęby sztuczne na zlo- dzy 10—3 g. gr.

МЕО | DRZEWA Jzzze==
     

   

— Wielka 13.
Poleca na sezon

i.Biumowicz

 

-15 o Ceny niskie lil Or.Zeldowicz
Towarzystwo Kursów Technicznych w Wiinie CHOR. WENERYCZNE,

aa w pgox wię m Rus MOCZOPŁ. I SKÓRNE

liczne: orespondencyjne (z zakresu bu- d . 271.

downietwa i elektrotechniki), 2) Pomoeników Mie:- 9—141 5—8 w, tel. 2-77.

niczych, 3) Dozorców Drogowych i Meljoracyj-

nych, 4) Radjotechniczne, 5) Elektrotechniczne

(monterskie), 6) Nowoczesnej Obróbki Metali i 7)

 

was

i-r Żeldowiczowa

cie I kauczuku.

ar

 

 

przyjmę spólnika-kę, dow.
Świętojańska Nr.1 che-

Osoba uczciwa posiad.
b. dobre referencje po-
szukuje zarządu domem
posady gospodyni ewent.
pielęgnowania
Adres w Adm. „Dz. Wil.*

 

223—11 Krawiec damski Bara-

 

tyczna i moczopłciowe
i ży

e KEPEM NETO Eaka
= m. 11, tamże przyjmuje

«C E N T R 0 0 P A Ł» SIRF = ==т== wszelkie roboty kuśnier-

Zamkowa 18__Wlino__ Tel. 17-90. B (|, Mel. CYMDIET Sklep (połowa) do wy. skie Ceny niskie 436
cia Dominikańska ———

WENERYCZNE,SKORNE, Mość u dozorcy.  Iuteligentna młoda pan-
MOCZOPŁ. Tel. 15-64, 434—0 na poszukuje jakiejkol-

SEIEP OBUWi A... | MICKIEWICZA 12, róg wiek pracy, chętnie w

Wł. Czapiińs Tatarskiej, 9—2 | 5—8, Mieczarnię- J adłodajnię gospodarstwie domowem,

WZRASZSZĘER lub do chorej. Zgłosze-
Dominikańska 8 sprzedam _ ewentualnie “V . {

nia: Wilno, ul. Beliny 5
m. 14 od g. 2 do 4. 445-1
  

£ Jesi i zimo: |Choroby weneryczne, : : >

! 3 = WYRWIE i skórne i moczoplciowe. aa S Ziedukowana „wycho-

Е niejsze obuwie ul. WIELKA 21, Diana a wawczyni _ seminarjum,

w wielkim wy-| tel: 921, od 9—1 i 3. į „ zaająca niemiecki i go-

borze. Az PRACA į spodarstwo domowe po-

" į szukuje zajęcia w domu
prywatnym lub instytuoji
publicznej. Pierwszorzęd“
ne referencje. Oferty do
Administracji pod „Wy-
chowawczyni”. 457—2

 chorego.

kę do pomocy w domu
aibo jako nianię za 5 —
10 zł. mies. Uczciwa,

439—0

 

Zeńskie Kreślarsko-Techniczne. Zajęcia rozpoczy- kobiece. weneryczne, Młodzieniec lat 18 z u- 10 .

nają się 15 października. Informacji udziela kan- dróg mocz. 1 kończoną Szkołą Powsz. miła, pa ul. Po-

celarja Kursów we wtorki i piątki w godzinach > =: poszukuje jakiejkolwiek narska 16 m. śr.

17—19 w gmachu Państwowej Szkoły Technicznej i 4—6.ul. Mickiewicza24. pracy, Dobre referencje.

Wilno, Holendernia 12. 183—2 " 704—0 Ponarska 50—1. śr. Rutynowana kasjerka

 

  

  

  
  

oferujemy zaoczkowaną ikrę i narybek:

Sieji rzecznej, Sielawy, Sandacza, Leszcza i Węgorza.
Informacji udziela

Rybacko -
E w Białej Wace.

 

-—----——-—-—-—-—-—-—-———————————

WŁAŚCICIELOM |  DZIERZAWCOM JEZIOR STAWÓW 1 AZEK -o6

Łososia, Troci, Pstrąga potokowego, Pstrąga tęczowego, Sieji jeziorowej,

Biologiczna Stacja Hodowlana

Biuro Zarządu: Wlino, Mickiewicza 22—2. — Tel. 13-56.
aaaia, SLS SOS DI NN SS

z wieloletnią praktyką,
й poszukuje posady. Rd-
res w Administracji pod
„Kasjerka“. 274

 

Poważna instytucja po-
szukuje zdolnych agen-
tów (ek) do sprzedaży ra-
talnej pokupnego arty-
kułu Zgłoszenia (Subocz
Nr. 9 m. 8. 471

 

W rol. gł. czarująca OLGA CZECHO-
niezrównany H. SCHLETOW i

Stanisławskiego MICHAŁ CZECHOW. Spiewy rosyjskie s.lowe i chóralne. Cudowne melodje. Nad

program: Dodatki dźwiękowe. Początek seansów o godz. 4 Honorowe bilety nie ważne.

iTw

Potrzebni energiczni a-
kwizytorzy do rozpow-
szechniania  Kieszonko-
wej Encyklopecji Popu-
larnej” ul. W.-Pohulanka
14—21 ой 10—1 14—7м.

|

SPRAWY
|| MAJATKowe|
POŻYCZEK — udzielamy
na obszarze Rzeczypo-
spolitej. Informacje  li-
stowne kosztem petenta.
Warszawa, Złota 48/27,

„ Kupno я
i Sprzedaiį
Sarenka oswojona sprze-
daje się za60 zł. Dowie-
dzieć się: Objazdowa 2
u woźnego szatni.

451—0

 

Sprzedam okazyjnie no-
wę 2 garnitury mebli
bambusowych. Kalwa-
ryjska 62-a m. 8 w pod-
worzu, 433—2

Sprzedaje się kredens
używany, w dobrym sta-
r'e. Oglądać od 4-ej do
6 ej. Łukiska 11 m. 2.

 

Flac budowlany w do-
brym punkcie, plan domu
: materjał na fundament,
craz maleńki domek wol-
ny od podatków sprze-
dum bardzo tanio. Do-
wiedzieć się na miejscu,
róg ulic Tokarskiej i Po-
ieskiej Nr. 8. 453—2
 

Tanio sprzedam sklep
spożywczy. Adres w Ad-
ministracji „Dz. Wil."

457—2

Własnego sadzenia (na
oborniku) kartofle, bura-
ki jadalne, marchew, ka-
pusta w dobrych gatun-
kach — sprzedaje się w

  

poszukującym
RATUNKU

Wszystkim poszukującym ratunku w różnych
ukorobach z przeziębienia i złej przemiany mate-
rji. a szczególnie w grypie, anginie, malarji, artre-
tyczno - reumatycznych cierpieniach, krztuścu -
kaszlu, anemji, bólach, głowy, chorobach płuc,
wątroby i wielu tym podobnych niedomaganiach
powstających z wyżej wspomnianych przyczyn
chorobowych, bakterjobójczo przeciwdziałają i z
dedatnim wpływem na serce skutecznie leczą czy-
sto naturalno-roślinne pigułki „Original* ze spe-
cjalną chininą w proszku. Pigułki „Original* żądać
w aptekach tylko z Nr. Reg. 1492 po zł. 2.50 za
rurkę, zawierającą 50 pigułek. Pouczającą litera-
turę lekarską o pigulkach „Original“ i o chininie
ua żądanie wszystkim bezpłatnie wysyła przed-
stawiciel Indyjsko-Holenderskiego Przemysłu Far-
maceutycznego, produkującego pigułki  „Origi-
nal'—Adresować: K. S. Rymowicz, ul. Marszał-
ka Focha 8, Warszawa.
 

Panie znające krawiecczyznę, lokujemy na po-
sady w całej Polsce, lub dajemy pomoc możności
samodzielnego zarobkowania. Nieznające krawiec-
czyzny przygotowujemy. w bardzo krótkim czasie.
Gierty tylko listownie do Uniwersalnej Agencji
Reklamowej. Warszawa, Marszałkowska 142, sub
! отос”,

Panie, Panowie zamieszkali nawet na głuchej
wsi, w godzinach wolnych mogą mieć stałe ko-
rzystne zajęcie, dające dochód  przewyžszający
pensje. Praca poważna o charakterze społecznym,
popierana przez ogół i wybitne osobistości. Cho-
dzi o wprowadzenie wynalazku dającego wielkie
oszczędności/ w domowem ognisku, dając jedno-
cześnie możność samodzie'nsym kobietom zarob-
kowania. Udzielamy wyłączne przedstawicielstwa
na województwa i poszczególne miejscowości. O-
ferty tylko listownie do Uniwersalnej Agencji Re-
kiamowej, Warszawa, Marszałkowska 142, sub
„Ротос“,

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

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

upozow., wsz. nowości. 886

DO POMNIKÓW WIECZNE FOTOGR. |

 
Folwark-ietnisko Absolwentka  Seminar-

sprzedaje się w pobliżu jum Nauczycielskiego u-
A Obszar 15 | pół dzielać będzie  korepe-

a. W tem połowa lasu
(dąb, lipa, sosna, jodła,
brzoza). Ziemia dobra,
własna, rzeczka, Budyn-
ki w dobrym stanie.
Miejscowość malownicza
Dowiedzieć się w Admi-
nistracji „Dziennika WII."
od godz. 10—1. gr4

Demek o 2 mieszk. na
własnej ziemi 200 s kw.
do sprzedania (b. Połoc=
ka 53; Tr. Batorego 5.

48

 

Z powodu wyjazdu
sprzedam 2 drewniane,
dochodowe domy, ®
mieszkań, ziemia ena
Nowomiejski zauł. Nr. 4.

472—1

iDDRII
j RÓŻNE |
SROZRASZEWAZRECKA

MAMAŁYGĘ
świeżą polecają

B-cla Gołęblowscy
ul. Trocka 3.

OBNIŻKA CEN
OBiADOW!

Žwązek Pracy Obywa-
telskiej Kobiet, dąžąc do
umożliwienia szerokim
kołom inteligencji spo-
życia zdrowego i taniego
obiadu, obniżył ceny na
obiady w stołowni Zwią-
zku, Jagiellońska 3/5,
m 3 do 60 gr. Przy mie-
bięcznych abonamentach
100/0 zniżka, 245—1

 

SOWORONEŻU,

į NAUKA
mniejszych i większych
ilościach 5 sek, na

iejsce. tępne. Е
Ё'.\‚‘:і]:::упіе:;! 350_5_;_Рпе Udzielam iekcji I kore»

452—2 petycji francuskiego |

DOM do sprzedali Wie
tioldowa 45. O warun+
kach—Sosnowa 16 m. 1.

 

Kartofle i jarzyny w do-
wolnych ilościach z do-
stawą do domu. Zamó-
wienie przyjmuje Mle-
czarnia Ferma „Lubów”
Gdańska 6. Tamże łabę-
dzie białe parami tanio
do sprzedania. 460—2

DOM z dużym ogrodem
z powodu wyjazdu tanio
do sprzedania. Antokol-
ska 96. Wiadomość Dąb-
rowskiego 10 m. 1. 467

 

Domek drewniany w zu
pełnym porządku sprze
dam bardzo tanio. Fnto-
kol ul. Wojskowo Cmen-
tarna d. 6 koło kliniki U
S. B. 479

PIANINA
zupełnie
nowe
(wielo-
letnia
gwaran

la) zł.
1.200. Ki-

Jowska 4. H. Abelow.

niemieckiego jęz. po ce:
nach przystępnych. Ja-
giellońska 5 m 37 (wej-
ście ed ulicy). 4119—0

KURSY KROJU,
szycia, robót ręcznych

i modelowania

$. liefanowiczóway
Wielka 56, m. 3.

Zapisy uczenic codzien-
nie oprócz świąt.

330—2

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 śr.

tycyj (może do 2-ga dzie-
cij w zakresie 3-ch klas,
za mieszkanie i obiady.
Łaskawe oferty do Ad-
ministracji „Dz. WiL*
pod „Absolwentka'. 335

 

Rodowita Francuska po-
szukuje posady lub de-
mi-place. Wileńska 47,
m. 1. 447

i pokoje

Punkt dla kolejarzy.
Mieszkania 2,1 4 pokojo-
we. słoneczne z eiektry-

cznością do wynajęcia.
Nowy Swiat, ulica fty-
zenhauzowska 19. 9704

Miszkanie 3 pok. i kuch-
nia do wynajęcia. ul.
Nowoświecka Nr. 5. 446

Lwa mieszkania 5-poko-
jowe, przedpokój, kuch-
n.a, elektryczność, cena
100 zł., oraz 3-pokojowe
do wynającia od zaraz.
Lwowska d. Nr. 11. 468

 

Mieszkanie do wynajęcia
3 pok, przedpokój i
kuchnia, suche i ciepłe,
Saraceński zauł, 6 m. 3
(dom  Mecelisa), (koto
Nr. 52 ul. Kalwaryjskiej).

462—2

Mieszkania do wynaję-
cia od zaraz z wygodami
213 pokojowe. Krakow-
ska 51, Dozorca. 461

Mieszkania do wynajęcia
od zaraz z wygodami 6,
5, 4i 3 pokojowe. Ofiar-
na 2. Dozorca. 461-b

ga"ADRa

„|| Mieszkania |
2 pokoje z kuchną. Sko-

  Гоааа

WĘGIELIKOKO!
!

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

Dębieńsko, Ma-
Andaluzja, Radzionków, Mysłowice,

Ferdynand i Florentyna.
Wagonowo i od jednej tonny w szczelnie |
zzmkniętych |

pelnie: Eugenie, Hr. Laura,
1 tylda,

zaplombowanych wozach
dostarcza

M. DEULL witwo.
EGZYSTUJE OD 1890 R.

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

(taletzya licplaca.
Zarz. Kenk, Wii. Tow. Handl. Zas*. (Lom-

berd) B'skupia 4 powlademia, że w dn.: 11, 12,

 

 

13 i 14 peździern. od godz. 16 cdbędzie się osta-
teczna licytacja wszystkich niewyxupionych za:

ubrań, futer, me-
ZARZĄD.

stawów a mianowicie biżuterji,
bli i Innych rzeczy.

 

W.Z.P.Nr.11 *

 

Niniejszem podaje się do wiadomości
iż w dniu 4-X został otwarty

SKLEP CHRZEŚCIJAŃSKI

J. MIKOŁAJEWICZA,
przy zaułku Dominikańskim 4,

sklepu Nt 26
który poleca po cenach konkurencyjnych

SKÓRY I DODATKI SZEWCKIE
Prosimy się przekonaćlli  

Mieszkania 2 13 pokojowe miesz-
kania na Il piętrze (z no”
woczesnemi wygodami)
do wynajęcia. mostowa
3-a. Informacje w Aami-

Mieszkanie >  pokci nistracji domu od 3 i pėl
przedpokój i kuchnia do do 6-ej (m. 26). 404—1
wynajęcia. Pilsudskiego —
Nr. 29. Wiadomość u do-
zorcy. 471—2 ©

pówka 5 (u właśc. domu)
414—: о

 

Pokój do wynajęcia z
całam utrzymaniem dla

 

Pokój umebl może być
z utrzymaniem do wyna
jęcia. Mickiewicza 24-58.

48.- 0 o

Mieszkania 1, 2 i 3 po-
kojowe przy pl św. Pio-
tra Nr. 3 oraz 4-pokojo-
we przy ul. Starej 33
świeżo odrest. do wyna-
Jęcia. 481—0 o

 

Do wyna,ęcia mieszka-
nia 4 | 4 pokojowe z
kuchniemi. Wolne od po-
detku iokalowego przy
Placu św. Piotia | Pawła
Nr. 5—1 u właściciela.

470—0 o

Pokój
umebiowany do wyna-
jęcia. Mickiewicza 24-17,

473-00

Do wynajęcia mieszkanie
3 pokojowe. Dowiedzieć
się Jasna 45. 465—2
 

Mieszkanie 7 pokojowe
ładne do wynajęcia mo-
że być podzielona na
mieszkanie i biuro Mic-
kiewicza 4 informacje u
dozorcy. 435-0

——

Mieszkanie 7-mio poko-
jowe z wygodami, nada-
jące się na biuro, urząd.
szkołą | t. p. do wyna
jęcia ul. Sw. Anny 2 m.2

1 focka 14 m. 4.

 

Pokój do wynajęcia L
meblowany, z niekrępu
jącem wejściem. Mickie
wicza 19 m. 17. 450—0

Do wynajęcia mieszkanie
5 pokojowe oraz pokój
dla służącej, dwa balko-
ry. wszelkie wygody. ul.
Pilsudskiego d. Nr. 20
m, 3. Informacyj udziela
wł domu od 12-4 p. p.

466

Do wynajęcia mieszkanie
3 pokoje i kuchnia i 4
pokoje z kuchnią. Ul. Po-

464—0

3 pokoje z kuchnią przy
dużem mieszkaniu do
wynajęcia, Adres w A-
administracji. 448—0
 

Pokój
do wynajęcia. Święto
Jerski zauł. d. 3. m. 5.

475—1 ©

 

Mieszkanie (pokój i ku
chnia) do wynajęcia (su
che i słoneczne) ul. Pro-
sta 3, m. 1 (bocznica No-
wogródzka). 478—1 o

w

 

Mieszkanie z 4 pok. ze
wszalkiemi wygodami
(łazienką water) do wy-
najęcia. Plac Metropoli-
talny 3, obok ogrodu Ber-
nardyńskiego tel. 11-74.

Mieszkanie 4 pokoje,
r'zedpokój, korytarzyk,
spiżarka i kuchnia. Cena
80 zł. do wynajęcia od
zaraz, Zygmuntowska 8,
zapytać dozorcy domu.

454—1

Mieszkania 5 pokojowe,
słoneczne, suche, ciepłe
ze wszystkiemi wygoda-
mi na piętrze Zakreto-
wa 9—4. 411—1

  

Do wynajęcia pokój z
wygodami. Zwierzyniec.
Miła 7, m. 2 (biisko mo-
stu).

samotnego w folwarku
Górki przy stacji Gudo-
gaj. Dowiedzieć się: ul.
Rzeczna 12—12 do 9 rano.

276—0 o

 

Mieszkania z 6, 4 13
pok. z wygodami do wy-
najęcia ul. - Jak. Jasiń-
sklego Nr. 7. 437—1

Mieszkanie 3 pokojowe
45 zł. Zakretowa 54 do-
wiedzieć się u dozorcy.

 

 

Do wynajęcia mieszka”
nie «ch pokojowe z
przedpokojem i kuchnią
oraz z elektrycznością:
Cena 80 zł. miesięcznie
ul. Sniegowa 20. 422—8

 

1 POKÓJ elegancko u*
mebiowany, lub b. mebli
ze wszeiklami wygo-
dam! do wynajęcia (te-
lefon, radjo, opał, świat-
ło i łazienka). Tamże o*
kazyjnie do sprzedania:
mahoniowa sypialnia, dy-
wan fr. (4' = 3'» m.)
stół stołowy dębowy, go-
beliny, 2 lustra ozdobne,
obraz (2 * 1 m.) I auto
f. „Essex"—kareta z lu-
ksusowem urządzeniem
Róg ul Montwilłowskiej
i zaułka Ne 10 m. 2.

428—0

DRUKARNIA
i INTROLIGATORNIA

di, TWIERZYŃSKIEGO.
Mostowa Uli. 1. Tel' 12-44

PRZYJMUJE DO DRUKU

DZIEŁA, BROSZURY

BILETY WIZYTOWE,

ZAPROSZENIA,

I ROŻNE KSIĄŻKI
DO OPRAWY

WYKONYWA

46-00 PUNKTUALNIE.
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