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Za numer dowodowy 15 gr. 

Nożyce cen. 
Zagadnienie obniżenia cen artyku” 

łów skartelizowanych, stało się w 

chwili obecnej centralnem zagadnie- 

niem. W naszych warunkach jest to 

nietylko probełm podniesienia real 

nych dochodów obywateli i wzmoże- 

nia poprzez obniżkę cen siły nabyw* 

czej szerokich mas społecznych, lecz 

również jeden z podstawowych warun 
ków poprawy sytuacji gospodarczej. 

Nie jest to możliwe bez przywrócenia 
równowagi pomiędzy poszczególnemi 

elementami gospodarstwa  narodo- 

wego. 

Element cen odgrywa tu rolę nie 

zwykle doniosłą. Czy kto chce, czy 

nie chce, czy widzi, czy nie widzi mo- 

żliwoścj — musi nastąpić przedew: 

szystkiem wyrównanie się poziomu 

cen artykułów rolniczych i przemysło 

wych, jako zasadniczy warunek przy 

wrócenia zwichniętej równowagi po” 

między wsią a miastem, między do 

chodamj rolnika i dochodami miesz- 

kańców miast. Dopóki to nie nastypi, 

rolnik, zarabiający dziś połowę tego, 
co zarabiał przed trzema laty, z mu 

su powstrzymywać się będzie od naby 
wania wyrobów przemysłu. Jego dzi: 
siejszy dochód nie wystarcza bowiem 

na zakupiene tylu towarów przemys- 

łowych, ilejich potrzebuje, i ile naby* 

wał dawniej, Zobaczmy, co otrzymy- 

wał rolnik za swe produkty w roku 
1929, a więc w roky, poprzedzającym 

bezpośrednio obecny kryzys, a co 0“ 

trzymuje dzisiaj, Ceny płacone pro- 

ducentom rolnym wynosiły przecię 

tnie (pierwsza cyfra oznacza cenę z r. 

1929, druga — 1932): 

Za 100 kg pszenicy zł. 41,8—22,5; 

za 100 kg żyta zł, 28,4—15,7; za 100 

kg jęczmienia zł. 26,0—15,4; za 100 

kg owsa zł. 26,8—15,4; za 100 kg zie- 

mniaków zł. 7,1—4,5; za 10 szt. jaj 

zł. 1,70—0,60; za 1 litr mleka zł. 0,32 

—0.18; za 1 kg wieprza zł. 2,11—0,90; 

za 1 konia zł. 392,0—153,0; za 1 kro- 

wę zł, 427,0—132,0. 

Przy tak szalonym spadku cen, 

płaconych rolnikom, ludność wiejska 

a stanowi ona 72 proc. ogółu ludności 

Rzeczypospolitej, nie może być do 

brym klientem przemysłu. Z koniecz- 

ności musi ona chodzić w dziurawych 

butach i wytartych ubraniach, musi 

uprawiać glebę staremi, zużytemi już 

i wysłużonemi narzędziami, domy bu 

dować z drzewa, a nie z cegły, dachy 

kryć słomą i t. d. Wskutek drożyzny 

artykułów pizemysłowych nie jest 07 

na w stanie za sprzedane zboże, jaja 

mleko. mi sło, czy produkty hodowla ' 

ne, kupić potrzebnych jej towarów, 

wytwarzanych przez przemysł. 

O cenie tych ostatnich decyduje 

przedewszystkiem koszt surowca. Od 

ceny żelaza zależy koszt pługa. Od 

ceny cegły cementu — koszt domu. 

Te ceny surowców t. zw. półfabryka 

tów przemysłowych są u nas dykto- 

wane zwykle przez kartele, które u 

trzymują je na wysokim poziomie. 

  

Dane Głównego Urzędu Statystyczne”. 

go wykazują, że ogólny poziom cen 

skartelizowanych surowców i polia- 

brykatów przemysłowych jest obecnie 

о 8,2 proc. wyższy, aniżeli w roku 

1928. W tym samym czasie ceny SU” 

rowców j półfabrykatów nieskarteli- 

zowanych spadły o 49,2 proc, ceny za$ 
artykułów rolnych o 50,1 proc. 

Porównajmy dla przykładu, niek: 
tore ceny hurtowe podstawowych 

skartelizowanych artykułów przemy” 
słowych w sierpniu 1929 r. i w sier 

pniu r. b. Ceny poszczególnych towa 

rów wynosiły (pierwsza eyfra ozna* 
1 1929, druga 7 

  

  cza cenę z sierpnia r 

tegoż miesiąca 1932 r.)e 

Węgiel górn. gruby 1 tonna 38,50 

36,86: żelazo sztabowe 1 tonna 

350,00—315,00: blacha żelazna 5 mm 

1 tonna 432,50—390,00: nafta rafino- 

wana 100 kg 48,58—69,26; cement 

100 kg 7,70—7,70; madapolam 1 mtr. 

1.89—1.70. 

Jeśli te cyfry porównamy z przy: 

toczonem powyżej zestawieniem, ilu 

strującem spadek cła produktów rol 

nych, zrozumiemy, jak poważnie na- 
ruszona została równowaga cen prze 

mysłowych i rolniczych. Jasnem staje 

się, dlaczego rośnie w społeczeństwie 

powszechna niechęć do karteli, jako 

głównych sprawców tego szkodliwego 

dla kraju stanu rzeczy. ! 

Ze strony państwa w okresie ubie 

głych trzech lat podjęte zostały ogro- 

mne wysiłki w kierunku przeciwdzia 

łania spadkowi cen artykułów rolni: 

czych. Akcja ta, kosztująca państwo 

sporo pieniędzy, nie może wydać jed” 

  

   

  

nak pełnych rezultatów wobec szkod 
liwego oddziaływania na nasze ceny 
wewnętrzne sytuacji na międzynaro 
dowych rynkach zbożowych, niemoż 
ności ograniczenia produkcji płodów 
rolnych, jako mniej zależnej od woli 
ludzkiej, trudnościom, stawianym 
przez państwa zagraniczne naszemu 
eksportowi (wskutek czego nadmiar 
produktów rolnych pozostaje w kraju 
i działa zniżkowo na ceny) i t. p. zna 
nym przyczynom. W tych warun- 
kach powrót do równowagi gospodar 
czej nie może odbyć się w innej dro- 
dze, jak tylko przez wydatną zniżkę 
cen surowców, półfabrykatów i towa” 

rów przemysłowych. 
Nie zaprzestając wysiłków w kie- 

runku podnoszenia cen rolniczych, 
mocniej trzeba nacisnąć wdół ramię 
cen przemysłowych i zbliżyć je do ra- 
mienia cen rolniczych, ,„„Nożyce cen““, 
tak bardzo dziś rozwarte, zawrzeć 
dziś można tylko w ten sposób. Ina- 
czej — nie znajdziemy sposobów na 
zwiększenie produkcji i zatrudnienia, 
na ożywienie życia gospodarczego i 
zwalczenie kryzysu. Trudno bowiem 
łudzić się, aby za skinieniem jakiejś 
różdżki czarodziejskiej podniosły się 
w górę ceny rolnicze, bądź też otwo* 
rzyły się szeroko zamknięte dziś gra- 
niee dla międzynarodowych obrotów 

  

"towarowych j kapitałowych. 
Przemysł skartelizowany jeszcze 

się broni. Woli produkować mniej i 
sprzedawać drogo. Zorganizowany 
nacisk konsumentów i państwa musi 
jednak przełamać ostatnie reduty tej 
obrony. Nacisk ten organizuje się. Ha 
sło obniżenia cen kartelowych podję- 
ły ostatnio związki rolników oraz zrze 
szenia pracownicze i robotnicze. Two 
rzy się solidarny front całego społe- 
czeństwa, front, który przełamać wi* 
nien zapory wysokich cen przemysło 
wych, utrudniające wejście na bitą 

drogę poprawy gospodarczej, Niech 
nas nie przerażają napływające z za” 
granicy wiadomości, że ceny, notowa 
ne na giełdach, idą w górę. Nie doty: 
czy to towarów przemysłowych. Te 
ostatnie pójść w górę nie mogą. Obni 
żenie ich, wobec sytuacji panującej 
w rolnictwie, nietylko w Polsce, gdzie 

sprawa ta jest szczególnie pilną, ale 
na całym Świecie na długo jeszcze bę 
dzie jednym z głównych postulatów 
polityki gospodarczej. J. R. 

z 

ową 3 zł., 1 cdbiorem w administracji 2 zł, 50 gr. Zagra 
z zastrzeżeniem miejsca 25%, 

Redakcj. 79, Administracji 99. Redaktor naczelny przyjwaje od godz. 2 — 3 ppoł. 

Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 9—3 I 7—9 wiecz. 

nicą 6 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem—75 gr., 

w numerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, 

0-ciołamowy. Administracja zastrzega sobie prewo zmiany terminu druku ogioszeń. 

Rada Ligi 

Wilno, Niedziela 25 Września 1932 r. 
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Narodów. 
Japonja i raport Lyttona. 

GENEWA, (Pat). Rada Ligi Naro- 
dów rozpatrywała na sobotniem swem 

posiedzeniu prośbę rządu japońskiego 
o odroczenie przynajmniej na 6 ty: 

godni od dnia ogłoszenia dyskusji nad 

sprawozdaniem komisji Lyttona. 
Przewodniczący Rady de Valera 

zaproponował uwzględnienie w zasa 

dzie prośby japońskiej z równoczes' 

nem wyrażeniem ubolewania, iż Ja- 

ponja uznała nowe państwo manGiur 

skie i podpisała z niem traktat przed 

Sprawa robót 
GENEWA, (PAT). — Rada Ligi Narodów 

przyjęła raport i rezolucję w sprawie robót 

publicznych. Postanowiono przekazać wyn: 

ki prac komisji studjów nad: robotami publi 

cznemi komisji eksportów, powołanej dla 

przygotowania światowej konfeern gospo 

darczej, dla ewentualnego włączenia tego 

zagadnienia do porządku dziennego konfe 

rencji. Pozatem raport został przekazany tak 

że Zgromadzeniu Ligi. W. dyskusji nad tą 

sprawą minister Zaleski stwierdził, że wohee 

      

dyskusją nad sprawozdaniem Lytto- 

na. 
GENEWA, (Pat). Rada Ligi Naro- 

dów, po dłuższej dyskusji, w czasie 

której ostro atakował delegat chiński 

uwzględniła żądanie Japonji pozosta 

wienia jej 4 tygodni na przestudjowa- 

nie raportu Lyttona oraz 2 tygodnie 
na przysłanie z Japonji specjalnego 

delegata z instrukcjami, Jako datę 

końcową ustalono 14 listopada r. b. 

publicznych. 
zakończenia prac komisji nad robotami pub 

licznemi i zalecenia przezeń szeregu projek 

tów do międzynarodowego sfinansowania, 1.a 

ć się moż 
   

leży przejść do nowego etapu i z 

liwością praktycznej realizacji przyjętych pro 

jektów. Wlielkie roboty publiczne daniem 

rządu polskiego — winny stanowić jeden z 

najważniejszych czynników rekonstrukcji fi 

nansowej i gospodarczej Europy, a w szcze 

gólności Europy Środkowej i Wschodniej. 

     

Z Niemcami czy bez? 
Litwinow pośrednikiem. 

BERLIN, (Pat). Biuro Conti dono 

si, że w czasie wczorajszej rozmowy 

między ministrami Simonem j Neu: 
rathem omawiany był problem noz” 

brojenia z uwzględnieniem niemiec: 

kich postulatów równouprawnienia. 

Obie strony powstrzymały się od kon 

kretnych propozycyj. Również nie 
omówiono terminu następnego spot 

kania. Taktyka ministra Neuratha o- 
granicza się do oczekiwania. 

Minister oświadczył koresponden 

tom prasy niemieckiej, że rząd nie 

miecki po nieudałych próbach w Ра- 

ryżu musi czekać, dopóki inne mocar 
stwa nie zwrócą się do niego. 

W związku z tem interesujący jest 

fakt, że Litwinow na posiedzeniu pre 

zydjum konferenejj oświadczył, iż 

Niemcy wezmą udział w obradach, o 

ile prezydjum uchwali redukcję zbro 

jeń o jedną trzecią, W Berlinie mini: 

ster Neurath konferował z Litwino- 

„wem. Przypuszczać należy, że Niem- 

cy, zdając sobie sprawę ze swej izola* 

cji, użyli Litwinowa jako pośrednika 

dla utorowania sobie drogi do pow” 

rotu. и 

Żądania niemieckie nie będą dyskutowane. 
GENEWA, (PAT). — W ciągu soboty po 

południu nie było żadnych posiedzeń i spot 
   

kania polityczne były nieliczne. Większe za 

interesowanie wzbudziła wizyta niemieckie 

go ministra spraw zagranicznych v. Neurat 

ha u przewodniczącego konferencji Hender 

sona. W! kołach niemieckich zapewniają, że 

wizyta miała charakter kortuazyjny. Niemiec 

ki minister pragnął poinformować ' Hender 

sona, dlaczego rząd niemiecki nie odpowie 

dział i nie odpowie na jego listy. 

Posiedzenie prezydjum, konferencji odhę 

  

dzie się w poniedziałek. 

Jak słychać przewodniczący Henderson 

zrezygnował z zamierzenia przedstawienia 

LSI IT EET TESTAI AREK 

4 Wódka potaniała. 
Nowe rozporządzenie ministra skerhu. 

WARSZAWA, (Pat). W „Dzienni- 
ku Ustaw* Nr. 79 z dnia 24 b. m. ogło 
szone zostało rozporządzenie Mini- 

stra Skarbu z dnia 23 września r. b. 

o ustałeniu kosztów własnych, opłaty 
monopolowej oraz ceny sprzedażnej 
spirytusu na cele konsumeyjne oraz 
wyrobów Państwowego Monopolu 
Spirytusowego. 

Cenę sprzedażną, łącznie z opłatą 
monopolową, za jeden litr oczyszezo- 
nego spirytusu 100 procentowego, wy 
danego do naczyń odbiorcy w skła- 
dzie, wyznaczonym przez Państwowy 
Menopel Spirytusowy, rozporządzenie 
ustala na zł. 9, a opłatę monopoicwą 
w obrocie z zagranicą — zł. 7 gr. 10. 
Za spirytus podwójnie Gezyszezony 

dolicza się 20 gr., za luksusowy — 35 

gr. od 1 litra spirytusu 100 procentow. 

Detaliczna cena sprzedażna wy- 

robów monopolowych, łącznie z bu- 

telką, została ustalona jak następuje: 

Wódka czysta zwykła mocy 35 

prce. — 1 litr 4 zł., pół litra 2 zł; gr. 5, 

jedna czwarta litra 1.05 zł.. jedna 

dziesiąta litra 45 gr. 
Wódka czysta zwykła 40 proc, — 

1 litr 4 zł, 55 gr., pół litra 2 zł. 35 gr., 
jedna ezwarta litra — 1.20 zł., jedna 
dziesiąta litra 50 gr. 

Wódka czysta zwykła 45 proc. — 

1 litr 5 zł, 10 gr., pół litra 2 zł, 60 gr., 
jdna ezwarta litra 1.35 zł., jdna dzie” 
siąta litra 55 gr. 

Wódka wyhorowa mocy 40 proc. 
— 1 litr 5 zł. 30 gr.. pół litra 2 zł. 70 

gr., jedna czwarta litra 1.40 gr, 
Wódka wyborowa mocy 45 proc. 

— 1 litr 6 zł, trzy czwarte litra 4 zł. 

50 gr., pół litra 3 zł. 05 gr., jedna 

czwarta litra 1.55 zł 
Wódka luksusowa mocy 45 proe. 

— 1 litr 7 zł. 50 gr., trzy czwarte litra 

5 zł. 65 gr., pół litra 3 zł. 80 gr. 

Cena spirytusu na cele domowe 

Iceznicze: spirytus mocy 90 proc. — 
1 litr 10 zł, 20 gr., pół litra 5 zł. 15 gr., 

jedna dziesiąta litra 1 zł. 10 gr., spiry 
tus mocy 95 proc. — 1 litr 10 zł. 80 gr 
pół litra 5 zł, 40 gr., jedna czwarta №- 
tra 2 zł, 75 gr i jedna dziesiąta litra 
— 1 zł. 15 gr. . 

Powyżej wymienione wyroby mo 
nopolowe, znajdujące się w miejscach 
detalicznej sprzedaży, mogą być w 
ciągu 3 dni od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia sprzedawa 

ne po cenach obecnie obowiązują” 
cych oraz wymienione w ciągu 10 dni 
od tej daty w hurtowniach Państwo” 
wego Monopolu Spirytusowego na od 
powiadającą ich równowartośći ilość 
wyrsohów, oznaczonych zniżoną ceną, 
względnie ze skasowanem  oznacze 
niem ceny. Po upływie powyższego 
terminu _nierozsprzedane względnie 
niezamienione wyroby powinny być 
sprzedawane po cenach, ustałonych 

niniejszem rozporządzeniem. 
ROZPORZĄDZENIE WCHODZI 

W ŻYCIE Z DNIEM 26 WRZEŚNIA. 
EZIO SO DRAW i] 

Dalsze zabiegi © wymianę 
więźniów między Polską 

a Litwą 
Zarząd główny Polskiego Czerwo 

nego Krzyża przesłał Międzynarodo 

wej Lidze Czerwonych Krzyży w Ge 

newie ustaloną ostatnio nową listę 

więźniów Polaków, przebywających 

w więzieniach litewskich, którzy mo 
gliby zostać wymienieni, Jednocześ 
nie Polski Czerwony Krzyż oczekuje 

przedstawienia nowej listy więźniów 

ze strony litewskiej. 
Międzynarodowy Komitet Czerwo 

nego Krzyża, mimo opornego stanowi 

ska władz litewskich, w dalszym cią 

gu zabiegać będzie o sfinalizowanie 

wymiany więźniów politycznych mię 
dzy Polską a Litwą. W sprawie tej 
przeprowadzone będą rozmowy Z 
przedstawicielami Litwy, bawiącymi 
w Genewie na sesji Ligi Narodów. 

memorandum w sprawach politycznych, któ 

reby miało na celu wywołanie dyskusji o żą 

daniach niemieckich i wogóle zrezygnował z 

prywatnej akcji osobistej na rzecz umożliwie 

mia Nimcom powrotu na konferencję rozbro 

jeniową. Można więc przewidywać, że praca 

toczyć się będzie normalnie i że żądania nie 

mieckie nie będą dyskutowane. 

NALEŻNOŚĆ POCZTOWA OPŁACONA RYCZAŁTEM. 

Organ watykański o sprawie 
rozbrojenia. 

L*Osservatore Romano 18. 9., zamieszcza 

artykuł rozpatrujący z punktu widzenia Sto 

licy Apostolskiej problem rozbrojeniowy. — 

Dziennik ten jest zdania, że w ostatnich oś 

wiadczeniach międzynarodowych w tej ma 

terji, a mianowicie niemieckich, francuskich 

i włoskich, wszędzie znajduje się coś z poli 

tyki Watykanu, który korzystał zawsze ze 

sposobności, ażeby zabierać głos w tych spra 

wach, wypowiadając cały swój program w 

trzech punktach ściśle z sobą związanych: 

zwycięstwo prawa, rozbrojenie, arbitraż, — 

Dziennik przypomina słynną notę z dnia 1 

sierpnia 1917 roku Benedykta XV do stron 

wojujących. 

„O. R.* podkreśla następnie te punkty oś 

wiadczeń niemieckich, francuskich i włos 

kich, które zbiegają się z celami Watykanu. 
Dziennik pisze z wielkiem uznaniem o od 

powiedzi francuskiej, która jakgdyby paraf 

razuje w sposób umiarkowany i szlachetny 

notę Benedykta XV. Wi d. c. „O. R.* zazna 

cza, że już w końcu sierpnia podkreślił za 

sługi noty Benedykta XV, gdyż idee i myśli 

w niej zawarte. są w dalszym ciągu żywotne 

i trwałe, a mianowicie: zastąpienie siły przez 

prawo, rozbrojenie i arbitraż 

Kto będzie następcą 
hr. Graviny? 

GENEWA, (PAT). — W! genewskich kołach 

politycznych omawiana jest obecnie kwestja, 

kto będzie powołany przez Radę Ligi Naro 

dów na stanowisko wysokiego komisarza Li 

gi w Gdańsku, opróżnione wskutek śmierci 

hr. Graviny. Jak się zdaje, umacnia się ten 

dencja powołania na stanowisko wysokiego 

komisarza osobistości narodowości  angiel 

skiej. 
Kwestja ta będzie rozpatrywana i rozstrzy 

gnięta w początkach października. 

Marynarze polscy w Maroku. 

CASABLANCA, (PAT). — 8—dniowy po 

byt „Iskry“ w Casablanca zaznaczył się ca 

łym szeregiem przyjęć i uroczystości Ofiee 

rowie i podchorąży marynarki polskiej po 
dejmowani byli bardzo serdecznie. 

Prasa miejscowa podawała na naczelnem 

miejscu obszerne artykuły o flicie polskiej, 

o dostępie Polski do morza, o Pemorzu pol 

skiem oraz © amerykańskiem tempie rozwo 
ju Gdyni. Dowódca „Iskry“ komandor de 
Wialden odznaczony został w czasie pobyiu 

w Maroku kómandorją orderu sułtańskiego 

Quissam Alaont. 
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o JUŻ CZAS ZAOPATRZYĆ SIĘ NA SEZON: 

OSTATNIE NOWOŚCI W 
WEŁNACH SUKNIOWYCH 1 OKRYCIOWYCH, 

WEŁNACH I FLANELACH SZLAFROKOWYCH, 

OKRYCIACH JESIENNYCH I ZIMOWYCH, 

KAPELUSZACH I BERETACH DAMSKICH, 

SWETRACH I PULOVERACH DAMSKICH 1 MĘSKICH, 

BIELIŹNIE DZIENNEJ I NOCNEJ, 

GALANTERJI DAMSKIEJ I MĘSKIEJ, 

SZALACH WEŁNIANYCH I-JEDWABNYCH it p. 

PO NISKICH CENACH I W DUŻYM WYBORZE 
W FIRMIE 

B-cia Jabłkowscy Sp. Akc. 
WILNO — MICKIEWICZA 18. 

NASZE REKLAMOWE ARTYKUŁY: 

DLA PANI PIĘKNA SUKNIA WEŁNIANA WIZYTOWA — ZŁ. 34— 

PANA GARNITUR WIZYTOWY I DO PRACY 2 

PALTO JESIENNE — 

60— 
ощ 

HEHET WYSYŁAMY TOWARY DO Z. S. R. R. (ROSJA). SEEEEM 

DUDUDPEDUDEDENA PEDCWOD WED CPEDUDEDODODEPEDGDEDEDEDEDEDE 

Nowy rząd 
STOKHOLM, (Pat). Ukonstytuo- 

wał się nowy rząd, złożony z przedsta 
wicieli partji socjal-demokratycznej. 

w Szwecji. 
Prezesem Rady ministrów zostął Han 
Sson. 

Złagodzenie konfliktu 
pomiędzy rządem a Reichstagiem. 

BERLIN, (Pat). Gabinet Rzeszy 

zgodził się, ażeby kanclerz v. Papen, 

ministrowie Gayl i Neurath oraz sekre 

tarz stanu Planck stawili się na posie 

dzenie komisji dla ochrony praw par 

lementu celem udzielenia wyjaśnień 
w sprawie ostatniego posiedzenia Re- 

ichstagu. Gabinet zaznacza, że nie 

zmienił swego stanowiska w sprawie 

Tajemnicze 
PARYŻ, (PAT). — Były oficer marynarki 

tureekiej Hikmet Bey, ożeniony niedawno 
z wdową po marszałku dworu ostatniego suł 
tana, przybył w zeszłym roku na wiosnę z 
Konstyntanopolu do Paryża celem cbjęcia 
w posiadanie wielkiego spadku. 

19 maja br. opuścił on hotel, w którym 
zamieszkiwał, oznajmiając, iż udaje się na 
kilka dni do Lozanny, wezwany przez jedne 
go ze swych bliskich krewnych, byłego am 
basadora Turcji w Berlinie kuzyna króla egi 
pskiego Fauda, dla przedyskutowania spra 
wy spadkowej. Następnego dnia widziane 
Hikmet — Bey'a w Laroche, gdzie zatrzymał 

się w jednym z hoteli. Poczynając jednak 

  

  

udziału przedstawicieli rządu w po” 

siedzeniu komisji parlamentarnej. 

Dopóki prezydent Reichstagu nie oś" 

wiadczy, że głosowanie parlamentu w 

sprawie votum nieufności było niewa 
żne, przedstawiciele rządu Rzeszy nie 

wezmą udziału w naradach komisji 
parlamentarnej, 

s ° 

zaginiecie. 
od 20 maja ginie po nim wszelki ślad, W 

kilka dni później waliza jego została odes 

łana do hotelu w Paryżu. 
Hikmet — Bey miał przy sobie znaczną 

sumę pieniędzy. Nie wiadomo, czy stał się 

on ofiarą złoczyńców, którzy pragnęli zagac 

nąć posiadaną przezeń gotówkę, czy też osób 

które miały w tem interes, by go zgładzić ze 

świata, Wi każdym bądź razie niema mowy 

— według komunikatu policjj — 0 samo 

kójstwie. Bliscy krewzi zaginionego w ciągu 

kilku miesięcy nie donosili o tajemniczem 

zaginięciu. Dopiero w ostatnich dniach kon 

sulat turecki zwrócił się do policji berliń 

skiej z prośbą o wszczęcie poszukiwań, 

  

Cena 15 areszy 
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Lakoniczny dziennik 
ekonomisty. 

Polska jest krajem rolniczym. Stąd oczy 
wista konsekwencja: by zwalczyć kryzys — 

trzeba pamiętać o wsi. A na wsi jest bardza 
kiepsko. Prosty rachunek wykazuje, że pre 
dukcja rolna prawie wcale się nie opłaca — 
jest produkcją defieytową. Świadczą o tem 
„wymownie* rzesze komorników licytują 
cych nasze niewypłacalne gospodarstwa wiej 
skie Gierpliwi rolnicy milczeli długo. Wresz 
cie musieli słusznie zażądać „dajcie nam tyle 

za naszą pracę, żeby się opłacała*. Gorętsi 
z pośród nich chwycili kołki i kłonice du 
ręki i natychmiast chcieli „podnosić* ceny, 
wywracając do rowu wozy innych chłopów, 
aby nie dopuścić dowozu produktów do mia 
sta i w-ten sposób zmusić miasto, by drożej 
płaciło (strajk podwarszawski). Bardziej spo 
kojni zgodzili się z dyrektorem Instytutu Ba 
dania Konjunktur prof. Lipińskim, że — ze 
wzgłędu na sytuację międzynarodową —ohee 
nie mie uda się podnieść een. Ale — należy 
obniżyć ceny artykułów przemysłowych, któ 
re rolnicy nabywają rocznie na sumę 1 mil 
jarda złotych. Jednocześnie spostrzeżono, że 
1928 — ceny produktów rolniczych spadły e 

aś produktów przemysłowych, 
artelizowanych nietylko nie spad 

6 się podniosły. 
Rczgoerzała „ncżycówa* walka. Na pierw 

szy ogień poszły kartele (nie kartaczej. To 
jest korsarstwo, rozbójniectwo! — wołali rał 
riey. Gdy eała Polska stęża się i zaciska 
pasa, by nie dać się kryzysowi — egoistyczni 
kartelowcy bezkarnie łupią z rolnika. 

— Co jest? — odrzekli na to dyrektorzy 
— wszem zarabiamy, czemu nie? — może 
my nawet obniżyć ceny, ale co będzie z mo 
nopolem, którego wspólnie używamy, z la 
rytami kolejowemi i pocztowemi, ze stopą 
procentową Banku Polskiego, ze świadcze 
niami społecznemi i podatkami, które nas 
bolą; ze sztywnością płac robotniczych, któ 
re nas dłayią? Jeżeli obniżycie te wszystkie 

koszta, zostawicie nam takie same, jak do 
tąd zyski — to my się też zgodzimy coś 
obniżyć, 

! Przerywamy tę „dyskusję“, zaznaczając, 
że walka trwa i że powrócimy do niej nie 

   

      

- bawem. 

Jak dzielnie, a właściwie niepodzielnie, 
ją kartele, świadczyć o tem może eb 

użek z przed paru laty. Włłatach 1925 i 26 
kilogram drożdży w sprzedaży kosztował w 
Polsce około 1 zł. 90 gr. Zaledwie zorgani 
zował się kartel drożdżowy — cena drożdży 
podniosła się kilkakrotnie i osiągnęła 4 zł. 
20 gr. za kilo. Potem dopiero ustalono cenę 
na 3 zł. 85 gr. Jak wkrótce przekonamy się 

    

— nietylko cena drożdży — dzięki karte 
lom — podniosła się jak na drożdżach. 

* * ® 

i Ceraz mniej kupuje się artykułów skarte 
lizowanych i monopolowych. Świadczy to o 
zmniejszającej się zdolności nabywczej kon 
sumenta. Żeby tę zdolność nabywczą zwięk 

, trzeba albo go wzbogacić, albo obni 
żyć ceny. Oczywiście w naszych stosunkach 
można narazie mówić tylko o obniżeniu cen. 

Sygnałem ostrzegawczym przed ewentuał 
ną zwyżką są następujące dane: 

W pierwszych 7 miesięcach r. b. zbyt wę 
gla wyniósł 8,4 miljonów ton (w powyższym 
okresie 1931 r. — 10,1 milj. ton), eemenż — 
214,7 tys. (318,4 tys. ton), nafta — 43,4 tys. 
ton (52,2 tys ton), eukier — 174,3 tys, ton 
(191,8 tys. ton), drożdże — 47,6 tys. — kwin 
tali (50,2 tys. kw.), tytoń — 326,2 tys. zi. 
(376,8 tys. zł), spiryrytus 12,205 tys litrów 
100 proc. (16,183 tys. litrów), sól jadałna — 
149,3 „tys ton (153,4 tys. ton), wreszcie za 
pałki 58,108 skrzyń po 500 pudełek (61027 
skrzyń). : 

    

    
   

    

оао 

W najbliższym „Dzienniku Ustaw'*: ukaże 
rozporządzenie ministra spraw wewnętrz 

-h, które pozwoli wojewodom regulować 
każdorazowo musiliby wojewodowłe uzy. 
ceny węgla, nafty, żelaza i owsa, Oczywiście 
skiwać zezwolenie ministra spraw wewnętrz 
nych. 

się     
  

  

B 

„Na rynkach šwiatowych nafta podrožeje. 
Spodziewač się tego kaže trzecia międzynaro 
dowa konferencja naftowa, która odbywa s'ę 
obecnie w Paryżu. Inicjatywa tych konferen 
cyj wyszła od grupy amerykańskiej „Stam 
dard Oil“, do której przyłączyły się grupy 
holenderskie i angielskie: „Royal Duteh“ i 
Anglo Persian“. Obecnie przyłączy się Ra 

mūnja, która w wytwórczości šwialowej naf 
ly zajmuje trzecie miejsce. Wi ten sposób 
RAR kn wytwórczości sowieckiej, pra 
wie cała wytwórczość naftow: jów kawce ć naftowa będzie w jed 

  
  

* * 

Kryzys. gospodarezy wciąż się wzmaga 
Bezrobotni liczą się już na miljony. Nawet 
urzędowe staty: i różnych państw wystar 

ą. by stwierdzi ciągłe zwiększanie się ilo 
„ędzarzy wyrzucanych na bruk. 
Tymezasi m z Amsterdamu donoszą, że 

ostatnio dał się zauważyć zwiększony popyt 
na brylanty. Ceny wzrosły o 20 proc. W szli 

   

    

fierniach amsterdamskich pracuje obecnie około 7000 robotników. sa 
г Debrze będzie — brylantów nie zabrak 

nie. Czang. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
DEWIZY: Londyn 30,95 — 30,78, Now: York 8,92 — 8,90. Paryż 34,97 — 34,88, -— 

Szwajcarja 172,15 — 171,72. Berlin 212,30. 
Tendancja niejednolita. . 

AKCJE: Bank Polski 90 — 90 į pół Li 

    

LEKARZ-DENTYSTA 
| WILKOMIRSKI 

przeprowadził się z ulicy Wielkiej 19 
na Hetmańską 2, m. 3 

Dr. med. EM. CHOLEM 
: Urolog. 
Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

Jagiellońska 8, tel. 10-63. 
Przyjmuje 12—2 i 5—7. 
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W siedemdziesiątą rocznicę NOŽYCAMI PRZEZ PRASE. 
zgonu Wiadystawa Syrokomli. 

Wrzesien, to miesiąc Syrokomli: 
dnie 3 i 17 to przełomowe chwile w 
życiu rodziny Kondratowiczów. 17 
września był dla niej dniem żywej ra 
dości, gdy właśnie w Smolhowie, na 

pograniczu powiatów słuckiego i bo- 
rysowskiego, przyszedł na świat w r. 
1823 Ludwik Kondratowicz, przyszła 
chluba pismiennictwa narodowego, 
znów 3 tego miesiąca w r. 1862 skonał 
grając na lirze wsławiony już w litera 
turze pięknej autor „„Dęboroga”, „Sta 
rych wrót”, „Lirnika wioskowego*, 
„Śmierci słowika”... Był to więe dzień 

żałoby dla roŻciny i społeczeństwa 
polskiego. 

    

Pierwsze gniazdka naszego šuiewa 
ka uwite były gdzieś tam het nad 
Niemnem, przedzgonne zaś pod wi- 
leńskiej Borejkowszcżzyźnie, tudzież 
w naszem mieście. Przed siedemdzie 
sięcioma laty w kamieniczce Bobia 
tyńskich pod białym Królewskim mły 
nem „pękło to gardziołko słowicze* 
zaś malownicze wzgórze na cmenta 
rzu Rossa pochłonęło zwłokj uwielbia 
nego naszego Władysława Syrokomli 
— i grób jego był pierwszym na tej, 
nazwanej potem, Górce literackiej, 
gdzie stopniowo usypywano potem 
mogiły Adamowi Jocherowi Mikołajo 
yi Malinowskiemu, Eust. hr. Tysz- 
kiewiczowi i wreszcie żonie jego z 
Mitraszewskich Paulinie, zgasłej w 
trzydzieści trzy lata po śmierci męża 

  

Trzydzieście pięć lat po zgonie po 
ety, mianowicie w r. 1897 staraniem 

kilku 'entuzjastycznych wielbicieli ta 
lentu Syrokomli, wmurowana została 
tablica pamiątkowa w tym domu, 
przy dzisiejszej ulicy Królewskiej, 
gdzie dokonał przedwcześnie swego 
żywota Ludwik Kondratow4z. Byla 
ta tablica marmurowa wówczas umie 
szczona w tym pokoju gdzie umarł 
poeta, zaś przed kilkoma laty przenie 
siono tę pamiątkę na ścianę zewnętrz 
ną kamienicy, nad wejściem do bra 
my. ! 

W r. 1897, tym pamiętnym dla 
Wilna, zwłaszcza dla jego działaczy 
oświatowych, (pierwsza wystawa 
dzieł sztuki w maju potem „Wian- 
ki w czerwcu, następnie ,„„Zaduszki* 
w listopadzie z pierwszem oświetla 
niem mogił na cmentarzach wileń- 
skich) uczczono pamięć autora ,„„Mar 
giera” i „Kaspra Karlińskiego* w 
Borejkowszczyźnie, dzierżawionej 
swego czasu przez Ludwika Kondra 
towicza, przez ustawienie ozdobnego 
kamiennego stołu przed domem w 
tem mianowicie miejscu, gdzie poeta 
zwykł był pisywać, 

Ów stół z wykutą na nim lirą į oko 
ficznościowemi napisami zastąpił wła 
śnie dawny prymitywny stół Syroko 
mli, składający się z kamienia żarno 
wego wbitego na pion drewniany. Ka 
mień ten niestety, jako rozłamany 

i yć utylitarnie komu. 

  

   

W samem Wilnie, tyle zawsze po 

pularnego a umiłowanego Lirnika 
przypominają przedewszystkiem grób 
jego na Rossie, z nader skromną pły 
tą na nim, ufundowaną niegdyś przez 
wdowę po poecie, z rzewnym, umiesz 
czonym na niej wierszu: 

„Cześć Twej pamięci Lirniku 
wioskowy, 

Twym piosnkom wieczna niech 
będzie cześć! 

Ty w naszych sercach pomnik 
wiekowy, 

Trwalszy nad granit umiałeś 
wznieść”, 

oraz piękny, z bronzu ulany pomnik 
podług modelu profesora Piusa We 
lońskiego, a umieszczony w kościele 
św. Jana. 

  

Co prawda jest już upatrzone miej 
sce w ogrodzie Zamkowym, zwanym 
Cielętnikiem, gdzie nawet przygotowa 
ne są fundamenta pod pomnik publi 
czny dla wielkiego naszego pieśniarza 
który życia dokonał w pobliskiej ka 
mienicy a nawet w pomienionem miej 
scu już był ustawiony model piedesta 
łu z wielkim biustem u szczytu, jako 
mającemi stanowić monument dla 
Władysława Syrokomli, skomponowa 
ny przez młodego artystę rzeźbiarza, 
Rafała Jachimowicza. Lecz, że sekcja 
ariystyczna Komtetu budowy pomni- 
ka nie zaakceptowała rzeczonego pro 
jektu, jako niezbyt udatnej całości, 
więc sprawa uczczenia przez Wilno 
Lud. Kondratowicza, odpowiednim po 
mnikiem, utknęła na martwym punk 
cie. Wracając na Górke iteracką chcie 
libyśmy przedewszystkiem zapytać u 
tych ludz; starszego pokolenia, którcy 
przechowali tradycję wspomnień o 
Syrokomli, a jak w danym razie do 
tyczących Jego pomnika z wierszem: 
kto zacz mógł być autorem jego, ów 
autor podpisany K. M. Z.? Jak dotąd 
przynajmniej, wszyscy tu w Wilnie 
gubimy się w odmysłach. 

   

A teraz co do projektowanego 
przyozdobienia mogiły poety nabrob 
kiem okazalszym, mniemamy, że ową 

płytę pamiątkową należałoby zacho 
wać taką jaką jest obecnie tylko ująć 
ją.w ramy monumentalne architekto 
piczne i uzupełn. biustem bronzowym 
poety u szczytu. Oczywista, że lirka 
z białego marmuru, rzekomo stano 
wiąca upiększenie obecnego nagrob 
ka, powinna powędrować do zbiorów 
muzealnych wileńskiego T—wa Przy 
jaciół Nauk, gdzie się już znajduje ma 
ła, ale ciekawa grupka przedmiotów, 
związanych z osobą naszego „Lirni 
ka“. 

Na wspomnianej Górce Rossy, o 
bok nagrobka Ludwika Kondratowi 
cza, wznoszą się i nieco okazalsze po 
mniki na mogiłach jego żony, Pauliny 
oraz siótr rodzonych poety; Elżbiety 
Rajeckiej i Kamilli Kondratowiczów 
ny, tudzież córki Rajeckiej Aldony, 
znanej z ideowej konspiracyjnej pra 
cy nauczycielskiej. Spoczywający tuż 
syn L. Kondratowicza ś. p. Włady 
sław nie posada jeszcze nagrobka, ma 
jącego już w najbliższej przyszłości 
stanąć sumptem jego córki p. Ludwi 
ki Bylińskiej, ostatniej z ordu Kon 
dratowiczów. 

    

Okolicznościowo musimy nad 
mienić z ukontentowaniem, że w tych 

dniach nastąpiła na rzeczonej Górce 
literackiej taka oto pożądana meta 
morfoza, Płyta namogilna Mikołaja 
Malinowskiego, która jako stanowią 
ca linję poprzeczną przed terenem na 
grobków  Kondratowiczowskich, za 
mykała poniekąd łatwy dostęp do gra 
bu poety, została sytuacyjnie i kon 
strukcyjnie zmieniona, gdyż obecnie 
ustawiono ją równolegle z nowym są 
siednim nagrobkiem š. p. J. Jaguczan 
skiej, przyjaciółki ś. p. Pauliny Kon 
dratowiczowej, z którą w r. 1963 dzie 
liła więzienie, 

Podobnież i nagrobek Eust. hr. Ty 
szkiewicza został przestawiony i to w 
ten sposób mianowicie, że strona je 
go frontowa widzialną jest od strony 

  

drogi idącej wzdłuż pomienionego 
wzgórza. 

Diaułos. 

KAPELUSZE 
czapki. berety 1.50 
Najwyższe gatunki 

E. MIESZKOWSKI 
Wilno, Mickiewicza 22 

OS       

  

PALCEM W BUCIE. 
Precz z kryzysem.—Jesień w Kownie. —Kiika uwag o żywotności resy polskiej 

w Litwie.—Figiei djabelski.—Aktualne drobiazgi. 

Kowno, 10. IX. 1932. 
Gdy się wciąż słyszy narzekania na 

przesilenie i ciężkie warunki żywota 
doczesnego, mimowolj nasuwa się py 
tanie — czy też ludzie nie za wiele wy 
magają od życia? 

Mówią — kryzys. No, tak, niewąt 
pliwie — kryzys, ale tu nie zawadzi 
również przypomnieć słowa Wieszcza 
— „Zginęło wiele, pozostały krocie * 
Bo i pocóż, sobie psuć wątrobę i żo 
łądkować się zanadto? 

Pogoda piękna. Zdrowie dopisuje. 
Wigor w kościach jest. Obiady niedro 
gie. I pozostały jeszcze — miłość, mu 
zyka, słowiki ij tyle pięknych rzeczy 
na świecie. A wyszedłszy na ulicę mo 
żna nawet czasem dostrzec rozrado 
wane oblicza j usłyszeć śmiech pus- 
ty z niczego! Pocóż więc sobie krew 
psuć po próżnicy, rozmyślać o ak 
cjach, funtach i o Kreugerze? 

Bezrobocie? No tak, owszem — 

jest i'to. Ale czyż niema na to żadnej 
rady? Tyle dworów nie wie co począć 
z produktami spożywczemi i in. zie- 
miopłodami, których cena spada 
wciąż na rynkach karjowych i zagra 
nicznych! Wobec tego proponuję za 
łożyć falanstery dla inteligencji bezro 
botnej, dla zredukowanych urzędni 
ków, oficerów, stenotypistek i in. Coś 

(w rodzaju „kuźnie* Lutosławskiego, 
lub jeszcze lepiej — poszukać wzoru 
w „Dekameronie*. 

Pomyślcie, jakby było wesoło i kro 
tofilnie! Oto, grono zredukowanych - 
urzędników kolejowych zasiada w cie 

niu lip do stołu zastawionego zsia 
dłem mlekiem i kartoflami. Każdy 
pokolei opowiadałby o swych podró: 
żach i przygodach zabawnych, a ile 
z tego byłoby śmiechu i uciechy? Przy 
innym znów stole pod rozłożystemi 
dębami (na których kwilą sowy) — kil 
kunastu emerytowanych profesorów 
toczy uczone dysputy nad hypotezą 
o lodzie kosmicznym, o teorji relaty 
wizmu, o gatunku trucizny, którą nie 
otruto Mickiewicza i t. p. Owdzie, pod 
szumiącemj brzozami, inwalidzi — 
oficerowie opowiadaliby sobie różne 
podkasane anegdoty, a pośród tego 
towarzystwa krążyłyby przepasane 
fartuszkamj nadobnie uśmiechnięte i 
zalotne ex—biuralistki i ex—ekspe 
djentki roznoszące w wielkich baljach 
dymiące kartofle w mundurach. Czy 
nie raj? I kto broni wstępu do takie 
go raju? — Brak pomysłowości, dow 
cipu, poczucia humoru i wogóle hypo 
chondrja i śledziennictwo w 9 miesią 
cu. 

A sport? Tyle nowych gałęzi spor 
tu można zainicjować? Np. wyścigi na 
Zamkową Górę. Kto prędzej! A na 
samym szczycie, jako nagroda dla 
zwycięzców, co kto woli — boski po 
calunek „Miss... Wilno“, pudelko pa 
pierosów, smaczny befsztyk z chrza 
nem, lub służbówka „Wyborowej*. 
Czy nie dość? Bo i poco tak wiele wy 
magać od życia? 

* * * 

Przy wspomnieniu o Wilnie siłą 
rzeczy nasunęło mi się na myśl Kow 

    

Von Papen — „ostatni wysiłek 
kapitalizmu niemieckiego. 

„Czas* pisze pod tym tytułem o 
znaczeniu rządowego projektu reor- 
ganizacji Niemiec, 

„Antykapitalizm — to Niemcy Hitlera, so 
cjalizmu, komunizmu, w skromnym tylko sto 
pniu i tylko tam, gdzie Centrum — to robot 
nicy — to także Niemcy Centrum. Południe 

to y wyr ie prokapitalistycznej 
K ji ludowej (ktzra się ostatnio 

odcina wyraźnie od polityki Centrum), to 
Niemcy  prokapitalistycznego, chłopsko zie 
miańskiego skrzydła Centrum, to Niemcy, w 
których resztki burżuazyjnego ośrodka (de 
mokracji Partja Ludowa) utrzymali najwię 
cej z swoich wpływów. 

   

Ta reforma Rzeszy którą już faktycznie 
v. Papen przeprowadza, i którą chce ustrojo 
wo utrwalić — to parcelacja Prus, które są 
pizeżarte antykapitalizmem, uwolnienie od 
socjalizującego nacisku tych prowincyj prus 
kich (Nadrenja „grossbauerów*), które jesz 
cze „antykapitalistycznej tęskoncie* nie uleg 
ły, — podporządkowanie prowincyj pruskich 
„prezydjalnemu*, a więc prokapitalistyczne 
mu rządowi Rzeszy, a równocześnie wzmoc 
nienie samodzielności tych krajów Rzeszy, 
które są ostoją kapitalizmu — Niemiec połud 
niowych. Nowy federalizm niemiecki może 
być narzędziem w walce przeciw antykapita 
lizmowi“. 

Antykapitalistyczne są dziś 
Niemcy antypapenowskie. Zanosi się 
na to, że wszelkie dawne, często inne 
kasła pójdą w kąt, a obozy zdeklarują 
się za i przeciw kapitailzmowi, Zna- 
mienne jest przedwyborcze przemó- 
wienie Strassera, który twierdzi, że 

chociaż partja straci materjalnie (ew. 
odwrót finansujących przemysłow* 
ców), to jednak należy wrócić do ha- 
seł socjalnych i rewolucyjnej posta- 
wy. Tą w gruncie niepoważna zmiana 
dekoracyj może jednak wywołać wy- 
padki dla obu stron nieoczekiwane. 

całe 

  

     

To samo w Szwecji. 

„I. K. G.* przynosi w koresponden 
cji ze Sztokholmu: 

„Kampanja wyborcza do parlamentu, któ 

ra w tym roku była niezwykle zaciętą i na 
miętną, wskutek afery Kreugera, dewaluacji, 
bezrobocia, kryzysu gospodarczego i innych 
objawów społecznych — jest już skończona 
Największy sukces odnieśli socjaliści, którzy 
zdobyli 3 mandaty ponad liczbę posłów w do 
tychczasowym parlamencie. 

Jeśli przyjąć pod uwagę cały kompleks 
wypadków. jaki od dwóch lat spada na Szwe 
cję, to nie trzeba się wcale dziwić tej zmianie 
w psychice mas, które odwróciły się od wo 
dzów przemysłu i finansów, sęukając innych 
dróg i wyjścia z przykrej sytuacji. 

Podobnie jak w Sztokholmie, rezultat wy 
borów jest niepomyślnym dla „partii burżu 
azyjnej“ t. zw. centrowców oraz Zw. włoś 
ciańskiego, także w okręgach nawskroś prze 
mysłowych (na północy i zachodzie — prze 
mysł papierniczy oraz metalurgiczny". 

Rzecz jasna, że nie trzeba się te- 
mu dziwić. Wiele społeczeństw ргхе- 
żywa dziś to, co hitlerowiec Strasser 
nazywa „uczuciem antykapitalistycz- 

    

nem“. I jest w naszej mierze kwe- 
siją przypadku przy jakich okolicz 
nościach w jakiej formie te uczucia 
się wyładują. W każdym razie bezna- 
dziejne jest sądzić że wszystko „bę- 
dzie jak było. 

Likwiducja sklepiku tytoniowego. 

„Gazeta Poranna* pisze o aktual- 

  

nej dziś sprawie powolnej likwidacji 

„trafikt* — sklepiku, gdzie można 

  

było dostać tytoń, papier listowy, 
znaczek stemplowy i t. p. Sklep taki 
z racji swej uniwersalności b. popu- 
larny ongiś nieźle prosperował. Obec- 
nie przekazanie sprzedaży znaczków 
sądom., obniżenie rabatu znaczków 
pocztowych, stemplowanie zapalni- 
czek, wreszcie sklepik; szkolne i kio- 
ski odbierają prawie całkowicie moż- 
ność utrzymania się, 

  

  

   „..Podcięto zupełnie byt nie. 
langi podatników i zbiedzonych ż ci ro 
dzin, ludzi pracy i fachowców. Jest to proh 
lem nietylko materjalny, ale i moralny, roz 
wiązania którego podjąć się winny miarodaj 
ne czyninki jaknajrychlej i jaknajskuteczniej 
Pamiętać przytem należy, że każda trafika 

"poza sprzedawcą i jego rodziną utrzymuje 
również koncesjonarjusza, z reguły osobę za 
służoną i niezdolną do pracy”. 

    

  

  

Rozbudowa sklepów monopolo- 
wych skończy z trafikami całkowicie. 
Są one jeszcze jednym odcinkiem go- 
spodarczym, który pada ofiarą doko* 
nywujących się przemian. jim. 

EPOKA H40000490000 009400 000000009000% 

20-go września zostały otwarte 

KURSY HANDLOWE 
Juljana Sternberga : 
w Wilnie, ulica Jagiellońska 3 

Sekretarjat przyjmuje jeszcze kandy- 

datów do 1-go pażdziernika od godz. 

17-ej do 2l-ej, 

zamknięta. 

poczem lista będzie 

400000 

  

Z Rosji Sowieckiej. 
Turyści zagraniczni i dziennikarze 

opuszczają protestacyjnie Rosję sow. 

W dniu wczorajszym Rosję Sowiecką opu 

ściło 5 turystów — literatów zagranicznych 
oraz dziennikarz angielski, którzy będąc na 
terenie Rosji Sowieckiej interesowali się ży 
ciem spcełecznem, politycznem, oświatowem i 
sprawami rcbotniczo — włościańskiemi i swo 
je sposirzeżenia netowali skrzętnie, celem 

wydar Gdpcwiednich dzieł i studjów o 
wsuółezesnej Rosji Czerwonej, 

    

Ponieważ dwem turystem — Hteratom 
władze scwieckie z niezrozumiałych powo 
dów cdebrażiy prawo pobytu w Rosji, pozos 
tali koledzy salidarnie opuścili niegościnne 

  

pregi Sowietów 

  

Najobszerniejszy gmach na świecie. 

  

„Merchandise Mart* Chicago mieści całe 
miasto składów towa ych pod jednym da 

no. Bowiem zamierzam się zwierzyć 
kochanym czytelnikom z wielkiego 
trapiącego mię już od dłuższego czasu 
niepokoju: Pomyślcie, pomyślcie — 
ja już nie wiem. czy jestem Wilniani 
nem czy też Kowieńczukiem?! 

W Wilnie mieszkałem kilka lat, 
ale i w Kownie również Kowno znam 
jak swą kieszeń (co wcale nie ozna 
cza, że jest puste) ael i gród Gedymi- 
na też, W Wilnie mam wielu znajo 
mych, ale i w Kownie niemało, Wil 
no jest piękne, ale i Kowno niebrzyd 
kie! I jak to rozstrzygnąć? 

Wilno posiada prześliczne kościo 
ły ; zabytkowe gmachy, których Kow 
no ma łak niewiele, ale wzamian za 
to — jakież urocze są okolice Kowna! 
Jakiż rozmach i przepych Jaśnie Wiel 
możnej Natury. Wszystko to, rozległe 
przestrzenne i mocne, na'miarę olbrzy 
mów zakrojone, podczas gdy wdzię 
czne, piaszczyste j słodko rozmarzo 
ne okolice Wilna są jakgdyby minja 
turą cyklopowych urwisk i jarów nie 
meńskich. Kowno ma kopiec Napole 
ona; zawiłe pętle i łachy piaszczyste 
dwu wielkich rzek i szmaragdową 
Fredę: smętne sosnowe i sołdackie 
Szańce; gliniaste kanjony, nad stru 
mieniem Jesia (skąd ta nazwa? stoso 
wniej byłoby — „pije się*), a na krę 
tych brzegach tej rzeczki — jeżyny, 
jeżyny, masę jeżyn! Właśnie teraz doj 
rzewają. S 

Bezsprzecznie najwięcej uroku na 
dają okolicom Kowna stare rosyjskie 
forty. Właśnie dzięki temu, że miasto 
nasze było niegdyś niepoślednią twier 
dzą, otoczone jest ono zewsząd wspa 
niałemi szosami, wysadzonemi wiecz 

nie szemrzącemi olbrzymiemi. topola 
mi, żywymj świadkami salonowych in 

chem. Jesi to najobszerniejszy gmach na 
świecie, 

tryg i łapownictwa kamaryli dworu 
s—t petersburskiego. A same forty — 
to mocne cementowo—betonowe po 

szarpane zwały, patrzące się murami 
kazamat, otoczone  zdradzieckiemi 
fosami  wpełnionemj spleśniałą i 

zgniłą zieloną wodą; najeżone ра- 
zurami sprytnych „baterejek*, blin- 
daży i oślizgłych schronów. Jak przy: 
jemnie teraz i bezpiecznie bez celu wa 
łęsać się pośród tych kamiennych zło 
wrogich potworów, wśród tej wielkiej 
trupiarni ziejącej chłodem i wilgocią, 
osnutej przędzą babiego lata i zapom 
nianą śmiercią „naszych doblestnych 
sołdatików'... A gdy przyjdzie wystała 
i dobrze zakonserwowana, jak Lud 
wik Solski jesień, wzgórza podmiej- 
skie oblewają się łuną czerwonych i 
żółtyc hliści dębów, topoli, klonów lip 
i grabów. Wówezas to śpieszę na 5-ty 
fort, skąd roztacza się rozległy widok 
na zaniemeńskie sosnowe i Świerko 
we podszyte leszczyną czarne bory, 
skąd wystrzelają w granatowe, obmy 
te deszczamj niebo, barokowe bielut 

kie kopuły kościoła O. O. Kamedu 
łów w Pożajściu. Można na tę grę 
świateł patrzeć godzinami. W promie 
niach słońca kopuły biją w niebo nie 
pokalaną białością. Gdy zaś zwiewny 
obłoczek przykryje na chwilę tarczę 
słońca — gasną nagle i niema po nich 
śladu. Zaprawdę — jako te pochod 
nie! 

* * * 

Ale ja tu gadu, gadu — a zapewne 
niejeden z dystyngowanych czytelni 
ków „Kurjera“ žachnie się z animozją 
i zgorszeniem. Któżeś jest — zapyta 
— co Śmiesz do nas przemawiać w 
sposób tak sans faęon poufały, Isz — 
gama? — to mówi niewiele. Kto go 

W Indiach. 
Porozumienie osiągnieto. 

Žycia Gandhiego zeležy od szybkošci odpowiedzi 
Mac Donalda. 

POONA, (PAT). — Porozumienie zawarte 
pomiędzy przedsiawicielami parjasów i Hin 
dusów wyższych kast przewiduje przyznanie 
148 mandatów w zgromadzeniach prowinejo 
nalnych parjasom, którzy dotychczas, wed 
ług projektu rządowego, mieli ctrzymać tyl 
ko 71 miejsc. W eeniralnem przedstawicieist 
wie prawcdawczem parjasi mają otrzymać 
18 prce. wszystkich miejse. Wybory będą 
pośrednie. Przedstawiciele parjasów bedą wy 
ierani przez kolegja wyborcze,” przyczem 

na jeden mandant będzie wypadało 4 ezłon 
ków kolegjum wyborczego, wybranych w wy 
bcrach bezpośrednich. System ten ma ulec 
zmianie po upływie 19 lat. Parjasi mają mieć 
pozatem zapewniony udział w administracji 
państwowej. — W, depeszach, wysłanych do 
Mac Denakda, przywódcy obu siron podkre 
Ślają, że wszelka zwłoka ze strony rządu an 
gicłskiego narazi na niebezpieczeństwo życie 
Gandhiego i będzie miała bardzo ujemny 
wpływ na stan umysłów w Indjach. 
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Obrady grupy białoruskiej 
"posłów i senatorów B.B.W.R. 

W dniu 24 b. m. w sobotę o godz. 
11 rano rozpoczęły się obrady grupy 
białoruskiej posłów i senatorów z te- 
renu województwa wileńskiego i no- 
wogródzkiego. Na zebranie przybyło 
25 posłów i senatorów. Obradom 
przewodniczył prezes grupy pos. Ge- 
nadjusz Szymanowski z Nieświeża. Na 
porządku dziennym znajdowały się 
następujące sprawy: sprawa filij bia 
łoruskich przy gimnazjach państwo: 

Otwarcie lokalu władz 

Wieczorem o godz. 7 odbyło się 
uroczyste otwarcie lokalu władz wo* 
jewódzkich BBWR przy ul. Św. An- 
ny. W uroczystości wzięli udział pra 
wie wszyscy posłowie j senatorowie z 
tutejszego terenu, tudzież przedstawi 
ciele władz Bloku oraz przeszło 200 
osób, reprezentujących organizacje 
społeczne, gospodarcze i zawodowe. 
Do gości przemówił prezes Rady Wo- 
jewódzkiej BBWR sen, Witold Abra- 

wych w Wilnie j Nowogródku, spra” 
wa bursy dla młodzieży gimnazjalnej 
białoruskiej w Nowogródku oraz spra 
wa wydawnicza. Zebranie przyjęło do 
wiadomości i zaakceptowało stanowi 
sko prezydjum grupy we wszystkich 

powyższych sprawach, / Zaznaczyć 
trzeba, iż do grupy tej zgłosili akces 
prawie wszyscy posłowie i senatoro- 

wie z Wileńszczyzny i Nowogródczy- 

zny. 

wojewódzkich BB.W.R. 
mowicz, ujmując w treściwym refera 
cie przebieg wydarzeń politycznych 
za przestrzeni ostatnich kilkunastu 
lat. Sen. Abramowicz podkreślił w 
swojem przemówieniu znaczenie idei 
konsolidowania się społeczeństwa na 
gruncie pracy państwowej, 

W części koncertowej wstąpił zna 
ny artysta p. Karol Wyrwicz Wichro- 
wski oraz chór rewellersów poczto- 
wych. 

ZAKOPANE - BRISTOL 
NAJTAŃSZY LUKSUSOWY 

HOTEL - PENSJONAT 
OŚRODEK ŻYCIA TOWARZYSKIEGO i SPORTOWEGO. 

Idealne warunki wypoczynkowe, — Dancingi i five o'clochi w egrecze lub na sali, 

CHORYCH BEZWZGLĘDNIE NIE PRZYJMUJEMY. 

  

NA ROCZNYCH 
KURSACH 

Opłata miesięczna. 

rodzi? skąd pochodzi? czem się pie 
czętuje? I na to odpowiem: Iszgama 
znaczy po litewsku — wyrodek, któ 
rem to dźwięcznem mianem Litwini 
zwykli nazywać tych, co mieszkając 
w Litwie śmią siebie uważać za Pola 
ków. A wyraz ten rozczłonkowałem 
poto, by trudniej się było domyśleć, 
a po części i dlatego, by zaznaczyć, 

„że jestem niejako wyrodkiem napoły. 
Dotychczas Litwini uważają, że 

wszyscy mówiący w Litwie po polsku 
są to jedynie błędne owce, których 
dla ich własnego dobra należy nawró 
cić na drogę prawomyślności, cnoty i 
rozsądku. 

Mylą się bardzo i jak się zdaje, 
omyłkę tę zaczynają już dostrzegać. 

Przed kilku laty, z okazji wyborów 
do Sejmu, polski komitet wyborczy 
wydał ulotki agitacyjne z bardzo do 
wcipnym wierszykiem, w którym, ja 
ko refren powtarzał się zwrot: „200 
tysięcy jest nas, 200 tysięcy jest głów, 
200 tysięcy jest rąk*. Niektórzy z nas 
nawet się trochę natrząsali z tej agi 
tacyjnej poezji, a zwłaszcza z tych 
„rąk i „głów, z czego wynikało niez 
bicie, że albo na „jedną osobę przypa 
da jedna ręka, albo też — dwoje rąk 
na pół głowy. Jednakże, z biegiem cza 
su i ci nieliczni cynicy śmiać się za 
przestali. Obecnie już niema żadnej 
wątpliwości, że cyfra ta wcale nie 
jest przesadzona, co chociażby widać 
z ekspansji żywiołu polskiego w sa 
mem Kownie. 

Pójdźcie choćby na taką Zieloną 
Górę, lub do Szańc, czy Słobody w gę 
sto zaludnione dzielnice robotnicze. 

Dzieci, dzieci, dzieci! Boże — ile? 
tam dzieci—pulchnych, zdrowych, ru 
mianych wierzgających zbierających 

KROJU i SZYCIA 
Koncesjonowanych przez Ministerstwo W. R i O. P. 

Z. JACEWICZOWEJ 
Wilno, ul. Ad. Mickiewicza Nr. 22. m. 8. 

Został otwarty na dogodnych warunkach 

6-TYGODNIOWY KURS KROJU i 
DLA INTELIGENTNYCH PAŃ. — (Liczba wakatów ograniczona). 

Program: nauka kroju sukien i płaszczy, nauka kroju bielizny, nauka szycia 
na materjałach, hafciarstwo. . 

Kursy czynne od 10 — 1 i popoludniu. 
Zapisy przyjmują się codzien. o 10—2 i po pol. 4—6 oprėcz niedziel i świąt. 

  

SZYCIA 

  

żołędzie, podbierających jaja z gniazd 
ptasich, a przedewszystkiem wrzaskli 
wych, zaczepnych, z tupetem tarzają 
cych się w kurzu szos i ulic! A ten ma 
ły ludek mówi wyłącznie.. po „polskie 
mu. Nawet bawiące się razem dzie 
ciaki Żydów, Litwinów i Niemców 
przemawiają w tym pogardzanym Je 
zyku. I niki na to nie poradzi, a tem 

mniej — chociażby najuczeńsze WY 
wody historyczne o sztucznej poloni 
zacji, wpływie dworów, chwilowej mo 
dzie it. p. Litwini zapominają o je 
nem — o sile ; niepożytej potędze ra 
sy. bo jest rzeczą niewątpliwą, że zna 
czna część polskiej ludności w Litwie 
jest potomkami rdzennych Polaków 
— osiedleńców. Spójrzcie tylko Da 

te sarmackie nosy, błękitne oczy i 7% 
nik podbródka! 

Zdarzają się nawet takie fenome" 
ny: — Chłopiec urodzony i wychowa 
ny w Karmelitach, Słobodzie, czy i" 
nej dzielnicy Kowna posiada już Mie 
akcent j wymowę, lecz — bezsprzecz 

nie mazurskie tempo i modulację MO 

wy. A wpuśćcie takiego Kowieńczu 
ka do Warszawy! Ręczę, że w przecią 
gu już jednego roku nie będzie się WY 
różniał ni mową, ni temperamentem 
z pośród rzeszy Antków nadwiślań 

skich Znałem i takich! Ba! Widizałem 
nawet Litwina, słabo władającego JEZ. 
polskim, bo wychowanego w izolowa 
nym przytułku litewskim w Trynopo 

lu pod Wilnem. I cóż powiecie? 
Uciekł z Wilna do Kowna i mówi te 
raz po polsku „jak stary*! (autent.), 
(N. b. ów uciekinier z Trynopola wje 

le mi opowiadał ciekawych. rzeczy o 
stosunkach polsko—]ijtewskich w Ge 
dyminowym grodzie. Jak to dzieci z 
ochronek litewskich na górach tryno 

 



Nr. 220 (2462). 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Mieczysławów został podpalony. 

Wyniki pierwiastkowego dochodzenia. Dwie osoby 
zatrzymano. 

Wie wezorajszym numerze „Kudjera* do 
nosiliśmy © pożarze, który wybuchł w 
nocy z dnia 22 na 23 b, m. w majątku Mie 
ezysławów na terenie gminy hruzdowskiej. 
powiatu postawskiego własność sędziego 
du Grodzkiego Oskara Włińczy. Już wczoraj 
zaznaczyliśmy, że przyczyna peżaru przed 
stawia się zagadkowe i że władze śledcze 
wszezęły energiczne dochodzenie. 

Jak się obecnie dcwiadujemy w wyniku 

  

przeprowadzcnego dochodzenia zostało usta 
lone, że pożar powstał wskutek podpalenia, 
bowiem wybuchł jednocześnie w kilku miej 
setach. Według otrzymanych przęz nas infor 
maeyj w czasie dechodzenia zatrzymano 
dwie cscby, ec do których istnieje podejrze 
nie iż brały udział w podpaleniu. 

Dalsze dechodzenie w tej sprawie prowa 
dzene jest pod cscbistem kierownictwem pod 
prokuratora Sądu Okręgowego w Głębokiem. 

  

   

Wykrycie „warsztatu" fałszywego bilonu. 
Jak się dowiadujemy policja wpadła ва 

trop potajemnej fabryki iałszywych 50 gro 
szowych i jednozłotowych monet we wsi Pu 
ćki, gminy piotrowskiej. Fabryczka ia mie 
ściła się. w mieszkaniu Ignacego Łosina. 

Przeprowadzcne dcchodzenie ustaliło, że 
falsy ty produkowane w „warsztacie* Łu 

sina puszezane były w obieg na terenie No 
wogródczyzny i Wileńszczyzny przez spee 

jalnych kolperterów. 

Z pogranicza. 
Tajemnicze postrzelenie na granicy 

sowieckiej. 

W. dnu 22 bm. w nocy koło Rakowa na 
granicy sowieckiej przez strażnika bołszewie 
kiege zesłał zabity pewien osobnik, który 
zamierzał przedostać się na teren polski, 
QOschnik ów zdołał ncżycami przeciąć druty 
kolczaste. lecz w ostatr niemal chwili, gdy 
czołgał się w kierunku słupów granicznych 
polskich został zauważony przez strażnika 
i zastrzelony. 

      

  

  

   

    

      

Wi związku z tem aresztowano Józefa 
Fimea, Adama Łosiana, Abrahama Kuznera 
i L Łusina wraz z jego synem Stanisławem. 

Pcdczas rewizji w mieszkaniu Łusina zna 
lcziene pewną il sfałszowanego  biłonu 
craz przyrządy do fałszowania monet. 

WBzystkich zatrzymanych esadzono w 
"'gaamopis zpręąm ifokazodsip op nruorzdja 

(e). 

      

„RAWA 

Na graniey kursują pogłoski. iż zasirze 

leny został pewien wyższy wejskowy sowiee 
ki, który popełniwszy wielkie sprzeniewierze 
nia natury finansowej zamierzał zbiee do 
Polski. 

  

Strajk elektomonterów. 
BRZEŚĆ, (PAT). — W. Brześciu nad Ru 

giem wybuchł strajk elektromonterów zaję 
tych w przedsiębiorstwach prywatnych. Elek 
trementerzy żądają podwyższenia płacy. — 

Strajkiem kieruje Związek Zawodowy Robot 
ników Metalowych. Przebieg strajku dotych 
czas spokojny. 

  

DZIŚ i dni następnych potężne arcydzieło dźwiękowe p. t. 

  | 

        

      Kino Dźwiękowe | [IAI] KRÓL JAZZU |||     

  

  | 

  

  

  

JI 
W rolach głównych: John Boles i Jeanette Loff. 

EDISON 
w LIDZIE 

Cały film wykonany w naturalnych kolorach. 

Film ten przewyższa wszystkie dotychczasowe rekordy kinemato- 
grafji dźwiękowej isceny światowej. 
w dziedzinie dźwiękowców, stanowi kalejdoskop piękna, barw 

„Król Jazzu” jest rewelacją 

i pomysłów, fantastyczną ekwilibrystykę melodjii efektów. Każdą 
scenę cechuje przepych wystawy, niemający sobie równego. 

    

Sytuacja budowlana w Wilnie. 
Za wiele dużych, za mało małych mieszkań. 

Onegdaj w lokaluMagistratu odby 
ło się posiedzenie Komitetu Rozbudo 
wy. Z resztek wyasygnowanego na 
budownictwo drewniane kredytu w 
wysokości 150.000 złotych przyznano 
7 pożyczek maksymalnych w grani 
cach 1000 złotych każda. Na tem mo 
żliwości Komitetu zostały wyczerpa 
ne i nowych pożyczek już się nie udzie 
la. 

  

Na omawianem posiedzeniu Ko 
mitet jednomyślnie stwierdził, że ak 

cja popierania budownictwa drewnia 
nego dała nadspodziewanie dobre re- 
zultaty j w związku z tem postanowio 
no już teraz wszcząć starania w Ban 
ku Gospodarstwa Krajowego o przy 
dział kredytów na rok następny. 

Jednocześnie została wyłoniona de 
legacja dla sprawdzenia na miejscu 
stanu budowli u petentów Komitetu 
Rozbudowy, którzy korzystali z poży 

Odezwa do 
Wysiłek rozumu i woli, uwieńczo- 

ny zwycięstwem w Berlinie, rozsławi 
ły imiona por. Żwirki i inż. Wigury 
w całym świecie, wkrótce potem ich 
śmierć tragiczna wstrząsnęła sercami 
rodaków, budząc współczucie u in: 
mych narodów, 

Obaj byli młodzi, a ziarno ich pra- 
cy i zasługi zakiełkowało w ich du- 
szach niewątpliwie we wczesnej mło- 
adości. 

Słusznem jest przeto, aby mło: 
«dzież przedewszystkiem uczciła w go- 
«dny sposób ich pamięć. 

jodpowiedniejszem uczczeniem 
pamięci zgasłych przedwcześnie bo: 

  

    

Omawiając potrzeby budowlane 
miasta, Komitet stanął na stanowisku 
że w chwili obecnej nie zachodzi po 
trzeba wznoszenia nowych monumen 
talnych gmachów murowanych, gdyż 
w mieście jest dostateczna ilość lokali. 
wieloizbowych, które ze względu na 
ogólny kryzys nie znajdują najęm- 
ców. Natomiast jest ogromne zapo 

trzebowania na mieszkania 2 1 3 po 
kojowe kulturalnie urządzone z ła 
zienką, wodociągiem i kanalizacją. 
Wychodząc z tego założenia Komitet 
Rozbudowy postanowił wystąpić do 
miarodajnych władz z odpowiednim 
memorjałem szczegółowo ilustrują 
cym charakter zapotrzebowań budo 
wlanych Wilna. Chodzi tu przede 
wszystkiem o finansowe umožliwie 
nie właścicielom nieruchomości prze 
budowy swych lokali w ten sposób, 
by mogli oni przerobić duże mieszka 
nia na 2 i 8 pokojowe. 

a = : 

młodzieży. 
haterów — lotników będzie ufundo- 
wanie ze składek młodzieży awjonet- 
ki im. śp. Fr. Żwirki i St. Wigury, 
któraby mogła wziąć udział w między 
narodowych zawodach samolotów tu 

_ rystycznych w 1934 roku. 
W tym celu szkoły na terenie Ku- 

ratorjum O. S. Wileńskiego zorgani- 
zują w ciągu bieżącego roku szkolne- 
go zbieranie składek i przeklą zebrane 
kwoty za pośrednictwem  Kurator- 
jum konto PKO. Nr. 30466 do Komi- 
tetu Fundacjj ku czci Ś. p. por. Žwir- 
ki i Ś. p. inż, Wigury w Wilnie. 

Kurator Okręgu Szkolnego 
K. Szelągowski. 

Kl URK MER A t-L EU N-S- K 

Z życia Dywizyjnej Kompanii Podchorążych 
Rezerwy Piechoty przy 5 p. p. Leg. w Wilnie. 

Dnia 18 bm. odbyło się w podnio 
słym nastroju uroczyste otwarcie Dy 
wizyjnej Kompanji Podchorążych Re 
zerwy Piechoty przy 5 p. p. Leg. w 
Wilnie. 

Pan pułkownik dypl. Białkowski 
w zastępstwie dowódcy 5 p. p. Leg. 
wygłosił krótkie żołnierskie przemó 
wienie o zadaniach i celach. szkoły 
zwróciwszy się z gorącym apelem do 
przys łych oficerów - rezerwy, aby 
przykł: dali się gorliwie B pracy i 
podtrzymywali Świetlan tradycje 
„Piątaków* i pierwszej Dywizji, nad 
to aby byli pierwsi w ofiarnym:wysił 
ku dla ojczyzny i oborny jej granic. 

Następnie pan pułkownik dypl. 
Białkowski wzniósł okrzyk na cześć 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, wrę 
czając znanemu j cenionemu pedago 
gowi wojskowemu p. kapitanowi Jó 

zefowi Sierosławskiemu chorągiew o 

barwach narodowych, 
Uroczystość zakończona została 

krótkiem przemówieniem p. kapitana 
Sierosławskiego, który wzńiósł okrzyk 
na cześć Twórcy Pierwszej Brygady 
Marszałka. Piłsudskiego. 

Do kompanji przydzielone zostały 
najlepsze siły z pośród pp. oficerów: 
P. p. por. Makarczyński, por. Jakubia 
niec. por. Olechnowicz jako dowódcy 
plutonów i wykładowcy, oraz ppor. 
Pietraszewski jako wykładowca. 

Szefem kompanji został zasłużony 
stary legun p. sierżant Jończyk. Ka 
dra instruktorska na wysokim pozio 
mie. 

Jak każdy cywil ,„podchorążak* 
ma w kompanji „ojea* i „matkę”, 
„ojeem“ jest komendant szkoły pan 
kapitan Sierosławski, „matką* sier 
żant szef Jończyk i bez przesady rzec 
można, że my podchorążacy mamy w 
nich nietylko przełożonych, lecz i tro 
skliwych przewądników na dość trud 
nej w początkach — dla „cywila 
drodze wojskowej. Pod patronatem i 
z inicjatywy dowódcy kompanji pow 
stało wśród uczniów kilka sekcyj, ma 
jących na celu uprzyjemnienie wol 
nych chwil od zajęć oraz zacieśnienie 
węzłów koleżeńskich wśró dprzy- 
szłych podchorążych. Powstały więc 
sekcje teatralna, fotograficzna, literac 
ka. artystyczna, chór, orkiestra, nadto 

  

    

kompanja posiada bibljotekę. 
Z ogólnego zebrania uczniów wy 

łoniono stały komitet, który jest w sta 
łym kontakcie z p. kpt. Sierosławskim 
i zajmuje się zorganizowaniem życia 
towarzyskiego wśród kompanji „pod 
chorąžych“. Wilno, które jako ostoja 
polskości i ofiarności obywatelskiej 
może się jedynie równać z bohater 
skim Lwowem, z dużem zaintereso 
waniem przyjęto fakt utworzenia 
kompanji podchorążych. 

Na ulicach, któremi podchorą- 
żacy przechodzili do kościoła garnizo 
nowego oraz wieczorem do _ teatru 
„Lutnia“ na uroczyste przedstawienie 
z racji otwarcia szkoły, gromadziły się 
tłumy publiczności okrzykami j uśmie 
chem witając swe .„dzieci*. Bo pomi 
mo tego, że część nas pochodzi z 
Warszawy i z innych części Polski 
jako wojsko pozostaniemy „dziećmi* 
Wilna i mamy nadzieję, że nieosłab 
nie zainteresowanie Wilnian. a my ze 
swej strony postaramy się na nie za 
służyć. 

   

    

„Podchorążak*. 

Do Społeczeństwa 
Wileńskiego! 

Dnia 18 bm. została otwarta przy 
5p.p. Leg. w Wilnie Pierwsza Dywi 
zyjna Kompanja Podchorążych Rezer 
wy Piechoty. Dzięki dowódcy kom 
panji Panu kapitanowi Józefowi Sie 
rosławskiemu który po. zlikwidowa 
niu Szkoły Podchorążych w Śremie, 
przywiózł do Wilna jej  bibljotekę, 
odziedziczyła Wileńska podchorążów 
ka niewielki księgozbiór. Trudno so 

bie wyobrazić jakieś większe skupi 
sko ludzi inteligeninych bez własnych 
książek, dlatego Wileńscy Podchorąża 
cy nie posiadając dostatecznych fun 
duszów na powiększenie bibljoteki, 
zwracają się z gorącym apelem do za 
wsze ofiarnyc hobywateli m. Wilna i 

okolic aby o ile możności wsparli wy 
siłki naszych przełożonych i nasze, 
składając, na ręce dowódcy kompanji 

pana kpt. Józefą Sierchławskiego, 
ksi swych  księgozbiorów. 

    

    

  

siążki ze 
Przysyłajecie bo im oświeceńszy oby 
watel tem lepszy żołnierz! 

Adres: Dyw. Komp. Podch. 
Piech. przy 5 p. p. Leg. 

  

Rez. 

Tydzień Obrony Narodowej. 
Choć wszyscy stoimy w obliczu 

nowych, zagadnień współczesnego ży- 
cia i często nie możemy zgodzić się 
z rzeczywistością, jaka się nam ze 
swoją bezwzględnością narzuca, a jak 
że często nie możemy dojść do poro- 
zumienia jeśli chodzi o sprawy nasze 
go bytu państwowego, to w wypadku 
gdy chodzi o zwarty front całego Na- 
rodu, gdy chodzi o całość naszych gi« 
nic i całość DOBRA PAŃSFWOWE- 
GO — to porozumienie nastąpić musi 

Nie wystarczy podnosić w górę 
pięści na wiecu manifestacyjnym prze 
ciwko zakusom nieprzyjacielskim — 
rezolucje stają się dokumentem, 
stwierdzającym jedynie nastrój tłu- 
mu w danej chwili, jeśli nie zdobę: 
dziemy się na utworzenie wspólnego 
frontu obrony narodowej, 

Dziś rozpoczyna się na ziemiach 
całej Rzeczypospolitej tydzień pod ha 
słem OBRONY NARODOWEJ, 

Hasło to rzuca Związek Strzelec: 
ki, dwustutysięczna armja strzelecka, 
którą stworzył wiekopomny czyn 
Komendanta. 

Związek Strzelecki, dziedzicząc 
ideę swego Twórcy, mający za sobą 
tradycję wszystkich „szalonych* zwy 
cięstw Legjonów nie chce spocząć na 
lauarch, lecz dąży do swego celu, do 
utworzenia wspólnego frontu na gra 

ipolskich staczają zacięte walki na ka 
mienie z uczniakami polskimi... I że 
w Wilnie jest „większa swoboda, bo 
'można śpiewać hymn litewski i wywie 
szać chorągwie o litewskich barwach 
narodowych, co Polakom w Kownie 

„jest wzbronone *) i t. p.). 
Stare ludowe podanie litewskie gło 

si: Gdy Pan Bóg stworzył świat goto 

wy już do zamieszkania, udał się do 
portu w Ry: dze po zamówiony ładunek 
ludzi różnej płci i ras. Gdy niósł już 
ostatni worek z Polakami do War: 
wy. nawinął się skądeś wścibski dja” 
beł i w okol. Poniewieża kozikiem 
rozpruł mieszek. Z dziury jęli się sy 
pać Połacy i nim się dobry Bóg obej 

rzał cały szlak od Poniewieża, do Kiej 
dan, aż po Kowno i Grodno usiany był 
Polakami. Jednak podanie ludu, z 
wrodzoną mu prawodmównością rów 

nież mówi tylko o Połakach rdzen 
nych — prosto z fabryki — nie nie 
"wspominając o spolszczonych Litwi 

nach, co jest rzeczą bardzo znamien 
ną. A, czy djabeł, czy też anioł spła 

tał tego figla Stwórcy jest to już rze 

  

-czą podrzędną. Faktem jest, że Pola 
cy w Litwie są i nie ulega wątpliwoś 
ci, że Litwini urodzeni pozytywiści i 
obdarzeni sporą dozą zdrowego rozu 
mu okoliczność tę zechcą wreszcie 

zrozumieć i odpowiednio potrakto 
wać. Zresztą, nie mają się czego oba 

wiać posiadając za sobą tak К 
rezerwat rasy w postaci z górą 2 miljo 
nowej rdzennej ludności litewskiej 

      

®) Ale czy kto próbował? Adresować li 

stów po litewsku również nikt nam nie każe 

a jednak dobrowoł j z amatorstwa prze 

Tęcamy nazwiska ile wlezie. Nie od dziś 
wiadomo, że Polacy, to najposłuszniejsi lu 

dzie w świecie. 

  

     

zwartą masą zamieszkującej wnętrze 
kraju. 

Nie tak łatwo jest wprowadzić ści 
słą selekcję w tem wspólnem dormi 
torjum, jakiem było doniedawna im- 
perjum rosyjs 

  

O czem mam więcej pisać z „Gro 
du Kowieńskiego? 

— 8 bm. obchodziliśmy święto na 
rodowe. Tylko niepoprawny kraj 
kłajpedzki w dniu tym nie włożył od 
świętnego surduta i tykał się łokcia- 
i miarki, jak w dniu powszednim. 

Dziś otwarcie sezonu w Teatrze 
Państwowym. Wajczunas pisze nowy 
dramat z życia wywłaszczonych zie 
mian, / „Saturnie produkuje się 
makabryczny Wertyński o gutaperko 
wych nogach, W Poniemuniu odsło 
nięto monumentalny pomnik Ks. Wi 
tołda. W Teatrze Letnim toczą się za 

pasy walki francuskiej przy udziale 
imponujących kształtami atletów róż 
nych narodowości. (Jest rzeczą wprost 

zadziwiającą, jak podobnie w takich 
wypadkach reaguje publiczność wiłeń 
ską i kowieńska. Dosłownie te same 
zwrotyńi okrzyki obunia roznamięt 
nionego tłumu w rodzaju: — „maka 
rony“. „na koniuszniu*, „zanadto błat 
ny frajer jesteś", „chcesz wziąć na zi 
cher, „malina”, „łoksz* ; t. p.) W ki 
nach wyświetlano Mane polskie 

  

  

     filmy „Na Sybir* i „Dziesięciu z Pa 
wiaka*, Cieszyły się „Ogromnem powo 
dzeniem: oglądały je całe szkoły li 

tewskie pod kierownictwem nauczy 
cieli (..spójrzcie dzieciaki, jak to wy 
głądali ruskie uriadniki i generaly“). 

W kronice „Ufa* przemawia Żwirko 
Po polsku. W paru miejscach na pro 
wincji znaleziono medale z polskiemi 

napisami: — jeden ku upamiętnieniu 
bitwy grunwaldzkiej, a drugi wybity 
ku uwiecznieniu pogromu w Krożach. 
W tych dniach wykończono nowy 
gmach Banku Polskiego. Bardzo oka 

zały. Styl w budownictwie, to jak 
gdyby dobra rasa ludzi. Odrazu się 
wyróżnia pośród innych, (Znać pana 
po cholewach). Jeden z członków 
5—& „Majstas“ zbudował 5 piętrową 
kamienicę į obecnie mówi się u nas, 

  

że: dawniej budowano na fundamen_' 
sch z drzewa, potem na kamie 
niach. potem — na betonach, a teraz 

— na bekonach Ale najbardziej sen 
sacyjnym wypadkiem jest teror bom 
bowy zastosowany niewiedzieć poco 
i przez kogo przeciwko niższym funk 
cjonarjuszom kolei żelaznych. W tych 
dniach już trzeci kolejarz otrzymał 
śmiercionośną posyłkę z maszyną pie 
kielną, a pierwszy wypadek zakończył 
się śmiercią adiesata, Policja jest w 
rozpaczy! Bezmyślność tych zbrodni 
wskazuje wymownie, że mamy tu do 
czynienia w jakimś nowym psychopa 
ią. coś w rodzaju Matuszki, lub Gorgu 
Iowa. 

W každym razie kto ma do posy 
łania jakieś przedmioty łamliwe, jak 
szkło, porcelana i t. p. niech czyni to 
nie zwlekając bez żadnych obaw. 
Urzędnicy pocztowi z każdą posyłką 
cackają się teraz, jak z  rodzonem 

dzieckiem. 1sz—gama. 

AL 

    

nicach naszych ziem, aby nie bylo ni- 
gdy takiego niezrozumienia i niemo- 
cy z jaką walczyć musieli pierwsi 
strzelcy, począwszy od 1908 roku — 
na szlakach swojej ofiarnej włóczęgi 
i twardej odli żołinerskiej. Tydzeń 
ten zakończą symboliczne strzelania 

  

_ ua wszystkich strzelnicach Rzeczypo 
spolitej. Najwyżsi dostojnicy Państ: 
wa i wszyscy Obywatele w najdal- 
iszych zakątkach Kraju oddadzą „10 
strzałów ku chwale Ojczyzny, — na 
znak naszej gotowości do obrony wy 
walczonych granic naszego Państwa. 
Tworzymy nietylko mur z mas wier: 
nych obrońców całości granic, lecz 
fale celnego ognia zaporowego przez 
który nawet pełzający gad nieprzyja- 
cielski nie będzie mógł się przedostać 

Związek Strzelecki, daleki od na- 
rzekań, swarów próżnych gróźb, rzu 
canych w stronę zachłannego wroga, 
tworzy kadry zaciętych Obywateli— 
żołnierzy, którzy ze spokojem i ze 
strzelecką wiarą staną na straży gra- 
nie ; dobra Rzeczypospolitej. 

Związek Strzelecki ma przed sobą 
trudną pracę i wielkie zadania do 
spełnienia. W szeregach strzeleckich 
jednoczy się tradycyjnie robotnik z 
chłopem, student z nauczycielem, na- 
uczyciel z profesorem uniwersytetu i 
każdy z nic hma wyznaczony odcinek 

pa 

GÓRNOŚLĄSKI 
Zjednocz. Kop. Górnośl, 
palnie: Eugenie, Hr. 
tylda, Andaluzja, Radzionków, 

Ferdynand i Florentyna. 

zamkniętych i 

dostarcza 

EGZYSTUJE OD 1890 R. 
Biuro: ul. Jagiellońska 3. Telefon 811 

Składy: Kijowska 8, Telefon 999, 

piel | Kok 
„PROGRESS* ko- 

Laura, Dębieńsko, Ma- 
Mysłowice, 

Wagonowo i od jednej tonny w szczelnie 
zaplombowanych wozach 

WILNO M. DEULL "110   

Typy Judowe z Jugostawįl. 

Oto dwie prządki z okolic Spliłu, Piękne 
stroje ludowe któremi szczycą się poszczegól       

  

ne okolice królestwa południowych słowian 
kosztują wiele trudu pracowite      

  

Smutna historja człowieka, 
który targnął się 

Był ongiś synem dość zamożnych rodzi 
ców i w niczem mu nie zbywalo. Lecz przy 
Szła wejna, zabrano go jako 19 letniego jesz 
cze eałopca do wojska, został ran rylizai 

się, a gdy na terenie Rosji zaczęły formo 
wać oddziały polskie, zaciągnął się do korpu 
su gen. Bcwkór — Muśniekiego i pod jego 
sztandarami brał udział w licznych walkach. 
Po likwidacji korpusu, opuścił szeregi i żył 
cd z praey rąk. 

e pijak, nie kareiarz, sumienny praco 
wity i oszczędny, zawsze ubrany czysto i 
sehludnie miał dc bre towarzystwo, znajomi i 
krewni (ciotka p. M. właściciełka domu i 
kuzynka M.) odeń nie stronili. 

Lecz karta życia się odwróciła. Został 
bez pracy— jak u. I rozpoczyna się jego 
Straszna tragedja, Od urzędu do urzędu, od 
biura do biura chodzi, błaga, prosi. Nie. 
Znajomi się cdwrėcili, ciotka najwyżej 
szklankę herbaty ofiaruje, kuzyn też pomo 
ey udzielić nie chce. 

Wytęża wszystkie swe siły, wałczy z ży 
ciem w rczpaczy, sprzedaje wszystko eo ma. 
Ale i to ma swój koniec. Pozatem eo miał 
na schie wreszcie już nie nie zostaje. 

    

   

   

    

Tak walezył nieszczęśliwy dłuższy czas, ‚ 
stale głodny, bezdomny. S i"aciwszy nadzieję 

— Uderzenie krwi do głowy, ściskanie, w 
okolicy serca, brak tchu, przeczulenie ner 
wowe, migrena, niepokój i bezsenność mogą 
być łatwo usunięte przy używaniu natural 
nej wody gorzkiej „Franciszka—Józefa. Żą 
dać w aptekach i drogerjach. 

na którym pracę swoją rozwija i po- 
głębia. 

Trzeba tylko, aby o tej pracy strze 
leckiej, o tych wysiłkach młodego ро- 
kolenia strzeleckiego wiedziało całe 
dzisiejsze społeczeństwo — aby mia- 
ło pełne uznanie dla tej pracy, której 
celem jest nie zewnętrzny efekt, nie 
interes grupki społeczeństwa — lecz 
dobro całej Rzeczypospolitej, Konty- 
nuujemy wysiłki strzelców z r. 1910 
i lat następnych. 

Oby ta fala młodego pówbisią 
strzelców porwała za sobą tych, co 
jeszcze dotychczas siedzą zdaleka i z 
obojętnością patrzą na życie i wszel- 
kie jego zjawiska! St. W. 

Program Tygodnia Obrony 
Narodowej. 

Dziś t. j. 25 września br. — capstrzyk 
Kompanje strzeleckie z orkiestrą przemasze 
rują przez ulice miasta. W) ciągu tygodnia 
urządzą strzelcy szereg imprez, których 
R je zostaną podane w prasie. 

' sobotę dnia 1 października br. — zaba 
wa strzelecka dla strzelców i ich rodzin, je 
dnocześnie „Czarna Kawa* w Kasynie Garn* 
zonowem. 

W: niedzielę dnia 2 października br. pow 
szechne strzelanie pod hasłem „TO strzałów 
ku chwale Ojczyzny”, O godzinie 13 — Aka 
demja strzelecka w Małej Sali Miejskiej. O 
godzinie 20 — Strzelecki Wiieczór Rewjowy. 

Szczegóły'w afiszach. 

na własne życie. 
w mieście wyrusza na wieś i włócząe się 
Gd wsi do wsi, od domu do domu ofiarowu 
je swe usługi, zdecydowany podjąć się każ 
dej pracy, za misę strawy, za kawał ehleba. 
Wątły, chudy, blady nie budzi jednak zau 
fania i po dwóch prawie miesiącach tułacz 
ki zrezygnowany, zrozpaczony, złamany wra 

ea dg Wilna. Nie chee go jednak więcej oglą 
dać, tragizm sytuacji napina do reszty ner 
wy, wałezy, wreszcie chwyta noszony przy 
scbie kawał starej brzytwy i kilka cięć po 
arterjach ma wreszcie zakończyć nędzne ży 
cie. 

Ałe les i tym razem spłatał mu figla. 
Spływający obficie krwią zostaje znaleziony 
na wzgórzu gdzie życie chciał skończyć i... 
nędzne życie powróci. Lecz eo mu po niem: 
ręce przez dłuższy czas będą bezwładnie, a 
gdyby i mógł niemi władać to czyż znajdzie 
chociażby teraz pracę? A zima idzie, ubra 
nia ani dachu nie ma, głód, chłód znów zaj 
rzą w oczy... Co więc mu znów pozostaje? 

* % * 

Tak się mniej więcej przedstawia historja 
życia Waeława Koziełły, znalezionego przed 
paru dniami na Wilczej Łapie z przeciętemi 
arterjami na rękach. Lakoniczne notatki kro 
nikarskie doniosły o samobójstwie nie wni 
kająe zbytnio w powody, A przecież jest to 
jedna z historyj tysięcy bezdomnych, niesz 
częśliwych bezrobotnych, z rozpaczą w du 
szy włóczących się poprzez ulice miasta, z 
żrącym bólem w żołądkach zaglądających do 
suto obładowanych wszełkiemi smąkołykami 
okien. ; 

Keziełło przez cztery dni, jak opowiada 
jeden z naccznych świadków, leżał w szpi 
talu nieruchomy, błady, straszny, bez kropli 

krwi na ustach i tylko ręce, specjalnie przy 
mocowane, sterezały mu do góry, ręce tak 
Gkropnie pocięte, że dziwić sX; należy jak 
ten człowiek bardzo pragnął umrzeć. Na 
prawej ręce widnieje jedna głęboka rana, 
lewa natomiast jest tak pocięta, że stanowi 
jedną ogromną i okropną ranę. 

Życie mu znów przywrócone 
nędza mu znów w oczy zajrzy. 

Nad tem strasznem nieszczęściem biedne 
go człowieka, nad jego straszliwą tragedją 
przejść jednak nie powinniśmy. Weruszyć to 
powinno najbardziej nawet twarde serce. 
Niech więc każdy z Was czytelników złoży 
w ofierze co może, nie jako jałmużnę, bo 

on w najcięższych dla siebie godzinach ręki 
nie wyciągał, lecz jako wyraz swego obowiąz 
ku względem innego hliźniego. 

Składki przyjmuje administracja naszego 
pisma. & 

  

zostanie, 

  

Pierwszą ofiarę w kwocie 3 zł. złożył p. 
M. G. 

  

Na lin]! Wilno-Nowowilejka- 
Narocz kursują autobusy. 
Odjazd > WHna do Nowowilejki godz. 

6—8 i co godzinę do 21 włącznie. 
Odjazd z Wilna do Świra — godz. 6. 
Odjazd z Wilna do Miadzioła godz. 14. 
Odjazd z Wiilna do Michaliszek godz. 15. 
Odjazd z Nowowilejki godz. 7,15 — 9 i 

co godzinę do 22 włącznie. 
Odjazd ze Świra — godz. 16. 
Odjazd z Miadzioła — godz. 2 rano. 
Odjazd z Michafiszek — godz. 5 rano. 
P. S$. Wł dnie świąteczne i przedświątecz 

ne z Wfilna do Nowowilejki o godz. 23. 
Z Nowowilejki do Wilna o godzinie 24. 

  

WALKA Z KRYZYSEM! 

Ceny zniżone o połowę. 

CENY ZNIŻONE O POŁOWĘ! 

Łaźnie i wanny „AGREST”” (Mostowa (5) 
Po remoncie i wprowadzeniu miękkiej wody z dniem 29-go p a b. r. 

zostaną znów otwarte i będą czynne: 

w czwartki, piątki i soboty. 
Ceny zniżone o połowę. 
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DRZEWKA I KRZEWY Ę 
OWOCOWE 

odporne na mrozy, wyhodowane na miejscu 
w szkółkach, dobry wybór polecają 

na sezon jesienny 

SZKÓŁKI MOZELEWSKIE . 

KOLONII WILEŃSKIEJ 

Wilno, Zawalna 6, m. 2 
CENY "RRRZWSPĘBNE 

FEEEFEEEEFEFEFEFFE 

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kradensy, 

stoły, szafy, łóżka 14.0. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

ne dogodnych Warmnkach 
INA RATY. 

| NADESZŁY NOWOŚCI. 
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Hurtowa i detaliczna sprzedaż 

WĘGLA i DRZEWA 
OPAŁOWEGO 

„CENTROOPAŁ" 
Zamkowa 18 Wilno Telefon 17-90 

  

PROSZEK OD BĖLU GLOWY DLA DOROSŁYCH 

USUWA NAJSILNIEJSZE | 

BÓLE GŁOWY 
FABRYKA  CHEM.-FARMACEUTYCZNA 
<AD.KOWALSKI> wARSZAWA 
ŻĄDAJCIE „KOWALSKINY* ZE ZNAKIEM 
FABRYCZNYM — SERCE W DIERŚCIENIU: 

  
  

SKLEP OBUWIA 

Wł. Czaplinskiego 
Wilno, Dominikańska 8, — filia Wielka 13 
poleca obuwie na sezon jesienny i zimowy 

damskie, męskie i dziecinne. 
Obuwie wykonane solidnie. Ceny niskie. 

Two kurgów Technicznych w Wilnie 
otwiera w roku szkolnym 1932/33 następujące Kursy 
T chniczne: 1) Korespondencyjne (z zekresu budow- 
nictwa i elektrotechniki), 2) Pomocników Mierni- 
czych, 3) Dozorców Drogowych i Meljoracyjnych, 
4) Radjotechniczne, 5) Elektryczne (monterskie), 
6) Nowoczesnej Obróbki Metali i 7) Żeńskie Kreś- 
larsko-Techniczne. Zajęcie rozpoczynają się 15 pa- 
żdziernika. Informacyj udziela kancelarja Kursów 
we wtorki i piątki w godzinach 17—19 w gmachu   Państw. Szkoły Technicznej, Wilno, Holendernia 12 

: K URSY 

pisenia ne maszynach 
w Wilnie 

Maszyny: Remington, Un- 
derwood, Royal i Ideal 
Korespondencjahandlowa 
i urzędowa. Metoda no- 
woczesna. Informacje: ul. 
Sosnowa 10—5. od godz. 
19—M i od 3—6 

  

Młoda panna 
o miłej powierzchowności 
sumienna i b. pzacowita 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsyłać 
do Adm. „Kurjera Wil.“ 

pod „Młoda panna „i
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U.S.B. 

w Wilnie z dnia 24/1X — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 752 

  Dziś: Firmina B. W. 

Jutro: Bł. Ładysława. 

  

     

Wschód słońca 

Zachód « 

g. 5 ma. 09 

— & 5. 12 

Temperatura šrednia + 15? C. 

Ь najwyłsze -Е Л80-С, 
najniższa + 10° С. 

Opad: 1,0 
Visu: poliai 
Tendencja: spadek, nast. wzrost. 

Uwagi: pochmurno, deszcz. 

— Przewidywany przebieg pogody ha Wi 
leńszezyźnie dziś dnia 25 września. Zachmu 
rzenie zmienne ze skłonnością do burz i prze 
lotnych opadów. Lekkie ochłodzenie. Umiar 
kowane, w ciągu dnią słabnące wiatry za 

chodnie. 

MIEJSKA. 
— Projekt zlikwidowania sekcji rzeźni i 

rynków, W! związku z przeprowadzaną obec 
nie w Magistracie reorganizacją działów pra 
cy, dowiadujemy się, że powstała myśl zlikwi 
dowania sekcji rzeźni i rynków, co dałoby 
w efekcie dalekoidące oszczędności. W' ten 
sposób odpadłaby również konieczność wy 
boru nowego ławnika na miejsce p. Łokucje 
wskiego. 

Agendy sekcji rzeźni i rynków podzieło 
nóby między sekcją zdrowia i nieruchomoś 
Ci. 

— Trójka pójdzie zamiast Nowogródzką 
— Piłsudskiego i ulicą Ponarską. Do Magi 
stratu wpłynęło podanie stacji towarowei o 
raz stacji monopolu spirytusowego o skiero 
wanie linji Nr. 3 zamiast ul. Nowogródzką 
— ul. Piłsudskiego i Ponarską. Podanie to 
było rozważane na ostłatniem posiedzeniu 
radzieckiej Komisji Arbonowej, przyczem po 
stanowiono załatwić je przychylnie. 

— Projekt połączenia rzeźni ze stacją 
kontroli mięsa, W| łonie Prezydjum Magistra 
tu kiełkuje myśl połączenia stacji kontrol 
mięsa z rzeźnią miejską. Poza względami 
praktycznemi za realizacją tego projektu 
przewamiają również w dużym stopn'u 
względy oszczędnościowe. 

SPRAWY PRASOWE 
— Konfiskata „Dziennika Wileńskiego* i 

„Głosu WIiileńskiego* W dniu wczorajszy:n 
Starostwo Grodzkie skonfiskowało nakład 
„Dziennika Wjleńskiego* i „Głosu Wiileńs 
kego* za zamieszczenie artykułu p t. „Poł: 
tyka w szkole*. Wydawnictwo wydało drugi 
nakład „Dziennika* i „Głosu*. 

UNIWERSYTECKA. 
— 45 adeptów farmacji. W; dniu wczoraj 

szym 'wywieszona została lista studentów 
przyjętych na farmację. Lista obejmuje 45 

nazwisk. Ogółem na wydział ten złożono 
akoło 60 podań, ‹ 

1 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Mensa akademicka. Z dnia 26 wrześ 

nia br. zostaje uruchomiona Mensa Akade 
micka. Wydawanie obiadów smacznych, po 
żywnych i obfitych odbywa się w godzinach 
12,30 do 16 codziennie. 

SPRAWY SZKOLNE, 
— Dziesięciolecie gimn. A. Czartoryskie 

go i J. Słowackiego. Państwowe gimnazjum 
im. Księcia Adama Czartoryskiego i im. 
Juljusza Słowackiego w Wilnie obchodzą 
dziesięciolecia swego istnienia. Porządek uro 

    

Iki 

  

NIKA 
czystości: We czwartek 27.IX o godz. 8 
rano żałobne nabożeństwo w kościele św. 
Ignacego; we środę zaś 28.IX o godzinie 
10 msza św. , uroczysta akademja o godz. 
11 w sali gimnazjum im. J. Słowackiego. 
Od godz. 15—19 tamże zabawa dla klas 
niższych, a od godz. 20—24 dla młodzieży 
starszej, absolwentek i absolwentów. 

Osobnych zaproszeń niebędzie. Komitet 
ursczystości niniejszem uprzejmie zaprasza 
pp. profesorów, absolwentki i absolwentów. 

— Shelley's Institute. — Dyrekcja podaje 
do wiadomości że z powodu przepełnienia 
lista zgłoszeń na wszystlńe kursa: niemiec 
kiego, francuskiego i angielskiego (interme 
diate) od dziś zamknięta. 

Od dna 1 października na żądanie puh 
liczności uruchomione zostaną jeszcze 2 kur 
sa angielskiego (elementarne) jako „Kurs 
Kryzysówy* po 6 zł. miesięcznie. 

Zapisy wyłącznie dnia 25 września w 
niedzielę) od 10 do 2 i dnia 26 września od 
11 do 1 i od 6 do 7 w. 

— Urcczystość otwarcia Kursów Handlo 
wych Juljana Sternberga. W czwartek zosta 
stały otwarte pierwsze w Wilnie z „Kanto 
rem wzorowym* kursy handlowe  Juljana 
Sterberga. (Jagiellońska 3). Liczna frekwen 
cja słuchaczy dowodzi jak dalece społeczeń 
stwo wileńskie zrozumiało doniosłe znaczenie 
tej placówki w dziedyinie nauk handlowo — 
gospodarczych. Nauka odbywa się codziennie 
w godzinach wieczorowych od 17 do 21. 

Sekrelarjat przyjmuje jeszcze kandyda 
tów do 1 października poczem lista będzie 
zamknięta. 

    

HARCERSKA. 
— Komunikat Koła Przyjaciół Harcerst- 

wa Oddziału Wileńskiego Z. H. P. Zarząd 
Koła Przyjaciół Harcerstwa Oddziału Wileń 
skiego, na zasadzie par. 8 regulaminu Koła, 
podaje do wiadomoci, że zwyczajne walne ze 
branie członków Koła odbędzie się w dniu 
7 października 1932 roku w lokalu Kurator 
jum Wileńskiego Okręgu Szkolnego ulica 
Wolana 10. 

Równocześnie Zarząd Koła komunikuje, 
że w razie niedojścia do skutku zebrania w 
terminie pierwszym określonym na godz. 18, 
zebranie zwołane w terminie drugim o godz. 
18 min. 30 będzie prawomocnem przy każ 
dej ilości zebranych. 

  

WOJSKOWA. 
— Przygotowania do poboru rocznika 

1912. Referat wojskowy Magistratu zakoń 
czył już prace przygotowawcze do powtór 
nej rejestracji rocznika 1912, która rozpo 
częła się z dniem 1 września i trwać będzie 

do dnia 1 grudnia r. b. 
Pobór zarządzony zostanie w maju r. 

prz. 

—=* SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Kryzys rzemiosła wileńskiego w świet 

le cyfr. Wj związku z przeżywanym kryzy 
sem również znacznie pogorszył się stan na 
szego rzemiosła oraz podupadła produkcja 
rzemieślnicza. Procentowe obniżenie obrotów 
w poszczególnych zawodach w roku 1931 w 
stosunku do roku 1930 wacha się od 40—60 
proc. zaś w b. r. spadek ten dochodzi do 
70 proc. 

Również zaznaczył się katastrofalny spa 
dek ilości patentów wykupionych. Ilość pa 
tentów wykupionych w r. b. w stosunku do 
roku 1924 wynosi 80 proc. 

Na terenie Wilna znajduje się około 1500 
rzemieślników pozostających bez pracy. Z 
ilości tej niektórzy pracują dwa do trzech 
razy w tygodniu. 

Wiedług ostatniej statystyki na terenie 
łego województwa wileńskiego znajduje 
w obecnej chwili 12 tys. warsztatów rzemie 
ślniczych zatrudniających zaledwie 1500 cze 
ladników, resza warsztatów prowadzona jest 
samodzielnie przez właścicieli. 
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RÓŻNE. 
— Sala Konserwatorjum. Dziś 25 bm. kon 

cert laureatki międzynarodowego konkursu 
špiewaczego w Wiedniu Luby Lewickiej. 

Bilety do nabycia w Kasie Konserwator 
jum. 

— Sprostowanie. We wczorajszej wzmian 
ce kronikarskiej p. L. „Nie nos dla tabakiery“ 
zakradł się błąd zecerski  znieksztalcający 
sens zdania, bowiem powinno być „okienko 
musiało być otwarte do 1 godz.*, a nie od 1 
jak wydrukowano. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatry Miejskie Pohulanka i Lutnia. 

W obu teatrach od kilku dni rozpoczęły się 
już prace przygotowawcze do następnego se 
zonu. Teatr Miejski Pohulanka rozpoczął już 
próby z pierwszych utworów: Rostworowskie 
go „PrzeprowadzkA“, i „Dzika pszczoła” Mor 

stina — w których zaprezentują się nowe 

siły. 
"Otwarcie sezonu 1 października „Przepro 

wadzką* — jako II części granej Niespo 

dziaki, 8 października premjera „Dzikiej 

pszczoły* — Morstina, 

Teatr muzyczny Lutnia rozpocznie sezon 

30 września jednym z najbardziej bojowych 

utworów muzycznych z udziałem nowo— 

pozyskanych sił. 

— Najsłynniejszy balet w Wilnie, 17 i 20 

października rb. w Teatrze W. w Warsza 

wie odbędą się 2 gościne występy słynnego 

baletu Clotyldy i Aleksandra Saccharowych, 

skąd udają się na dalsze występy do Rygi 

i innych miast Państw Skandynawskich. Dy 

i Teatrów Miejskich ZASP w Wilnie 
udało się zaangażować tych nadzwyczajnych 

artystów tylko na jeden występ, odbyč 616 

mający w Teatrze na Pohulance. Wiešč ia 

bezwzględnie wywola zadowolenie wśród na 

szej publiczności wileńskiej i zwolenników 

sztuki choreograficznej. 

    

  

   

  

         

  

Kierownictwo Teatrów Miejskich ZASP. 

w Wiilne z dniem 1 paźwdziernika realizuje 

stałe objazdy teatru w Województwie wileń 

skiem. Czyn ten odegra niewątpliwie ważną 

rolę kulturalną w życiu naszych Kresów i 

przyjęty będzie przez społeczeństwa miejsea 

we z uznaniem i poparciem. 
Objazdy te odbywać się będą co miesiąc. 

obsługując 20—25 miast Województwa, z 

jedną sztuką. Pierwszym utworem eńskie 

go Teatru Objazdowego będzie świetna ko 

medja współczesna St. Kiedrzyńskiego p. t. 

„Szczęście od jutra”, ciesząca się na sce 

nach polskich rekordowem powodzeniem. о 

bsada „Szczęścia od jutra* dobrana jest z 

sił pierwszorzędnych, które mogą zaspoko/č 

najwybredniejsze gusta, a przytem publicz 

ność prowincjonalną spotka nielada atrakcja 

w osobie reżysera i aktora teatrów warszaw 

skich Jana Boneckiego, który grać będzie 

w objeździe swą kapitalną postać męża, któ 

rą kreował w ieatrze Małym w Warszawie 

przez 80 wieczorów. Inne role grać będą pp. 

M. Szpakiewiczowa, I. Jasińska, Detkowska, 

А. Pawłowska, I. Braunówna, M. Bielecki, J. 

Budzyński, R Wasilewski i W. Pośpiełowski. 

Dekoracje i meble, pracownie teatralne przy 

gotowują specjalnie dla scen prowincjonal 

nych. 
Teatry Miejskie ZASP. w Wilnie odwie 

dzą w październiku następujące miasta: 1 

października—NowoŚwięciany, 2 październi 

ka Święciany, 3 października Druja, 4 paź 

dziernika Brasław, 5 października Królew 

szczyzna, 8 października Starowilejka, 10 

października Mołodeczna, 11 października 
iLda, 12 października Nowogródek, 13 paź 
dziernika i 14 października Baranowicze, 15 

października Nieśwież, 17 październka Łuni 
niec, 18 października Pińsk, 19 października 
Słonim, 20 października Wbłkowysk. 

Ceny miejsc od 50 groszy do 3 zł. " 
— Sala Konserwatorjum. Dziś w niedzie 

lę o godz. 8,15 Koncert laureatki międzynaro 

dowego konkursu w Wiedniu, Luby Lewie 
kiej. Koncert laureatki wzbudził ogromne za 
interesowanie. Pozostałe bilety do nabycia 
w „Orbisie* od 10 do 12 i od 5 w sali Konser 
watorjum. 

  

DZIŚ! Najnowszy przebój sezonu! Z udziałem niezrównanej bohaterki filmów: „Precz 

z miłością”, „Z rozkazu księżniczki", „Droga do raju" i 
i czarującego 

Liljan Harvey ;; 

LILJANK 
Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 1541 

Henry Garata 2.57 
„Kongres tańczy” 

Lucienem Barouxem 

CHCE SIĘ 
ROZWIEŚĆ 

Nad program: Doskon. dodatki dźwięk.: |) Tygodnik Foxa, 2) KOMEDJA DŹWIĘK.-RYSUNKOWA 
Ceny od 25 gr. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej 

  

Dziś ostatni dzień sensac.-salon dramatu 

ŽAR KRWI LLS 
Dźwięk. Kino-Teatr 

Od godz. 12 do g. 2-ej PORANEK super*zlagieru śpiewno-dźwięk. 

| Śpiewak Nieznany po cenach niskich: 
Balkon 30 gr. Parter 40 gr 

  

riela Gabrio. 

Jutro wielka premjera! Najnowszy przebój pro- 
dukcji „Paramountu" 1932/33. Urocza bohaterka 

zee Sylvia Sidney 
Chester Morris oraz bohater „Sza- 

w potężnym 100% filmie wielkiej miłości p. t 

PAN 
ulica Wielka 42. 

rego Domu", męski 
Cudotwórca 

(WIARA CZYNI CUDA) 
  

Ostatnie 2 dni! 
publiczność całego świata. Najwięksra gw. 
ekranów europejskich, zmysłowa kusicielka 

DEMON MIŁOŚCI Bźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
° W tych dniach super sezonu! 

Wileńska 38, tel. 9-26 Najnowszy artyst. przebój dźwięk. 
wytwórni „Sowkino” w Moskwie 
W-g powieści О. Szolochowa „Cichy Don*. 

Buper-przebój europejskiej produkcji 1932-33 roku. Arcydzieło, które poruszyło 

Brygida Helm, 
NAD PROGRAM: POGRZEB $.p. por. ŽWIRKI I inż. WIGURY, Marszałek 
J. Piłsudski na. święcie 1 p. p. w Wilnie i t. d. Najnowsze tygodniki 

Paramount'u i PAT'a. Początek o godz. 4, 6, 8 i 1615, Na |l-szy seans ceny zniżone. 

Miłość dońskiego kozaka 
Reżys. Qlgi Preobrażenskiej : iwana Pronowe z udziałem 

najsłynniejszy reżyser świata 6. Pabst 
i najgłośn. pisarz doby ob. P. Benoit 

najwybitniejszych artystów teatrów moskiewskich. Oryginalne pleśnie i tańce w wykon. dońskich kozaków 

  

Dziś ostatni dzień z udziałem 
dźwiękowego filmu 
JUTRO sigantyczne 

LILJOM Ttwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
*) wkiew. 22, tel. 15-28 

7 a B 

Ein NAJEŹDŹCY arcydzieło 6. W. Pabsta 
Film ten osnuty na tle powieści wojennej Ernesta Johannsena „Czwórka piechurów", wstrząsa swemi piaw- 

dziwemi obrazami z czasów wojny. Ludzie ze słabemi nerwami proszeni są nie przychodzić. 

(Front zacho- 
dni 1918 roku) 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. — Początek seansów o godz. 4, 6 8 i 1015, w dnie świąt. o g. Ż-ej 

  

Dziś wielki podwójny program: 
1) Wstrząs. dramat z życia rosyjs- 
kiego p-g pow. Dostojewskiego p.t. 

2) Epokowy 

film polski 

Dźwięk. Kimo-Teatr 

Światowid 
ul. Mickiewicza 9. , 

IDJOTA 
Z dnia na dzień 

W rol. głównych: Mistrz ma- 
ski Lon Chaney, Ricardo 
Cortez i Barbara Bedford. 

W rolach głównych: Adam Brodzisz, 
Marja Gorczyńska, Wł. Walter i inni. 
Początek seansów o g. 2, 4, 6, B i 10.15 

  
  

  

Dziś! Żapełdie nowe rewelacyjne dźwięk. 
arcydzieło w/g powieści Dostojewskiego 

W rol. gł: Fritz Kortner, Anna Sten i Ozer. 

Dźwi;k. Kino - Teatr 

STYLOWY 
al. Wielka 36. 

Wersja francuska. 
Bracia Karamazowy 

Potężny dramat w |2 aktach 
z życia arystokracji rosyjskiej 

Śpiewy cygańskich romansów 

  

  

Panie iPanowie bez posady | 
Wobec znacznego ułatwienia pracy możemy przy- 
jąć jeszcze kilku panów i pań inteligentn. i ener- 
gicznych do stałej współpracy Zarobek i przy- 

szłość zapewnione. Zgłosić się wraz z doku- 
meńtami w dniu 26 b. m. od godz. 10- do l2-ej 

Wilno, Jagiellońska 3, m. 5 '   

Pracownia OBUWIA 

M. DRZEWIŃSKI 

Bonifraterska 6 

PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE 

Graz reperacje kaloszy i śniegowców. 

i POTRZEBNY 

chłopak 
(do nauki) 
do pracowni 
fotograficznej 

į Leonarda Siemaszki 
Wielka 44 

  

  

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

ЕВМ 

RADJO 
NIEDZIELA, dnia 25 wrzešnia 1932 roku. 

10,05: Transmisja nabożeństwa. 11,35: 
Odczyt misyjny. 11,55: Sygnał czasu. 12,05: 

  

      
  

   
  

Kom, meteor. 12,15: Poranek muzyczny 7 
Warsza W przerwie odczyt „O roli in 
spektorów pracy*. 14,00: „O wściekliźnie" 
— odczyt. 14,15: Koncert Łowickiej Kapeli 
Ludowej. 14, 
powrotu krów 

16,20: Audycja żołniersko — strzelec. 
Pogadanka z cyklu „Kobieta ma głos", 
może dać stacja opieki nad dzieckiem 
17,00: Recital fortep. K. Engela. 18,00: , 
graf — amator po wakacjach* — odczyt. —- 
18,20: Muzyka lekka. 19,10: Program na po 
niedziałek. 19,15: ja liter. litewska. - 
19,30: Rozmait Skrzynka pocztowa 

      
      

  

   

   

    

   

  

techn. 19,50: 20,00: Koncert. 
W. przerwie kwadrans literacki. 2 : Kom. 
spor. 21,58: Wil. kom. sportowy. 22,00: Mu 
zyka taneczna. W' przerwie komunikaty, 

UWIAGA: W godzinach między 16 i 18 
Polskie Radjo transmitować będzie z Pragi 
Czeskiej mecz lekkoatletyczny Polska — 
Czechosłowacja z udziałem olimpijczyków. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 26 września 

11,58: Sygnał czasu. 15,10: Program 
ny. 15,15: Muzyka polska (płyty). 12 

1932 r. 

    

Й Ко 
munikat meteor. 15,40: Audycja dla dzieci, 
1) Niewidzialne promienie — pogadanka — 

  

2) „Powrót do szkoły* — opowiad, 15,10: 
Muzyka popularna (płyty). 16,40: Pogadanka 
w języku francuskim. 17,00: Koncert. 18,00: 
„Szešcionožni nažogowcy“ — odczyt. 18,20: 
Muzyka taneczna. 19,15: „Polityka  narodo 
wościowa Sowietów * — odczyt. 19,30: Prog 
ram na wtorek. 19,35: Prasowy dziennik rad 
jowy. 10,45: Wil. Kom. Sportowy, 20,00: Kan 
cert solistów. Wj przerwie felj. „Historja te 
atru rumuńskiego". 21,50: Komunikaty. — 
22,00: Muz taneczna. 22,40: Komunikaty. 
22, Muzyka taneczna. 

ROWINKI RADJOWE. 

CHÓR SYKSTYŃSKI PRZED MIKROFONEM. 
W. niedzielę dnia 25 b, m. o godzinie 19 

minut 30 do 20,45 czeka radjosłuchaczy całej 
Polski wyjątkowa uczta artystyczna w posta 
ci transmisji z Poznania nieporównanych 
produkcyj słynnego a cały Świat chóru syk 
styńskiego pod dyrekcją Maestro Casimiri. 
Chór ten, którego występy w stoliey oraz 
innych miasta Polski budziły olbrzymi entuz 
jazm wypełnionych po brzegi widowni, wy 
kona najprzedniejsze dzieła swego bogatego 
programu. 

  

   

  

  

  

   

     

NIEDZIELNY PORANEK SYMFONICZNY. 

Program poranku symfonicznego, który 
o godz. 12,15 w niedzielę transmitowany bę 
dzie z Filharmoni Wiarszawskiej, zawiera 
kompozycje Bizeta (z op. „Carmen'* oraz u 
werturę „,Patria*) pieśni Paderewskiego i 
Chopina, poemat symfoniczny Liszta „Tas 
so* oraz szereg innych utworów. Solistką 
koncertu będzie doskonała śpiewaczka p. 
Lucyna Szczepańska, która w roku bież. 
otrzymała pierwszą nagrodę na „Konkułsie 
Śpiewaka”. 

Z ŁOWICZA DO WILNA. 

W” niedzielę o godzinie 14,15 usłyszymy 
w radjo transmisję z Łowicza. Łowicka ka 
pela instrumentalna wykona marsze, polki, 
kujawiaki i oberki łowickie. 

SZEŚCIONOŻNI NAŁOGOWCY. 

W poniedziałek nadany zostanie z Wilna 
na wszystkie rozgłośnie odczyt inż. Witolda 
Adolfa p. t. „Sześcionożni nałogowcy* Pre 

legent opowie o narkotyzowaniu się i upija 
niu mrówek, które bardzo dowcipnie wyzys 
kują właściwości oszałamiające niektórych 
roślin, czerpiąc z nich wprost „napoje wys 

kokowe* (godz. 18). 

  

  

NIiEDOLA DZIECI 
i młodzieży szkolnej w Wfilnie bynajmniej 

się nie zmniejsza w obecnych ciężkich cza 
sach i może najboleśniej dotyka społeczeń 
stwo. 
W)! samym tylko „Domu Dzieciątka Jezus' nie 
licząc innych żłobków, pomieszczono w a 
becnym roku do t września aż 151 dzieci 
porzuconych. Najwięcej padało ofiar dzie 
cięcych w miesiącach przednowkowych: w 
marcu 28, w kwietniu 31 i w maju 28. Obok 

tego straszna nędza dzieci zawitała do rodzin 
bezrobotnych; wzrost tej nędzy młodocianej 
stwierdzają nasze Towarzystwa charytatyw 
ne św. Wincentego a Paulo. Panie Miłosier 
dzia skupione w 24 oddziałach mają pod 
swoją opieką 1096 dz i młodzieży szkol 
nej Kónferencje Panów — 442. Z tej licz 
nej rzeszy dzieciecej zaledwie 120 znajduje 
opiekę w 3 ochror tw 
Ja iego w przedszkolu im. 
kow j na ul. Koszykowej w pz 
ca Jezusowego i na Krzywem Kole 

о trzy przedszkola na odzież, 
obuwie i dożywianie tych naszych zabiedzo 
nych maleństw odbędzie się w niedzielę naj 
bliższą 25 września zbiórka uliczna i loka 
lowa. Niech nikt, komu jest droga nasza 
przyszłość — nasze dzieci — nie mija obo 
jctnie cfiarnych kwestarek z Tow. Pań Miło 
sierdzia, Poza tem wszelkie ofiary ch 
najdrobniejsze w gotówce, obuwiu, odz 
środkach spożywczych i opałowych skłac 
można albo rzedszkolach albo u prezes 

      

           

  

      

  

  

      

   

  

     
   

    

      ki p. Zofji K alkowskiej, Bak 10, któ 
ra otrzymawszy deklarację kiejkolwiek 
ofiary, natychmiast po nią pośle. 

Opieka nad zwierzętami. 
Do budowy rusztowań przy robo 

tach w odnowieniu Katedry, sprowa 
dza się sosnowe belki długości 20 me 
trowej — wspaniałe zaiste okazy na 
szego drzewostanu pochodzące z lasów 
hr. J. Tyszkiewicza. Te sosny — dłuż 
nice, wiezione są przez ulice Wilna je 
dnym koniem, który wydziera się ze 
skóry by taki ogromny ciężar pociąg 
nąć. Gdzież Tow. Opieki nad zwierzę 
tami? 

Cóż też robi to Towarzystwo ze 
sprawą bezdomnych psów których tu 
zimy błąkają się po mieście bez właś 
cicieli? Zwłaszcza w okolicach pla 
ców, po dniach targowych, roj się od 
tych nędznych, zgonionych stworzeń, 
pozostawionych przez właścicieli — 
wieśniaków, którzy ani karmić ani 
bezboleśnie uśmiercić psa niechcą i po 
rzucają go w mieście, na pastwę gło 
du i razów. 

Czy temi zwierzętamj tylko rakarz 
i hycel mają się zajmować? X. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
OBŁAWA NA PRZESTĘPCÓW: W WILNIE. 

Nocy ubiegłej wywiadowcy Wydziału Śle 

deczego pod kierownictwem naczleńika wy 
działu p. kom, Wasilewskiego zorganizowali 
na terenie miasta generalną obławę na róż 
nych przestępców W wyniku obławy, pod 

czas której przetrząśnięto wszystkie meliny 
zicdziejskie i paserskie. zatrzymano szereg 
csób bądź to podjerzanych o kradzież bądz 
też poszukiwanych przez władze śledcze za 
przestępstwa innej natury. Zatrzymanych 
6sadzon6 w areszcie centralnym do wyjaš 
nienia. Część zatrzmanych po ustaleniu toż 
samości zwolniono. (e) 

ARESZTOWANIE NIEBEZPIECZNEGO 
ZŁODZIEJA 

aj wieczorem wywiadowca wydzia 

  

Wi:    
"lu śledezego przechodzac ulic4 Zawalną zau 
ważył jadącą dorożką niebezpiecznego zło 
dzieja Niemena poszukiwanego od dłuższe 
go czasu przez wileński wydział śledczy. Wy 
wiadowca złodzieja niezwłocznie zatrzymał. 

Nr. 220 (2462). 

SPORT 
Z Vilna. 

NIEDZIELNE ZAWDDY SPORTOWE. 

Na Pióromoncie o godz. 11 lekkoatletyez 
ne zawody szkolne o puhar przechodni Zw. 
Opiek Rodzicielskich o następującym progra 
mie: 100 mtr. (finał), sztafeta 4100 mtr. 
(finał), 1500 mtr., skok w dal i z tyczką, rzu 
ty iem i oszczepem. 

Na kortach AZS. finał międzyklubowe 
go turnieju tenisowego, 

Na boisku 6 p. p. Leg. o godzinie 14 m. 
30 mecz piłkarski 6 p p. Leg. ŻAKS. 

Na boisku Makabi o godzinie 15 mecz 
piłkarski I p. p. Leg.-—Makabi. 

1 P. P. LEG. — MAKABI 3:3 (0:1) 

   

  

1 p. p. Leg. wysląpił w osłabionym skła 
dzie: b ienickiego, Wiysockiego, Bilewi 
cz di i Browki, W' pierwszszej połowie 

    

   

ła Makabi, w drugiej wojskow. 
Nieźle uaprezentował się Drong, nowy na 

bytek 1 p. p. Leg., pozycji lewego łącz 
nika 

przew   

Ze świata. 
POLSKA — CZECHOSŁOWACJA. 

Pi dzień międzynarod, zawodów 
Polska — Czechosłowacja zgromadził rzesze 
publiczności zapełnia boisko Sparty. 

Drużyna polska p cały czas była w 
doskonałym humorze i na boisko przybyła 
zupełnie wypoczęta. 

Po  okolicznościowych 
rozpoczęły się zawody 

110 mtr. przez płotk 
dera i Homanek, Pole Nowosi 
janowski I. Strzał startera. Falstart. 

ą na metę, Drugi start jest pra 

Mniej więcej połowę dystansu za 

wodnicy idą razem, p4czem wysuwa się 36 

letni Jandera. Na finiszu gwałtownym 

zdobywa pierwsze miejsce Nowosielski 15,7. 
2) Jandera 15,9, 3) Homanek. Polska prowa 
dzi 5:4. 

100 mtr. Wyraźne zdenerwowanie zawod 

ników wyrs ę w dwukrotnym falstarcie 
Po starcie wysuwa się Trojanowski Ц, lecz 
już po 20 mtr. prowadzą Czesi, którzy też 
niemal jednocześnie wpadają na metę. 1) 
Engel 11,2. 2) Hejdek, 3) Czysz 4) Trojanow 
ski II. Prowadzą Czesi 12:6. 

Kula, — Konkure 
dynkiem Zeudy z Helja 

    
  

   

     

   

  

przemówie 
  

  

   
   

startują Czesi: 

   

    

  

  ta staje się poje а 

em z którego wycho 

dzi zwycięzcą Czech mając rzut 16 mtr. 20% 

   
   

ctm, nowy rekord świata! 2) Heljasz 15 mtr. 

55 ctm. 3) Chmelik. Punktacja 18:9 dla Cze 

chów. 
5,000 mir. Start Kusocińskiego — atrake 

ja dnia! Prowadzenie obejmuje Kusy, za nim 

Koscak, Hartlik (P.) i Leber (C.). Kusociński 

idzie równomiernem tempem, lecz nieustam 

nie zwiększa odlgłość, dzielącą go od pozo 
stałych. Na 6 okrążeniu jest juž o 50 mtr 
przed Kosczakem, za którym jak cień po 
dąża Hartlik chwili uwaga 6 tysięcz 

nej publiczności koncentruje się na pojedym 

ku Koscak — Hartlik, Ślązak dwukrotnie pró- 

buje ominąć Czecha lecz ten odpiera atak. 

Na 9 okrążeniu Hartlik spartem mija Kosea 

ka i odrazu wysuwa się o 15 mtr. przed Cze 

cha. Odległość wzrasta, tak że na mecie Po 

lak uzyskuje przewagę 30 mtr. 1) Kusy 15 

m. 12 sek, 2) Hartlik. 3) Koscak 
400 metrów. Na czoło wysuwa się Binia 

„by po 200 mtr. ulec erowi (Cz.),. 

ającemu w czasie 49,9 sek. 2) Biniw 

kowski (P.) 
Skok wzwyż: 1) Pławczyk 185 ctm. 2% 

Niemiec (P) i Czesi: Kratky i Zanis 180 ctm 

800 metrów: Pola Kužnicki i Maszew“ 
ski ze startu obejmują prowadzenie i pomau 
mo wysiłków Dostala zwyciężają. 

1) Kuźnicki 1 m. 2) Maszewski 1 m$ 
nuta 59,9 sekund, da. 

4x100. Hejdyk ( Trojanowski II (P» 
kończą jednocześnie, Knenicky ma już 
pewną przewagę na szem, którą zwiek. 

      

   
  

   

    

     
      

    

    
   

   

        

sza Fi nad Nowa . Biniakowski n.e 
może dojść Engla i ( i zwyciążają. 

Punk a perwszego dnia zawodów 37 

dwie trzec 

  

i pół dla Czechów 

  

POŻYCZKI Fabryka Górnośląska. 

po rosyje ku, 
wykona chór syber. włóczęgów. Nad program: Najnowszy dodatek dźwiękowy i rysunk. dodetek Flejscher, 

poszukuje 
w każdej miejscowości 

przedsrzwicieli, zgentów 

rowery do pracy. 
porto załączyć znaczek pocztowy. 

ul. Warszawska 88, 

i domokrążnych rozsprzedawtów. 
Artykuł nowoczesny. Bez fachowości każdy może za- 
robić miesięcznie 500 do 800 zł.. także fabryka dsje 

Prospekty wysyłamy darmo. Na 

J. BŁACH, Szopienice, Górny Śląsk, 

  

Konkurs. 

Zarząd Gminy Wyznaniowej 

ko rabina m. Wołożyna. 

ogłoszenia konkursu. 
J. Garber 

Prezes Zarządu 

    „START“ 
Królewska 1 Wilno 

We wrzešniu sprzęt letni 

poleca 

na nadchodzący sezon 

0ŁDR 

  

własnego wyrobu 

po cenach niebywale niskich 
znana firma 

  

Ё Wilno, Niemiecka 23 
Firma egzystuje od roku 1890 

kołdry na puchu.   
  

Drukarnia „Znicz*, Wilno, ul. Ś-to.Jańska 1, tel, 3-40. 

NYRE "sM Е 
w Wilnie. y s 

Tei. 400 

Poleca sprzęt do wszystkich sportów. 
Ubiory gimnastyczne. — Gramofony. — Płyty. 

po cenach znacznie zniżonych. 

ši OOOO 

AE 
powodu obecnego kryzysu gospodarczego 

z rozmaitych materjałów i najlepszej waty 

B-cia CHANUTIN 

Duże kołdry od 12 zł. Również wyrabia się 

Co tydzień otrzymujemy 

ostatnie nowości materjałów na kołdry. 

Na zasadzie rozporządzenia M. W. R. 

i O. P. poz. 593 (Dz. Ust. Nr 75 1930 r.) 
Žydowskiej 

w Wołożynie ogłasza kankurs na stanowis- 
Osoby odpowia- 

dające wymogom $ | poz. 593, uprasza się 

o nadesłanie ofert w ciągu dni 14 od daty 

(UV i O A 
POLSKA SKŁADNICA SPORTOWA 

  
  

LOKALE 
z 4,5 i 6 pokoi 
ze wszelkiemi wygodami 

Nadają się na mieszkania 
oraz biura 

w. Stefańska Nr. 32. 
Może być jeden I2 po- 

kojowy lokal. 

  

+ Do wynajęcia 

SKLEP 
przy ul. Wileńskiej 20 

Mieszkania 
LO WYNAJĘCIA 

ze wszelkiemi wygodami 
i wodociągiem: 2 mieszk. 
po 4 pokoje z kuchnią, 

| mieszk. 3 pok z kuchnią 
Zwierzyniec, Fabryczna 

3/10, dow się w mieszk. 12 

MIESZKANIE 
do wynajęcia 

5.ciu puk. ze wszelkiemi 
wygodami 

«l. Jatóbu Jaaakiega 18 
(za Portową). 

  

  

  

4 pokojowe 

MIESZKANIE 
do wynajęcia 

w centrum miasta z wv- 
godami. Nadaje "ię na 
biuro Zamkowa 20 m. 2. 

bo wynajęcia 
i # © 

słoneczny, ze wszelkiemi 
wyzodani w domu Nr. 10 

m. 6, przy vlicy Naszej 
leżącej równolegle z ul. 
Zakretową od ul Recznej 

POKÓJ 
duży, jasny z umeblowa- 
niem lub bez w dobrym 
punkcie miasta do wyna- 

jęcia. Zamkowa 3—3. 
Dowiadywać się w godzi 

nach biurowych. 

2 pokoje 
umebl. z telefonem. 

bez używalności kuchni 

poszukuje 
m'ode, inteligentne bez- 

dzietne melženstwo 
Zgłoszenia telef do godz. 

    

  

  

  Jai: Pano tel NK 

Dr. Grzegorz Gordon 
Akuszerja i chor. kobiece 
powróciłi przyjmuje 
chorych od g 4 —5 p.p. 
ul. Jakóba Jasińskiego 24. 

Docent U. S. B. 
Dr. Med. 

Marjan Mienicki 
po powrocie i przepro- 
wadzeniu się wznowił 

przyjęcia chorych 
skórno-wenerycznych 

Wileńska 31, m. 2 
od 4—7 po poł. 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

Wileńska 7, tel. 10.67 
od godz. 9—1 i 4—8 

ir. Zeldowicz 
Choroby skórre, wener.. 
narządów moczowych, 

od g. S—1 i 5—8 wiecz. 
Dr.Zeldowiczowa 
Chor kobiece wenerycz- 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wierz. 
Mickiew:cza 21, tel. 277 

M Kenigsberą 
Choroby skórne, 

weneryczne 
* moczophel we, 

ulica Mickiewicza 4 
telefon 10-90, 

od gedz. 9—12 1 4—8. 

Akuszerka 

Marja Lakinetoki 
rrzyjmuje od 9 do 7 wiee1 

lica Kasztanowa /, m. 

W. Z. P. Nr. 69. 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
grzeprowadzien się 

Zwierzyniec, Tem. Zam 
na lewo Gedeminowski 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr.'3 93 

    

    

  

    

® | p” Bridge'a 
lskcje udziela student 
pol'techniki D. Lipski 
Mickiewicza 41—6 

godz. 4—6   

5000 zł. 
pod |-szy numer hipotekż 

nieruchomości w Wilnie- 
poszukuję. — Oferty pod: 
„5000* do Administracji 
„Kurj? ra Wileńskiego” 

3 lampowe- 
Radjo “7 
zmienny, z głośnikiem — 
z powodu wyjazdu na wieś 

DO SPRZEDANIA 
Zakretowa 20, Kucharski: 

    

Ładowanie i naprawa 

akumulatorów 
fachowo wykonuje 

„RADJO“, Trocka Nr. 4. 
Wejście w podworzu. 

Poszukuję 
dobrej. religijnej. inste- 

ligentnej, starszej pani 

wychowawczyni do có- 

Teczki — uczenicy gimn. 

SS. Nazaretanek, Ist 9. 

Pożądana znajomość jęz., 

francuskiego (1 muzykb 

(pianino), Oferty do Red. 

„Kurjera Wileńsk.” pod 

„Opieka dziecku” 

Maturzysta 
udziela korepetycyji 
na dożodnych warunkach, 

Mostowa 11, m, 6 
Ś8: gadać 6-301 SLISEHY 

- ENGLISH 
groups 'and single 

N. GAWROŃSKA 
(University College 

London) 
Słowackiego Nr, I m. 16 

telefon 838. 

B nauszyciel gimaaz. 
udziela lekcje 
i korepetycje ze wszyst” 
kich przedmiotów w za” 
kresie ośmiu klas gimnaz. 

Specjalność: polski, fizy- 
ks, matema?/ka. Łaskawe 
zgłoszenia do Adminis*r. 

„Kurjera Wileńskiego” 

  

  

  

  

  POOR 
Przybłąkał się pless 

rasy „Chart“. 

Ponieważ po kilkakrot- 

nych ogłoszeniach nikt się: 
nie zgłosił, komunikuję, 
że o ile po 3-ch dniach 

nie znaidzie się właściciel, 
pies zostanie sprzedany, 
Adres: Sofjana 5 m. | 

  

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


