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ANTYSEMICKIE HARCE 
Od niejakiego czasu „Gazeta War- 

szawska“ 

sprawom żydowskim. Zastanawiające 

poświęca stale dużo uwagi 

jest. z jakim uporem czyni to central- 

ny organ narodowej demokracji. 

Wodzirejeim w tym referacie żydow- 

skim, tak doniosłym ze stanowiska nie- 

przebierającej w środkach propagan- 

dy. jest p. Adolf Nowaczyński. Z nie- 

„ niewielkiem 
  

  

małą dozą pomysłowoś: 

znawstwem, lecz ogromnym tupėtem, 

człowiek ten, jak zawsze niepowścią- 

gilwy i skłonny do najdalej posuniętej 

przesady, popełnił mnóstwo artyku- 

łów, w których znajduje się najdziwa- 

czniejsze mixtum compositum: Żydzi 

w Polsce, Pałestyna, Arabowie, Fella- 

howie, sjonizm, rola Żydów w dyplo- 

macji, w finansjerze, masonerja i t. d. 

Ale ani liczba artykułów tego rów- 

nie nieuczciwego jak inteligentnego ju- 

dofoba. ani mnogość poruszanych w 

nich tematów, ani wreszcie rozwiąza- 

rfia, do których dochodzi Nowaczyń- 

ski, nie są rzeczą ważną, i nie zasługi- 

wałyby na uwagę burdy, które wyczy- 

nia brojący piórem potomek Pietra Are 

tina. 

Na uwagę zasługuje pewna 

która brzmi we wszystkich artykułach, 

by 
czasem wyłamać się w formie jawnej, 

nuta, 

raż ciszej, raz znowu donośniej, 

nie już nie skrywającej, cynicznie gło- 

szonej, nuta pogromowa. 

Jest jeszcze coś godnego wzmianki. 

Prócz Nowaczyńskiego, którego wypa- 

dy przypominają harcownika w daw- 

nych czasach wziął udział w „dyskusji 

żydowskiej” profesor Roman Rybarski. 

Oficjalny i częściowo faktyczny kiero- 

wnik stronnictwa narodowego, ma pra- 

wo, by wynurzenia jego traktować nie 

jako niedowarzone i przypadkowe, lecz 

obmyślone i celowe. Owóż profesor 

Rybarski stwierdził wprzód, że Żydzi 
mają bardzo wybitny udział w rządach 

obecnych w Polsce, a potem groźnie za- 

powiedział, że zapłacą za to w chwili 

obrachunku. I w tej zapowiedzi (któ-. 

rej niestety nie możemy zacytować do- 

słownie, nie mając odnośnego numeru 

„Gazety Warszawskiej), 

miał ton pogromowy. 

Tu mała dygresja. Przestrzegamy 

zasad przyzwoitości i nie uchybimy w 

polemice P. Rybarskiemu osobiście, w 

szczególności zaś zostawimy poza obrę- 

bem naszych uwag jego godność profe- 

sora i rolę naukowca. Ale właśnie god- 

znów zabrz- 

ność profesorska i zasady obowiązują- 

ce twardo w Świecie prawdziwej nauki, 

powinny zobowiązywać w każdej sfe- 

rze działania. Wartości etyczne i mo- 

ralne, które rodzi i szerzy nauka, są 

bardzo odległe, mało powiedzieć odle- 

głe, nie mają żadnego związku z du- 

chem który bije od wspomnianego ar- 
tykułu profesora Rybarskiego. Koleb- 

ką tego ducha nie jest cisza gabinetu 

naukowego, u którego progu giną ostat. 
nie podźwięki aktualnych swarów i 

codzienności, lecz raczej ulica i bruk. 

Lecz nie jest naszą rzeczą, jeżeli 

profesor uniwersytetu lekkomyślnie sta 

je w jednym rzędzie z Nowaczyńskim— 

publicystą. Volenti non fit iniuria. Ob- 

chodzi nas to, co łączy obu, a nadto 

cel planowej jak widać, akcji na „od- 

cinku żydowskim, podjętej przez na- 

rodową demokrację. 

Zarzut (!) prorządowości Żydów 

jest manewrem, do którego endecja 

nie przywiązuje istotnej wagi. Tem 

bardziej rozweselają gruntowne a wie- 

lokrotnie powtarzane przez „Nasz 

Przegląd“, „Nowe  Słowo*, „Nowy 

„Dziennik“. „Hajnt“ i wogėle prasę 
  

sjonistyczną perswazje, że przecież 

Żydzi są poza obozem rządowym, że 

są w opozycji i t. p. 

Prorządowość Żydów, na których 

podejmuje się atak, ma spełnić rolę 

przewodnika po którym oburzenie 

przeciw Żydom przejdzie na rząd i 

na obóz rządzący. One są właściwym 

celem trującego pocisku. Kwestja ży- 

  

dowska ma niezwykłą wartość dla na- 

rodowej demokracji. Jest jej ostatnim, 

niestety, niezawodzącym środkiem. W 

aparaturze, którą rozporządza propa- 

ganda partyjna jest najczulszynrresona 

torem, najdzwięczniejszym instrumen- 

tem. 

pozostają nieczułe na podniety, „ar- 

gument żydowski”, nigdy nie zanied- 

Trud 

no byłoby określić rolę tego argumen- 

tu w historji demokracji narodowej 

polskiej, tak jest niesłychanie donio- 

sły. 

Więc naprzód prowadzony był na 

inne pozycje atak który kolejno zawo- 

dził. Polityka zagraniczna po kilku 

próbach okazała się niewdzięcznym 

Gdy wszystko zawodzi i masy 

bywany, zostaje wzięty w ogień. 

terenem, nie dostarczającym danych 

do agitacji szkodzącej rządowi w o- 

pinji kraju. Waluta sprawiła też nie- 

miłą niespodziankę i tylko kilka dni 

notowania giełdowe dolara podawa- 

ne były wśród najpierwszych wiado- 

mości, na naczelnem miejscu „Gazety 

Warszawskiej* Ostatecznie czarna 

giełda zawiodła nadzieje „wróżki z u- 

licy Zgoda*. Niemiecki krach banko- 

wy nie przekroczył granicy polskiej. 

Pozostał wprawdzie „szczęśliwie kry- 

zys gospodarczy i bezrobocie, lecz każ- 

dy maluczki wie, że istnieje kryzys 

światowy, którego nasz jest siabem 

tylko odbiciem, a matołów wierzących 

że dotkliwości gospodarcze w Polsce 

związane są z systemem rządzenia, nie 

brak wprawdzie, jest ich jednak wzglę- 

dnie niewiele. 
Tak tedy sztab główny wydaje po- 

lecenie poruszenia wszelkich sprężyn. 

Narodowy działacz dosiada więc ży- 

dowskiej szkapy, która już nieraz wy- 

płacała totalizatora. Oto jest wyjaśnie- 

nie dywersji, którą podjęła „Gazeta 

Warszawska”, a za nią rój prowinejo- 

nalnych satelitów. 

Prawda o udziale Żydów po stro- 

nie obozu rządzącego nie jest trudna do 

wyjaśnienia. Sjoniści są na wszelki wy- 

padek wolni od obowiązku „obrony 

przed „zarzutem* popierania tego obo- 

zu, a to z łaski Grynbauma, którego Ś. 

p. Hołówko niejednokrotnie gromił. 

Niepotrzebnie więc zadają sobie trud 

walki z pogróżkami. 

Niech zostawią to tym z pośród 

Żydów, którzy w współdziałaniu z obo- 

zem postępu polskiego uznali istotę 

swego politycznego działania i nie u- 

chylają się w żadnych warunkach od 

odpowiedzialności za swe ideowe sta- 

nowisko i wynikającą zeń pracę. 

Grożący pomstą przedstawiają smut- 

ny obraz dekadencji politycznej. Jak- 

żeż różny jest on od stanu prawdziwej 

siły, młodzieńczego zdrowia, płynące- 

go z głębokich pokładów społecznych, 

Z prawdziwej głębi duszy narodowej. 

Tej prawdy nie zatrą popisy Nowa- 

czyńskiego ani występy profesora Ry- 

barskiego. Samo słowo nie stwarza rze- 

czywistości ani jej nie zmienia, 

Gra na najniższych instynktach zna- 

mionuje nie siłę, lecz słabość. Na tych, 

którzy się do niej uciekają, kładzie 

smugę cienia, oddzielającą ich już nie- 

tylko od czynników twórczych, lecz od 

elementów kultury i etyki. 

5 | Dr. Adolf Hirschberg 

Popierajcie Ligę Morshą 

i Rzeczną! 
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КИН тёёаі?;пввп!паигпа 

Z dniem 15 b. m. rozpoczyna przyjmo- 

wanie chorych stacjonowanych i am- 

bulatoryjnych. Przychodnia kliniki 
czynna dla chorych na nos, gardło, 
krtań i ucho od 10 do 12, dla wad mo- 
wy i głosu — od 13 de 14 prócz nie- 

dziel i świąt. 6768 

- mowany będzi 

ZAKOPANE—BRISTOL. 
Zaciszne, zdrowotne i malownicze położenie nad potokiem. Idealne warunki wypoczynko- 

we — pierwszorzędny komfort. 

CENY BARDZO UMIARKOWANE, 

6559 Adres: Hotel Bristol, Zakopane. 

Najtańszyr eprezenta- 
cyjny hotel-pensjonat. 

CENY BARDZO UMIARKOWANE. 

Teiefon 315. 

                

6758—2 

  

  

> Nawet w stroju jesiennym 

| 

| 

do najwykwintniejszych I 

E. MIESZKOWSKI, ulica Mickiewicza Nr. 22 

będzie Pani powabną, gdy modne pończoszki, sweter i berecik wybierze Pani 

ze sklepu FRANCISZKA FRLICZKI 
Polskiej Składnicy Galanteryjnej 

Muno Zamkowa 9, tel. 6-46. 

    

| 10.000 kapeluszy 01 mitisym (po 8 zł.) 
Każdy znajdzie odpowiedni! 6757 
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TABLICZKA 1 ZŁOTY. 

  

Podatki mają być opłacane w naturze. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że rząd opra- 
cowal i uchwalił projekt ustawy o 
uiszczeniu podatków bezpośrednie w 
naturze. Projekt ten zmierza do zła- 
godzenia skutków bezrobocia w оК- 
resie zbliżającej się zimy. 

Nowy projekt ustawy zawiera u- 
powažnienie dia min. skarbu do po- 
borów zaległych podatków bezpośre- 
dnio żytem, pszenicą,  jęczmieniem, 
ziemniakami i węgłem. Węgiel przyj- 

ie według miejscowych 
  

cen rynkowych zaś płody rolne wed- 
ług cen o 10 proc. wyższych od miej- 
scowych cen rynkowych. Ustawa bę- 
dzie obowiązywała w czasie, w któ- 
rym stosowanie pomocy dla bezrobot 
nych w naturze będzie rzeczą konie- 
czną. 

Przewidziane jest, że w naturze 
będą mogły być uiszczone ' tylko te 
zaległości, które powstały od dnia 3: 
kwietnia 1929 r. 

zlikwidowanie zatargu między 
związkiem dyrektorów i 2.А.5.Р-ет. 

Nowe warunki współpracy. 
(Tel. od własn. koresp. z 

Między związkiem dyrektorów a 
związkiem artystów scen polskielr do 
szło do zawarcia ugody. Ugoda zosta- 
ła zawarta na następujących zasa- 
dach: zostały utrzymane 12 miesięcz- 
ne kontrakty z tem, że w 4 miesią- 
each letnich dyrektorzy będą mogli 
albo oddać aktorom teatry do prowa- 

Warszawy). 

dzenia na własny rachunek alho też 
płacić gażę procentowo w stosunku 
do dochodów w tych miesiącach. 
Przymusowa opłata na dom aktora i 
pomnika Bogusławskiego zostały za- 
mienione na dobrowolną formę ofia- 
ry. Minimum gaży aktorskiej ustalo- 
no na 300 zł. 

Gandhi w Londynie. 
W przejeździe przez Paryż. 

PARYŻ, 12. 9. (Pat). — W sobotę rano 
przejechał przez Paryż Gandhi w drodze do 
Anglji. Na dworcu Gandhiego powitała miej- 

Scowa kolonja hinduska. Żadnych zajść nie 
było. 

Owacje na dworcu. 
LONDYN, i2. 9. (Pat). — Tłumy puczli- 

czności, których większość stanowili Hindu- 
si, oczekiwały cierpliwie, mimo nieustannego 
deszczu na przybycie Gandhiego do Friend- 
shouse. gdzie zorganizowane zostało przez 

Hindusów, zamieszkałych w Londynie, przy- 
jęcie na jego cześć. Hindusi obrzucili przy-. 
bywającego Gandhiego kwiatami. Przywód- 
ca hinduski ubrany był w biały płaszcz, na- 

kryty szalem. 

Przemówienie Gandhi'ego. 
„ LONDYN, 12. 9, (Pat). — W przepełnio- 

nej sali gmachu Kwakrów odbyło się w se- 
botę po południu uroczyste powitanie Gand- 
hiego. Wchodzącego na salę Gandhiego po- 
witano kilkuminutową owacją. Przywódea 
hinduski wygłosił przemówienie, które swoją 
prostotą wywarło wielkie wrażenie. Mowa 
Gandhiego była nawskroś pokojowa. Nie by- 
ło w niej ani jednej nuty wrogiej wohee 
Wielkiej Brytanji. Gandhi apelował speec- 
jalnie do młodych Hindusów, aby nie utru- 

dniali akeji pokoju aktami gwalłu. Nawią- 
zująe do obecnej sytuacji w Londynie, Gan- 
dhi oświadczył, że budżet brytyjski dopóty 
nie będzie uczciwie zbilansowany, dopóki 
nie zostanie zbilansowany budżet stosunków 
między Idjami a Wielką Brytanja. 

Postać Gandhiego sprawia wielkie wra- 
żenie, albowiem wbrew ogólnym oczekiwa- 
niom jest on najzupełniej pozbawiony pozy 
i teatralności, ujmując wszystkiech pełną 
bezpośredniością i prostotą. 

Rrządowy projekt uzdrowienia gospodarki 
Niemiec. 

BERLIN, 12. 9. (Pat). Gabinet Rze- 
szy przystępuje w dn 12 b.m. do osta- 
tecznych obrad nad t. zw. sanacyjnym 
programem zimowym. Przez szereg ty- 
godni trwały obrady między rządem a 
rzeczoznawcami oraz organizacjami za 
wodowemi co do sformułowania tego 
programu. Wszelkie możliwości bra- 
ne były pod uwagę: redukcja wydat- 
ków, podwyższenie wpływów, zmniej- 
„szenie ilości bezrobotnych. Uczyniono 
również wszystko, by uzyskać podsta- 
wę parlamentarną dla wydania dekre- 
tów. 

Jak donosi „„Vorwaerts“, pertrakta- 
cje kanclerza Rzeszy z partją socjal- 
demokratyczną zakończyły się pomyśl- 
nie. Ustępstwa, jakie rząd zamierza po- 
czynić, zawierają zmiany na korzyść 
bezrobotnych i inwalidów wojennych. 

Sanacyjny program zimowy ma być 
wprowadzony w życie w drodze dekre- 
tu jeszcze przed zebraniem się Reich- 
stagu, wskutek czego parlament znowu 

stanie wobec faktu dokonanego i obra- 
dować będzie tylko nad kwestją, czy 
wydane zarządzenie należy przyjąć, 
czy też odrzucić. 

Schober tłumaczy się. 
WIEDEŃ, 12. 9. (Pat). „Neue Freie 

Presse“ podaje następujące szczegóły 
z posiedzenia komisji głównej parla- 
mentu austrjackiego: 

Wicekanclerz Schober miał rzeko- 
mo oświadczyć, iż przedwczesne ogło- 
szenie projektu unji celnej nastąpiło z 
powodu niedyskrecji dr. Curtiusa. Dr. 

  

Schoberowi nie pozostało wobec tego 
nie innego, jak opublikowanie projektu 
unji celnej, mimo iż poprzednio projek 
towano przedłożyć motywowany plan 
unji celnej w uroczystem demarche. 
Rezygnacja z planu unji celnej w Gene- 
wie nastąpiła, ponieważ dalsza zwłoka 
przyniosłaby Austrji szkodę. 

Szczegóły aresztowania 
literatów - komunistów. 

Jak już donosiliśmy we wczorajszym nu- 
merze „Kurjera Wileńskiego* w dniu 10 bm. 
policja wkroczyła do mieszkania Izaaka Lwa 
przy uł. Żórawiej 26 m. 11, gdzie zastano 
w toku obrad wybitnych działaczów komu- 
nistycznych z grupy t. zw. literackiej. 

Na podstawie znalezionego w mieszkaniu 
kompromitującego materjału policja aresz- 
towała Jana Hempla vel Moszka Grynszpa- 
na, Władysława Broniewskiego, Aleksandra 
Elję Chwata, piszącego pod pseudonimem 
Aleksander Watt, Edwarda Janusa i Izaaka 
Lwa, studenta medycyny i brata żony A- 
leksandra Chwata. 

Według informacyj, pochodzących ze źró- 

deł miarodajnych, policja obserwowała wszy 
stkich pięciu aresztowanych z przerwami od 
dwóch lat. W toku obserwacji zdołano usta- 

lić, że pod wodzą Jana Hempla i Władysła- 
wa Broniewskiego utworzono coś w rodzaju 
komunistycznego komitetu literackiego, któ- 
ry odbywał stałe zebrania. Zebrania ie by- 
ły w ostatnich czasach częstsze, zwłaszcza 
przed ostatnim strajkiem tramwajarzy war- 
szawskich i przed różnego rodzaju uroczy- 
steściami komunistycznemi. Komitet  lite- 
racki rozporządzał znacznemi funduszami. 
Jak wykazują znalezione podczas rewizji 
dokonanej w mieszkaniu Izaaka Lwa zesta- 
wienia kasowe, miesięczne budżety obracały 
się w granicach od 80 do 100 tysięcy zło- 
tych. Budżet za czerwiec r. b. w związku z 
wydatkami na propagandę strajkową wśród 
tramwajarzy warszawskich, wyniósł 270.000 
złotych. Dzięki iak poważnym funduszom 
ezłonkowie komitetu literackiego mogli w 
sprawach propagandowych odbywać podró- 
że, używając wagonów sypialnych, aeropla 
nów i innych, ale zawsze komfortowych 

środków komunikacji. 
Podczas rewizji dokonanej w dniu 10 

b. m. o godz. 7-ej wieczorem w mieszkaniu 
Izaaka. Lwa znałeziono trzy walizki wypeł- 
nione nielegalnemi wydawnictwami sowiec- 
kiemi, rękopisami artykułów, wśród których 

wyróżniają się różnego rodzaju „listy otwar- 
te*, zawierające protesty przeciwko metodom 
traktowania więźniów politycznych w Polsce 
Cały szereg tych „listów otwartych* adre- 

sowany był do eudzoziemskich organizacyj 
literackich, a przedewszystkiem do Pen-Clu- 
bów. Ponadto znaleziono liczne odpisy 1 о- 
ryginały korespondencji z moskiewską mię- 
dzynarodówką komunistyczną, której war- 
szawska grupa literacka zwracała uwagę na 
fakt poświęcenia przez „komintern* zbyt 
małej uwagi na postępy propagandy komuni- 
stycznej w Polsce wogóle, a w szczególności 
w Warszawie. Zdaniem komunistycznej gru- 
py literackiej największe nawet „zdobycze 
rewolucyjne* na prowincji polskiej nie bę- 
dą miały znaczenia, jeżeli jednoc: ie akcja 
komunistyczna nie będzie z wytężeniem pro 
wadzona w stel Korespondencja z Mo- 
skwą prowadzona była w języku rosyjskim 
i niemieckim. 

Ponadto w archiwum komunistycznego 
komitetu literackiego znaleziono prawie wszy 
stkie rękopisy odezw i wydawnictw. które 
ukazały się ostatnio z podpisem Komuni- 
stycznej Partji Polski, lub jej podporządko- 
wanych orgznizacyj na całym terenie pań- 
stwa. Jednocześnie znaleziono rękopisy arty 
kułów ukazujących się w „Miesięczniku Li- 
terackim* wychodzącym pod redakeją A- 
leksandra Watta. Prawie wszystkie te artyku 
ły są tłumaczenie z wydawnietwa komuni- 
stycznego „Internationale Presse-Korespon- 
denz*. Znalezipno jednocześ instrukeje 
moskiewskiej międzynarodówki komunistycz 
nej, zawierające nakaz spotęgowania akcji 
prasowej w Polsce i skrypt projektu maso- 
wej akcji propagandowej w związku z no- 
wym regulaminem więziennym i projektem 
rządowej akcji niesienia pomocy bezrohot- 
nym. Masowa akeja komunistyczna przeciw 
ko nowemu regulaminowi więziennemu i 
przeciwko sposobom niesienia pomocy bez- 
robotnym miała być przez aresztowanych 
przeprowadzona w jesieni. 

Jak nam komunikują — przeglądanie 
olbrzymich ilości materjału prasowego i 
propagandowego oraz przesłuchiwanie aresz 
towanych trwa bez przerwy. 

Przekazanie sprawy sędziemu 
śledczemu. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Aresztowani w ubiegły czwartek 
członkowie komunistycznego komi- 
tetu literackiego z polecenia sędziego 
śledczego zostaną zatrzymani w wię- 
zieniu śledczem. Sprawa ich w ponie- 
działek zostanie przekazana wieepro- 
kuratorowi do spraw szpiegowskich i 
politycznych p. Bacciarellemu. 

      

      

      

    

  

   

  

Za oszczerstwo. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Wczoraj w Toruniu przed sądem 
grodzkim rozpoczęła się rozprawa prze 
ciw redaktorowi odpowiedzialnemu 
„Gazety Bydgoskiej”, oskarżonemu o 
umyślne przekręcanie faktów w celu 
zohydzenia władz państwowych na tle 
sprawy brzeskiej. Obrona postawiła 
wniosek o wezwanie w charakterze 
świadków wszystkich więźniów brze- 
skich czemu przeciwstawił się prokura- 
tor. Sąd wniosek ten odrzucił. 

W wyniku rozprawy oskarżony z0- 
stał skazany na trzy tygodnie aresztu, 
z zawieszeniem kary na dwa lata, oraz 
na poniesienie kosztów procesu. 

Zmiany dypiematyczne. 
STOKHOLM, 12. 9. (Pat). Rząd 

przyjął dymisję posła szwedzkiego w 
Warszawie ministra Ancharswarda, a 
na miejsce jego mianował sekretarza 
generalnego ministerstwa spraw zagra- 
nicznych p. Henningsa. 

WIADOM6ŚCI z KOWNA 
„LIETUVOS AIDAS* O SYTUACJI W 

POLSCE. 

W. ostatnim numerze „Lietuvos Aidas'* 
w długim artykule wstępnym zastanawia się 
nad wewnętrzno- polityczną i gospodarczą 
sytuacją Polski. Podk e So 
uległa zmianie na gors 
no wszystkie niedomagania państw 
ganizmu Polski, a więc długi, de 
żetowy i związane z tem redukcje i obni 
nie płac bezrobocie, spadek eksportu, 
urodzaj — urzędówka następnie przechodzi 

do kwestji mniejszości narodowych i dłu- 
żej zatrzymuje się nad stosunkami z Ukra- 
ińcami które zdaniem jej, zupełnie pogor- 
Szyły się, szczególnie po zamordowaniu Ho- 
łówki. Że swej strony urzędówka nie wierzy. 
aby dopuścili się tego Ukraińcy — nie mie- 
li w.,tem żadnego wyrachowania, gdyż Ho- 
łówko nic złego im nie zrobił. 

W polityce zagranicznej również nie wi- 
dać poprawy. Jeżeli Moskwie uda się poro- 
zumieć z Paryżem za plecami Polski, wów- 
czas jej położenie stanie jeszcze trudniej 
sze, gdyż Polsce trudno będzie dojść do ła- 
du z Sowietami. 

Z Niemcami stosunki nie mogą być dob- 

re, dopóki korytarz i G. Śląsk bedą się znaj- 
dowały w ręku Polski. 

1 z obu stron takich wrogów, jak 
Sowiety i Niemcy Polska musi się czuć nie- 

j czy Piłsudskiemu uda się 
poprawić sytuację. 

Ž п jednak razie —— kończy urzę- 
dówka, — jeżeli z Piłsudskim Polsce jest 
trudno, to bez niego byłoby jeszcze trudniej. 
Teraz jest przynajmniej porządek, dobry 
czy zły, w każdym jednak razie porządek, 
a i spokoju więcej, niż rządów  partyj- 
nych. Pez Piłsudskiego Polska prawdopodo- 
bnie, zupełnie pogrążyłaby się w anarchję*. 

PRZECHWAŁKI „LIET. AIDASA“, 

„Liet. Aidas“ w artykule wstepnym, ch2 
rakteryzując gospodarcze położenie Litw 
zaznacza, że jest ona jakgdyby szczęśliw 
wysepką wśród krajów, dotkniętych depre- 

ją gospodarczą. W. Litwie nie odczuwa się 
przesilenia gospodarczego w żadnej 

Przeciwnie, wszędzie mniejszy 
zy postęp. Główną przyczyną tego 
„Liet. Aidas“ widzi w ostrožnej i 

ansowo - gospodarczej — рой- 

         

  

   

   

  

  

            

    

  

     
  

    

     
   
   

        
   

        

wem, najmniej obciążonem  diugami 
yka banku emisyjnego dała Litwie trwa- 

łą walutę. 
„Głównem zadaniem chwili obecnej — 

— zaznacza pismo jest udoskonalenie na- 
szej produkcji, ażeby drogą rozszerzenia 
rynków eksportowych mogła ona  wytrzy- 
mać konkurencję innych krajów. Problem 
ten jest jednocześnie najtrudniejszym. 

REKORDOWA CYFRA ZAPROTESTOWA- 
NYCH WEKSLI. 

Liczba protestowanych weksli w lipcu r. 
b. osiągnęła rekordową cyfrę 13.755 na ogól 
ną sumę 4 i pół miljona litów. W lipcu ro- 
ku ubiegłego liczba ta wynosiła 9 tysięcy 
na sumę 2800 tys. litów. 

GAWK RY BAS ISIN SANT ZENERA 

Audiencia u premjera. 

WARSZAWA, 12. 9. (Pat). Pan Pre- 
zes Rady Ministrów Prystor przyjął w 
dniu 12 b. m. prezydjum Naczelnego 
Komitetu do Spraw Bezrobocia w oso- 
bach pp. Klarnera, Iwanowskiego i Jur 
kiewicza. 

    

Ofiary huraganu. 
MIAMĘ, 12. 9. (Pat). — Liczba osób, któ- 

re poniosły śmierć naskutek szalejącego w 
Belize huraganu, obliczona została na 460. 

SPORE AA AO CZA EA TWD ABA DOO т 

Di. Harja Potin$ewiczowa 
choroby kobiece 

wznowiła przyjęcia 
3— ul. Mickiewicza 37. 6596 
KITEKAT 0 

Zainteresowanie Warszawy 
Iniarstwem Wileńszczyzny. 

Wczoraj przybyli do Wilna radea 
Prezydjum Rady Ministrów p. Józef 
Chrzanowski, który jest przewodniczą- 
cym komisji Iniarskiej biura ekonomi- 
cznego prezydjum rady ministrów oraz 
radca ministerstwa Rolnictwa p. Sta- 
nisław Mierczyński. Przyjazd ma na ce- 

lu bliższe zaznajomienie - się z akcją, 
Iniarską i sprawami na terenie woje- 
wództwa wileńskiego. 

Pp. Chrzanowski i Mierczyński 
wraz z prezesem Tow. Lniarskiego, dy- 
rektorem Banku Rolnego L. Maculewi- 
czem i profesorem Jagminem w tymże 
dniu zostali przyjęci przez p. wojewo- 
dę Beczkowicza, z którym odbyli kon- 
ferencję, poczem odwiedzili wydział 
rolnictwa, odbywając naradę z naczel- 
nikiem tego wydziału p. Szaniawskim 
wreszcie udali się na konferencję do 
siedziby towarzystwa lIniarskiego i do 
izby przemysłowo-handlowej. 

Dzisiaj radca Chrzanowski i radca 
Mierczyński wyjeżdżają do Głębokiego, 
na terenie pow. dziśnieńskiego, oraz do 

Berezwecza, gdzie odbędzie się poświę- 
cenie nowych zabudowań  gospodar- 
czych Iniarskiego pola doświadczałne- 
go. Na poświęceniu, oprócz obu radców 
będzie obecny P. wojew oda Beczkowicz 

Po poświęceniu w Głębokiem odbę- 
dzie się narada w aktualnych sprawach 
Iniarskich oraz posiedzenie zarządu 
t-wa Iniarskiego. (m). 
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rogi polityki litewskiej. 
Krytyczny głos Litwina. 

ych Litwinów na- 
ykuł, z prośbą o 

Jeden z miejscow. 
desłał nam poni 
umieszczenie. 

  

    
(Red. ). 

Gdy się obserwuje życie 
Liiwinów wileńskich, dają się zauwa- 
żyć rzeczy nader dziwne. Tak więc 
np. od dziesięciu lat już prowadzi « 
tu specjalną politykę „litewską”. 

Dobrowolnie izolowani od miejsco- 
wego życia społecznego i litewskich 
mas ludowych, zamknięci szczelnie w 
swych laboratorjach, snują nasi przy - 
wódcy narodowi .,plany* i szykują się 
do wyzwolenia „litewskiego* Wilna z 

rąk polskich. W jaki sposób jednak 
Wilno wyzwolić? Demo czna za- 
sada samookreślenia ludności nie da 
się bowiem zastosować. Przecież nie 
jest tajemnicą, że na 40 radnych m. 
Wilna przypada tylko 1 Litwin; j 
dyna w Wilnie litewska parafja 
Mikołaja liczy zaledwie kilkudziesi 
parafjan, że w całem. Wilnie istnieją za- 
ledwie 2 litewskie zakłady handlowe. 
Mimo to wszystko, przywódcy nasi 
twierdzą, że Wilno „.litewskie* i basta. 
Tak głosi Kowno, tak powtarzają jego 
zaufani tutejsi politycy — Litwini. I 
w cy razem usiłują głową mur prze. 
bić. Gdy zaś to zawodzi, jest jeszcze 
w zapasie jeden środek: precz z Pola- 
kami, precz ze wszystkiem, co polskie, 
Polacy będą musieli się „zlitwinizo- 
wać” 

Weźmy do ręki chociażby tutejszy 
organ litewski „Vilniaus Rytojus“. Ileż 
tam narodowej nienawiści tryska z ka- 
żdego wiersza! „Patrjotycznemu* gus- 
towi smutnej pamięci „Życia Ludu* па 
weł chodniki, układane przez polski 
magistrat m. Wilnia nie odpowiadały! 

Politycy nasi zapomnieli o czynni- 
kach historycznych, które w ciągu stu- 
leci, wpływały na tworzenie się warstw 
ludności i układ stosunków narodowo- 

polityczne 

  

      

  

    

    
   

   

       

  

  

  

ściowych w naszym kraju. Politycy na- 
si chcieliby za jednym zamachem 
wszystko unicestwić, bez ogłądania się 
na nikogo i na nie. Gdyby mogli, spali- 
liby nawet wodę, tylko dlatego, że jest 

polska. 

Jednak woda nie da się zapalić. 
Fakt to oczywisty, równie oczywisty 
jak to, że polityka separatystyczna na- 
szych przywódców nie przyniosła li- 
tewskości żadnej korzyści. Przeciwnie. 
Jak to już w swoim czasie stwierdził 
znany nasz publicysta p. Purycki, li- 
tewskość w ostatnim dziesiątku lat zna 
cznie w Wileńszczyźnie osłabła. To sa- 
mo konstatują trzeźwiejsi Litwini tu- 
tejsi. 

Kowno i wileńscy działacze nasi na- 
liczają w Wileńszczyźnie setki tysięcy 
Litwinów. Cyfra dosyć imponująca. 
Gdy jednak zachodzi potrzeba zwerbo- 
wania uczniów —Litwinów do dwóch 
gimnazjów i kilkunastu szkół powsze- 
chnych, to dzieci poszukuje się niemał 
ze świecą. Większość miejscowyci wło 
ścian — Litwinów stanowczo jest prze- 
ciwna polityce przywódców. Przecież 
jedynie z winy przywódców nie mają 
Litwini w sejmie państwowym swych 
przedstawicieli. Zabrania się, im. mby 
jakimś obcokrajowcom brać udział w 
zyciu państwowo-społecznem. *"ytrąca 
się z rąk podstawy egzystencji Draw- 
nej. Cóż dziwnego, że w takich warun- 
kach ciśnie się na usta pytanie: dokąd 
taka polityka zmierza? 

Jak wspomniałem już. na „kilkaset 
tysięcy” ludności litewskiej w Wileńsz- 
czyźnie przypadają zaledwie dwa gim- 
nazja i kilkanaście szkół powszech- 
nych. Pozatem istnieje parę internatów 
i przytułków. Skoro się jednak przyj- 
rzeć bliżej tym instytucjom, rzuca się 
w oczy cała ich sztuczność. S 

  

Są to — jak 
się wyraził nasz literat tutejszy p. Va- 
laitis — cieplarnie, w których się kul- 

  

  

tywuje litewskość. Od siebie dodam, 
że kultywuje się tam litewsk zaśle- 
piona, zgodnie z instrukcjami i pomocą 
materjalną samego Kowna. 

Samo społeczeństwo litewskie nie 
zdaje sobie zapewne sprawy, ile szkody 
przynosi litewskości takie jej sztuczne 
pielegnowanie w Wileńszczyźnie. 

Młodzież litewska wychowywana 
wediug „patrjotycznych“  instrukcyj, 
odzwyczaja się od samodzielnego m 
lenia, stając się podatną na wszelkie 
wpływy postronne. Zamiast naprawdę 
wychowywać młodzież litewską, za 
miast zaznajamiać ją z miejscowemi 
stosunkami narodowościowemi tak; 
by po ukończeniu studjów przyczynia- 
ła się w miarę możności do znalezienia 
modus vivendi pomiędzy kilkoma, żyją 
cemi od stuleci wspólnem życiem naro- 
dami — robi się wręcz coś innego. Za- 
miast pomagać w rozwaleniu istnieją- 
cego już od lat przeszło dziesięciu mu- 
ru chińskiego, który oddzielił brata od 
Prata, rodziców od dzieri, — młodzież 
litewska wychodzi ze szkót nakształt 
wilków į pogłębia jedynie antagonizm 
narodowościowy. W .,cieplarniach** bo- 
wiem. wprowadzono ie metody wy- 
chowawcze, że młodzież nie urue po- 
tem spojrzeć trzeźwo na życie, shjąć 
świat szerszem spojrzeniem. wejść w 
społeczeństwo, w którem wypadnie jej 
przebywać. Przeciętny taki miodzieniec 
bądź pozostaje zaślepieńceii i narzę- 
dziem polityków kowieńskich, bądź też 
wpada w krańcowości. Część młodzie- 
zy zajmuje wprawdzie po ukończeniu 
szkół stanowisko pośrednie, lecz wobec 
nierozsądnej taktyki przywódców na- 
szych, umywa od wszystkiego ręce i 
ginie dła lilewskości już nazawsze. 

  

   

  

  

    

  

    
   

  

   

  

   

  

Przy okazji, wspomnę o jeszcze Je 
dnym  objawie polityki „litewskiej. 

Mówi się głośno, że rząd kowieński za- 
kupił w r. b. za pośrednictwem i na 
nazwiska zaufanych osób w Wilnie pa- 
rę dosyć kosztownych domów. Krok 
ten wywołał nawet w pewnych sterach 
polskich zaniepokojenie. W prasie u- 
kazały się nawet wiadomości, że rząd 
kowieński zamierza wykupić Wilno! 
Obawy, rzecz prosta, płonne. Ogół pol- 
ski może interesować się jedynie praw- 
ną stroną tej kwestji. Dla ogółu litew 
skiego zaś sprawa to o wiele boleśniej 
sza, gdyż rząd kowieński pakuje setki 
tysięcy litów w interes, z którego litew 
skość akurat tyle odniesie korzyści, co 
z zeszłorocznego Śniegu. 

Pisząc tych parę uwag, bynajmniej 
nie zamierzam przekonać tutejszych 
przywódców litewskich czy skłonić ich 
do wyrzeczenia się szkodliwej dla lite- 
wskości polityki. Cheę jedynie zazna- 
czyć, że o ile polityka ta będzie konty- 
nuowana, o ile cała litewskość nadal 
zaciskana będzie w zalecanych przez 
Kowno i zamkniętych na głucho ra- 
mach, zaś szerszy ogół litewski utrzy- 
mywany w sytuacji ludzi bez praw i 
bez głosu, — po dziesięciu latach ru- 
brykę litewską w statystyce ludności 
Wileńszczyzny przyozdobi... okrągłe 
Zero. 

    

  

  

Senas Vilnietis. 
BEELINE SLS AIA DAS 

Baweinę do budowy szos, 
dróg i nawierzchni ulic 

zaczęto stosować w stanach południowych 
Ameryki Północnej. Szosę pokrywa się war- 
stwą preparatu smołowcowego, na który kła- 

dzie się bawełnę szerokości 36 cali. Na ten pod 
kład bawełniany leje się gorący asfalt, posy- 
puje się żwirem. — i szosa jest gotowa. Na- 
wierzchnia tego rodzaju okazała się w uży- 
ciu bardzo trwała. Wobec nadmiaru bawełny 
w Stanach Zjednoczonych,  zużytkowanie jej 
dla tych cełów jest popierane przez rząd i po- 
szczególne stany. 

RS 

    

Posierajcie przemysł krajowy 

Jak to na manewrach ładnie... 
Szary, jesienią pachnący dzień, u- 

kośne strugi deszczu siekące schylone 
głowy maszerujących po rozmokłej dro 
dze szeregów; przed niemi perspekty- 
wa przeszło 100 kilometrów do przeby- 
cia, a za niemi monotonne życie kosza- 
rowe, porzucone na rozkaz wymarszu 
na manewry. Błoto nie błoto, słońce 

  

Biorąc  kieruneczek na południe, 
wyruszył wczesnym rankiem nasz ba- 
taljon na miejsce postoju 85 pułku pie- 
choty. Przychodzimy po 20 klm. mar- 
szu do Szumska, tam obiad, i pierwsze 
badanie wartości kuchni polowej oraz 
charakteru parzygnatów... Owszem, ow 
szem żeby nie zaczęsta kasza, wcaleby 

z, 

Sztab w polu. 

czy wichura, a cóż to polskiemu żołnie- 
rzowi znaczy? Akuratnie nic. Chłopcy 
wyrywają aż chlupie pod buciskami, 
tacy radzi, że z koszar na pole wyszli 
i mijając wioski specjalnie się popisu- 
ją nanowo przypomnianemi z dawniej- 
szych łat piosenkami. 

się nieźle człowiek czuł na tych pros- 
tych, ale zdrowo przyrządzonych, po- 
trawach, do których co chytrzejsze wy- 
gi podłaziły z menażkami po parę razy. 
Szumsk ma piękny kościół, odzyskany 
z cerkwi, otoczony szaremi drzewami 
pozatem szara — monotonna mieści- 

КОВ E R wi EMS 

Curtius domaga się swobody zbrojeń 
Przemówienie min. spraw zagran. Niemiec na Zgromadeniu 

Ligi Narodów. 
GENEWA, 12. 9. (Pat). Na sobot- 

niem posiedzeniu Zgromadzenia Ligi 
Narodów minister spraw zagranicz- 
nych Niemiec Curtius wygłosił dłuższe 
przemówienie. 

Główny nacisk położył Curtius na 
sprawę przyszłej konferencji rozbroje- 
niowej, podnosząc wielkie nadzieje 
Niemiec, pokładane w wyniku konfe- 
rencji rozbrojeniowej i powtarza zna- 
ną tezę niemicką o równości praw w 
dziedzinie rozbrojenia. Mówca jest zda- 
nia, że sprawa rozbrojenia wiąże się 
Ściśle z ogólną sytuacją polityczną i 
gospodarczą świata. Zaznacza, że spra- 
wa kryzysu finansowego, jaki dotknął 
Niemcy w ostatnim czasie, jest Ściśle 

   

związana ze sprawą długów wojennych ° 
i podkreśla konieczność rewizji dotych- 
czasowego systemu załatwiania tej spra 
wy. 

Nawiązując do mowy Cecila, Cur- 
tius podnosi konieczność powrotu do 
powszechnego zaufania oraz poświęca 
ustęp swego przemówienią sprawie zbli 
żenia niemiecko-francuskiego, które u- 
waża za konieczne. Ta część przemó- 
wienia Curtiusa utrzymana jest w to- 
nie bardziej powściągliwym. 

Przypominając przedwczorajszą 
mowę włoskiego ministra Grandiego, 
Curtius wyraża wielkie zadowolenie z 

powodu stwierdzenia przez Grandiego, 
że rozjemstwo i rozbrojenie są najlep- 
szemi środkami wzmocnienia bezpie- 
czeństwa. W ten sposób niemiecki mi. 
nister spraw zagranicznych raz jeszcze 
przeciwstawił niemiecki punkt widze- 
nia na sprawę rozbrojenia ogólnie u- 
znanej przez konferencję przygotowaw 
czą rozbrojeniową tezie, że tylko gwa- 
rancje polityczne państw mogą stwo- 
rzyć możliwość zmniejszenia zbrojeń. 

Przechodząc do odpowiedzi na 
wczorajszą mowę Brianda i wyrażo- 
ną w tej mowie opinję o konieczności 
sankeyj przewidzianych w pakcie Cur- 
tius zaznacza że jego zdaniem to stano- 
wisko nie jest słuszne, gdyż najprędzej 
zdaniem Niemiec — stworzyć należy 
sytuację „równości wszystkich państw 
co do ich zbrojeń”, a potem dopiero 
przystąpić do zapewnienia wykonania 
postanowień i ustalenia sankcyj ze 
strony Ligi, równych dla wszystkich 
jej członków. 

W zakończeniu Curtius popiera 
wniosek ministra Grandiego, sformuło- 
wany następnie przez 5 państw skan- 
dynawskich, w sprawie powstrzyma- 
nia dalszego zbrojenia aż do czasu zwo- 
łania konferencji rozbrojeniowej, któ- 
ra nastąpić ma 2 lutego roku przyszłe- 
go. 

Meksyk członkiem Ligi Narodów. 
GENEWA, 12. 9. (Pat). Na sobot- 

niem przedpołudniowem posiedzeniu 
Zgromadzenia Ligi jednomyślnie przy- 
jęto Meksyk w poczet członków Ligi. 

Wyrażono przytem życzenie, by pań- 
stwo to jak najszybciej Web udział w 
pracach obecnej sesji. 

Konferencje min. Zaleskiego w Genewie. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Wożorj w, Genewie min. Zaleski 
odbył konferencję z min. spr. zagran. 
Czechosłowacji, Jugosławji, Grecji i 

Rumunji, na której omawiane były 
sprawy interesujące szczególnie delega- 
cje tych państw. 

Przed wizytą francuską w Berlinie. 
Laval przyjął zaproszenie niemieckie. 

PARYŻ, 12. 9. (Pat). Premjer La- 
val przyjął zaproszenie rządu niemiec- 
kiego do udania się w towarzystwie 

ministra Brianda do Berlina w dniu 
27 b. m. 

Akcja osiedlania bezrobotnych. 
BERLIN, 12. 9. (Pat). Według in- 

formacyj prasy, przygotowania czynio- 
ne przez rząd Rzeszy do zrealizowania 
projektu osiedlenia bezrobotnych za- 
kończone będą najpóźniej dnia 15-go 
września i akcja osiedleńcza ma być 
rozpoczęta już w drugiej połowie tego 
miesiąca. 

Wykonanie projektu powierzono ko- 
misarzowi Rzeszy, któremu udzieli się 
daleko idących pełnomocnictw. Komi- 
sarz ten będzie miał prawo wywłasz- 
czania gruntów oraz unieważniania ist- 
niejących przepisów prawnych, które- 

by kolidowały z zarządzeniami o ak- 
cji osiedłeńczej. Kandydatem na sta- 
nowisko komisarza dla spraw osiedleń- 
czych ma być minister Treviranus. 

* 

Rząd Rrzeszy przeznaczył 250 milj. mk. na 
akcję osiedleńczą. Bezrobotni otrzymują po 
2 do 4 morgów gruntu wraz z domem drew- 

nianym 2-pokojowym i budynkiem gopodar- 
skim, Pod Berlinem znajduje się okeło 50.000: 
morgów gruntów nieuprawnych, należących 
do miasta. Te grunty w pierwszej linji będą 
wyzyskane dla eelów kolonizacji. Bezrobotni 
osadzeni na kolonjach będą jednak otrzymy- 
wać zasiłki z fumduszu bezrobocia aż do pier- 
wszych zbiorów na obrobionych przez nich. 
gruntach. 

Tragiczny finał lotu Paryż—Tokio. 
ujścia rzeki Tan w Rosji środkowej. Z po- 
Śród trzech członków załegi dwóch ponio- 
sło śmierć. 

MOSKWA, 12. 9. (Pat). — Samolot 
„Trait d'union*, na którym lotnicy fran- 
eysey Le Brix i Doret wraz z mechanikiem 
odbywali lot z Paryża do Tekjo, spadł u 

  

Zawody iekkoatletyczne Polska- Włochy. 
POZNAŃ, 12. 9. (Uat). dniu 12 b. 

m. na stadjonie miejskim w Poznaniu roz- 
poczęły się międzynarodowe zawody lekko- 
atletyczne Poiska—Włochy. Po pierwszym 
dniu prowadzi Polska 37:33. Wyniki są na- 
stępu jące: 

Bieg 400 mtr. przez płotki — pierwszy 
Facelli (W) 55,8, drugi Kostrzewski 56,8. 
Pehnięcie kulą — pierwszy Heljasz (P) 14.66 
(rekord Polski), drugi Pighi (W) 18.55. — 
Bieg 100 mtr. — pierwszy Toetti (W) 10,8. 
drugi Castelli (W) 10,9, trzeci Trojanowski 
(P). Skok wzwyż — pierwszy Chmiel po roz- 

    

grywce, drugie miejsce Problia (W), obaj po 
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na. Po odpoczynku marsz dalej przez 
niegdyś gęste i stare łasy szumskie, któ 
re cokolwiek ochraniają od wzmagają- 
cego się deszczu... o psia... ależ leje. 

Przemoczeni dopełzamy do Łoszy, 
starej wsi o pierwotnych zabudowa- 
niach, ale i starodawnej gościnności, 
gospodarze wynoszą siano i słomę na 
pościel, otwierają stodoły, dla oficerów 
wyporządzone na rozkaz kwatermi- 
strzów bokóweczki i większe izby; mle- 
ko, razowiec, jaja; ordynansi „latają, 
aby dostać coś z jedzenia dla swych 
oficerów. A szeregowcy zapewne leżą 
i suszą się zmęczeni? A owszem, suszą, 
ale zęby do „dziauczatek*, które już 
się znalazły jak wyczarowane, i przy 
dźwiękach harmoszki, na której kon- 
certowo wygrywa nasz sierżant, całe 
bractwo wywija jak najęte, hasa i za- 
bawia się do północy... Jak to na ma- 
newrach ładnie... Koledzy przewraca- 
ją się przez sen i ten i ów zaklnie zci- 
cha. Co u djabła tyle pcheł w tej Ło- 
szy! Miljon trzysta tysięcy! A od cze- 
goż cudowny proszek ,„Katol“?. Katol 
działa czarodziejsko, zasypiamy jak 
dziecięta do ranka. 

Niedaleko Szumska widzimy koło 
„rojstu* wysoki krzyż z tragicznym 
napisem: „Miejsce bestjalskiego mordu 
nad Franciszkiem Szymkiewiczem w 
1920 roku, dokonanego. przez bandy- 
tów w celu rabunku'... niestety dużo 
takich krzyżów mogłoby stanąć dziś 
w naszym kraju... 

Cały dzień następny rozpoczęty 
w naszej szóstej „żelaznej* kompanji 
raportem kompanijnym, zaznaczył się 
zgoła innym animuszem, niż ubiegły, 
bo pogoda wypoczętym żołnierzom do- 

180 etm. 400 mtr. — pierwszy Biniakowski 
(P) 49,6 (rekord Polski), drugi Tavernari 
(W) 50 sek., trzecie miejsce Kostrzewski. 
Bieg 1500 mir. — pierwszy Kusociński 3 m. 
59,8 s., drugi Beceali (W) 4 m. Rzut oszeze- 
pem — pierwszy Franciszek Mikrut (P) 60,22 
(rekord połski), drugie miejsce Władysław 
Mikrut 57,46 i pół., trzecie Dominutti 57,31, 
— We wszystkich konkurencjach walki by- 
ły niezwykłe zacięte. O poziomie formy 
i ambicji naszych zawodników najlepiej 
Świadezą trzy nowe rekordy Polski, uzyska- 
ne na ogólną liczbę 7 konkureneyj. — W 
niedzielę drugi i ostatni dzień zawodów. 

  

dawała skrzydeł i 37 kilometrów do 
Gauć, gdzie nam nocleg wypadał, prze- 
biegliśmy płynnym marszem, rzucając 
dowcipy z szeregu do szeregu wyna- 
lazłszy sobie przedtem kompanijną о- 
fermę w postaci Paderewskiego, który 
zawodowo uskarżał się na ból kciu- 
ka! Dawali mu szkołę cały dzień dow- 
cipkując nad nim gorzkie żale. 

Gaucie tdbidowace po wojnie oka- 
zują pewien postęp w rozmiarach. chat 

wa 

Kilka uwag o ostatnich regatach 
wioślarskich. 

Ostatnie regaty wileńskie nasuwają cały 
szereg reflksyj, a w pierwszym rzędzie przy- 
chodzi na myśl oddanie pierwszeństwa Grod 
nu, które w porównaniu z wilnem w wio- 
ślarstwie jest jeszcze młode. 

Patrząc na osady  grodzieńskie trzeba 

przyznać, że włożyły one dużo pracy co da- 
ło pozytywny wynik. I jeszcze jedno daje się 
zauważyć, mianowicie że technicznie stoją 
one od wileńskich wyżej i są należycie przy 
gotowane. 

      

Przyczyną zasadniczą oddania mistrzostwa 
Grodnu jest bezsprzecznie brak odpowied- 
niej zaprawy: wioślarskiej i przygotowania, 
jak i brak zgrania się osad, które niejedno- 
krotnie były złożone na poczekaniu i odbyły 
zaledwie kilka treningów przed stanięciem 
do walki. V kilku luźnych, silnych, dob- 
rych wioślarzy i k ć im stawać do zawo- 
dów nie jest właściwe i dobrych wyników 
nie da. 

Jednym z poważniejszych czynników nie- 
powodzenia jest rozproszenie wioślarzy po 
rozmaitych klubach, których ilość, jak w 
Wilnie, jest niewątpliwie za wielka. Odpo- 
wiednie powodzenie klubu wymaga dużej 
ilości ludzi do organizacji, (o których w Wil- 
nie jest dosyć trudno) znacznych śradków 
materjalnych oraz ekonomicznego wykorzy- 
stania sprzętu, a co najważn ze odpowied- 
nich i sumiennych trenerów, których w Wil- 
nie jest załedwie kilku. 

Wilno 

    

   

  

     

      

  

   

  

   

  

zazwyczaj praktykuje że bez su- 

miennej i racjonalnej pracy chce  zdo- 
bywać lawy; których zdobycie warunkuje 
racjonalna i bardzo sumienna praca. Prze- 
dewszystkiem trzeba pamiętać że regaty są 
zasadniczym sprawdzianem pracy wioślar- 
skiej. Nie chodzi tu tylko: o zdobywanie 
nagród, lecz przedewszystkiem o uzyskanie 
odpowiedniej sprawności fizycznej. 

Sport wio: ki należy do tych sportów 
szlachetnych, który nam daje wszechstronny 
rytmiczny ruch i to-w nadzwyczaj higjenicz- 
nych warunkach, słońce, wodę i czyste po- 
wietrze. Poruszając stronę techniczną regat 
musimy przyznać, że organizacja regat na 
Wilji, jest bardzo utrudniona, z powodu za- 
krętów rzeki, bystrego i nierównomiernego 
prądu, podwodnych kamieni, co pozwala do 
zawodów zaledwie dwie łodzie dopuścić 
(dwa tory). Rozgraniczenie toru jest bardzo 
trudne albowiem boje i chorągiewki nawet 
zakotwiczone spływają. 

Warunki obserwacji jak i arbitrowanie 
(prowadzenie biegów) jest również utrudnio 
ne. Te trudności da się jednak usunąć jeśli 
regaty przeniosłoby się na tak piękne jezio- 
ro Trockie. 

Przecież powinno nam chodzić o to aby 
nasze regaty wileńskie stały na należytym 
poziomie a tym samem propagowały jeden 
z najładniejszych, punktów. turysłycznych 
jakim są Troki. W. K. 

  

   

    

Mecz Iekkoatietyczny Wilno— 
Białystok. 

W. dniu 20 b. m. odbędzie się w Białym- 
stoku lekkoatletyczny mecz pomiędzy re- 
prezentacjami Wilna i Białegostoku. W pro- 
gramie: 100, 400, 1500, 5000 m., 110 m. płot- 
ki, 4X100, sztafeta olimpijska, wzwyż, wdal, 
tyczka, rzuty — dyskiem, oszczepem, ku 
Dla pań: 60 i 800 m., skoki — wdal i wzwyż 
pchnięcie kułą, sztafeta 4X100 m. 

W barwach Wilna wystąpią między inny- 
mi: Wieczorek, mistrz Polski w dziesięcio- 
boju, Gniech, Sidorowicz, Wójtkiewicz oraz 
rekordzistka Polski w kuli—Lewinówna. 

W; barwach Białegostoku wystąpią Luck- 
haus, Strzalkoski, Kozłowski, Sławian, Tu- 
łodziecki, Jodkowski i wiefu innych. 

Raid motocykiowy 
Wiino—Grodno—Wiino. 

Wileńskie Towarzytwo Cyklistów i Moto- 
eyklistów wzywa wszystkich sportsmenów mo- 
tocyklistów do wzięcia udziału w raidzie 20 
września Wilno—Grodno— Wilno. 

  

Nr. 211 (2153) 

Z DNIĄ NA DZIEŃ. 

Teka. 
Wyszliśmy, właśnie z kolegą z posiedzenia 

na którem sekretarzowałem. Zabrakło mi za- 

  

pałek, poszliśmy więc do najbliższego skle- 

piku ego obadwaj z tekami pod pa- 

chą, jak zreszta wypada ludziom chadzającym 

na posiedzeń 

( Wchu 

rozmowę: 

  

dow 

  

   

: do sklepiku ciągnęłem dalej 

  

„„trzeba będzie zaprotokółować... 

— Psieprasiam, a za co? —  dolecialy 

mnie słowa sklepikarza. 

Spojrzałem nań, stał blady, jak ściana, 

a obok niego, prawdopodobnie żona, wle- 

piła we mnie przerażone oczy. 

— Ja, ja nie wiem za co? pan komisarz, 

mówił przerażony sklepikarz. 

Ależ, panie, ja nie jestem żaden komisarz! 

Daj pan pudełko zapałek. 

Uj! uj! uj! zapiszczała żona i cokolwiek 

za mocno usiadła na krześle, dysząc, jak lo- 

komotywa. 

ja nie 

  

Na biało-zielonkawą twarz sklepikarza 

występować poczęły różowe plamki — przy- 

chodził do siebie. 

Ja, ja, psieprasiam pana, 

pan to jest jaki komisarz, albo sekwestra- 

tor. Uuj. tu ciągłe psichodzą i pisią, pisią, i 

pisią a potem to ty płać i płać. A z czego? 

z te kilki groszy co sie utarguje? Uj! 

sze wistrasziłem... 

Dostałem zapałki i wyszliśmy z myśłą: 

jakie do dziwne są te powojenne czasy, da- 

wniej można było oglądać taki przyjemy wy- 

raz twarzy, przystawiając komuś rewolwer 

do nosa, dzisiaj ten sam efekt osiągnąć mo- 

żna wymawiając słowo protokół i posiadać 

tekę... 

A propos teki. 

ja miszlał co 

jak ja 

    

  

Jestem sobie w sklepie ta- 

kim od „wszystkiego*! Wchodzi jegomość 

mocno podtatusiały. 

— Panie szanowny, dzień dobry. Czy 

mógłbym poprosić o coś takiego, ażebym 

DE Bo to widzi pan, ja jestem komiwo- 

  

jażerem i muszę, rozumie pan, nosić ze sobą 

różne próbki towarów. Chciałbym, uważa 

pan, coś niedużego, niedrogiego, ładnego, 

Może... 

— Teka może? 

— O broń Boże! Panie szanowny zarznął 

by mnie pan. Panie teraz takie nadeszły cza- 

sy, że z teką w sklepie i nie pokazuj się. Na 

widok takiego przyrządu właściciełe bled- 

ną, żony ich, panie, mdleją, a obsługa włazi 

pod lady. Nie, panie, teki za nie w świecie. 

Ja chcę żyć, panie może jaką torebkę... 

JeS. 

PIRTIS SAT ARON ASA PRDOCDARAKG 

Dementi. 

WARSZAWA, 12. 9. (Pat). Polska 
Agencja Telegraficzna upoważniona 
jest do stwierdzenia, że wszelkie pogło- 
ski o zmianie na stanowisku ministra 
przemysłu i handlu, które pojawiły się 
ostatnio w prasie są całkowicie niepraw 
dziwe. 

Wybuch w fabryce Kodaka. 
ROCHESTER (ST. NOWY YORK). 12. 9. 

(Pat). — W fabryce Kodaka nastąpił strasz- 
liwy wybuch, naskutek którego 14 osób od- 
niosło rany. Stan 4 osób jest beznadziejny. 
— Pozatem wielu z pośród 800 urzędników 
fabryki odniosło ciężkie poparzenia kwasem. 

  

' Mistrzostwa Polski w tenisie. 
WARSZAWA, 12. 9. (Pat). — W piątek 

w godzinach popołudniowych rozegrano na 
kortach Legji następujące gry w ramach 
międzynarodowych mistrzostw tenisowych 
Pelski: Tłoczyński bije Francuza Bonte w 
trzech setach 10:8, 7:5, 6.2, państwo Berhet 

w podwójnej grze mieszanej zwyciężyli parę 
Liłpopówna—Navratil 6:1, 6:2, para czesko- 
austjacka Deutsch Eifermann zwyciężyła 
polską parę Pozowska—Forein 6:4, 6:4. Ta 
sama para Deutsen—Eifermann pokonała w 
następnej rundzie jedną z najlepszych na- 
szych par Rudowską i Maksa Stolarowa 0:6, 
6:3, 6:1. W grze podwójej pań para czesko- 
francuska Deutsch—Berthel pokonała naszą 
parę Junżanka—Łilpopówna 6:0, 6:1. Jęd- 

rzejowska—Pozowska zwyciężyły - Volkme- 
równę—Rudowską 6:2, 6:3. W grach junjo- 
rów padły wyniki: Konjewicz—Podgórki 
(półfinał) 6:2, 6.05 w drugim półfinale Ma- 

gną się długie szeregi, wesołe gdy po- 
goda, a gdy za kołnierze kapie, też nie 
smutne, bo zawsze jakiś facecjonista 
doda innym humoru, i ulży w niesienin 

na grzbiecie gospodarstwa, chociażby 
takiej „wieży ciśnień”, jak nazywa ple- 
caki wesoły Prokopczuk, szeregowiec 
z 8 kompanji. Wreszcie docieramy, 
przy dźwiękach orkiestry do Zaśkie- 
wicz, miejsca posłoju naszego 85 pułku 
piechoty, zdala widzimy szlachetną po- 

  

Natarcie. 

okien i czystości izb, w których równie 
gościnnie byliśmy przyjmowani jak 
wczoraj w Łoszy. Tu również zasypia- 
my przy dźwiękach harmonji i sreb- 
rzystym śmiechu dziewcząt wiejskich, 
rozbawionych humorem naszych chło- 
pców. 

I dalej, dalej wciąż na południe cią- 

stać ppułk. Lewickiego D-cy naszego 
pułku, przed którym dziarsko defiluje 
nasz bataljon. Po odpoczynku w nie- 
dzielę w Zaśkiewiczach, (jedyna wieś, . 
gdzie się objawiała jakby pewna nie- 
chęć do nas) po ćwiczeniach z ostrem 
strzelaniem i większemi manewrami w 
rejonie Bienicy, dochodzimy do Krewa, 

  

jewski pokonał Zalewskiego 7:5, 6:3. W 
grach pocieszenia rozegrano mecze Feren- 
czy—Drewnowski 6:3, 6:3, Andrzejewski— 
Rosenberg 6:0, 6:0, Tarasiewicz—Skomorow- 
ski contra Radovanowiez—Lieblinng 6:4, 6:3. 

W sobotę w 5 dniu rozgrywek z powodu 
deszczu rozegrano tylko kilka gier w godzi- 
nach popołudniwych. Wyniki są następu- 
jące: w grze podwójnej panów para  fran- 
cuska Berthet-—Bonte pokonała parę Drew- 
nowski—Kuchar w trzech setach 7:5, 6:3, 
6:3, w grze mieszanej Jędrzejowska—Tło- 
czyński pokonali parę czsko-autrjacką De- 
utseh—Fifermann w dwóch setach 6:4, 6:8, 
w podwójnej grze pań Neumanówna—Were- 
szezakowa uległy parze Berthet—Dentsch w 
dwóch setach 2.6, 2:6. Ostatnią grą był sin- 
gle między Maksem Stolarowem a Popław- 

skim. Zwyciężył Stolarow 6:3, 8:6, 7:5: 

schludnego miasteczka, którego miesz- 
kańcy „„wyładowują się na ulice, by o- 
glądać nasz reprezentacyjny marsz. 
Znać tu ślady wojny, kościół, jedna z 
najstarszych świątyń na Litwie, pono 
przez Jagiełłę stawiana, zniszczyły po- 
ciski rosyjskie, w potężnych ruinach 
zamku, kędy ongiś z rozkazu Jagiełły 
uduszono starego Kiejstuta, Niemey w 
czasie walk na froncie, który biegł tuż 
zrobili w murze zamkowym gniazdo 
strzelnicze. 

Następnego dnia o 3-ej rano odma- 
szerowujemy przez te okopy, ogląda- 
jąc po drodze wspaniałe blindaże be- 
tonowe. Ani to drgnęło od tego czasu, 
natomiast okopy, rozsypały się w ni- 
cość, a solidna niemiecka robota stoi. 
A jakie mieli wygody, saloniki, okna 
wnęki, łazienki, widać miejsce wanien. 
Jakiż tu cudowny krajobraz, sporo 
wzgórz, łagodnie spływających w do- 
linki, daleka perspektywa, ukazuje na 
horyzoncie granatowe lasy i zielone 
przestrzenie pocięte złotawemi kwadra- 
tami pól. Urodzaje kiepskie, znacznie 
gorsze niż w ubiegłym roku, żyto bę- 
dzie drogie powiadają tamtejsi „cha- 
ziaje”. 

Nasze żołnierskie myśli krążą upar- 
cie koło tych okopów gdzie przez lata 
całe było tyle jęków, krwi i śmierci, 
tyle wzdychań i tęsknot do swoich i de 
kraju. Że tu przelano morze krwi, 
świadczą liczne cmentarze niemieckie 
po 2 tysiące i więcej mogił. Tędy szła 
linja przez Smorgonie, Krewo, tu był 
punkt najcięższych zmagań militar- 
nych... Zresztą wszędzie były ciężkie. 
Stajemy i obieramy pozycje dla kara-* 
binu maszynowego na dachu wspania- 

, łego blindażu żelazo-betonowego, mo- 
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' WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Masowe zatrucie podczas stypy pogrzebowej. 

We wsi Możejki, gm. Zalesie, 
zmarł zamożny gospodarz Władysław 

Oskierko. Odbył się pogrzeb, a po 

pogrzebie żona zmarłego zaprosiła 
wszystkich przyjaciół którzy oddali 
ostatnią posługę nieboszczykowi, na 

stypę. 
Nie żałowano na niej ani jadła, 

ani mocnych trunków. Nastrój na 

uczcie panował zgoła nie pogrzeho- 

wy. gdy nagle jeden z biesiadników 

podniósł się, chwycił za gardło i ru- 

nął na podłogę. 
Podchmieleni gości sądzili, że spił 

się, jak bela, i upadł, bo nie mógł się 

utrzymać na nogach. 
Wkrótce jednak zapanowało prze- 

rażenie, bo ote goście jeden pe dru- 
gim zaczęli się podnosiś od stołu i 
padać bez oznak ży 

    

  

a. Z 18 obee- 
nych na uczcie, 8 leżało na podłodze, 
pozostali zaś czuli straszne boleści w 
żołądku, ból głowy i mdłości. 

Zaalarmowano lekarza, który po 
przybyciu na pierwszy rzut oka roz- 
poznał zatrucie się samogonem i ska- 
żonym spirytusem. Zatrutych: Mar- 
jana Szelenia, Bohdana  Jędzowa, 
Marję Szyszko, Pawła Komara, Mi- 
chała i Antoniego Minów, Jadwigę 
Paszkiewiczową i Sylwestra  Grzelę 
— w stanie ciężkim odwieziono do 
szpitala, policja zaś wszezęła docho- 
dzenie, które doprowadziło do ujaw- 
nienia tajnej gorzelni. Mianowicie, 
Oskierkowa przyznała się, że samo- 
gon nabywała od karczmarza A. Gur- 
wieza. Policja przeprowadziła u nie- 
go rewizję i znalazła doskonale za- 
konspirowaną fabrykę, w której Gur 
wiez przy pomocy dwóch  wspólni- 
ków: A. Baranowskiego i G. Kurano- 
wa — pędzili samogon i odkażali spi- 

rytus. 

  

Zemsta powodem napadu. 
Onegdaj na powracających furmanką do 

domu braci Jana i Nikodema Timofiejewych 
mieszkańców zaś gm. 

  

    janka Krasnogórka, 

przebrodzkiej, pow. brasławskiego, napadł 

Markieł Kozłow, zamieszkały w tejże gmi- 

nie, w kolonji Koleśniki. Kozłow oddawna 

żywił nienawiść do Timofiejewych, powstałą 
na tle stosunków osobistych. Dysząc zem- 
stą, dopilnował, kiedy ci powracali samotni, 
i przyczajony za drzewami, wystrzelił do 

  

Wszystkich trzech osadzono za 
kratami. (e). 

nich wszystkie naboje z rewolweru. Na 
szezęście, ani jedna kula nie trafiła w napad 

nietych, 
Timofiejewowie poznali Kozłowa i wska- 

zali na niego policji. Podczas przeprowa- 
dzonej u Kozłowa rewizji rewolweru nie zna 
leziono a sam Kozłow wyparł się winy. Mi- 
mo to, na podstawie zeznań Timowiejewo- 
wych, został aresztowany. (m) 

Wóz z sianem uśmiercił rolnika. 
QOnegdaj w kolonji Zagorszczyzna gm. 

słobódzkiej, podezas zwózki siana, jeden z 

wozów, powożony przez 17-letniego Anto- 

niego Koszmara przewrócił się na zakręcie i 

przygniótł woźnieę. Siano tak przycisnęło 

go do ziemi, że bez względu na szybką po- 
moe Koszman nie przychodząc do przytom- 
ności zmarł skutkiem otrzymanych  cięż- 
kich obrażeń. (e). 

Nieszczęśliwy wypadek podczas pracy. 
W cegielni Osuchowo, gm. kozłowskiej, 

wskutek ulewnych deszczów, runęło podmy- 

te rusztowanie i przygniotło pracujących w 

tym ezasie robotników: Jana Ludzienia, Pio 

tra Kowalenko i Władysława Walko. Dwaj 

ostatni odnieśli ciężkie uszkodzenia całego 
ciała, zaś Ludzień doznał złamania kręgo- 
słupa i żeber. 

Wszystkich poranionych 
szpitalu. 

ułokowano w 

(e). 

SMORGONIE 
 Odjazd zaslužonego pracownika na ni 

wie społecznej do Postaw. Z żalem Smorgo- 

nie się dowiedziały o nieodwołalnem posta- 
nowieniu wyjazdu N. elnika miejscowego 

urzędu pocztowgo p. Lucjana Batorowicza, 
pracownika na polu społecznem miary nie- 
przeciętnej i działacza o długoletnich za- 
sługach wobec miasta. 

W. zwięzku z powyższem powstał komitet 

pożegnalny z ks. proboszczem Leonardem 

Czerniakiem na czele, który urządził wie- 

czór pożegnalny w salach Średniej Szkoły 

Handlowej w Smorgoniach, utrzymywanej 

wyłącznie z funduszów Towarzystwa Przy- 

jaciół Oświaty, prezesem którego jest p. Ba- 

torowicz. 
Uroczysty ten wieczór odbył się w 50- 

botę dnia 5 b. m. przy udziale najwybit- 
miejszych przedstawicieli miejscowego spo- 
łeczeństwa. 

Reprezentowane były wszystkie urzędy z 
samorządem i szkolnictwem na czele. 

Z miejscowych obecny był inspektor sa- 
morządowy na pow. oszmiański p. Jan Stan- 
kiewicz. Serdeczny nastrój i . wzruzające 
mowy pożegnalne, aczkolwiek w du! mie- 
rze podkreślały zasługi p. Batorowicza, nie 

zdołały zagłuszyć w obecnych uczucia żalu 
z powodu wyjazdu jednostki tak cenionej 
i nie do zastąpienia, jaką był p. Batorowicz. 
Postać Jego promieniejąca energją i otu- 
chą była żywym bodźcem do działania dla 
innych. Zżył się z miastem, rozumiał jego 

potrzeby i zawsze wiedział, gdzie i jak dzia- 
łać należy. 

Od lat najmłodszych oddał się służbie w 
imię wielkiej idei wielkiego Wodza. Zaczął 

w tajnych szeregach P. O. W., jako chłopię, 
w wieku zaś dojrzalszym walczył w Wojsku 
Polskiem, by potem przejść do jednolitej ka- 

dry pracowników pokoju, wpatrzonych w 
jutrznię lepszej przyszłości. 

W początkach roku 1923 przybywa do 
Smorgon jako kierownik urzędu pocztowe- 
go. Urząd, będący dopiero w stadjum orga- 
mizacji, podobnie zresztą, jak całe miasto, 

budzące się z letargu wojennego, który tak 
okrutne po sobie zostawił ślady, zorganizo- 
wał i postawił na takiej wyżynie, jak na to 
zasługiwał, przyczyniając się pracą codzien- 
ną. mrówczą do podniesienia prestige'u pań- 
stwowego na naszych dalekich rubieżach. 

      

    

Po zorganizowaniu urzędu rzucił się w 
wir pracy połecznej z całą siłą swego mło- 

dzieńczego entuzjazmu, ożywionego tchnie- 
niem wiary i przekonania. Staje się kolej- 
no współzałożycielem Koła Młodzieży Wiej- 
skiej, Strzelca oraz Związku Rezerw. i b. 
Wojskowych w Smorgoniach. 

Od roku 1926 umiejętności organizacyj- 
ne Jego zajaśniały w pełni, gdy złączył od- 
łamy dotychczas rozproszkowane w jedno- 
litą całość. 

Spełniał od tego czasu jednocześnie obo- 
* wiązki wiceburmistrza miasta. Wybrany ja- 

ko delegat Smorgoń do Sejmiku Oszmiań- 
skiego, wkrótce zostaje obrany na członka 

Wydziału Powiatowego. 
Wi roku 1927 powołano do życia Stowa- 

rzyszenie Przyjaciół Oświaty w Smorgonach 
prezesem którego zostaje p. Batorowicz. 

Społeczeństwo miejscowe darzy zaufa- 
niem ludzi tgo pokroju. Cichy był w swej 
pracy, rzece można, do przesady. Od szum- 
nych wystąpień, które tylko na hałasie koń- 
czyć się zwykły, wolał spokojną i cichą pracę 

Teraz więc, na odjezdnem, niechaj wie, 
że wdzięczne pozostawia za sobą serca, że 
wszyscy jak jeden mąż łączą się w zbioro- 
wym okrzyku. „Owocnej pracy i pomyślnoś- 
ci na przyszłym posterunku!“ 

Smorgończyk. 

Pożary na Wileńszczyźnie. 
W ostatnich dwóch kwartałach 

na terenie województwa wileńskiego 
podczas pożarów spłonęło 295 bu- 
dynków gospodarskich, 428 domów 
mieszkalnych, 30 składów i zabudo- 
wań, 9 łaźni, 9 strażnie i leśniczówek, 
950 ha lasu. 

Straty, jakie wyrządziły te pożary 
wynoszą około 6 milj. zł. 

Za asekurowane objekty towarzy- 
stwa asekuracyjne wypłaciły posz- 
kodowanym premij 3.500.000 zł. go- 
tówką oraz 500.000 zł. materjałem. 

(e). 
  

Popierajcie Ligę Morską 

gącego pomieścić pół kompanji; słoń- 
ce jesienne zalewa potokiem łagodne- 
go plasku tę niegdyś tak znękaną dzie- 
dziczną ziemię Jagiellonów. 

Tu znowu mamy ćwiczenia wojen- 
ne, dobiegają coraz głośniejsze strzały, 
zaraz dotrze nieprzyjaciel. Jakież to 
szczęście, że te ćwiczenia odbywają na- 
si polscy żołnierze, że to swoi, że tu 
chodzi tylko o wykazanie sprawności i 
umiejętności w wykonaniu rozkazów 
dowódców... Ten tylko tę radość zro- 
zumie, kto się męczył na wielkiej woj- 
nie i to czas jakiś pod obcym mundu- 
rem... 

Po upale dziennym ochłodziło nas 
nocne ćwiczenie... Potężne sprawia wra 

żenie, gdy tak cichą, wonną nocą, bla- 
dym księżycem oświetloną, sunie cicho 
jak wąż w trawie, długa rzeka ludzi 

mających nakazany spokój. Zda się, że 
to pochód cieni, że to widma powstałe 
z tamtych czasów wracają... ani broń 
nie szczęknie ani koń wędzidłem nie 
zadzwoni, prześlizgujemy się przez fa- 
listości drogi, przez laski, wśród pól i 
przed świtem tu zajmujemy nakazane 
stanowiska. Z brzaskiem dnia zadrżał 
cały front, kanonadę rozpoczęły kara- 
biny maszynowe i ręczne a dopełniły 
wybuchy armat, petard, rakiet, odtwa- 

rzało to wszystko istne piekło praw- 
dziwej wojny. A gdy ze wschodem 
słońca na trąbkę wszystko ucichło, pro 
mienie poranne ozłocoiły nasz okop pa- 
dając na zmęczone twarze żołnierskie. 

Na zbiórce widzimy obok siebie 
oddział ułanów, a że piechur jest wie :z- 
nym „wrogiem ułana, więc niemało 
masłuchali się biedacy bolesnych żar- 

'w. Zaraz po kawie, zarządzono zbiór- 
kę. całej dywizji do defilady. Pułki u- 

stawiają się obok pułków, morze głów, 
padają komendy, wszystko równa się, 
pręży, wreszcie widzimy w oddali dc- 
wódcę dywizji pułk. Godziejewskiego 
ze sztabem, cwałujących w naszą stro- 
nę. Pada komenda: prezentuj broń. 
Cisza... jedynie słychać jak tysiące pier 
si żołnierskich oddycha. Odbywa się 
defilada: idzie I-szy 86 p. p. za nim 
słynny 85 pułk „Dzieci Wileńskich*, 
zawsze sprawny i dziarski, że jest na 
co patrzeć! Ludność cywilna z radością 
wita żołnierską ochotę, gotowa ustużyć 
i rozumiejąca wartość i zadania wojska 
Dzieci Wilna defilują ze specjalnym a- 
nimuszem jako gospodarze i chrońcy 
ziemi, po której maszerują. Oszmiana 
wita nas licznie zgromadzoną pubłicz- 
nością, której za to gramy najpiękniej- 
sze marsze, a po noclegu powracamy 
do Wilna, mijając Miedniki Królewskie 

siedzibę W. Książąt Litwy i Królów 
polskich. Tą dawną królewską drogą 
dochodzimy do celu, przemachawszy 
jednego dnia 50 kilometrów, wskutek 
czego koszary, które tak znudziły i by- 
ły opuszczane z radością, teraz witane 
były czule. 

Ale każdy powraca z moralnem po- 
czuciem zadowolenia nietylko ze speł- 
nionego obowiązku, ale i serdecznego 
kontaktu z ludnością, a to bodaj jest 
też ważną stroną manewrów  jesien- 

nych. 

R. S. 

says 

kv A da B M LE NSS AI 

Kierownicy działów będą odpowie- 
dzialni za 

Prezydent miasta 
wszystkich wydziałów magis 
kólnik, w którym za wszelkie nadu- 
życia i defraudacje w poszczególnych 
wydziałach czyni odpowiedzialnymi 
osobiście kierowników tych wydzia- 
łów. W razie ujawnienia defraudacji 

  

nadużycia. 
lub nadużyć kierownik odpowiada 

własnym majątkiem prywatnym, © 

ile takowy posiada, jeżeli zaś nie — 
odpowiada swą pensją, z której zo- 
stanie potrącona zdefraudowana Su- 
ma. (m). 

Powszechny spis ludności. 

W dzienniku Ustaw Nr. 80 zostało 
ogłoszone rozporządzenie Rady Mini- 
strów w sprawie przeprowadzenia dru- 
giego powszechnego spisu ludności, któ 
ry się odbędzie w dniu 9 grudnia 1931 
roku. W myśl rozporządzenia władza- 
mi spisowemi są: w powiatach — sta- 
rostwa, w m. Wilnie — magistrat. 

Spisu dokonywać będą komisarze 
spisowi w sposób zbliżony do tego, jaki 
miał miejsce przy dokonywaniu takie- 
goż spisu w roku 1921, z tą jednak 
różnicą, iż obecnie nie będzie przepro- 

wadzony spis gospodarstw rolnych, 0- 
grodniczych i leśnych, ani też spis zwie 
rząt domowych, jak to było w roku 
1921. 

Komisarze spisowi mają spełnić swe 
funkcje honorowo, korzystające przy- 
tem z ochrony prawnej, przysługującej 

urzędnikom państwowym. 
Po dokonaniu spisu komisarze 

spisowi mogą otrzymać na wniosek wo 
jewody odznakę honorową ,, Za ofiar- 
ną parcę“, nadawaną wraz z odpowied 
niemi zaświadczeniami. 

Do współpracy w dokonywaniu spi- 
su powołuje się również czynnik oby- 
watelski w formie komisyj spisowych, 
wojewódzkich, powiatowych i miej- 
skich, których zadaniem będzie kiero- 
wanie pracą przygotowawczą do spi- 
su, oraz rozwinięcie propagandy spi- 
sowej. W zakończeniu rozporządzenie 
Rady Ministrów przewiduje kary ad- 
ministracyjne za uchylenie się od ze- 
znań lub dawanie zeznań nieprawdzi- 
wych oraz przeszkadzanie organom 
spisowym w wykonywaniu ich схуппо- 

ści. 

Nominacja komisarza spisowego. 
W związku z mającym się odbyć w 

dniu 9 grudnia r. b. spisem ludności 
p. wojewoda wileński wczoraj miano- 
wał wojewódzkim komisarzem spiso- 
wym radcę wojewódzkiego p. Wiktora 
Piotrowicza. 

W dniach najbliższych p. Piotro- 

wież udaje się do Warszawy na tygod- 
niowy zjazd komisarzy wojewódzkich, 
zwołany przez główny urząd statysty- 
czny. w celu zaznajomienia komisarzy 
spisowych z czekającą ich pracą przy 
dokonywaniu powszechnego spisu. (m) 

  

Proces o rewindykację dóbr Sapieżyńskich. 
Jak donosiliśmy w ostatniem wydaniu 

„Kurjera Wileńskiego** wczoraj wydział cy- 
wilny sądu apelacyjnego przystąpił do roz- 
poznawania sprawy 0 rewindykację majat- 
ków: „Różana*, „Dereczyn“ i Zelwiany“, 
skonfiskowanych Eustachemu ks. Sapieże za 
jego czynny udział w powstaniu przeciw na- 
jeźdźcom w 1831 r. 

Z ramienia powodów z wnukiem pow- 

stańca również Eustachym ks. Sapiehą na 

czele wystąpili mec. Władysław Szyszkow- 
ski i prof. Zygmunt Jundził. 

Prokuratorję generalną 
prezes Ilaszewiez. 

Sąd zgodnie z wnioskiem stron, sprawę 
postanowił odroczyć na przeciąg 2 miesię- 
cy, celem uzupełnienia dokumentów. Ka-er 

reprezentował 

  

KRONIKA 
  Dziś: Filipa. 

  

    

` Niedziela 
13 Jutro: Podwyższ. Św. Krzyża: 

Wrzesień | Wschód słońca —g. 5 m. 06 

o * | Zachod. » —g. 17 m.58 

Spostrzeżenia Zakładu Me ali U.S. B 
w Wilnio z dnia 12 IX —1931 roku. 
Cišnienie šrednie w milimetrach: 754 

Temperatura średnia  -]- 99 C. 

4 najwyższa: + 11? C. 

» najniższa: - 69 C. 

Opad w milimetrach: 19,4 

Wiatr przeważający: północny. 

'Tendencja barom. spadek, potem wzrost. 

Uwagi: deszcz. 

URZĘDOWA. 
— Komisja egzaminacyjna dla rabinów. 

Powołana przez p. wojewodę Komisja Egza- 

minacyjna dla kandydatów na rabinów i pod- 
rabinów do gmin wyznaniowych żydowskich 
na terenie województwa wileńskiego przed któ 
rą wymienione osoby mają wykazywać się 

znajomością z języka polskiego, czynna bę- 
dzie w roku bieżącym po raz otatni w dniu 

17 września od godz. 10 rano od 1-ej po poł. 

w Urzędzie Wojewódzkim w Wilnie (pokój 

Nr. 47 telef. 1755. 
Kandydaci na stanowiska rabinów i pod- 

rabinów powinni do dnia 17-go złożyć do U- 

rzędu Wojewódzkiego podania o dopuszcze- 

nie ich do egzaminu z języka polskiego, z za- 

łączeniem do podania fotografji i kwitu Kasy 

Skarbowej o uiszczeniu opłaty egzaminacy jnej 

w kwocie 30 zł. 
MIEJSKA 

— Przeniesienie Centralnego Biura Sta- 
tystycznego. Centralne Biuro Statystyczne 
m. Wilna z dniem 9 b. m. zostało przenie- 
sione ze swego dotychczasowego lokalu w 
ogrodzie po-Bernardyńskim do lokalu przy 
ul. Dominikańskiej Nr. 2, w bramie na lewo, 

tel. 16-90. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Komenda Legjonu Młodych Okr. Wił 

no podaje do wiadomości wszystkich człon- 
ków, że zwyczajne zebranie towarzyskie, 
mające się odbyć w lokalu Legjonu w dniu 
13 b. m. zostaje odwołane i przeniesione na 
dzień 20 b. m. o godz. 5 po poł. Uniwersy- 
tecka 6-8. . 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Egzemina dla eksternów. W pierwszej 

połowie października w gimnazjum im kró- 
la Zygmunta Augusta przy ul. Słowackiego, 
odbędą się egzamina dla eksternów: z 6-ciu 
klas zakładu średniego na t. zw. małą ma- 
turę — oraz z całego kursu gimnazjum na 
maturę zwyczajną. (m) 

WOJSKOWA. 
— Rozsyłanie kart dla poborowych. Re- 

ferat wojskowy magistratu przystąpił już 
do rozsyłania kart powołania dla rocznika 
1910. Wcielenie tego rocznika do szeregów 
rozpocznie się w końcu października. (m) 

GOSPODARCZA 
— Rejestracja przedsiębiorstw. Wydział 

przemysłowo-handlowy magistratu przystą- 
pił do rejestracji wszystkich przedsiębiorstw 
przemysłowych i handlowych na terenie 
Wilna. Dotychczas takich przedsiębiorstw 
zarejestrowanych było w. wydziale około 
14.000, jednakowoż zdaniem miarodajnych 
czynników, w Wilnie kryje się jeszcze około 
2.000 przedsiębiorstw, zupełnie nie rejestro- 
wanych. Zadaniem rejestracji jest wyłapanie 
takich przedsiębiorstw, przez co sama reje- 
stracja będzie nosiła charakter kontroli. 

_ Winni uchylania się od obowiązku re- 
jestracji będą karani grzywną do 1.000 zł. 

(m) 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Wileńskie Towarzystwo Cyklistów i 

Motocyklistów. Zarząd klubu Motocyklowe 
go ukonstytuował się jak następuje: Prezes 

dyrektor M. J. Sitarski, kap. sport. p. Ur- 
niaż, sekretarz p. Ignatowicz Nikodem. 

Pierwszą pracą sportową Zarządu jest 
organizowanie raidu Wilne—Grodno— Wilno 
na dzień 20 września r. b. Start z Wilna o 
godz. bej rano. 

Zapisy i iuformacje codziennie do dnia 
18 września 31 r. 

° МА godz. 9—12 i 16—19 Dyrektor Sitar- 
ski, Jagiellońska 3 m. 38, tel. 18—46. lub 

p. Nik. Ignatowicz. Zawalna 20. 
Wpisowe wraz z kosztem obiadu zł. 10. 

Raid dostępny dla wszystkich posiadaczy 
motocykli dowolnych typów. Komandor rai 
du dyr. Sobecki Jan. Dużo cennych nagród 
zadeklarowały firmy. 

— Zarząd Stowarzyszenia Ofieerów, prze 
niesionych w stan spoczynku (Emerytów 
Wojskowych) wzywa tych swoich członków, 
którzy posiadają warunki do uzyskania Krzy 
ża względnie Medalu Niepodległości, ażeby 
złożyli w Sekretarjacie do dnia 1 listopa- 

"da r. b. przebieg służby i życiorys. Wszel- 
kich informacyj w tej sprawie udziela Se- 
kretarjat w Kasynie Garnizonowem przy ul. 

"Mickiewicza 13 w poniedziałki i piątki od 
11 do 13 godz. i w środy od 18 godz do 19-ej 

— Komunikat Związku Pań Domu. Do- 
nosimy, że Sekretarjat podejmuje swoje 
czynności z dniem 17 b. m. 

Dyżury w poniedziałki i czwartki od g. 
5—7 w. w Bazarze Ludowym — Zamkowa 
Nr. 8. 

Członkinie mogą nabywać zamówione 

przez Związek sałaty jesienno-zimowe  (en- 
dywje) w Szkole Ogrodniczej — Sołtaniszki 
Nr. 50. 

Termin miesięcznego zebrania podamy 
później. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Zarząd Oddziału Zrzeszenia Młodzieży 

Rzemieślniczej im. Szymona Konarskiego w 
Wilnie, podaje do wiadomości że w dniu 
13-g0 b. m. urządza sobótkę dla członków 
zrzeszenia w lokalu Resursy Rzemieślniczej 
ul. Niemiecka Nr. 25. Początek o godzinie 
18-tej. Wejście za zaproszeniami. Goście mi- 
le widziani, 

Jednocześnie zawiadamia, że Świetlica 
dla młodzieży jest czynna we wtorki i piątki 
od godz. 19—21-ej w tymże lokalu, jak rów- 
nież w tym też czasie Sekretarjat Oddziału 
przyjmuje zapisy członków do hufca Przy- 
sposobienia Wojskowego Z. M. R. i do sekcji 
śpiewu. 

Do hufca P. W. przyjmowani są bez №у- 
jątku'wszysey rzemieślnicy, którzy nie ukoń- 
czyli służby wojskowej. 

Podkreślić należy, że ze względu na bez- 

pieczeństwo Kraju i korzyści osobiste, jakie 
młodzież po ukończeniu P. W. uzyskuje, 
każdy winien dla dobra swego uczęszczać 
na ćwiczenia P. W. Zarząd oddziału zwra- 
ca się pozatem z gorącym apelem do pp. 
mistrzów, którym leży na sercu dobro Pań- 
stwa i przygotowanie młodzieży rzemieślni 
czej na dobrych obywateli Rzeczypospolitej, 
aby nie robili trudności swoim uczniom 
w pracy P. W. 

   

RÓŻNE. 
` 

— Slaba konsumeja mleka. Mimo rozpo- 

ezęcia roku szkolnego i masowego powrotu 
młodzieży szkolnej z wakacyj, konsumcja 
mleka w Wilnie wzrosła tylko o 5 procent 
w stosunku do miesiąca ubiegłego, przyczem 
wzmogło się zapotrzebowanie na mleko tań- 
szych gatunków. 

Zakłady mleczarskie w dalszym ciągu 
nie mogą sprzedawać mleka w stanie suro- 
wym i przerabiają je na przetwory mleczne. 

(m) 
— Z Państwowego Instytutu Dentystycz- 

nego w Warszawie. Egzamin wstępny (kwali 
fikacyjny) dla kandydatów do Państw. In- 
stytutu Dentystycznego odbędzie się w śro- 
dę dnia 23 września r. b. o godz. 8 r. w gma- 
chu Anatomicum, ul. Chałubińskiego 5. 

— Działalność kolumny przeciwjagliczej. 
Wi ciągu pierwszego półrocza kolumna prze 
ciwjaglicza, czynna przy wydziale zdrowia 
urzędu wojewódzkiego, udzieliła bezpłatnej 
pomocy lekarskiej w 15.000 wypadkach. 

Oprócz pomocy dla jaglicznych, kolumna 
przeciwjaglicza udzieliła 1.000 bezpłatnych 

\ 

jednorazowych porad w innych chorobach 

oczu. (m) 

— Rejestracja pracowni chemiczno-bak- 

terjologicznych. Urząd wojewódzki otrzy- 

mał od departamentu służby zdrowia pole- 

cenie przeprowadzenia na terenie woje- 

wództwa rejestracji prywatnych pracowni 

chemiczno - bakterjologicznych. Szczegółowe 

dane, do! każdej tego rodzaju pra- 

cowni, m opracowane na specjalnych 

kwestjonarį ach. A 

Rejestracja ma na celu dostarczenie mini 

sterstwu spraw wewnętrznych materjału, 

który zostanie zużytkowany przy оргасо- 

waniu ustawy, regulującej różne dotych- 

czas przepisy w dziedzinie higjeny i zdrowia 

publicznego. (m) 

— „Panna mężatka* w Lutni. W niedzie 

lę dnia 13-go b. m. i dni następnych w Te- 

atrze „Lutnia* publiczność rozkoszować się 

będzie ucztą artystyczną, jaką zgotowała dy- 

rekcja Mieczysława Szpakiewicza wystawie- 

niem pełnej wdzięku i słoneczności komedji 

w 3-ch aktach Jozefa Korzeniowskiego „Pan 

na mežaika“, w reżyserskiem opracowaniu 

Stanisławy Wysockiej. Wnętrze pomysłu 

Wiesława Makojnika. Obsadę tej sztuki sta 

nowią: pp. Stanisława Wysocka — Pułkow- 

nikowa, Irena Brenoczy — Cecylja, Leon 

Wołłejko Major, Bolesław Loedl 

Adolf, Antoni Czaplińki — Jakób. 

Sądząc z ciepłego przyjęcia na premje- 
rze sobotniej komedja ta cieszyć się będzie 

zasłużonem powodzeniem. 
Jutro w poniedziałek „Panna mężatka” 

— росха!еК о 8-ej wiecz. 

— Zlikwidowanie zatargu z personelem 
technicznym. W! piątek 11-go b. m. Dyrektor 
Szpakiewicz uzgodnił warunki pracy pers. 
technicznego i podpisał umowę zbiorową. 

niezwłocznie do 

      

    

Pracownicy 
pracy. 

przystąpili 

RABJE 
Fala 244,1 m., mocy 21,5 Kw. 

NIEDZIELA, DNIA 13 WRZEŚNIA 1931 R. 

10.15: Tr. dzwonów i nabożeństwo z Bazy- 
liki Wiłeńskiej. 11.58: Czas. 12.00 Bicie ze- 
gara i hejnał z wieży katedralnej. 12.10: 
Koncert popularny. 13.10: Kom. meteor. 
13.30: Odczyty i muzyka. 15.00: „Krzewy 
jagodowe i ich uprawa” odczyt. 15.20: Aud. 
rolnicze. 16.40: Audycja dla dzieci. 17.10: 
Wesoły reportaż z Luna-Parku..17.40: Kon- 
cert. 19.00. „Inteligencja w wojsku* poga- 
danka. 19.20: Program na poniedziałek i 
rozmaitości. 19.40: Skrzynka techniczna. 

19.55: Kom. meteor. 20.00: „Wiadomości 
przyjemne i pożyteczne. 20.15: Koncert 

22.00: „Wieš bohaterska* feljeton. 22.15: 
Komunikaty. 22.25: „Damy bezpłatnie* re 
portaż z cyrku Barańskich w Wilnie. 23.15: 
Muzyka taneczna. 

PONIEDZIAŁEK, DNIA 14 WRZEŚNIA. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka wokalna i ope- 
rowa (płyty). 13.10: Program dzienny. 16.45: 
Kom. dla żeglugi. 16.50: Pogadanka francus- 
ka. 17.10: Utwory francuskie (płyty). 17.15: 
„Biała noe na Nordkapie* — odczyt. 18.00: 
Muzyka lekka. 19.00: „Zakon Krzyżacki a 
Prusowie —odczyt. I Piosenki litewskie i 
kom. litewski. 19.30: Wileński komunikat spor 
towy. Program na wtorek i rozm. 19.55; 
Komunikaty i pogadanka 20.30: „Cyganerja* 
opera Puccini'ego (płyty). 22.00: „Z kresów 
miekiewiczowskich* — felj. 22,15; Komunika- 
ty i muzyka taneczna. 

WTOREK, dnia 15 września 1931 r. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka taneczna i 
baletowa (płyty). 13.10: Kom. meteor. 16.40: 
Program dzienny. 16.45: Kom. dla żeglugi. 
16.50: „Bazylika wileńska zagrożona* — od- 
czyt. 17.10: Muzyka wokalna (płyty). 17.35: 
Odczyt 18.00: Koncert. 19.00. Radjowa ga- 
zetka rzemieślnicza. 19.15: „Ze świata rad- 
jowego* — pogad. 19.35: Pogadanka gospo- 
darcza. 19.45: Program na Środę i rozm. 
19.55: Komunikaty. 20.15: Koncert chóru 
Dana. 20.45: Kwadr. liter. 21.00: Koncert so- 
listów. 22.00: „Niepokojące problemy* — 
felj. 22.15: Kom. i muzyka laneczna. 

NOWINKI RABJOWE. 
DAMY BEZPŁATNIE 

Damy bezpłatnie. Kto? jakie damy? komu? 
co? W dziesiejszych czasach nieustannego wy- 
ścigu po pieniądze takie wezwanie musi wywo- 
łać tłumną pielgrzymkę do owego źródła, w 

> którem dają za darmo. Tem milej, jeżeli oka- 
że się, że jest to sympatyczny cyrk Barań- 
skich w Wilnie. Na dzisiejszem przedstawieniu 
yieczornem mikrofon obiecuje sobie szaleć: 
łamać kark razem z akrobatami na trapezie 
humoru, nabijać klownów w butelki, na któ- 
rych grają Din i Don i żonglować rowerem 

wraz z trupą Barańskich. Akompanjują przy 
mikrofonie artystka teatrów wileńskich p. Ha- 
lina Kamińska i Stefan Jędrychowski. Począ- 
tek o godz. 22.2 

    

   

    

   
   
JAGODY. 

Niedziela o godz. 15-ej. W czasie obecnego 
atowego ciężkiego kryzysu, którego 

y anie może nastąpić jedynie na drodze 
racjonalnego zorganizowania produkcji i wy- 
miany w pierwszym rzędzie ulegną złemu lo- 
sowi ie warsztaty pracy, które posługują się 

łą tradycjonalistyczną techniką. 
dem polu dbać o jak naj- 

yskanie materjału, warun- 
ków naturalnych i zdobyczy technicznych. Tą 

myślą kieruje się inż. Krywko w odczycie z 
inie sądownictwa p. t. „Krzewy jago- 

dowe i ich uprawa“. : 

WRAŽENIA ODESLANEGO DO DOMU. 

Niedziela o godz. 19-ej. Świat koszar 
znajduje się wobec & ła cywilów za jakąś 
nieprzezroczystą zasłoną. Prawda o życiu w 
wojsku stanowi jeszcze zbiór legend, anegdo- 
tek, plotek i nieporozumień. Stosunek najbar- 
dziej typowej dla polskiego ustroju społecz- 
nego warstwy t. zw. inteligencji do spraw woj- 
skowych zawiera dużo uprzedzeń i komuna- 
łów, pozostałych jeszcze w spadku po arm- 
jach zaborczych. Dobrze, jeżeli ktoś od czasu 

do czasu uchyli trochę kotarę naszej Bellony 
w czasie pokoju. Dziś czyni to przedwcześnie 
zwolniony podchorąży Tadeusz Byrski w od- 
czycie p. t. „Inteligencja w wojsku”. 

GO SIĘ Z NIMI STALO? 

Poniedziałek o godz. 19-ej. O pewnych mo- 
mentach historji zapomina się nieraz zanadto 

Nie jest to pożądane we wspólnym interesie 
narodu lilewskiego i polskiego, że pył niepa- 
mięci pokrywa dzieje pokrewnego piemiena 
Prusów. Ponieważ historja często się powta- 
rza, a niestety nie zawsze tę prawdę pamiętają 
mężowie stanu, nie od rzeczy jest przypomnieć 

publicznie o niebezpotomnym zresztą zakonie 
krzyżackim i jego stosunku do Prusów. Uczyni 
10 w swym odczycie w języku litewskim ze 
streszczeniem po polsku p. Karaś. i 

O godz. 19.20 będzie nadawana również 
litewska audycja, obejmująca piosenki i ko- 
munikaty w tym języku. 

ZMIANY SPORTOWO-RADJOWE 

Poniedziałek o godz. 19.30. Radjowy ko- 
munikat sportowy pod red. Jarosława  Nie- 
cieckiego został od 1 września przesunięty w 
rozkładzie o pół godziny. Będzie on teraz wy- 
głaszany stale o godz. 19. 30. Mimo tej zmiany 
w terminie posiada on niezmiennie wysoki 
poziom informacyjny, pozwalający wszystkim, 
interesującym się sportem trzymać stale rękę 
na pulsie życia sportowego całej Polski i za- 
granicy. A 

    

   

    
   

  

   

  

  

  

  

    

Przy słabem trawieniu, małokrwistości, 

wychudnięciu, blednicy, chorobach gruczo- 

łów, wysypkach skórnych i czyrakach, re- 

guluje naturalna woda gorzka „Franeiszka 

Józefa* tak ważną obecnie działalność ki- 
szek. Żądać w aptekach i drogerjach. 

KĄCIK KOBIECY. 
Czy pani pamięta, 

że już najwyższy czas zaopatrzyć śpiżar- 

nię w domowe nalewki? 
Obecnie jest najlepszy moment do spre- 

parowania nalewki na śliwkach. Nadają się 

do tego dojrzałe, a nawet przejrzałe śliwki — 

węgierki. 

Gąsiorek napełniony takiemi śliwkami 

zalać po szyjkę czystym spirytusem i trzymać 

z miesiąc na oknie w słońcu lub też w ciep- 

le przy kuchennej blasze. Spirytus zlać, a śliw- 

ki zalać syropem zrobionym z dwóch szkla- 

nek wody na kilo cukru. Potrzymać drugi 

miesiąc w cieple. Zlać ten syrop, zmieszać oba 

płyny zbutelkować Pozostałe śliwki będą sta- 

nowiły wyborny dodatek przy czarnej kawie. 

RL PAPER A ASUS LT NSA 

Okropności na tej Zawalnej. 
Nie zawsze jest zrozumiała polityka Wy- 

działu Technicznego Magistratu, do którego 

zapewne należy sprawa chodników. Układa 

on je bardzo często i reperuje na jakichś 

bocznych, mało uczęszczanych szlakach, a 

tymczasem najruchliwsze przejścia są w 

oburzającym stanie. Jako przykład tego osta- 

tniego cieszący się szczególnie liczną frek- 

wencją odcinek Zawalnej od Portowej do 

Poznańskiej o wąskich i rozpaczliwie wy- 

boistych chodnikach, ' które zwłaszcza pod- 

czas deszczu tworzą jakieś dzikie zasadzki 

na przechodniów. Kiedyż to zostanie ure- 

gulowane? Zdumiewająca jest czasem do- 

prawdy cierpliwość obywateli wileńskich. 
5. 

   

  

Powyższą skargę naszego czytelnika za- 

mieszczamy.w tem przeświadczeniu, że i ona 

poskutkuje tak, jak podobna skarga z dnia 

2 b. m. o stanie jezdni i chodnika na odcin 

ku Wileńskiej koło mostu Zielonego, po 

której zaczęto je (a raczej tylko jezdnię) 

doprowadzić nareszcie do porządku. 

Nie możemy jednak nie wyrazić zdzi- 

wienia, że odnośne czynniki miejskie tylko 

wtedy coś robią, gdy się na to wskaże pal- 

cem. Czyżby naprawdę nikt z sekcji tech- 

nicznej Magistratu nie chodził po „ulicach 

Wilna i nie widział co się na nich dzieje? 

A szkoda, bowiem wiele ciekawych rzeczy 

możnaby zobaczyć... (Red.) 

Zjazd delegatów bazarów 
przemysłu ludowego. 

Jutro odbędzie się w Wlinie zjazd 

delegatów bazarów przemysłu ludowe- 

go z województw wileńskiego, nowo- 

gródzkiego, białostockiego i poleskiega 

w celu zorganizowania wspólnego sku- 

pu chałupniczych tkanin Inianych. о- 

mówione będą sprawy ożywienia han- 

dlu temi wyrobami. 
Zjazd odbędzie się w domu bazaru 

przy ul. Zamkowej 11, (m), 

Ofiary na ratowanie Bazyliki. 
Stan rachunku Komitetu ratowania Ba- 

zyliki Wileńskiej w Wileńskim Prywatnym 

Banku Handlowym S. A. 

Wpłacono w dn. 11 września 1931. przez 

Wileński Prywatny Bank Handlowy S. A. 

zł. 500, przez Wileński Bank Ziemski zł. 

1.000. Stan na 13 września 1931 r. zł, 1.500. 

Zarząd Komitetu Ratowania Bazyliki Wi- 

leńskiej podaje do wiadomości, iż ofiary na 

rałowanie zagrożonej Świątyni można skła- 

dać za pośrednictwem Wileńskiego Prywat 

nego Banku Handlowego (Mickiewicza 6) 

oraz Komunalnej Kasy Oszczędności m. Wił 

na (konto Nr. 178). i 

NA WILENSKIM BRUKU 
BOHATER GŁOŚNEJ AFERY Z PODRO- 

BIONEMI BILETAMI KOLEJOWEMI 
OTRZYMAŁ URŁOP ZDROWOTNY 

Z WIĘZIENIA ŁUKISKIEGO. 

Przed kilku laty w Wilnie ujawniona ze- 

stała wielka afera z fałszowanemi biletami 

kolejowemi, na czele której stał wyższy 

urzędnik dyrekcji P. K. P. inżynier Szmidt 

skazany później wyrokiem sądu okręgowego 

na 5 lat ciężkiego więzienia. Ostatnie in- 

żynier Szmidt zwrócił się do władz sądo- 

wych z prośbą © udzielenie mu wobee sła- 
bego stanu zdrowia, urlopu zdrowotnego. 

Jak się obecnie dowiadujemy miarodajne 

władze ustosunkowały się przychylnie do 

prośby skazanego i udzieliły mu dwóchmie 

sięcznego urlopu. Przed paru dniami 
Szmidt opuścił czasowo mury więzienia Łu- 
kiskiego. (e). 

NOŻOWNICTWO. 

W: dniu ii b. m. o godzinie 9 wie- 
ezorem, na ul. Kolejowej koło domu Nr. 7, 
wywiązała się na tle porachunków osobis- 
tych, sprzeczka między Jankow  Jarmołaje- 
wym zam. w Nowo-Święcianach place Kole- 
jowy 7, a mieszkańcem wsi Marcińkańce 
pow. grodzieńskiego Szezęsnolewiczem, któ- 
rego imienia nie zdołano ustalić. Sprzeczka 
zakończyła się bójką, podezas której Szezę- 
snolewicz zadał nożem kilka ciosów w gło- 
wę Jarmołajewowi. Pogotowie odwiozło ram 
nego w stanie ciężkim do szpitala żydow- 
skiego. Sprawca zbiegł. Policja prowadzi 
poszukiwania. 

ZATRUCIE SIĘ GRZYBAMI. 

— Bartoszko Zofja (Lwowska 11) kupiła 
na rynku Łukiskim od nieznanej handłarki 
grzybów marynowanych. Po ich spożyciu 
Bartoszko, a a także jej siostra Kimhort He- 
lena i córki 10-letnia Janina i 6-letnia Wan- 
da, uległy zatruciu. — Pogotowie ratunkowe 
udzieliło zatrutym pierwszej pomocy, pe- 

czem Janinę Bartoszko przewiozło do szpita- 
la Dzieciątka na Antokolu w stanie  cięż- 
kim, pozostałych zaś pozostawiło na miejseu 
w stanie nie budząym obaw © życie. 

POŻAR. 

— W nocy z czwartku na piątek wy- 
buchł pożar w zaścianku Worniki gminy 
trockiej. Spalił się dom Jana Urbanowieza, 
wraz z eałym inwentarzem domowym oraz 

znajd. się pod tym mamym dachem chlew, 
zawierający tegoroczne zbiory. Straty wyno- 
szą 1400 zł. 

KRADZIEŻE. 
— Z niezamkniętego strychu domu Wił- 

komierska 41 skradziono bieliznę wartości 
600 zł. na szkodę Marji Tominkiewiczowej. 

—- Janickiemu. Stanisławowi  (Chocim- 
ska 42) skradziono w dniu 9 b. m. zapo- 
mocą dobranego klucza z jego mieszkania 
garderobę męską oraz browning belgijski 
cal. 7.35 Nr. 271407, łącznej wartości 320 zł. 
Ustalono że kradzieży tej dokonał Rościa- 
Roszczewski, bez stałego miejsca zamiesz- 
kania, poczem zbiegł. — Zarządzońo peszu< 
kiwania. 
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MZARESNESZEAMEEKEAGNEWAEZSZE ZEGONZZZEZEBACZÓDE 

NA SEZON JESIENNO — ZIMOWY. 

Nie bacząc na kryzys gospodarczy, SKŁAD 

nasz zaopatrzyliśmy w wielki wybór towarów 

SUKIENNO —BŁA WATNYCH. 
CENY CHWILI OBECNEJ. 

K. RUTKOWSKI i J. DOMAGAŁA 

К ОСВ Вк 

  WILNO, WIELKA 47. TELEFON 14-02.   
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Od dn. 12 do 15-go 
Bom włącznie bedh 
wyświetlane filmy: tisg Miejskie 

BALA BIEŚSKA 
*etrobramska 5. 

DŹWIĘK. KINO-TEATR | Dziś ost. dzieńł 

„HBLIOS“ 
= Nufiska 89, tel. 9-26 

W rol. glėwn.: John Stuart (znak. bohat. „ 
Koncertowa orkiestra pod kier M. Salnickiego. 

Bohaterski komendant 
Atlanticu*), niezrėwn. Estelle Brody, oraz genj. Jameson Thomas. 

NAD PROGRAM: WIELKI WYNALAZEK Kom. w 2 aktach. 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i IO-ej. — Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. — Kasa czynna od 3.30 

Przebojowe i monumen- 
talne arcydzieło wojenne 
(Rozruchy w Chinach). 

Film całkowicie mówiony po polsku! Ulubieńcy publiczności Marija Malicka, Krystyna 

Ankwicz, Kazimierz Junosza-Stępowski, Zbyszko Sawan i Tadeusz Olsza w wielkim dźwiękowcu p. t. 

Uwiedziona (Białe niewolnice) 
Na | seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr., na poz. sean. Balkon 60 gr. Parter od | zł. Seansy od g. 4-ej, w niedz. i św. od 2-ej 

NAD PROGRAM: 
    Ltrakcje dźwigi. 

  

Wielki przebój 
dźwiękowy 

*RWIĘKOWE KINO - skiej* i „Niny Petrowny*. 

may Złodziej miłości 
NAD PROGRAM: Komedja rysunkowa i tygodnik dźwiękowy Paramountu. 

Początek o godz. 4. 6, 8 i 10.15, 

Według sztuki 
Ludwika Verneuila 

Reżyserjl W. Szwarc, twórcy .Rapsodji węgier- 

— Na |-szy seans ceny zniżone. 
  „IOLÓJ WODO” 

Miokiew. 22, tel. 15-28 

róe i Ernest Torrence. 

Jutro uroczyste otwarcie Sezonu! 

: Sewilla, miasto miłości 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20. 

Największy 
przebój światal RAMON NOVARRO * п 

Ścenarjusz w-g powieści „Zew ciała". Partnerką 
Ramona Novarro jest słodka, pełna anielsk. uroku 
Dorothy Jordan w rolach pozost. Renće Ado- 

Na pierwszy seans ceny zniżone. 
  

Dziś ost. dzień! POtĘga miłości 
Dolores Dei kio. NAD PROcRAM: Dadatek dźwiękowy Foxa. 

Na pierwszy seans ceny zniżone. Początek seansów o godz. 4, 6,8 i 10.15, w dnie świąteczne o godz. 2-j 

W roli 
główn. Dźwiękowe Kino 

Poryw. dramat wielk. serca, które poprzez 

krew i zgliszcza osiąga cel wymarzony, 

  

CGUING 
ul. Wielka 47, tel. 15-41 

Jutro! Arcydzieło dźwiękowe, które wzbudziło zachwyt 
całego świata! „ Niezrównany mistrz pieśni genjalny 

tac. $piewak jazzbandu 
NAD PROGRAM: Dędatek dźwiękowy. Foxa. 

HALKA 
I ty mu wierzysz, | mu Po nieszporach przy niedzieli, 

i wiele in. pieśni w wyk. zn. art. i chóru Opery warszawskiej. W rol. gł; Zorika Szymańska. Harry Cort, 
Początek o godz. 6-ej, w niedz. i święta o 4-ej pp. 

olóni Wólno najmie 
niejszemi melodjami 

Tragedja duszy ludzkiej. W roli ko- 
biecej prześliczna MAY AVCY. 

Dla młodzieży dozwolone. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15 

AL JOLSON 

osnute na tle opery nieśmiertelnego mistrza Moniuszki, 

z zastosowaniem specjalnej ilustracji śpiewno-dźwiękowej, 
Będą wykon. najcudn. arje sol. i chóry: Gdyby rannem 

Modlitwa w kościołku 

Ceny zwykłe od 50 gr. 
  

Mimo Kolejowe | Dziś wyświetla się 

0GN15 KO arcydzieło film. p. t. 

słonkiem, Szumią jodły, 

obok dworea kolejow.) | 7. jndortówna, M. Palewicz. 

Dźwiękowy Kino-Teatr DZIŚ! EB 
BREZRERZWNAŁAA 

STYLOWI 
uliea Wielka 36. 

Najnowsze artystyczne 
100% dźwiękowe arcy- 
dzieło mistrza maski 

»+ Upiór w operze 
LON CHANEY'A 

Tragedja w 12 aktach, osnuta na tle słynnej 
opery „Fausta*. W rolach głównych: Lon 
Chaney, Mary Philbin, i Norman Kerry. 

  

Kino - Teatr   Mickiewicza 11, t. 15-61 

Otwarcie sezonu jesiennego | 

& | Nowa kopia! Film nad filma- 

I U = mi o rekordowej obsadzie! 

ю cia, które zostało faworytką królewską. W rolach 

gł. 3 największe gwiazdy, genjalna nasza rodaczka 

Początek o godzinie 4-ej, w dnie świąteczne o godzinie 1-е). — — aa 

Madame Dubary. 
Piękny romans mi- 
łosny na tle przygód 
skromnego dziecię- 

Pola Negri, c” Emil Jannings 3,” Harry Liedtke 
Ceny miejsc od 40 gr. 

  

Warzawcti Zakłady Wyrobów alacyjnych ; 
„IZOLATOR“ Sp. Firm. , 

Zara fabryka: Czrniakowsła 166, fl. 74-66- Warszawa 
POLECA: 

Izolację korkową 
budowlaną. 

Płyty z czystego korka do izol, wago- 

nów, parowozów, wszelk. zbiorników. 

Płyty i otuliny z kamienia korkowego ф 
do izolacji rur, kotłów parowych oraz || 
centralnego ogrzewania. 

Płyty i otuliny bezwonne, nawskroś impre- k 

gnowane do chłodni, lodowni i t. p. | 
Masę azbestowo-okrzemkową i wszelkie { 

materiały pomocnicze. 
Wykonywanie robót izolacyjnych przez jj 

monterów specjalistów. Bi 

Porady techniczne bezpłatne z dziedziny | 

techniki izolacji cieplnej, chłodniczej, 
akustycznej oraz wodochronnej. Ё 

Ceny konkurencyjne, wykonanie facho- | 

we, dostawa terminowa. В 

Prosimy żądać szczegółowych ofert. 

EITI EKT TEO 

(RI WYK RAkRWKAA A tnme 

100° _ 
Zadowolenia Klijenta jest naszą naczelną dewizą. 

Mimo obecnego kryzysu gospodarczego liczba naszych 

klijentów stale wzrasta, gdyż dajemy towary najprzed- 

niejsze po znacznie zredukowanej cenie, przeto zasłu- 

gujemy na lch zaufanie. Smiemy wyrazić przekonanie, 

Że również W. P. kupując u nas pozostanie naszym 

stałym zadowolonym klijentem. 

Tylko za 12 zł. 50 gr. 
| pulower męski duży modny w żakardowych dese- 

niach, | garnitur (t. zn, koszula i kalesony) bielizny 

męskiej z dobrego pusznego materjału, pusznego zimo- 

wego, 3 pary skarpetek grubych b. mocnych, 1 para 

podwiązek z dobrej gumy, l krawat jedwabny wzorzy- 

sty, 4 rolki nici białe i czarne do szycia, 2 tuziny 

dobrych guzików nicianych oraz dobry elastyczny 

grzebień kieszonkowy. Porto i opakowanie zł. 2.50 

płaci kupujący. 

Tyiko za 20 zł. 50 gr. 
kołdra watowa wyrobiona na wełnianej wacie kryta 

dobrą jedwabną satyną pełnej długości i szerokości w 

kolorach bordo, różowy, fres, lila, złocisty i t. d. Por- 

to i opakowanie zł. 3 płaci kupujący. Koperty (kapy) 

podwójne powleczenie do kołder watowych z dobre- 

go płótna haftowane tylko 12 zł., w gat. lepszym 16 zł. 

Porto 2 zł. płaci kupujący. Wymienione towary wy- 

syłamy za pobraniem pocztowem po otrzymaniu liste- 

wnego zamówienia. Jeżeli się towar nie spodoba 

przyjmujemy go zpowrotem i pieniądze zwracamy. 

  

termiczną, chłodniczą R 

  

67
54
 

Zamówienia prosimy 'adresować : 

Firma „PRODUKCJA KRAJOWA" 

ŁÓDŹ, Skrzynka pocztowa 394. 

Cenniki wysyłamy na żądanie. 6755 

i ši O M 

  

           APS 

Wydawnictwo „Kurjer Wilenski“ S-ka z ogr. odp. 

6678 

nowicie : 

typu 

» 

typu 
” 
” 
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rych ma być zawa 

załatwiać za pośrednictwem 

BIURA REKLAMOWEGO 
STEFANA GRABOWSKIEGO 
W WILNIE, GARBARSKA 1, tel. 82. 

    

  

   

    

    

R 

Fiozam0”* 
simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na ORYGINALNĄ: ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU 
Reprezentacja: Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62. i 

SEGZECAEOG CRC 

OSTRZEŻENIE! 
Pewne firmy w Wilnie rozlewa swoje mało- 

4 wartościowe piwo w używane butelki „Patent* 
ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU 
i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 

Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 

  

OGŁOSZENIE. 

» 

OGŁOSZENIA 
do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 

i innych pism najtaniej   

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie ogłasza nieograniczony 

przetarg ofertowy na dostawę 881.000 sztuk podkładów normalnotorowych sosno- 

wych, oraz wąskotorowych sosnowych o długości 1,5 mtr. 101.000 sztuk i o dłu- 

gości 1,2 mtr. 10.000 sztuk. 
Oferty w zapieczętowanych i zalakowanych kopertach należy składać w Pre- 

zydjum Dyrekcji Okręgowej K. P. w Wilnie do godz. 12-ej dnia 15-go październi- 

ka 1931 roku. 
Oferty na podkłady normalnotorowe powinny być złożone dla dwóch wy- 

padków procentowego stosunku ilości podkładów poszczególnych typów, a mia- 

l. Wypadek pierwszy — 
| kantowanego — 
I normalnego 

1,7% w ilości po zaokrągleniu 15.000 sztuk 

Il. Wypadek drugi — 
I kantowanego 
I normalnego 

— 29,7% „» 4 2 — 261070 +, 

— 483% „» » ” — 425000 „ 

— 12,6% „„ ” » — 111.000 

LLA A » ” — 69,000 „ 

— 50% w ilości po zaokrągleniu — 44.000 sztuk 
— 51% „ › - ” — 449.300 „ 
— 25% „» » » — 220.30 . 

— 8% „ » » ” — 70500 „ 

— 4% » » ” U — 35.200 , 

— 7 ” т 61700 „ 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15-go października 1931 r. o godz. 12-ej w Dy- 

rekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Wilnie. 

Szczegółowe przepisy ce do składania ofert, jak również warunki, na któ- 

rta umowa i warunki techniczne na dostawę podkładów są do 

przejrzenia w Wydziałe Zasobów Dyrekcji Okręgowej Kolei Państw. w Wilnie 

(Ш-е piętro, pokój Nr. 38). 974/V1—6749 

Poszukuję 
posady 

rządcy domu 
w domach rządowych 
lub prywatnych, po- 
siadam dobre świa- 
dectwa. Łaskawe o- 
ferty proszę nadsyłać 
do adm. „Kurj. Wil.“ 

pod Nr. 6872. 

    

Drukarnia „Znicz“, 
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Nowootwarty Warszawski Sklad Tapet 

‚° ТАРЕТА“ 
Wilno, Niemiecka 4 

poleca najnowsze desenie po cenach 
6431 konkurencyjnych.    
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MEBLĘ stylowe i nowoczesne pierwszorzęd- 
nej jakości w wielkim wyborze polecają 

B-cia OLKI Wilno, ul. Niemiecka 3, 
telefon 362. 6671 

Nadeszło dużo nowości. )-( CENY ZNIŻONE. 

SKŁAB MEBLI 
Spółdzielni „Zjednoczeni Stolarze' 

w Wilnie, ul. Trocka 6. 

Wielki wybór różnych mebli z własnych | 

warsztatów. Komplety jadalne, sypialne, 

gabinety i t. d. oraz gięte meble. 
Przyjmują się obstalunki. — 6765-1 

$ KAFLE co PIECÓW 
od 15 gr. sztuka 

poleca Eika UCIECHOWSKIEGO 
Wilno, ul. Strycharska 24, tel. 12-81 
Biuro: ul. Szopena |, m. II, tel. 4.83 

WĘGIEL i KOKS 
Górnośląski konc. Zjedn. Kop. Górn. ,„PROGRESS'' 
Katowice. Wagonowo i od jednej tonny w szczelnie 
zamkniętych i zaplombowanych wozach dostarcza 

M. DEULL :5“. Wilno 1850 r. 

8-11. 

  

  

      
   

    

  

Biuro : ul. Jagiellońska 3, tel. 
Składy: Słowackiego 27, tel. 14-46. 6674 

  

  

WILHELMA DOWGIAŁŁY 
WILNO, UL. Ś-to JAŃSKA 8. 

Przyjmuje zamówienia z materjałów własnych 
jak również i z powierzonych 

Wykonanie solidne pod osobistym dozorem. 

Pierwszorzędny Zakład Krawiecki š 
$ 

  
  

Stałe ondnicwanie zbyteczne! 
Trwała ondulacja za pomecą grzebienia 

ondulacyjnego! Tylko zwykłem uczesaniem! 
Jednorazowy wydatek! W razie niespodo- 
bania zwrot pieniędzy za zwrotem grzebie- 
nia. Cena 5 zł. Wysyłka za poprzedniem 
nadesłaniem (franko) lub za zaliczeniem 
(60 gr. na porto przy zamówieniu dełączyć). 

Skład główny R. Schulz, Poznań, Rybaki 7. 

Ogłoszenie przetargu. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 

w Wilnie ogłasza przetarg na dzierżawę 

restauracji Baranowicze I, Il i III kl. z ter- 

minem objęcia | października r. b. 
Termin składania ofert upływa 24 wrześ- 

nia r. b. o godz. 12 w południe. 
Szczegółowe warunki podane są w ogło- 

szeniach wywieszonych na wymienionej 
stacji i w gmachu Dyrekcji. 

Dyrekcja Okręgowa 
Kolei Państwowych w Wilnie. 

LICYTACJA. 
Urząd Wojewódzki Wileński podaje do 

publicznej wiadomości o mającej się odbyć 

w dniu 25 września 1931 г. о godz. l2-ej 

rano przy ul. Marji Magdaleny Nr 2, sprze- 

daży z licytacji jednej pary koni wyjazdo- 

wych, powozu parokonnego i uprzęży. 

Za wojewodę W. Hryhorowicz 
Naczelnik Wydziału. 

  

6764 

6750 

Sprzedaż domu na rozbiórkę. 
W dniu !18.IX. 1931 r. o godzinie |l-ej odbędzie 

się w Szefostwie Fortyfikacji D. O. W. Wilno, plac 

Jezuieki Nr. 3, przetarg nieograniczony na sprzedaż 

drewnianego domui budynków gospodarczych na roz- 

biórkę, położonych przy ul. Antokolskiej Nr 72. 

Formularze ofertowe i szczegółowe informacje 

można otrzymać na miejscu (ulica Antokolska Nr. 72) 

w godzinach od !4 do 15. 975/V1 

    

Jaja 1, telefon 3-40. 

  
     

Konsygnacyjny Dom Tawarowy Fabryk Włókienniczych 

Z. KAZASKI 
na sezon jesienny i zimowy 
OSTATNIE NOWOŚCI 

materjałów damskich i męskich. 

Sprzedaż według ostatnich TANICH FABRYCZNYCH CEN. E 
BE MSEEENEONEWMAMZEZKZANEMZAMEMMEAMIE 

WILNO, 
Wielka 36 
(były lokal G. Nolendy) 

  

NAJTANIEJ 
kupuje się do- 
bre towary u 

6759 

Głowińskiego. 
Polecamy wełny i szewioty na mundurki, 
pończochy, pończoszki dziecinne i skarpetki. 

Uwaga — Wileńska 27. 
  

  

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ui. TATARSKA 20 

jadałne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szaty, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

na dogodnych Warmkach 
! МА RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
6181 

  

Studenci U.S.B. | 

udzielają 

korepetycyj 
grupami w zakresie 

6-ciu klas gimnazjum. 
Warunki b. dogodne. 

Zgłaszać slę: 

ul. Kwaszelna 23—1.       
  

Języki obce 
niemiecki, francuski 
włoski (konwersacja). 

Przygotowywanie 
ze wszystkich przedmiot. 

do matury 
i egzaminów 

szkół średnich wogóle. 
Lekcyj udzielają b. prof. 
gimn. i studenci U. S. B. 
specjalną met. koncentrac. 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Kuzjera Wil.* pod W. K. 

Obce Języki 
francuski 

angielski 
niemiecki 

praktyka i teorja 

ul. Św. Ignacego — 
brama Nr. 9, m. 10. 

6743 

Lekcji korepolycji 
języków franc., niemieck., 
polsk. udziela niedrogo 
praktyczna nauczycielka. 
Słowackiego 4—6. 6695-1 

  

  

ONY- 
wychowawczyni 
(z szyciem) przyjmie po- 
sadę młoda, inteligentna 
panna. Wymagania skrom- 
ne. Chętnie wyjedzie na 
wieś. Zgłoszenia do admi- 
nistracji „Kurjera Wileń- 

skiego“ pod „Bona“. 

Maszynistka 
poszukuje posady 
za minimalnem wy- 
nagrodzeniem. Ofer- 
ty proszę kierować 
do „Kurj. Wileńsk." 
pod Nr. 17.872. 6326 

Poszakuję pasa 
ekspedjentki, kelnerki lub 
do prowadzenia gospo- 
darstwa, chętnie zgodzę 
się na wyjazd. Oferty 
składać do adm. „Kurjera 
Wil." dla K. W. 6720 

  

  

Zakład krawiecki damski 

A. Sakowicz 
ul. Zamkowa 18 m. 9 

przyjmuje roboty fanta- 
zyje i angielska oraz 
futra i roboty kuśnierskie 

6760-5 

  

W celu reklamowym 
wykonuje solidnie, nie- 

drogo ubrania męskie 

Zakład krawiecki 
F. Muchlady 

Wileńska 22, m. 25. 
= ' 6586 

o at s 

Zakład krawiecki 
damski 

A. WISZNIEWSKI 
Zamkowa 20-a (wejście 
z zaułka św. Michała 1) 
przyjmuje, roboty fanta- 
zyjne i angielskie. 6410 

    

LIKU 
Położniczo 

Ginekologitna V. 0.5. 
otwarta z dniem 

17/1Х b. r. 

Lekarz-Dentjsta. 

J. Ailunas-Haljostajtis 
już wróciła 

i rozpoczęła przyjęcia 

Jagiellońska 9-4 
Godziny przyjęć: 
11—13 (I po pol.), 
15—17 (3—5 p.p.). 

6614 
  

Lekarz dentysta 
L. (hackielewicz 

Leczenie i usuwanie zę- 
bów bez bólu, spec.: wsta- 

wianie zębów sztucznych. 

Wileńska 25 m. 2. 
6514 

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

uł. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8 

W. Z. P. 29. 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i moezopłciowe 

Wilenska 3 
0d godz. 8—! i 4—6. 

tel. 567. 6677 

  

  
  

  

Doktėr med. 
Em. Cholem 

Urolog. 
Chor nerek, pęch. i dróg 
mocz. Jagiellońska 8, tel. 
10-63. Przyjm. 12—2i5—7 

6719 

Akuszerka 

Móljć LAKNEZÓWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa ”, m. 5. 

Wa PINO, 

Akuszerka 

Marja Area 
przyjmuje od 9 r. de 7 w. 

przeprowadziła się 
ul. Mickiewicza 46, m. 1. 

W. Zdr. Nr 3093. 

Instjui do Aooulė 
„KĖVA“ (Paris) 

Mickiewicza 87, tel. 687, od 11-1 
Rozgładzanie i odświeża- 
nie twarzy. Leczenie wą- 
grów ipryszczy. Elektry- 
zacja, W.Z.P. 58. 6589 

  

    

špiesanie potrzebn 
na b. solidną l-szą 

hipotekę. 
Zgłoszenia do Adm. 
„Kurjera Wileńsk.*. 

6622 

Mary dlewniany 

dom 
(o 4-ch pok.) na złom 

sprzedam 
b. niedrogo 

Tyzenhauzowska 2 
6621 

JDEŃ i OKA 
pokoje 

do wynajęcia 
można z utrzymaniem. 

Plac Katedralny — 
Arsenalska 4, m 6. 

6766 

Redaktor odpowiedziałny Władysław Monkiewiez. 

  

  

Nr. 211 (2153) 

Poszukuję 
mieszkania 

od 2—3 pokoi z kuchnią | 
w rejonie ul. Mickiewieza, 
Zamkowej, Królewskiej, 
Wielkiej, Mostowej, Dą- 
browskiego, Kościuszki, 
Astokobkiej - ОЫЕ Bo 
kżaląć O próże Siadźsłać 
do Administracji „Kurjera 
Wileńskiego” pod Nr.8728 
dla p. G. 6516 

4-pokojowe 

mieszkanie 
z wodą 

do wynajęcia 
ul. Pióromont 11. 

2 in4-pokojowe Mieszkanie ze: 
wygodami, na dogodnych 
warunkach, do wynajęcia. 
Wiwulskiego 6. Dozorea 
wskaże. 6766 

  

ieszkanie 7-pokojowe 
ze wszelk. wygodami, 

świeżo odremont.,słonecz- 
ne z widok. na Wilję, od 
zaraz do wynajęcia. Miec- 
kiewicza 62—10. 6769 

  

2 mieszkania z 2—3 po- 
koi odremontowane, ze 
wszelk. wygod. (wanna, 

water), do wynajęcia. 
Róg Miłosiernej i placu 
na Sofjanej 3, dowiedzieć 

się u dozorcy. 

2 umeblow. pokoje 
z wygodami, z oddzielnem 
wejściem lub 2 wielkie 
pokoje z przedpokojem 

do wynajęcia 
pod biuro przy ul. W. Po- 
hulanka 7, m. 5. Oglądać 
ed godz. 9—10 rano i od 
godz. 2.30—3.30 po poł. 

6781 

Pokėo do wynajęcia 
z osobnem, 

odseparowanem wejściem, 
dla solidnego samotnego 
z prawem korzystania z 
salonu i telef., ze wszel- 
kiemi wygodami. Ofiarna 
Nr. 4, m. 7, tel. 832. Infor- 
macje na miejscu od g. 
10— 12 1 2 56, 6762 

Przyime 
Na mieszkanie 

uczni, z utrzymaniem i bez 
Połocka 4, m. 12 

6752 

Sklep 
do wynajęcia, Trocka 4 
  

Wytwornetowarzystwopo- 
A automobilizm tylko 
na kursach žykiess LOS 
Jagiellońska 3/5, tel. 18-46. 
Samochody, motocykle, 

warsztaty. 

„Pod Wilkiem“ 
ul. Mickiewicza 33 

(obok Sądu) 

(OKA Kdwlarnia 
wydaje smaczne 

obiady, kolacje 
i śniadania. 

Zimne i gorące zakąski. 
Proszę przekonać się. 

6718 

: 
sprzedaję 

miękkie krzesła, patefon, 
otomany i inne rzeczy. 

Połocka 4—12. 6751 

Do sprzedania na bar- 
dzo dogodnych wa- 

runkach posesja, 2 domy, 
ziemi 1300 kw.  sążni, 
Szrad' owacowy,; 2-fiosty, 
studnia i inne budynki. 
Informacje, Dział Pośred- 
nićtwa Handlowego, Gar- 
barska I, tel. 82. 6767 

Polskie Biuro įgtt Podróży „ORBIS 
Mia Miekie t M CE 
Šniadeckich), telefon 883, 
ulica Wielka 49 (obok ho- 

telu Italja). 
Sprzedaje bilety kolejowe 
bez żadnej dopłaty po ce- 
nach urzędowych: krajo- 
we, zniżkowe i zagranicz- 
ne, Wyrabia wizy paszp. 
i udz. inform. bezpłatnie. 

6761 

BEZ BLAGI 
Byt zapewniony. Zarobić 
może każdy, wszędzie. 
Całoroczne zajęcie. Nie- 
ma nic wspólnego obli- 
gacjami, portretami. Szcze- 
góły, po otrzymaniu 25-gr. 
znaczka na porto, druki. 
Adresować:  Kamieniko- 
wicz, Warszawa, skryt- 
ka 238. 6163 

Nraiowa fabryka lafip 
naftowo - gazowych 

przyjmuje na każdy okręg 
zdolnych zastępców na 
korzystnych warunkach, 
„Heliolux* S-ka z ogr.odp. 
Bielsko, Cieszyńska 22. 

PIANINO 
do wynajęcia 

Wiłkomierska 3— 20. 

Zion. legitymacje 
akademicka U. S. B- 

Nr. 3352 wydana przez 
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