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B. B. W. R. w życiu społe- 

  

czeństwa i państwa. 
(Wywiad z p. sen. Witoldem Abramowiczem). 

  

prezes Koła 
Wojewódzkiej 

Senator Witold Hlbramowicz, 
Regjonalnego oraz Rady 

B. B. W. R. 

Wobec objęcia przez p. senatora Wi- 

tolda Abramowicza stanowiska preze- 

sa Kola Regjonalnego oraz Rady Wo- 

jewódzkiej Bezpartyjnego Bloku Współ 

pracy z Rządem, udaliśmy się do Niego 

z prośbą o wyłożenie swego poglądu 

na znaczenie i zadanie tych organiza- 

cyj w dobie obecnej. Po uzyskaniu 

zgody na wywiad stawiamy pierwsze 

pytanie: 

— Historja powstania Bezpartyjne- 

go Bloku Współpracy z Rządem? 

— Jak wiadomo — brzmi odpo- 

wiedź — Bezpartyjny Blok powstał w 

chwili, kiedy rozproszkowanie — 5ро- 

łeczeństwa na liczne partje polityczne 

uniemożliwiło normalny bieg prac w 

ciałach ustawodawczęch. Walka bo- 

wiem partyjna i usiłowanie zdobycia 

popularności śród szerokich a nie- 

świadomych warstw społecznych zmu- 

szały kluby partyjne do wygłaszania 

haseł demagogicznych nie liczących 

się z rzeczywistemi możliwościami. 

Sytuacja polityczna Państwa wo- 

bec prowadzonej akcji przez mocarst- 

wa na terenie międzynarodowym, jak 

również narastające konflikty w sto- 

sunkach gospodarczych i finanso- 

wych wymagały zdecydowanej kon- 

solidacji wewnętrznej, skupienia mo- 

żliwie licznych sił koło jednego pro- 

gramu, stworzenia jednego wielkiego 

obozu, który w społeczeństwie miałby 

wywierać przeważający wpływ na 0- 

pinję publiczną, a którego przedsta- 

wicielstwo w ciałach ustawodawczych 

posiadając decydującą większość da- 

wałoby rękojmię sprawnego załatwia- 

nia prac w Sejmie i Senacie. 

Nie potrzebuję dodawać, że cała ak- 

cja zmierzająca do konsolidacji społe- 

czeństwa odbywała się pod hasłem bez- 

względnego zaufania do osoby Mar- 

szałka Piłsudskiego oraz do rządów 

przez Niego tworzonych. 
Zamierzony płan reorganizacji w 

ugrupowaniach politycznych  uwień- 

czony został calkowitem  powodze- 

niem. 

Obecnie Bezpartyjny Blok skupia 

w swych szeregach zarówno cały sze- 

reg poważnych organizacyj społecz- 

nych, jak też i liczne jednostki, nie ob- 

jęte żadnemi innemi ramami organiza- 

cyjnemi. 

— Jakie są obecne zadania BBWR? 

— stawiamy następne pytanie. 

— O ile w chwili tworzenia Blo- 

ku głównem zadaniem jego działal- 

ności było przygotowanie opinji pu- 

blicznej do zmiany kostytucji, o tyle 

obecnie cel pierwotny, pozostając na- 

dal zasadniczym drogowskazem: w 

czynnościach Bloku, naskutek nara- 

stających wydarzeń uległ modyfikacji 

przez rozszerzenie zadań, wymaga- 

jących rozwiązania. 

Cały szereg palących potrzeb, jak 

sprawa bezrobocia, reorganizacja sa- 

morządów, reforma systemu podatko- 

wego, zmiana granie w ustroju admi- 

nistracyjnym Państwa, „wprowadze- 

nie nowego kodeksu prawa cywilnego 

it d. wymagają usilnej i wytężonej 

pracy zarówno Rządu jak Sejmu i Se- 

natu. Organizacja Bezpartyjnego Blo- 

ku powinna wziąć czynny udział w 

opracowaniu materjałów,  niezbęd- 

nych do rozwiązania wymienionych 

zagadnień. 

— A zadania i znaczenie Rad Wo- 

jewódzkich, Panie Senatorze? 

— Dążeniem Bezpartyjnego Bloku 

jest pociągnięcie do twórczej pracy 

szerokiego ogółu społeczeństwa. W. 

tym celu Blok powołuje Rady Woje- 

wódzkie złożone ze wszystkich posłów 

i senatorów tego klubu na danym te- 

renie, z przedstawicieli Rad Powiato- 

wych i tych organizacyj społecznych, 

które swój współudział w pracy Bloku 
zgłosiły. 

Zadaniem Rady Wojewódzkiej jest 

przedewszystkiem wypowiadanie się o 

potrzebach ludności danego terenu i 

wysuwanie środków zaradczych na 

różnego rodzaju niedomagania, tak 

niestety liczne i dotkliwe w obecnym 

okresie, Współdziałanie czynników 

rządzących z organizacją Bloku daje 

rękojmię, że niedomagania i bolączki 

terenu zostaną oczywiście w granicach 

możliwości. złagodzone jeśli nie usu- 

nięte. 8 pa 

Posłowie i senatorowie Bloku ma- 

ją możność zapoznać się na zebra- 

niach Rady Wojewódzkiej z obfitym 

materjałem, którym  rozporządzają 

przedstawiciele terenu, a następnie zu- 

żytkować ten materjał w swych pra- 

cach w Sejmie i Senacie. 

Nici łączności zadzierżgnięte  po- 

między posłami i senatorami a przed- 

stawicielami organizacyj terenowych 

na zebraniach Rady Wojewódzkiej 

staną się przewodnikami myśli i wra- 

żeń, które przez wzajemne oddziały- 

wanie i uzupełnianie przyczynią się 

do najlepszego zrozumienia i możli- 

wego rozwiązania różnolitych zagad- 

nień. 

Poza sprawami, mającemi ogólno- 

państwowe znaczenie, w których o- 

pinje wypowiadane na zebraniach Ra- 

dy Wojewódzkiej będą miały znacze- 

nie o charakterze raczej informacyj- 

nym, niewątpliwie znajdą się sprawy 

mające znaczenie specjalnie ważne dla 

naszego terenu. W tych wypadkach 

głos Rady Wojewódzkiej jako wyrazi- 

cielki ludności, która stoi za Blokiem 

i Blok popiera, winien być traktowa- 

"ny przez Władze Bloku z całą powa- 

gą i nie może być pozostawiany bez 

uwzględnienia, jeśli nie stoją ku te- 

mu nieprzezwyciężone przeszkody. 

— Jeszcze jedno pytanie, Panie Se- 

natorze: Co ma na celu dzisiejsze ze- 

branie Rady Wojewódzkiej? 

— Dzisiejsze zebranie Rady Wo- 

jewódzkiej jest. zapoczątkowaniem 

nowego okresu w życiu organizacji 

B. B., od zrozumienia zadań Bloku, - 

od dobrej woli i pracy członków tej 

organizacji będzie zależało powodze- 

nie idei, która przyświecała twórcom 

Bezpartyjnego Bloku i która dzisiaj 

znajduje tak licznych zwolenników. 

Znając poważny stosunek ludności 

wileńskiej do zagadnień społecznych 

i państwowych, wiązanie interesów 

własnych z interesem Państwa i chę- 

tne współdziałanie w imię dobra ogól- 

nego, osobiście optymistycznie zapa- 

truję się na prace nowopowstającej in- 

stytucji, która, zdaniem mojem, posia- 

da wszelkie szanse rozwoju i odegra 

poważną rolę w życiu naszego kraju. 

Dr. Kowarski 
powrócił. 

Konferencja premjera Prystora z marsz. 
Seimu i Senatu. 

(Tel. od własn. koresp. z Warsz.) 

W dniu przedwczorajszym w go- 
dzinach przedpołudniowych odbyła 
się w Prezydjum Rady Ministrów kon- 
ferencja p. premjera Prystora z marsz. 
Sejmu M. Świtalskim i Senatu Raczkie- 
wiezem. Po konferencji p. premjer 

Zmiany organizacyjne 
Dowiadujemy się, że w począt- 

kach przyszłego tygodnia dokonana 
zostanie w Min. W. R. i O. P. zmiana 
organizacyjna przewidziana w nowym 
statucie tego Min. Nowy statut przewi 

Prystor udał się na Zamek, gdzie był 
przyjęty przez P. Prezydenta Rzplitej 
na normalnej tygodniowej audjencji. 

Jak należy przypuszczać konferen- 
cje te związane były ze zwołaniem 
sesji ciał ustawodawczych. 

w Min. W. R. i 0. P. 
partamentów Wyznań Religijnych i 
Departamentu Nauki. 

W związku z tem zajdą w mini- 
sterstwie przesunięcia personalne głó- 
wnie 'na stanowiskach naczelników 

duje, jak wiadomo, skasowanie Depar- wydziałów. 
tamentu Sztuki oraz reorganizację De- 

S 

Zbrojny konflikt chińsko-iapoński. 
Japończycy zajęli okręg Peytaying. 

TOKJO, 19. 9. (Pat). Jak donosi 
agencja Reutera, nadeszły wiadomo- 
ści z okolice Mukdenu, iż około 200 
żołnierzy chińskich napadło wczoraj 
nagle na żołnierzy japońskich, znaj- 
dujących się w Peitaying, północnem 
przedmieściu Makdenu. Chińczycy 

usiłowali zniszczyć most kolejowy, 
zostali jednak przez Japeńczyków 
odparci. Ponieważ Chińczykom przy- 
Szły nowe oddz. na pomoc, wywiąza- 
ła się zażarta walka, w wyniku któ- 
rej Japończycy zajęli okręg Peytaying 
i odepchnęli Chińczyków na północ. 

Wojska japońskie zdobywają Mukden. 

TOKJO, 19. 9. (Pat). — Ageneja 
Reutera donosi: Japończycy uderzyli 
na Mukden i wdarli się do miasta, po 
zajęciu chińskiego obozu, znajdujące- 
go się w północnej części miasta. We 
dług wiadomości, pochodzących z ja- 
pońskich kół wojskowych, w kilku 
punktach miasta doszło do starcia po 
między  poszczególnemi oddziałami 
japońskiemu i mandżurskiemi. Wobee 
powagi sytuacji postanowiono prze- 
nieść sztab główny armji japońskiej 
z Kwan-Czang-Tse de północnej czę- 

"-ści prowineji: 
TOKJO, 19. 9. (Pat). — Agencja 

Reutera donosi: Wojska japońskie, 

zajęły mur ochronny Mukdenu, ata- 
kują arsenał i zamierzają zająć wszy- 
stkie główniejsze pukty miasta jesz- 
cze w ciągu dnia dzisiejszego. Wyda- 
je się, iż nie było w Mukdenie żadnej 
poważnej walki lub poważnych starć. 
Odbyło się zebranie gabinetu. Jak 
„się dowiaduje korespondent Reutera, 
wydane zostały konsulowi generalne- 
mu wMukdenie instrukcje, by zloka- 
lizował całe zajście i nie dopuścił do 
jego rozszerzenia się. > 
**TJEN TSIN, 19..9. (Pat). — Kore- 
«pondent Reutera dowiaduje się, że 
Japończycy zajęli Mukden i New- 
Czang. 

Sprzeczne wiadomości. 
TOKIO, 19. 9. (Pat). — Agencja Reutera 

donosi: Według informacyj niepotwierdzo- 
nych, pochodzących z Makdenu artylerja 
japońska zniszezyła przedmieście Peytaying, 

czyniąc kilkaset ofiar w ludziach. Inna znów 
informacja podaje, że padło tylko kilka 
strzałów. 

Komunikat oficjalny kwatery głównej gen. Czang-Sue-Lianga. 

PEKIN, 19. 9. (Pat). — Komuni- 
kat oficjalny, ogłoszony przez kwate- 
rę główną gen. Czang-Sue-Lianga po- 
daje, że wojska japońskie zajęły dziel 
nicę cudzoziemską Mukdenu 0 godzi- 
nie 2 min. 30 w nocy, a miasto chiń- 
skie o godz. 6 min. 30. Silne oddziały 
obsadziły główne ulice i gmachy pu- 
bliczne. 

Według wersji chińskiej bezpośre- 
dnią przyczyną konfliktu chińsko-ja- 
pońskiego było zniszczenie odcinka 
kolei południowo-mandżurskiej przez 
Japończyków, którzy w celu wywoła- 

nia kontrowersji oskarżyli o to Chiń- 
czyków. Korespondent jednego z 
pism chińskich donosi, że wojska ja- 
pońskie, stacjonowane w Liao-Yang, 
dążą do Mukdenu, grabiąc i paląc 
szystko na swej drodze. Władze chiń- 
skie wysłały pociąg specjalny z kores 
pondentami pism chińskich i eudzo- 
ziemskich, aby mogli oni sobie zdać 
dokładnie sprawę z przebiegu wypa- 
dków. Komunikacja  telegraficzna 
między Pekinem a Mukdenem zosta- 
ła przerwana. 

Oświadczenie japońskiego ministra wojny. 
TOKJO, 19. 9. (Pat). — Japoński mini- 

ster wojny oświadczył dziś, że w sytuacji 
nastąpiło znaczne uspokojenie, wohec cze- 
go niema potrzeby wysyłania posiłków z 

Korei. Do Mukdemu wysłano jednak na reko 
nesans samoloty wojskowe, które czuwać 
będą nad utrzymaniem łączności między 
armjami w. Kwantungu i w Korei. 

Cel działania wojsk japońskich? 
TOKJO, 19. 9. (Pat). — Japończycy za- 

jęli szereg punktów strategicznych i rozbi- 
li wojska chińskie w Inkow, Hopeh i Fu- 
shun, w celu, jak głoszą źródła japońskie, 

przeszkodzenia rozszerzaniu się zatargu. Ja- 
pończycy zapewniają, że pod Mukdenem znaj 
duje się 14 tys. żołnierzy chińskich. 

Przed Trybunałem Haskim. 
Obowiązek Litwy dopuszczenia tranzytu wynika z-art. 23 

paktu 

HAGA 19.9. Pat. — Przedstawiciel 
Polski prof. Mrozowski zakończył w 
dn. 19 b. m. przed Stałym Trybunałem 
Sprawiedliwości Międzynarodowej swe 
przemówienie,  zbijając argumenty 
przedstawiciela Litwy odnośnie repre- 
salij i wykazując, że obowiązek Litwy 

L. N. 

dopuszczenia swobodnej komunikacji 
na linji Landwarów—Koszedary wy- 
nika z art. 23 paktu Ligi Narodów oraz 
z konwecji kłajpedzkiej. _ Następne 
posiedzenie Trybunału odbędzie się w 
poniedziałek po południu celem wy- 
słuchania repliki litewskiej. 

  

Zaburzenia w Hiszpanii. 
MADRYT, 19. 9. (Pat). — W, szeregu 

miejscowości doszło do zajść. W Guajar Fa- 
raguit, w wyniku strzelaniny między wła- 

' šeicielami fabryk a strajkującymi jeden ro- 
botnik został zabity. Robotnicy transporto- 
wi na znak solidarności przystąpili do straj- 

ku metałowców. W Walencji grozi wybuch 
strajku powszechnego. W mieście Ortuella 
strajkujący wysadzili dynamitem 6 stacyj 
telefonicznych i przecięli, kilka linij telefo- 
nicznych. 

PRREORZEETEDTK OWO ITT SOS I AS PETA 

                

Pani nie wierzy? 
Wiąc przekonam Panią, że najmodniejszą torebkę, lekką i mocną 

parasolkę i najładniejszą apaszkę dostaniemy 

| w Polskiej Składnicy Galanteryjnej 
FRANCISZKA FRLICZKI zamkowa 9, tel. 6-46. 

a 
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Silne lotnictwo to potęga Państwa! 

Gandhi w Londynie 
(Korespondencja własna). 

Londyn, we wrześniu. 

Mały,szczupły , półnagi, drżący z 

zimna w swych płóciennych szatach 

(„kaddar*) i sandałach na bosych no 

gach — tak wygląda drobny człeczyna 

w którego rękach dziś leżą potęga 1 

losy Brytyjskiego Imperjum. 

Hindusi obdarzyli swego wodza i 

apostoła szczytnem mianem  „maha 

atma“ — wzniosła dusza, a sam Gan- 

dhi ujmuje swych największych wro- 

gów rozbrajającą prostotą i uprzejmo- 

ścią. Witały go w Londynie —jako 

przyjaciela — najróżnorodniejsze sfe- 

ry: w sali „Friends Meeting House“, 

dokąd w ulewny dzień przybył wódz 

Hindusów aużem z portu w Folkesto- 

ne; oczekiwali Gandhi'ego reprezen- 

tanci kościoła anglikańskiego, Hindu- 

si w malowniczych strojach, przed- 

stawiciele partyj politycznych, związ- 

ków zawodowych, zwolennicy pokoju, 

organizacje kobiece, literaci i dzien- 

nikarze. Przewodniczący owej różno- 

barwnej masy dał wyraz uczuciom 

wielu Europejczyków, gdy w przyja- 

znej formie powitał Gandhi-ego. „Je- 

steś tak szczerym, že zmuszasz nas do 

podejrzliwości, jesteś tak naiwnie do- 

stępny, że nas oczarowujesz... . 

Długą podróż okrętem z Indyj do 

Marsylji odbył przedstawiciel kiiku- 
set miljonów Hindusów w niewygod- 
nej kabinie 2-ej klasy. Czemu? Bo na 
okręcie „Radżputana* nie było 3-ćj 
klasy. Skromność ta nie jest u Maha- 
tmy środkiem reklamy, wynika z ca- 
łokształtu jego poglądów i nauki. 
Gandhi jest dumny ze stworzonej przez 
się teorji „biernego oporu” i tuż po 
przyjeździe do Europy ujął swą naukę 
dla „krwiożerczych Europejczyków 
w. następujących-słowach: „Doktryna 
nasza stała się potężną przez brak о- 
poru. Wy należycie do wojowniczych 
ludów i prawdopodobnie mnie nie zro- 
zumiecie. Powiadam jednak, że „bier- 
пу ‘ орбг“ jest najlepszą, najsilniejzą 
bronią. Siła gnieździ się nietylko w 
mięśniach, muskuły nie są konieczno- 
ścią. Siła jest w sercu. Żaden naród nie 
może być zgnębiony, jeśli sobie tego 
nie życzy”. 

Potęga brytyjska od 300 lat opie- 
ra się na Indjach. Stamtąd Anglicy 
czerpali i czerpią swe bogactwa. In- 
dje są „perłą korony brytyjskiej". 
Drobny, półnagi człowieczek przybył 
do stolicy władców swego kraju, by żą- 
dać niepodległości dla „miljonów nie- 
mych niewolników*, a tem samem po- 
zbawić Anglję najświetniejszej kolonji 
i — być może — podstaw imperja- 
Inej egzystencji. Gandhi nie wywnę- 
trza się na temat konferencji „Okrą- 
głego Stołu *; prawdopodobnie nie wie- 
rzy w pomyślny dla Indyj wynik, za- 
mierza bowiem poza urzędowemi per- 
traktacjami, przemówić bezpośrednio ‚ 
do szerszych mas angielskich. „Pragnę 
powiada — wyjaśnić angielskim robo- 
tnikom, którym rozwój przemysłu in- 
dyjskiego dał się najbardziej we znaki 
sens dążeń wolnościowych Hindusów. 
Wiem, iż włókniarze w Lancaschire 
grozoli mi zlinezowaniem, ale nie о- 
bawiam się tego i mam nadzieję, že 
zdołam ich przekonać”, Zasadniczym 
warunkiem uzyskania niepodległości 
jest dla Gandhi'ego zniesienie różnie 
kastowych i zrównanie praw mahome- 
tan i buddystów. 

O Anglikach trybun Hindusów ma 
wyrobione, acz niezbyt pochlebne zda- 
nie. Londyn powitał go ulewnym de- 
szczem. Gandhi uśmiecha się i żartuje: 
„Czyż można było oczekiwać czego in- 
nego? Jest to prawdziwie angielska 
pogoda: nie ma żadnego respektu dla 
ludzi*. Gandhi'ego zasypują pytania - 
mi: „Czy złoży wizytę królowi?* Ma- 
hatma bezradnie rozkłada ręce: „„Je- 
stem dobrowolnym więźniem rządu 
królewskiego. Jeśli król zechce, pój- 
dę don“. Przemawia Gandhi siedząc 
na poduszce, rozłożonej na stole; ze- 
branych przeprasza, usprawiedliwiając 
się tem, że od kilku lat nie może juź 
przemawiać stojąc. Dość zresztą spoj- 
rzeć na drobną figurkę, by uprzytom- 
nić sobie, że jedno silniejsze uderze- 
nie angielskiego policjanta pozbawi- 
łoby Indje apostoła i wodza. Ale siła 
duchowa „bezopornego* Mahatmy jest 
tak potężna, że zamierza on w obozie 
wrogów „wykonferować* wolność swe 
go kraju. „Bande Mataram!* (niech 
żyje ojczyzna!) wołają doń Hindusi. 
Czy duch „mataram* pokona pancer- 
niki, złoto trustów i niezłomną potę- 
gę brytyjską? 

оН, 

Metropelita Dyenizy 
u ministra W. R. i O. P. 
WARSZAWA 19.9. Pat. — W dniu 

19 b. m. złożył wizytę p. ministrowi 
W.-R. i O. P. Jedrzejewiczowi J. E. 
metropolita kościoła prawosławnego 
w Polsce Dyonizy. 

Min. Jędrzejewicz wyjechał 
de Częstochowy. 

WARSZAWA 19.9. Pat. — W dniu 
19 b. m. wyjechał do Częstochowy ce- 
lem wzięcia udziału w uroczystości 
poświęcenia pomnika śp. Prezydenta 
Rzplitej G. Narutowicza oraz w poś- 
więceniu sztandarów Związku Legjo- 
nistów i związku POW. p. minister 
wyznań religijnych i oświecenia pu- 
blicznego. 

Zjazd Rady Wojewódzkiej BBWR. 
w Wilnie. ; 

Dziś:o godz. 11 w Sali Miejskiej przy ul. 
Końskiej. 1 odbędzie się Zjazd Rady - Woje- 
wódzkiej B. B. W. R. w Wilnie. 

Porządek dzienny zjazdu jest następują- 
cy: L 

1) Zagajenie — senator W. Abramowicz. 
2) Referat polityczny — poseł B. Miedziński. 
3) Referat o gospodarczym kryzysie świato- 
wym — ambasador T. Filipowicz. 4) Referat 
organizacyjny — poseł St. Dobosz. 5) Ukon 
stytuowanie Rady. 6) Wolne wnioski. 

Projekt stałej komunikacji 
Europa—Ameryka. 

HAMBURG, 19. 9. (Pat). — Lotnik Gro- 
nau, który dwukrotnie dokonał lotu nad Oce 
anem, ma złożyć czynnikom miarodajnym 
projekt stałej komunikacji powietrznej mię- 
dzy Ameryką a Hamburgiem, względnie Tar- 
vemunde. 

Czas przelotu ma wynosić 45 godzin, a 
droga prowadziłaby z Hamburga przez Is- 
landję, Grenlandję, zachodni Labrador, Chi- 
cago do Nowego Yorku. Po drodze musia- 
noby zainstalować odpowiednie lotniska. 

: Dzienniki tutejsze liczą się z możliwoś- 
cią zaprowadzenia tego rodzaju komunika- 
cji. przy wydatnej subwencji państw zainte- 
resowanych. ы 

Kto wygrał 480 tysięcy 
złotych ? 

WARSZAWA, 19. 9. (Pat). — 19 b. m. 
w 9 dniu ciągnienia 5 klasy 23 Loterji Pań- 
stwowej główniejsze wygrane padły na nu- 
mery: 

400 tysięcy zł. — Nr. 201.452, 15 tysięcy 
— 202.758, po 10 ytsięcy 115.193 i 86.392, po 
5 tysięcy — 125.162 i 175.724, 

FU 

Przeprowadziłem się 
Lekarz-Dentysta 

Stanisław bintyłło 
bien ės kÓ 
Wieczorowe godziny według uprzed- 

nichzżpikówi 
Gabinet Roentgenowski. 

Lampa „Soliux*' 
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Li i ВН 

[I Klinika Wewnetzna 
U. SB. 

NA ANTOKOLU 
_ wznawia przyjęcia chorych 

z dniem 22 września r. b. 

Przychodnia kliniczna czynna codz. 

prócz dni świątecznych od godz. 1012- 
6849 

    

  

    
   

      

Dr. med. EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

Jagiellońska 8, tel. 10-63. 
; Przyjmuje 12—2 i 5—7. 

RER TE СОИ 
Giełda warszawska z dn. 19.IX. b.r. 

WALUTY i DEWIZY: 

  

   

Bolas A 11 i 8,91—8,93—8,89 
Holandja . . . . . . 360,35—361,25— 359,45 
Londyn . .. ©. + 43,351/,— 43,49 — 43,28 
Nowy York . . . « . + 8,929— 8,949—8,90 9 
Paryż SĘ dA 35,00—35,09—34,91 
PIRZA CELNIE -  25,45—26,51>—26 39 
Szwajca-ja . . . . . 174,25—174,68—173,82 
Wiedeń. . . . — . . 125,53 —}95,84—125 22 
Berlin w obr. pryw. «81192 

PAPIERY PROCENTOWE: 
% Peżyczka inwestyc. seryjna . . . £0.00 
5% Konwersyjna . . « . « « « « » „44,50 
6% dolarowa: . : «. , . .. « » 6610 
7% Btabilizacyjna „ . .. .. 03.00—61.0 
10%, Kolejowa + . . .. .. .. « «100,00 
895 L. Z. B. G. K. 1 B.R., obl.B.G.K. . 94,01 
Ta sama 705 Sa aa ии Šie ORA 
8% obl. budowlane В. G.K. . . . - . 93,08 
8% L. Z. T. K. Przem. Pol. . « .*» - 69.75 
41/,% L. Z. ziemskie . . . - . 47,00— 47.75 
5% warszawskie . - . . +3 + 5888 
895 warszawskie . „. „67.50—68 00—67,75 
8% Kalska o RÓ 03 60,15 
5% Łodzł , ‚ . .. .. „SK O Z0ĘDE 

AKCJE: 
Bank Polski . . . « . . . . 115,00—115,50 
LRpof ża 50000 a ZR» 13,25
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„Cwiordołoby Endeki”. 
Znana jest powszechnie taktyka 

pracy endeekiej, polegająca na wy 
chwytywaniu oddzielnych faktów z 
życia- społecznego lub gospodarczego 
i na wyciąganiu stąd dalekoidących 
wniosków o „katastrofach, „kryzy- 
sach*, „bankruetwach* różnego  ro- 

dzaju i t. p. Do objawów tego rodzaju 
zaliczyć należy ciągłe ubolewanie nad 
szkodliwością polityki narodowościo - 
wej, w szczególności białoruskiej, u- 
prawianej przez demokrację wileńską 
na łamach „Kurjera Wileńskiego”. 

W piątkowym numerze ,„„Dziennika 
Wileńskiego*w związku z pośmiert- 
nemi wspomnieniami b. przywódców 
Hromady o Konczewskim organ en- 
decji wileńskiej znajduje nową okazję 
do rozrywania szat nad „naiwnością 
naszego programu w dziedzinie poli- 
tyki białoruskiej, który podobno wy- 
kazuje: „całkowite nieorjentowanie 

się w układzie stosunków narodowoś- 
ciowych w naszym kraju*. Celein 
wzbudzenia większego zaufania do 
swych wywodów autor artykułu: „Os- 
tateczne zdemaskowanie ruchu biało- 
ruskiego w Polsce'* oparł się na źród- 
łach sowieckich. 

Pójdziemy za jego przykładem. W 
jakiż ciekawy sposób charakteryzują 
one sojuszniczą działalność endecji z 
zakresu jej polityki w stosunku do Bia 
łorusinów. Przytaczamy poniżej w 
dosłownem brzmieniu arcyciekawą re- 
zolucję VII Plenum Centralnego Ko- 
mitetu Komunistycznej Partji Zachod- 
niej Białorusi z roku 1927, charakte 
ryzującą poszczególne tezy polityki na- 
rodowościowej Polski w stosunku do 
Białorusinów: 

„Narodowościowa _ polityka 
dyktatury faszystowskiej posiada 
w istocie te same cele co i polity- 
ka narodowościowa wszystkich 
poprzednich rządów burżuazyj- 
nych i w tej samej mierze jest po- 
lityką ostrego ucisku narodowoś - 
ciowego, jednakowoż różni się 
zasadniczo od polityki rządów po 
przednich swemi metodami, które 
są znacznie bardziej złożone, ela- 

styczne i zamaskowane co powo- 
duje, iż jest ona znacznie bar- 
dziej niebezpieczna. 

Rysem _charakterystycznym 
polityki Chjeno-Piasta była pro- 
stolinijność, system surowego ni- 
czem nie maskowanego teroru i 
eksterminacji. jawnej gwałtow- 
nej polonizacji, zaprzeczanie sa- 
mego: faktu istnienia narodu bia- 
łoruskiego. Polityka ta, opiera 
jąc się w Zachodniej Białorusi 
wyłącznie na polskich klasach 
posiadających postawiła stawkę 
wyłącznie na wzmocnienie woj- 
skowego i cywilnego osadnictwa, 

  

1 

dążyła do wzmocnienia i posze- 
rzenia wszystkich ekonomicz- 
nych i kulturalnych pozycyj pot- 
skich klas posiadających w Za- 
chodniej Białorusi, odsuwała bia- 
łoruskiego kułaka od dobro- 
dziejstw chjeno - piastowsko - 
pepecsowskiej kułackiej reformy 
rolnej. Gwałtownie wiłaczała 
„polskość* w Zachodniej Biało- 
rusi za pomocą aparatu państwo- 
wego, kościoła, cerkwi i szkoły. 
zamykała wszelkie perspektywy 
przed odradzającą się białoruską 
inteligencją i miejską drobną 
burżuazją. 

Polityka ta nietylko rewoluc= 
jonizowała prolełarjat i szerokie 
warstwy włościaństwa Zachod- 
niej Białorusi, w pierwszym rzę- 
dzie białoruskiego, ale stwarzała 
niezadowolenie wśród  białorus- 
kiego kułaetwa, a jeszcze w wię- 
kszej mierze wśród białoruskicj 
inteligencji. Najbardziej wyrazi- 
stą formą tego niezadowolenia 

wśród białoruskiej inteligencji 
© + była coraz bardziej wzmagająca 

się (usia 'uzmacouwańszajasia) 
©  sowietofilska orjentacja która u: 

> dodatku potęgowała się wobez 
szybkiego wzrostu gospodarczego 
i kulturalnego BSSR. Wynikiem 
powyższego było niemal komple- 
tne bankructwopolskich  partyj 
ugodowych PPS i Wyzwolenie, 
pionierów burżuazyjnej polityki 
wśród mas pracujących Zachod- 
niej Białorusi, dalszy wzrost fa- 
li rewolucyjnej w Zachodniej Bia 
łorusi, olbrzymie wzmocnienie 

wpływów kompartji i przygoto- 
wanie gruniu do gwałtownego 
wzrostu radykalnej włościań- 
skiej organizacji i Białoruskiej Ro 
botniczo- Włościańskiej  Hroma 
dy, a nakoniec najzupełniej poz- 
bawienie podstaw rozwinięcia 
się białoruskich partyj ugodo- 
wych. Е 

Tyle rezolucja Ceńtralnego Komi- 
tetu KPZB Pozotaje nam tylko dodać, 
iż jak twórcza i pozytywna dla pań- 
stwa musiała być polityka narodowoś- 
ciowa endecji skoro zdobyła sobie go- 
rący poklask naczelnych władz KPZB 
Jednak o antypaństwowość jej głosi- 
cieli nie pomawiamy, bo cóż można о- 
czekiwać od tak „solidnie zorjentowa- 
nych w układzie stosunków narodo- 
wościowych w naszym  kraju* na- 
szych: przeciwników politycznych. 

S. W. 

1) Słuszne to określenie zapożyczamy od 
An. Stalewicza sowieekiego znawcy sytuacji 
politycznej w Polsce z pracy: „Impierjalizm 
polskoho faszizmu i biełaruskaje pytanje“. 
Połymia 1, Mińsk 1929. 

PART PORTE PES SESULE TRS 

Ziazd partji niemiecko-narodowej. 
BERLIN 19.9 .Pat. — 10-ty zjazd 

partji niemiecko-narodowej rozpoczął 
swe obrady w dniu 19 bm. w Szcze- 
cinie. Jak wiadomo, na ostatnim zje- 
zdzie, który odbył się w roku 1929, u- 
stąpili z partji przedstawiciele grupy 
konserwatywnej z hr. Westarpem i 
Treviranusem na czele. Odtąd znikła 
w łonie stronnictwa, a zwłaszcza w 
miarodajnych jego sferach, wszelka 
opozycja względem Hugenberga. 

Niebezpiecznym konkurentem dla 
stronnictwa są natomiast narodowi 
socjaliści. Jak to dowiódł szereg wy- 
borów w ostatnich czasach, partja Hu- 
genberga straciła wiele głosów na ko- 
rzyść Hitlera, który wywiera większą 
siłę przyciągającą, zwłaszcza na mło- 
dzież. aniżełi Hugenberg. Wewnętrz- 

na zależność partji niemiecko-narodo- 
wej od ruchu hitlerowskiego zaryso 
wała się najwyraźniej. w chwili, gdy 
frakcja niemiecko-narodowych, idąc 
za przykładem hitlerowców, zdecydo- 
wała się wycofać z pracy parlamentar- 
nej w Reichstagu. Jednakże obydwie 
partje łączy wspólna platforma opo 
zycyjna względem obecnego rządu 
Breninga. Na zjazd przybyło 1300 o- 
sób, wśród nich poważna liczba człon- 
ków honorowych. Na porządku dzien 
nym obrad niedzielnych znajduje się 
kwestja walki o władzę w Prusach. 
Wstępem do właściwego zjazdu było 
piątkowe posiedzenie zarządu partji. 
na którem miano przyznać Hugenber- 
gowi specjalne pełnomocnictwa w spra 
wach organizacyjnych. 

Śledztwo karne przeciwko Stahrembergowi 
zostało umorzone. 

WIEDEŃ, 19. 9. (Pat). — „Reichspost* 
donosi, że śledztwo karne przeciwko księciu 
Stahrembergowi zostało na wniosek proku- 
ratury zaniechane, natomiast wydany został 
nakaz aresztowania kierownika ZOSKOWEEU 

nieudanego zamachu stanu barona Praneka. 
„Jak wiadomo dr. Pfriemer zarzuca Pranć- 
kowi, że zdradził on plany zamachu rząde- 
wi. 

  

Silne Giotto to potęga Panstwal 

Zpowodu Wystawy Wil. Tow. 
Niezaležnych Art. Malarzy. 

(Wywiad z wicepr. p. Cz. Znamierowskim). 

Rok bieżący przyniósł dość inten- 
sywne wzmożenie się ruchu artystycz- 
nego w dziedzinie sztuk plastycznych. 
Otwarcie Muzeum Sztuki Współczes- 
nej, obok dorocznej wystawy T-wa 
Art. Plastyków wystawa Instytutu 
Propagandy Sztuki, imprezy p. Sapi- 
ra w lokalu biblj. Syrkina ze świetną 
wystawą Związku Grafikików Polsk. 
— to są piękne pozycje w życiu arty- 
stycznem Wilna. Aktualny początek 
jesieni przynosi nową b. interesującą, 
a jest nią wystawa powstałego w. po- 
czątkach r. zeszłego Wileńskiego T-wa 
Niezależnych Art. Malarzy, dziś właś- 
nie w głównym pawilonie Targów 
Półn. w ogrodzie Pobernardyńskim 
otwarta Jest to pierwsze publiczne 
wystąpienie młodego Towarzystwa, 
zainteresowani tem udaliśmy się do 
jego viceprezesa i głównego inicjatora 
p. Cz. Znamierowskiego z prośbą o 
informacje co do genezy, zadań i ce- 
lów tej organizacji . Oto one: 

W lutym 1930 r., w pracowni p. 
Czesława Znamierowskiego na Anto- 
kolu zebrało się kilku jego kolegów, 
jak i on absolwentów Wydz. Szt. P. 

  

USB. dyskutując nad dalszemi swemu 
drogami w pracy artystycznej, po opu- 
szczeniu Wydziału. Myśl o przynależ- 
nošci do jakiegoś zrzeszenia wysuwa- 
ła się jako jedno z pierwszych i trud- 
niejszych poczynań. Artysta bowiem 
jest jak ptak i swobodę miłuje nade- 
wszystko, niełatwo też decyduje się 
na związanie z jakąkolwiek organiza- 
cją. Istniejące oddawna i zasłużone 
Tow. Artystów Plastyków wydawało 
im się jednak zbyt mocno określone. 
zbytnio ujęte w karby pewnego kie- 
runku, przeto nie pociągało ich do- 
statecznie. I wtedy padła propozycja 
p. Znamierowskiego, stworzenia ja- 
kiejś nowej, skupiającej młodych, nie- 
zależnej organizacji. Pomysł został 

przyjęty, a obecni uznali się za jej 
pierwszą komórkę; byli to pp.: Zna- 
mierowski, Paul, Żyngieli, Wsiewołod 
Dunin-Marcinkiewicz, oraz Piotr Sier- 
giejewicz. Wybrali z pośród siebie Ko- 
mitet organizacyjny w osobach pp. 
Znamierowskiego i Paula, który nie- 
zwłocznie zabrał się do pracy. Nieba- 
wem przybyli nowi członkowie pp. 
Eugenja  Sienkiewicz-Przyalgowska, 

Na forum Ligi Narodów. 
Debata nad kryzysem gosdodarczym. 

GENEWA 19.9. Pat' — Druga ko- 
misja organizacyjna Zgromadzenia 
Ligi Narodów przystąpiła do sprawy 
sowieckiego paktu o nieagresji gos- 
podarczej. 

Po krótkiej debacie komisja wypo 
wiedziała się za utworzeniem specjaln 
komitetu i zaproponowała powołanie 
poza państwami europejskiemi nastę 
pujących państw: Australji, Chin, Ja- 
ponji, Urugwaju, Indyj i Stanów Zje- 
dnoczonych. 
Następnie toczyła się debata nad kry- 
zysem gospodarczym. Przy tej okazji 
doszło do ostrej wymiany zdań po- 
między przedstawicielami Niemiec i 
Szwajcarji. Przedstawiciel Szwajcarji 
Stuck w mowie swej wskazał na tru- 
dności gospodarcze Szwajcarji, wyni- 
kające w pewnym stopniu z obniża- 
jącego się importu szwajcarskiego do 
Nierniec i wzrastającego jednocześnie 
eksportu niemieckiego do Szwajcarji. 
Przedstawiciel Szwajcarji podkreślił, 
iż to wynik polityki gospodarczej Nie- 

miec i zapewnił że rząd jego będzie 

musiał się bronić w drodze wprowadze 

nia kontyngentu na import szeregu ar- 

tykułów. : 

W odpowiedzi delegat niemiecki 

Posse w wielkiem zdenerwowaniu za- 

rzucił Szwajcarji sabotowanie systemu 

gospodarczego Europy i zagroził zu- 

pełnem wycofaniem zamówień  nie- 
mieckich w Szwajcarji. 

Stucki w b. ostrej replice określił 

ton przemówienia delegata niemiec- 

kiego jako niestosowny i wskazał na 

to, że komija sama najlepiej oceni ab- 

surdalność zarzutów, jakoby Szwajca- 

rja mogła sabotować system gospo: 

darczy Europy przez stosowane środ- 

ków obronnych. Stucki podkreślił, że 

delegat niemiecki nie powinien zapo- 

minać o tem, że kraj jego w ostatnim 

czasie stosował u iebie szereg bardzo 

energicznych środków prewencyjnych, 

któte odbiły się bardzo dotkliwie na 

gospodarce europejskiej. 

Dyskusja nad działalnością I. W. U. 
GENEWA, 19. 9. (Pat). — W 6 komisji 

politycznej toczyła się dyskusja nad działal. 
nością Instytutu Współpracy Umysłowej. 

Zdaniem delegata francuskiego,  radjo, 
jak kinematograf, ma służyć zarówno celom 
bardzo podniosłym pod względem wychowa- 
nia, jak również może być częściowo nadu- 

żywany dła celów. pro 

cej i sięgającej nienaw 
Ta sama sprawa została podniesiona i 

oświetlona w memorjale Polski — dotyczą- 
cym rozbrojenia moralnego, który został roz 
dany członkom Ligi. 

andy  podburzają- 

  

   

W Angliji. 
Rozbieżność poglądów wśród liberałów. — Możliwość 

zmian w gabinecie. 

LONDYN 19.9. Pat. — W związku 
z kwestją wyborów powszechnych 
wśród liberałów ujawniła się rozbież- 
ność poglądów. Część partji z Samu- 
elem na czele przeciwna jest wyborom 
oraz platformie wyborczej na podsta- 

wie ceł ochronnych, druga, zaś, na 
której czede stoi Simoni do której 
skłania się także sekretarz stanu spr. 
zagranicznych lord Reading uważa za 
koniczne przyłączenie się liberałów do 
rządowego bloku wyborczego. W 

związku z tem możliwe są zmiany w 
gabinecie. Rząd rozważa również mo- 
żliwość złagodzenia redukcji płac i 
zaniechania obcięcia zasiłków dla bez- 
robotnych, pragnąc na wypadek wy- 
borów przywrócić popularność Mac 
Donalda w masach i zapewnić mu po- 
parcie posłów ze związków zawodo- 
wych, zwłaszcza górników, niezado- 
wolonych z kierownietwa Hendersona, 
pozbawionego programu. 

  

SPORT. 
Raid awjonetek. 

Przy końcu bieżącego miesiąca staraniem 
zarządu Głow'iczo LOMP w W mie od.     

   

    

będzie się ogólnopolski lot awionetek. Impre- 
za ta poza charakterem sporlowym ma duże 
znaczenie doświadczalne. Dotychczas lotnic- 
two sportowe u nas uważne jest jako wielce 

kosztowna zabawka, dostępna „nie za- 
możnym. Prywatnych właścicieli aparatów 
lotniczych jest bardzo niewiele, ale jednak 
z biegiem czasu liczba ich się powiększa. Sto- 
sunkowo większe ożywienie panuje w uero- 
klubach poskich, których już mamy do pół 
tuzina. Celem więc większej zachęty do spor: 
tu lotniczego ż jednej strony, oraz dla zor- 
jentowania się eo do sprawności aparatów. 
wytrwałości i kwalifikacyj lotników urządza 
ne są doroczne konkursy awjonetek. Przy- 

czem w dobieraniu konkurencyj organizato- 
rzy mają na względzie wspomniane powyżej 
wytyczne. 

W tegorocznym konkursie awjonetek cie: 

kawą nowością jest to, iż wszyscy starlują- 
ce aparaty w ilości 23 są naszej krajowej pro- 
dukcji. W obecnej chwili pod względem pro- 
dukcji sprzętu lotniczego, jesteśmy uniezale- 
żnieni od zagranicy, co ma ważne znaczenie 
dla samodzielnego rozwoju i doskonalenia 
się tak ważnej dziedziny, jaką jest lotnictwo. 
To też w konkurencjach tegorocznego kon- 
kursu awjonetek, zwrócono uwagę na wy- 
trzymałość aparatów, ich szybkość i spraw- 
ność. Trasa lotu długości około 2 i pół tysią- 
ca klm. i prowadzi przez Wilno, Przystoso- 
wane całkowicie dla potrzeb normalnych lot- 
nisko na Porubanku, niewątpliwie ściągnie 
moc ciekawych, ponieważ Wilno żywo inte- 
resuje się sprawami awjacji. O dniu i czasie 
lądowania aparatów na Porubanku dowiemy 
się po dokładnym opracowaniu szczegółów 
konkursu przez komitet organizacyjny w 
Warszawie. 

   
   

Mistrzostwa tenisowe Polski. 
Dalsze spotkania. 

WARSZAWA, 19. 9. (Pat). — W sobotę 
w drugim dniu spotkań tenisowych między 
paryskim Racing-Clubem a warszawską Le- 

gja, Tłoezyński pobił Landry w stosunku 

1:5, 7:5, 6:8, para Cochet—Landry pobiła 
polską parę braci Stolarow w stosunku 7:5, 
6:2, 6.2. Obecny stan turnieju 2:1 dla klubu 
franeuskiego. 

Nurmi powtórnie zwyciężył Kusocińskiego. 
WARSZAWA, 19. 9. (Pat). — W. dniu 19 

b. m. odbyły się tu zawody lekkoalietyczne 
z udziałem znakomitych biegaczy fińskich 
Nurmiego i Łarwy. 

Nurmi startował na 5 klm. przeciwko 
Kusocińskiemu, Larwa na 1500 m. przeciwko 
Petkiewiczowi. Bieg na 5 tys. metrów miał 
przebieg nieoczekiwany. Ze startu prowadzi 
Nurmi, który jednak, od 2 kilometrów po-' 
czynając prowadzi na zmianę z Polakiem. 
Na ostatniem okrążeniu wybiega na prostą 
Kusociński, a na 200 metrów przed metą 
rozpoczyna finisz, w którym aż do ostat- 

nich 10 metrów przed metą prowadzi Ku- 
sociński. Na ostatnich metrach Nurmi mija 
zmęczonego Kusocińskiego i pierwszy prze- 
rywa taśmę o 2 metry przed Polakiem. Czas 
Nurmiego słaby — 15 m. 8,2 sek. Czas Ku- 
socińskiego gorszy od ezasu Nurmiego zale- 
dwie o 0,2 s. W biegu na 1500 metrów wy- 
grał Finlandczyk bez trudu. Zaatakowany 
przez Petkiewicza na ostatnich stu metrach 
Larwa przyśpieszył znacznie tempo i wy- 
grał, jak chciał, o kilka metrów przed Pet- 
kiewiczem Czasy słabe: czas Larwy — 4 m. 
11,4 s., czas Petkiewicza 4 m. 12 s. 

Rozgrywki o puhar Wil. ©kr. Zw. 
Rozegrany w sobotę na boisku 6 p. p. 

Leg. „Turniej Szóstkowy* o puhar Wil. O. 
Z .P. N. zakończył się nadspodziewanym 
zwycięstwem Laudy przed Drukarzem. 

1 p. p. Leg. zawiódł ogólne w nim po- 
kładane nadzieje, i uległ 2:0 ambitnej dru- 
żynie Drukarza. Następnie Lauda zdecydo- 
wanie pokonała Jutrznię 2:0 (1:0). 

Janowicz-Czaiński, Józef Łubieński i 
Jan Sugint. Wkrótce został opracowa- 
ny statut Towarzystwa, a: niebawem 
i zalegalizowany, przez ówczesnego 
wojewodę, marsz. Władysława Racz- 
kiewicza: Na pierwszem walnem ze- 
braniu w maju tegoż roku. wybrano 
tymczasowy zarząd w osobach p. Zna- 
mierowskiego jako prezesa, p. Paula, 
jako sekretarza i p. Janowicz-Czaiń- 
skiego —skarbnika. W listopadzie r. 
z. odbyło się drugie walne zebranie 
na które zaproszono wszystkie powąż- 
niejsze i bardziej znane osoby ze świa- 
ta artystycznego Wilna, tudzież wie- 
lu miłośników sztuki, w liczbie około 
50-u. Przewodniczył zebraniu p. Mar- 
jan Kulesza, brało w niem udział 16-u 
artystów, w tem poza p. Kuleszą je- 
szcze czterech starszych, mianowicie—- 
pp. Dawidowski, Jarocki, Kajruksz: 
tis i Schwanebach. Wśród szeregu 
wniosków uchwalono także pierwsze, 
poważniejsze, publiczne wystąpienie 
Wil. Tow. Niezależn. Art. Mal. t. j 
wystawę prac, zaprojektowaną wtedy 
na wiosnę b.r. Termin ten okazał się 
nieco przedwczesny, to też na trze- 
ciem walnem zebraniu w maju b. r. 
( w którem brało udział już 20 kilka 
osób) przesunięto go na jesień. 

W dniu 7 czerwca b. r. zwołano 
trzecie walne zebranie nadzwyczajne, 
które dokonało wyboru normalnych 

W półfinałach Ognisko, po przedłużeniu 
gry, przegrywa 1:0 z Laudą, Drukarz kwa- 
lifikuje się do finału zwyciężając T. U. R. 
1205 

Finalowe spotkanie Laudy z Drukarzem 
zakończyło się zwycięstwem drużyny pocz- 
towców, przyczem trzeba zaznaczyć, że obie 

drużyny zmęczone poprzedniemi meczami, 

władz w myśl statutu, zamiast dotych- 
czas działających tymczasowych. Pre- 
zesem został wybarny p. M. Kulesza, 
wiceprezesem p. Cz. Znamierowski, 
(który wysunięty jako kandydat na 
prezesa zrzekł się kandydowaniaj. 
skarbnikiem — p. Eug. 'Sienkiewicz- 
Przyałgowska, sekretarzem — p. Wa- 
cław Dawidowski, członkami Zarządu 
pp.: Władysław Dunin-Marcinkiewicz, 
Paul i Żyngiell. Powoli ściągięli do tej 
„komórki młodych* także i niektórzy 
starzy artyści, dziś już tu wcale po- 
ważnie reprezentowani, że wymienimy 
jeszcze przybyłych tuż przed Wysta- 
wą, ucznia Matejki znanego portreci- 
stę, żołnierza legjonowego p. Tadeu- 
sza Gadomskiego, którego „Skarga“ i 
„Batory* wiszą w Uniwersytecie, p. 
Wierusz-Kowalskiego, p. Marję Ryłło 
i Adama Miedzybłockiego. 

Dziś Towarzsystwo Artystów Nie- 
zależnych liczy już 32 członków, z 
których w Wystawie bierze udział 19 
Są to pp.: W. Dawidowski, Władys- 
ław Dunin-Marcinkiewicz, Z. Dębicki, 
Tadeusz Gadomski, Stanisław Jaroc. 
ki, Al. Janowicz-Czaiński, M. Kulesza, 
J. Łubieński, Ad. Międzybłocki, A. 
Paul, Konst. Peszyński, M. Ryłło, E. 
Sienkiewicz-Przyałgowska, T. Schwa- 
nebach, Cz. Wierusz-Kpwalski, Cz. 
Znamierowski. 

Poza członkami Towarzystwa, wy- 

Insugoracyjne przedstawienie 
w Teatrze na Pohulance, 

„Horsztyński* Juljusza Słowackiego. 

Wielki ewenement dla Wilna Inau 
guracja Teatru na Pohulance za no- 
wej dyrekcji. Widownia przybrała 
wygląd odświętny,  dekoraje kwia- 
towe przy scenie, w lożach Wojewódz 
kiej i Magistrackiej, panie w wieczo- 
rowych strojach, część panów rów- 
nież po galowemu. Szkoda tylko że 
Dyrekcja nie rozesłała zaproszeń na 
przedstawienie inauguracyjne, tak jak 
to robiła Reduta, i Dyr. Zelłwerowicz 
i prawdopodobnie temu przypisać na- 
leży fakt że nie było kompletu. Dru- 
gim brakiem na  inauguracyjnem 
przedstawieniu był szalony ziąb na 
widowni zwłaszcza przy podniesio- 
nej kurtynie, tak że wszystkie panie 
w lekkich wieczorowych toaletach 
kompletnie pomarzły. 

Horsztyński był Świetnie grany i 
wystawiony niezmiernie starannie. O- 
sterwa w roli Szczęsnego był poprostu 
fascynujący i pochłaniał całą uwagę 
widzów, mistrzowskie wczucie się 
znakomitego artysty, w skomplikowa- 
ny charakter Szczęsnego, dawało: re- 
alny i żywy typ młodego magnata 
szarpiącego się i szamocącego pomię- 
dzy miłością ojczyzny, a szczerem i 
głębokiem przywiązaniem do ojca, któ 
remu rozum i zmysł krytyczny pozwa- 
la widzieć i należycie oceniać własną 
słabość, jak również zbrodnie, zdradę 

i pychę ojca i przywary całego. ówczes- 
nego społeczeństwa. Szczęsny jest jed- 
ną z najświetniejszych kreacyj Oster- 
wy, poprostu genjalnie oddaje on w 
niej najdrobniejsze i najsubtelniejsze 
nuance walk i zmagań się duchowych 
szlachetnego lecz o słabej woli mło- 
dzieńca, którego z jednej striny wy- 
padki historyczne epoki, a z drugiej 
pycha magnacka ojca pchają do czy- 
nu, a który nie mogąc zdobyć się na 
decyzję stanięcia po jednej lub po 
drugiej stronie, raz wybucha namięt- 
nie lub też hamletyzuje by wreszcie 
uciec od czynu i szukać zapomnienia 
i ukojenia w miłości. Osterwa swoją 
grą podkreśla silnie pokrewieństwo 
duchowe Szczęsnego z Hamletem, mo- 
żnaby tę rolę odczuć ji ująć inaczej 
bardziej demonicznie, ciekawym ek- 
sperymentem byłoby widzieć w roli 
Szczęsnego innego równej miary ar- 
tystę, któryby ten drugi demoniczny 
pierwiastek charakteru bohatera wy- 
sunął na pierwszy plan. 

P. Lochman dał doskonałą maskę 
butnego Hetmana, uwydatniając jego 

pychę, rodową dumę i nieliczenie się 
z nikim i niczem, ale był zbyt jedno- 
stronnych i za mało uwydatnił istotną 
miłość Hetmana do syna i niezaskle- 
pioną serdeczną ranę z powodu zdra- 
dy żony. Ale jako duch stanowczo za 
szybko się poruszał i w ogóle swoje 
przejście przeż scenę potraktował zbyt 
realistycznie. 

P. Bielecki wyposażył Horsztyń- 
skiego w szczere i głębokie akcenty 
tragizmu i dostojeństwa w cierpieniu. 
Z innych wykonawców na pierwszy 
plan wysunęli się pan Dejunowicz do- 
skonały w roli Karła i pan Ciecierski 
który w świetnie ujętej roli Sforki 
wnosił pierwiastek humoru na scenę. 

Sztuka była znakomicie wyreży- 
serowana, co się najlepiej uwydatniało 
w scenach ensemblowych zarówno w 
grze jak i w ugrupowaniu poszczegól- 
nych postaci. Dekoracje i wnętrza pię- 
kne i stylowe, zwłaszcza dekoracje z 
pierwszego i ostatniego aktu. Zmiana 
dekoracyj szła niezmiernie sprawnie 
tak że spektakl pomimo 12 obrazów 
skończył się o północy. 

Zastępca. 

OE NASA УЦСяКое 

grały słabiej niż poprzednio. U zwycięzców 
na wyróżnienie zasługują obrońca Lepiarski 
i Sokolniski, z drużyny Drukarza Bartosze- 
wicz I-gi i Ingielewicz. 

Sędziowali pp. Piasecki i Gąsiorek. Z po- 
wodu niepewnej pogody na trybunach pustki 

Dzisiaj w dalszym ciągu uroczystości 
Dziesięciolecia Wil. O. Z. P. N. o godz. 10 
m. 30 odbędzie się Poranek Sportowy w sali 
Ogniska Kolejowego ul. Kolejowa 19, zaś o 
godz. 14-ej dalszy ciąg zawodów sporto- 
wych na boisku 6 p. p. Leg. Cywilni—Woj- 
skowi i przedmecz Drukarz—Jutrznia. 

stawiają swoje prace także goście, a 
mianowicie pp.: Klebanowa, Szczubeł- 
kówna, Lidja Szole, Ludwik Borow- 
ski, Rafał Jachimowicz (rzeźba)), Ro- 
muald i Jan Werakso, Załkind i Jó- 
zef Zakrzewski (rzeźba). 

Ideologja — zadania — i cele To- 
warzystwa? — Streszezają się one w 
dwóch zasadniczych wytycznych: 1) 
popieranie młodej twórczości, wydo- 
bywanie na światło ukrytych  talen- 
tów, 2) propaganda sztuki. Reszta to 
zwykłe zadania związku zawodowego. 
Z poszczególnych zamierzeń należy 
wymienić przedewszystkiem projekt 
stworzenia czegoś w rodzaju Ogniska 
artystycznego dla członków związku 
przedewszystkiem. Składałyby się na 
to w pierwszym rzędzie duża pracow- 
nia ogólna, odpowiednio urządzona, 
to czego najwięcej brak każdemu mło - 
demu artyście, bibljoteka, spółdzielnia 
z materjałami malarskiemi i rzeźbiar- 
skiemi, stały salon sztuki z kolejnemi 
zmianami wystaw, nakoniec klub to- 
warzyski.  Innem równie doniosłem 
zamierzeniem już z zakresu propagan- 
dy sztuki jest realizowany powoli pro- 
jekt stworzenia sekcji Przyjaciół Sztuk 
Pięknych przy Towarzystwie. Zjedna- 
no już cały szereg poważnych osób 

dla tego zadania. Jednymi z pierwsz. 
którzy zgłosili swój udział są pp.: d-ro- 
wa Marja Bohuszewiczowa, d-rowa 

. ‹ 
Z Komitetu Obywatelskiego 

. : 
zwalczania bezrobocia. 
W ubiegłym tygodniu odbyły się 

2 posiedzenia Komitetu Obywatelskie- 
go Zwalczania Bezrobocia. Dnia 8 
września obradowała pod przewodni- 
cetwem p. prof. W. Staniewicza Sekcja 
Dostarczania i Podziału Pracy, przy- 

czem powzięto szereg uchwał w spra- 
wie zatrudnienia bezrobotnych przy 
remoncie" nieruchomości. Uchwałone 
porozumieć się z władzami duchow- 
nemi w sprawie remontu gmachów, 
znajdujących się w ich zarządzie oraz 
kontynuowania kroków, poczynionych 
w sprawie remontu nieruchomości 
prywatnych. Zaznajomiono się z za- 
początkowanemi pracami nad zbada- 
niem możliwości powiększenia zatrud- 
nienia w zakładach przemysłowych 
województwa wileńskiego. Specjalną 
uwagę zwrócono na sprawę ewentual- 
nego zwiększenia ciężarów socialnych 
i podatkowych, jakie mogłyby pow- 
stać dla zakładów przemysłowych przy 
zwiększeniu ilości zatrudnionych. Spra 
wy te były podniesione u władz ten- 
tralnych w Warszawie ij będą zalat- 
wione pomyślnie dla zainteresowanych 
sfer gospodarczych. Obecni na posie- 
dzeniu kompetentni przedstawiciele 
władz skarbowych oraz inspekcji pra- 
cy również potwierdzili płonność wszel 
kich obaw z tego tytułu. 

Dnia 10 b. m. odbyło się posiedze- 
nie Wydziału Wykonawczego Komi- 
tetu pod przewodnictwem p. Romana 
Rucińskiego, prezesa Izby Przemy- 
słowo-Handlowej. Na posiedzeniu p. 
dr. W. Maleszewski składał sprawoz- 
danie z działalności Sekcji w ciągu 0- 
statniego miesiąca. Sprawozdanie z 
dokonaych prac Sekcji Pomocy Doraź- 
nej oraz ustalone wytyczne w akcji 
dożywiania w okresie zimowym refe- 
rował p. L. Uniechowski, prez. Polsk. 
Czerwonego Krzyża. Omawiano rów- 
nież szereg spraw finansowych, zwią- 
zanych ż akcją dożywiania. Na skar- 
bnika Komitetu obrany został p. 7. 
Bortkiewicz, Prezes Związku Ziemian. 
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III-cia Republika we Francji 
ukończyła 61 lat istnienia. 

W ciągu niespełna jednego stulecia 
forma rządów we Francji uległa wielo- 
krotnym przemianom. Zapoczątkowuje 
je Wielka Rewolucja, w wyniku której 
po obaleniu monarchicznych rządów 
Burbonów, powstaje w r. 1792 Pier- 
wsza Republika. W r. 1804, po przej- 
ściowym okresie Konsulatu, następują 
rządy Napoleona I, czyli t. zw. Pierw- 
sze Cesarstwo. Od r. 1814 do 1830 pa- 
nują znów Burboni, jest to okres t. zw. 
Restauracji. Od r. 1830 do r. 1848 pa- 
nuje Ludwik Filip Orleański. Po jego 
abdykacji następują rządy Drugiej Re- 
publiki, którą obala Ludwik Napole- 
on, ogłaszając się cesarzem Francji w 
rok po zamachu stanu z dnia 2 grudnia 
1851 r. Wreszcie, w dniu 4 września 
1870 roku, po klęsce pod Sedanem i 
wzięciu do niewoli Napoleona III. na 
gruzach Drugiego Cesarstwa powstaje 
Trzecia Republika, święcąca wć wrześ- 
niu r. b. 61-q rocznicę swego istnienia. 

Prowizoryczny rząd Narodowej O- 
brony zawiera w dniu 10 maja 1871 r. 
pokój z Niemcami i uśmierza bunt lu- 
du paryskiego, znany pod nazwą Komu 
ny Paryskiej. Przez okres 44 lat repu- 
blikański rząd Francji przeprowadza 
cały szereg reform. W pierwszym rzę- 
dzie należy wspomnieć o organizacji 
państwa i o reformach w dziedzinie 
szkolnictwa, prawodawstwa podatko- 
wego i społecznego. Umocnianiu się 
formy rządu republikańskiego towarzy 
szy ekspansja kolonjalna Francji. Fran 
cuzi rozszerzają swoje wpływy i wła- 
dzę na Tunis (1881), Indochiny (1883), 
Afrykę centralną, Madagaskar (1885) 
i Marokko (1901). 

M. D. 

Popierajcie Ligę Morską 
=== į Rzeczną!! 

      

LTA 

    

Anna Kodziowa, prof. Irena Muszyń- 
ska, p. Leonilda Sienkiewiczowa, p. 
Antonina Znamierowska, prof. dr. Ka- 
zimerz Karaffa-Korbut, prof. dr. Wła- 
dysław Karaffa-Korbut i dr. Kazimierz 
Monikowski. 

Tyle z otrzymanych przez nas in- 
formacyj. Powstanie nowej organiza: 
cji artystycznej na naszym gruncie u- 
ważamy za zjawisko pomyślne, świad- 
czące o pewnym ruchu w danej dzie- 
dzinie, rozmaitości poglądów, różnicy 
zdań, zaś w przyszłości, kto wie — 
może o ewentualnej emulacji tej z do- 

tychczasową starszą. Pozatem —nale- 
żenie do jednej nie wyklucza możli- 
wości udziału w drugiej. Jeśliby tyl- 
ko istnienie wileńskich „Niezależnych 
miało za skutek pomnożenie wystaw, 
to i to byłoby dużo ze względu na 
wpływ jaki mają te imprezy na pod- 
noszenie poziomu wykształcenia arty- 
stycznego wśród szerszych mas publi- 
czności, nie odznaczającej się u nas 
nadmiarem danych wiadomości, ani 
wyrobionym smakiem artystycznym. 

Wystawa, jak już zaznaczyliśmy, 
mieści się w głównym pawilonie Tar- 
gów w ogr. Pobernardyńskim. przed- 
stawia się dość okazale zawierając aż 
166 dzieł malarskich i dwie rzeźby, 
w tem dużo b. ciekawych, wielu arty- 
stów dotychczas Wilnu nieznanych. 

S-Z. Kl. į
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WIEŚCII OBRAZKI Z KRAJU. 
Cenne odkrycie w kościele rykonckim. 

Dawne malowidła pod warstwą pobiały. 

Przy rozpoczęciu remontu wnętrza 
Kościoła w Rykontach pod Wilnem na- 
trafiono na dawne malowidła ścienne 
pod późniejszemi warstwami pobiały 

Zawiadomiono o tem natychmiast 
wileńskie władze konserwatorskie, 
które stwierdziły, że zachowały się w 
kościele rykonckim malowidła z trzech 
epok: 

1) z czasów budowy kościoła jed- 
nolita polichromja koloru ceglastego. 
(kościół wybudowany był jako zbór 
kalwiński w połowie XVI wieku w 
stylu gotyckim). 

2) z roku 1668, kiedy wojewoda tro 

cki Marcjan Ogiński ofiarował Rykon- 
ty Dominikanom Trockim (stacje Mę- 
ki Pańskiej, a w presbiterjum portret 
fundatora i jego żony). 

3) z końca XVIII wieku (malowane 
ołtarze perspektywiczne). 

Ze względu na wartość zabytkową 
odnalezionych fragmentów  postano- 
wiono malowidła te całkowicie odczy- 
ścić. Proboszcz ks. Samusionek w 
porozumieniu z urzędem konserwator 
skim powierzył odczyszczenie i zakon 
serwowanie malowideł artyście mala- 
rzowi Kazimierzowi Kwiatkowskiemu. 

Uciekinierzy do Z.S.S.R. wracają do Polski. 
Z pogranicza polsko-sowieckiego  dono- 

Szą, że onegdaj nad ranem grupa w ilości 
26 osób zbiegło z Rosji Sow. Jak się okaza- 
ło są to reemigranci, którzy przed niedaw- 
nym czasem ulegając namowom emisarjuszy 
sowieckich uciekli do Z. S. $. R. Obecnie 

wygłodzeni, oberwani wrócili zpowrotem 
do Polski prosząc władze o niewyciąganie 
konsekweneyj z ich nierożważnego kroku. 

Podług obliczeń w ten sposób wróciło 
już do Polski 85 proe. uciekinierów. 

Bezbożnicy zniszczyli krzyż. 
Przedwczoraj w nocy na drodze wpobli- 

žu wsi Górki (gm. kozłowskiej) został spi- 
łowany przez nieznanych sprawców krzyż 
drewniany z przymocowanym do niego wi- 
zerunkiem Najświętszej Marji Panny. Prze- 
prowadzone w tej sprawie dochodzenie po- 
leyjne doprowadziło do ujęcia sprawców 
tórymi owazali się: 18-letni Jan Gawryłkie- 

Wicz i 20-letni Piotr Choma — mieszkańcy 

   

wspomnianej wsi Górki. Aresztowany Gaw- 
rylkiewicz tłamaczył się, że został przez ko- 

goś podkupiony. Jednakże dalsze śledztwo 
wykazało, że obaj działali z ramienia ko- 
munistycznej organizacji bezbožnikow. Pod- 
czas rewizji w mieszkaniu obu ujawniono 
większe ilości literatury wydawanej przez 
„bezbożników*. (e). 

Włóczęga — podpalacz. 
Wpobliżu Iwieńca aresztowany został 

W dniu wczorajszym bezdomny włóczęga 
Antoni Worniakow, który dokonał podpaleń 
W 6 wsiach. Worniakow  wałęsając się od 
Wsi do wsi, podpałał specjalnie zabudowa- 
mia tych gospodarzy, którzy okazali mu go- 

ścinę, karmili i udzielali noclegu. 

Podpalacz który, jak oświadczył, czynił 
to, bo sprawiało mu przyjemność, zostanie 
postawiony prawdopodobnie przed sądem 
doraźnym. (e). 

Šaro 

Katastrofa samochodowa na szosie 
Wilno—Grodno. 
Dwie osoby ranne. 

W dniu wczorajszym na szosie Wilno- 
- Grodno na 64 kilometrze, w miejscu, gdzie 

Szosa skręca pod ostrym kątem, nastąpiło 
zderzenie dwóch samochodów; zdążającego 
% Grodna w kierunku Wilna auta ciężaro- 
Wego i zdążającego w przeciwnym kierun- 

u auta osobowego, w którym znajdował się 
aieszkaniee Wilna Andrzej Michniewicz. 

Dzięki szczęśliwemu zbiegowi  okolicz- 

ności Michniewicz wyszedł z opresji cało, 
natomiast podczas katastrofy ulegli poważ- 
nemu pokaleczeniu jadący samochedem cię- 
żarowym Jankiel Komar i IzydorBachrakow. 
Obu w stanie ciężkim ulokowano w szpitalu. 

Wozy zostały znacznie uszkodzone. Kto 
ponosi winę narazie nie wyjaśniono. Do- 
chodzenie przeprowadzi policja. (e) 

  

Kraśne n. Uszą. 
Kilka słów o budynkach szkolnych. 

„ Po powrocie z wakacyj dowiedziałem się 
że w jednym z numerów sierpniowych Kur- 
jera Wileńskiego była notatka z Kraśnego n. 

szą p. t. „Marnowany wysiłek i materjał* 
órej ny tamże „Miej. 

zwala całą odpowiedzialność za nie 
<zenie budynku szkolnego w Radzi 
na przedstawiciela nauczycielstwa w Radzie 
Gminnej. Ponieważ notatka ta jest zupełnie 
p SĘ przeto uważam za obowiązek spro 
Słow: 

        

    

    

     nieprawdą jest że przedewszystkiem 
za niewykończenie tegoż budynku po- 

nosi przedstawiciel nauczycielstwa, bo tenże 
Ikakrotnie składał wniosek na zebraniach 
ady Gminnej o uchwalenie odpowiedniej 

Sumy na wykończenie wspomnianego budyn 

du, a kiedy i tak zadłużona gmina nie mog 
A znaleźć sumy kilkunasty tysięcy zł. na ten- 
źe cel, a uchwalonej pożyczki przez Radę Gm. 
Ва wniosek przedstawiciela nauczycielstwa 
ie otrzymała, to również na wniosek tegoż 
Przedstaw a nauczycielstwa Rada uchwa- 
На odpowiednią sumę na zabezpieczenie bu- 
Jnku przed niszczeniem się. Odpowiednie 

aš starania są robione, by budynek w przysz- 
VM roku mógł być zupełnie wykończony, 

„Meprawdą również jest, że do budynku tego 
Należy piękny plac około */s ha, bo jest wpra- 

| Mazie 1/; ha, ale nie pięknego placu, lecz „pię- 
ego“ bagna, gdzie i latem nigdy sucho nie 

dest ; dlatego też specjalna Komisja posta- 
Rowiłą ten budynek przenieść na inne bar- 

  

dziej suche miejsce w sąsiedniej wiosce Mo- 
zolach, która stanowi też centrum obwodu 
szkolnego. 

Czlonek Komisji Szkolnej. 

Z pobytu p. wojewody Beczkowicza. 
W dniu 17 b. m. o godz. 13 przybył tu 

wojewoda wileński p. Beczkowicz. Panu Wo- 
jewodzie towarzyszyli w podróży: inspektor 
starostw p. Żyłko, starosta Radwański, pow. 

komendant P. P. p. Dubowski, oraz zast. 
insp. samorządowego p. Byczkowski. 

Na spotkanie i powitanie p. wojewody 
wyszli: Zarząd Gminy in corpore, Oddział 
hufców P. W, i W. F., delegaci Federacji 
i Straży Ogniowej z orkiestrą, oraz liczne 
rzesze publiczności. Przemówienie powital- 
ne wygłosił wójt p. Chocianowicz, wręczając 
Dostojnemu Gościowi —-chłeb i sól, poczem 
orkiestra odegrała hymn narodowy. 

W urzędzie gminnym wysłuchał p. wo- 
jewoda raportów od przedstawicieli organi- 
zacyj społecznych, następnie interesował się 
sprawami natury ogólnej. Miłe wrażenie u- 
czyniły na p. wojewodzie oszczędności bud- 
żetowe gminy z lat ubiegłych. Jest to bodaj- 
że jedyna gmina w województwie, która w 

zaraniu swej gospodarki kierowała się już 
względami oszczędnościowemi. 

Po zwiedzeniu szkoły i posterunku P.P. 
udał się p. wojewoda do Turgiel, składając 
przy okazji wizytę w maj. Peteszy p, St. 
Wańkowiczowi. 

  

J. Hopko. 

аВнЕа НОИ аНЫ : 

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Zdzięciął. 

W hołdzie ś.p. T. Hołówce. 

W.dniu 13 b. m. w Zdzięciole od 
było się posiedzenie Rady Miejskiej 

__ poświęcone uczczeniu pamięci T. Ho- 
| dėwki, 
; Na wstępie posiedzenia przewodni- 

<zący burmistrz Sz. Brodowicz wygło- 
Sił krótkie, lecz wzruszające przemó- 

__ Wienie, kreśląc historję życia ś. p. Ta- 
| deusza Hołówki, oraz ideje, dla któ- 

_ Tych przez całe życie swoje praco- 
i Wał. Rada Miejska pamięć tragicznie 
__ Zmarłego uczciła przez powstanie i je- 
_. FNominutową — w skupieniu ducha 

€iszę. 

Po przemówieniu przewodniczące- 
80 i na jego wniosek, Rada Miejska je- 

_ -ogłośnie powzięła następujące uch- 
Wały: с 

    

    

    

   
   

      

     
   
   

та Ūniu 29 sierpnia 1931 r. padł z 
ęki zbrodniczej wrogów Rzplitej Pol- 
kiej wierny Syn Ojczyzny, niestrudzo- 
Y Żołnierz Marszałka Piłsudskiego, 

Szczery przyjaciel ludu / pracującego, 
Borący wyznawca idei lojalnego współ 

‚ życia z mniejszościami  istniejącemi 
z terenie Polski, Syn i poseł na Sejm 
ah Nowogródzkiej ś. p.p Tadeusz 
iołówko. Rada Miejska miasta Zdzię- 

<ołą, jąko wyrazicielka opinji wszyst- 
uch warstw społeczeństwa bez róż- 

Nicy wyznania, narodowości i partyj, 
Jednogłośnie potępia ohydny ten mord 
Uroczyście Ślubuje, że ideologje i ha- 

m za które ofiarne życie oddał Śp. 
„ Adeusz Hołówko, będą kierowały na- 

U w tej pracy państwowo-twórczej. 
Jednocześnie Rada Miejska wyra- 

г іа_пд_іч›уізие uznanie dla wielkiego 
gy ła Rządu Marszałka Piłsudskiego, 

iórego rzecznikiem był i męczenni- 
m został śp. Tadeusz Hołówko. 
świadczamy, iż w akcji swojej 

Rząd Marszałka Piłsudskiego znajdzie 
między nami gorące poparcie i wielkie 
dzieło pojednania wszystkich obywa- 
teli Rzplitej, pomimo stawianych stale 
przeszkód przez pewien odłam społe- 
czeństwa i inne wrogie Państwu Poł- 
skiemu czynniki, uwieńczy zwycięst- 
wem i zrealizuje odwieczną polską za- 
sadę „wolni z wolnymi — równi z 
równymi”. 

Dla utrwalenia w pamięci potom- 
nych czynów śp. Tadeusza Hołówki, 
Rada Miejska jednogłośnie uchwala: 

1) przemianować dotychczasową 
ulicę Jasną na ulicę imienia Tadeusza 
Hołówki. 

2) Wstawić do budżetu miejskiego 
po wieczne czasy pozycję w sumie zł. 
100, —zwiększając o zł 50 w stosun- 
ku proponowanym przez przewodni- 
czącego w jego wniosku, na stypend- 
jum imienia Tadeusza Hołówki, która 
to suma będzie rok rocznie przekazy. 
wana do stypendjum wojewódzkiego 
ewentualnie okręgowego. 

Nowogródek. 
Ofiara na fundusz stypendjalny 

im. Ś. p. T. Hołówki, 

Z powodu wyjazdu z Nowogródka p. pro- 
fesora Witolda Witkowskiego długoletniego 
prezesa Patronatu nad Bursą Białoruską w 
Nowogródku Rada Pedagogiczna Gimnazjum 

białoruskiego w Nowogródku złożyła 50 zł. 
na fudusz stypendjalny im. Tadeusza Ho- 
łówki, pragnąc na tej drodze wyrazić swoje 
uznanie dla ofiarnej i owocnej pracy p. Wit- 
kowskiego. 

Z ruchu zawodowego. 

W poniedziałek dnia 21 b. m. o godz. 
12 w południe w lokalu Sekretarjatu B. B. 
W. R. odbędzie się walne zebranie Związku 
Zawodowego Automobilistów Oddział w No- 
wogródku. W zebraniu wezmą udział: dele- 
gat Zarządu Głównego z Warszawy i p. po- 
seł Stanisław Pozniak. 

Lida. 
Pożar. 

W nocy z dnia 16 na 17 b. m. we wsi 
Łyntupy gminy sobotnickiej, z nieustalonej 
przyczyny wybuchł pożar w zabudowaniach 
Szczytno Franciszka. Pastwą ognia padł 
dom mieszkalny, komora i obora pod jed- 
nym dachem oraz spichrz. W! oborze zgi- 
nęło kilka sztuk inwetarza. Podczas ratowa- 
nia swego dobytku Szczytno poparzył prawą 
ręką. Pożar zlikwidowała straż ogniowa, 
przyła z Kładnik gminy lipniskiej. 

   

  

Likwidacyjne zebranie. 
W piątek wieczorem o godz. 7 odbyło się 

w lokalu starostwa lidzkiego, pod przewodni- 
ctwem komendanta garnizonu płk. Sliwiń- 
skiego likwidacyjne zebranie komitetu ob- 
chodu 8-go tygodnia LOPP, który dał na te- 
renie powiatu lidzkiego 4.689 zł. 85 gr. do- 
chodu, z czego na miasto Lidę przypada 
2.100 zł. 83 gr. 

Wołkowysk. 
Osadnicy wojskowi i cywilni. 

W powiecie znajduje się 446 osadników 
vojskowych i 700 cywilnych. Początkowo о- 
sady zaczęły się rozwijać b. dobrze, osad- 
nicy kupowali bydło rasowe i nierogaciznę 
oraz uży i nawozy sztuczne. W ka: 
większem skupieniu osad powstawały Kółka 
Rolnicze oraz mleczarnie spółdzielcze. Dziś 
ieraz komornik sprzedaje za bezcen bydło 

a Kółka i mleczarnie upadają jedna po dru- 
giej. Możliwie jeno prosperują mleczarnie w 
Rohoźnicy oraz prowadzone współnie z miej 
scową ludnością w Rosi i Podosku, Upadek 
spowodowały. kryzys gospodarczy oraz sła- 
be poparcie banków miejscowych i Kasy Ko- 
munalnej w której zwykle osadnik bywał py 
tany ile posiada inwentarza, jeśli mało — 
odmowa z powodu słabej rękojmi płatności, 
jeśli dużo odchodził z radą by sprzedał in- 
wentarz gdy potrzebuje pieniędzy. W roku 
1931 żadnych kredytów im nie udzielono. Jest 
tendencja do porzucania działek. Oddają je 
chętnie w dzierżawę za opłatą podatków i za- 
ległości. Miejscowa ludność  nieprzychylnie 
jest usposobioną do osadników, a ponieważ 
rady gminne przeważnie z niej się składaj. 
stąd częste nieporozumienia oboepólne. Nie- 
którzy plantują tytoń, co b. się opłaca, je- 
dnak Urząd Wykupu Tytoniu udziela im na- 
der mało koncesyj. Jedynie Bank Rolny od- 
roczył płatności kredytów i stara się iść na 
rękę osadnikom. Dziś rolnikowi spłata rat 

bankowych jest nader ciężka, to też bywaj: 
wypadki jak poniżej. Bank tulski (Wilei 
Ziemski) sprzedał osadnikowi M. Barczakowi 
w Werusinie 22 ha ziemi za 3600 zł. na li- 
cytacji. Osadę kupili Żydzi i żądają obecnie 

10,000 zł. odstępnego, Trzeba jednak przy- 
że M. B. zlekceważył licytację. 
ek osadników prowadzi od niedaw- 

na p. major Dorobczyński, bardzo ruchliwy 
społecznik. Jest nadzieja, że jego wprost 0- 
fiarna praca uratuje związek od rozpadu, choć 
zniechęcenie osadników jest tak wielkie, że 
nawet członkowskich wpisów nie opłacają. 

  

  

    

      

         

      

Zawody strzeleckie. 

Wołkowysk posiada dwie strzelnice wspa: 
niale urządzone: jedną w mieście na boisku 
sportowem drugą w Wołokowysku Central- 
nym. Dostęp do strzelnie jest udostępniony 
szerokiej publiczności i b. często odbywają 
się próbne strzelania różnych organizacyj. 
P. Starosta Kaczmarczyk zniósł opłaty, które 
obowiązywały strzelających, co podniosło ich 
ilość. 27 września Kolejowe Okręgowe Przy- 
sposobienie. Wojskowe Dyr. Wileńskiej z ini- 
cjatywy ruchliwego „Ogniska Wołkowyskie- 
go“ (zw, Kolejarzy) urządza zawody strze- 
leckie, Wiele organizacyj zapowiedziało swój 
udział m. in. Związek Ofic. Rezerwy. Zawo- 
dy mają być zespołowe i nagrodą dla najlep- 
szego zespołu stanowić ma precyzyjny sztu- 

cer. Organizuje prezes Ogniska p. Budrecki, 
techniczne i fachowe kierownictwo obejmuje 
por. rez. p. Hesenberg, członek zarządu Zw. 

Ofie. Rez., który b. przyczynił się do rozwoju 
Kolejowego Przysp, Wojsk. w Wołkowysku, 

Szkoła we wsi Derkacze. 

Co może zrobić jeden człowiek dobrej woli 
i sumiennej pracy można przekonać się we 
wsi Derkacze gm. krzemienickiej. Kilka lat 
temu była to wieś jakich setki mamy w po- 
wiecie. Jednem słowem, zapadła dziura. Dziś 
stoi tam dom ludowy z salą 8 na 12 mtr, 
z miejscami siedzącemi dla publiczności i 
ze sceną 8 na 5 mtr. Przy domu lud. mieści 
się Straż ogniowa. Jest Kółko rolnicze z bi- 
bljoteką. Kółko otrzymało już kilka nagród 
za przysposobienie rolne. Jest Koło Młodzieży 
oraz Strzelec. Co roku zakładane są pólka 
doświadczalne (nagroda za racjonalne sto- 
sowanie nawozów sztucznych). Pola tej wsi 
odznaczają się wyższą kulturą i porządkiem. 
Co niedziela odbywają się zabawy na sali. 

Doprawdy zdumienie ogarnia, że to la 
sama młodzież tańczy i bawi się tak kultu- 
ralnie która tak niedawno bez bijatyk i po- 
łajanek bawić się nie umiała, 

Bywają częste przedstawienia teatralne 
jest przecie swoja trupa. Kosztorys domu 
lud. wynosił 12 tys, zł. Samorząd dał 2 tys. 
składki 400 zł., a ludn resztę pracą i pie- 
niędzmi. Zaczęto budować łaźnię. Daluje się 
to od przyjazdu do wsi kilka lat temu nau- 
czyciela p. Stefana Zasady. Więcej takich, a 
moglibyśmy być spokojni o przyszłość. B. 

Drugi powszechny spis 
ludności. 

Naczelnym Komisarzem spisowym 

  

   

    

na m. Wilno został p. Władysław 
Studnicki. W dniu dzisiejszym p. 
Studnicki udaje się do Warszawy na 
szereg konferencyj, które się odbędą 
w Głównym Urzędzie Statystycznym, 
począwszy od dnia 21 b. m. 

Dnia 19 września r. b. udał się do War- 

szawy na' zjazd wojewódzkich komisarzy 
spisowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrz 
nych wojewódzki komisarz spisowy radca 
W. Piotrowicz. 

Na czas sprawowania przez radcę Pio- 
trowicza funkcyj wojewódzkiego komisa- 
rza spisowego kierownictwo Oddziału Wyz 
nań objął naczelnik Wydziału Administra- 
cyjnego p. M. Pawlikowski. 

  

  

KĄCIK K©BIECY. 
PRZEPIS NA TANI LIKIER. 

Jeżeli Pani chce uraczyć swoich gości 
dobrym likierem przy kawie, może Pani о- 
siągnąć to następująco: 

Kilo cukru w kawałkach obetrzeć o skór- 
ki trzech dużych cytryn. Następnie skórki z 
cytryn zdjąć i odrzucić, cytryny zaś drob- 
no pokrajać. Cukier, cytryny i liskę wanilji 
włożyć w butlę, zalać litrem spirytusu i lit- 
rem mleka. Trzymać na słońcu, często po- 
trząsając butlą, aż się cukier rozpuści. Gdy 
się sklaruje, cały płyn przecedzić przez wa- 
tę: powinien być jak kryształ czysty. Pozo- 
stały słodki serek użyć do ciastek, 

RJE R WO PEŁ ENO SEKRET 

Qdnowienie wieży Świętojańskiej. 
W dniu 19 b. m. na zaproszenie ks. 

proboszcza Miłkowskiego i konserwa- 
tora dr. Lorentza, zebrała się specjal- 
na komisja w celu ustalenia programu 
robót przy odnowieniu wieży Święto- 
jańskiej w Wilnie, w składzie: prof. 
Ruszczyc, prof. Kłos, prof, Morelow- 
ski, nacz. Przygodzki i arch. miejski 
Narębski. Komisja ustaliła, że ze wzglę 
du na wyjątkowe znaczenie wieży 
Świętojańskiej w ogólnym widoku 
miasta należy pokryć ją blachą mie- 
dzianą. Do naprawy tynków uchwa- 
lono stosować czystą zaprawę wapien- 
ną, a przy malowaniu lekko wyodrę- 
bnić fragmenty architektoniczne, jak 
gzymsy, pilastry i t. p. Zwrócono też 
uwagę na konieczność starannego od- 
nowienia i uzupełnienia sztukateryj, 
gazonów i balustrad. Przed rozpoczę- 

ciem robót przeprowadzone będą ba- 
dania fundamentów wieży. Pozatem 
komisja rozwiązała sprawę ułatwienia 
dostępu na szczyt wieży, co umożliwi- 
łoby i wilnianom i przybywającym do 
Wilna turystom oglądanie jednego z 
najpięknejszych widoków na miasto. 
Komisja wypowiedziała się za urzą- 
dzeniem w wieży windy, lub też za 
wybudowaniem nowych schodów. 

Komisja wyraziła dezyderat, by 
przy asfaltowaniu jezdni w pierwszej 
kolejności uwzględniono jezdnię wpo- 
bliżu wieży, wykluczającą wstrząsy 
przy ruchu kołowym.- Remont wieży 
rozpocznie się nawiosnę roku przysz- 
łego. Narazie poczynione będą zabez- 
pieczenia w celu niedopuszczenia do 
wypadków przy obrywaniu się gzym- 
sów i tynków. 

Likwidacja pożyczki angielskiej. 
Onegdaj powrócił z Warszawy pre- 

zydenł m. Wilna mec. Folejewski. Pod- 
czas swojej bytności w Warszawie p. 
prezydent między innemi odbył kilka 
konferencyj z przedstawicielami rzą- 
du w sprawie likwidacji przedwojen- 
nej pożyczki angielskiej. W wyniku 
tych konferencyj rząd podobno wyra- 
ził swą zgodę na rejestrację obligacyj 

pożyczkowych przez Magistrat. Ma to 
duże znaczenie dla Wilna, gdyż, jak 
wiadomo samorząd honoruje jedynie 
obligacje zarejestrowane do r. 1924-go. 

W sprawie związanej z likwidacją 
tej pożyczki mają w krótkim czasie 
wyjechać do Londynu radca prawny 
Magistratu mec. Bagiński i radny mec. 
Jundziłł. z KA 

il zjazd Matematyków Polskich w Wilnie. 
W czasie od 23 do 26 września 

odbędzie się II Zjazd Matematyków 
Polskich z udziałem delegatów zagra - 
nicznych. Uroczyste otwarcie nastąpi 
23 b. m. o godzinie 11-ej. 

Zgłoszenia przyjmuje Komitet Or- 
ganizacyjny Zjazdu, Seminajum Ma- 
tematyczne Uniwersytetu Stefana Ba- 
torego, Zamkowa 11. 

  

Leśna idylla oszusta i uwiedzionej dziewczyny. 
Przed kilku dniami do wydziału šledeze- 

go miasta Wilna nadszedł list gończy za 
Józefem Bartoszewiczem byłym urzędnikiem 
bankowym w Gdyni, poszukiwanym przez 
władze śledcze, za popełnienie szeregu. na- 
dużyć, i sprytnych oszustw. 

Bartoszewicz czując że grunt pod nogami 
się pali uciekł z Gdyni do Warszawy, gdzie 
poznał 18-letnią Halinę K. córkę znanego w 
Warszawie rejenta. 

Przystojny Bartoszewicz potrafił piękne- 
mi, słowami tak zawrócić w głowie młodej 
dziewczynie, że ta uległa jego namowom i 
pewnego poranku zdecydowała się opuścić 
dom rodzicielski i zbiec z Bartoszewiczem 
z Warszawy. 

Pierwszym etapem ich romantycznej pod- 
róży było Wilno. Pomimo znacznego oddale 
mia od miejsca swego przestępstwa Barto- 
szewiecz nie mógł jednak podzielić beztro- 
skiej wesołości uwiedzionej przez siebie 
dziewczyny, bowiem wiedział dobrze, że la- 
da chwila może nadejść list gończy i że po- 
lieja wileūska trafi na jego ślady. Cheąe 
więc pozbyć się troskliwej „opieki* władz 
Bartoszewicz postanowił zbiec zagranicę. 

Ale okazało się, że przejście granicy nie 
jest rzeczą łatwą i B. z zamiaru tego zrezy- 
gnował. W pomysłowej wyobraźni Barto- 

szewicza natychmiast zrodził się inny plan. 
Nie chcąc pokazywać się w Wilnie, postano 

wił zamieszkać w gęstwinie boru. Plan swój 
zrealizował w ten sposób, że w Markuciach 
wybudował szałas, w którym zamieszkał z 
dziewczyną. Idylla ta trwała podobno przez 
dłuższy czas. . 

Lecz, jak to często bywa, baby wszystko 
zepsuły. Podczas grzybobrania kilka z nich 
natknęło się w lesie na osamotnioną parę, 

a że takie unikanie ludzi, wydało sie babi- 
nom podejrzane, zwierzyły się ze swego od- 
Krycia przed sąsiadkami, co zwykłą rzeczy 
koleją dotarło aż do policji. 

Zarządzono obławę i po całonocnych po- 
szukiwaniach natrafiono nareszcie na pry- 
mitywnie skonstruowany szałas ze Śladami 
niedawnego zamieszkiwania w nim ludzi. 
Tajemniczych mieszkaców już tam nie za- 
stano, bowiem jak się później okazało, Bar- 
toszewiez przeniósł się z Haliną K. w przed 
dzień obławy do Wilna, gdzie został w dniu 
wczorajszym podczas rewizji w jednym z 
hoteli przy ul. Sadowej, ujęty. Halina K. 
przyznała się ze skruchą do winy i ze łza- 
mi prosiła, by odstawiono ją do Warszawy. 
Prośbom jej stało się zadość, zaś Bartosze- 
wiez przesłany zostanie do dyspozycji po- 
szukujących go władz śledczych. (e) 

Echa ujawnienia bomb w mieszkaniu herszta 
„Złotego Sztandaru". 

Niedawno donosiliśmy w „Kurjerze Wi- 
leńskim* o ujawnieniu 6 bomb w piecu 
mieszkania herszta organizacji niebieskich 
ptaków p. n. „Złoty Sztandar* — Arona 
Wójcika zamieszkałego przy ulicy Nowogró- 
dzkiej. Wójcik został wówczas aresztowany 
ale dalsze śledztwo wyjaśniło, że Wójcikowi 
bomby te zostały podrzucone przez człon- 
ków konkureneyjnej organizacji składającej 
się z byłych ezłenków Bruderferejnu grupu- 

jących się wokoło znanego na bruku wileń- 
skim herszta b. Bruderferejnu „Zelika Cha- 
na-Bobkes*. 

Jak się obecnie dowiadujemy, policja 
śledcza aresztowała wczoraj w związku z tą 
sprawą Zelika Lewinsona, Berela Kaca, Jo- 
siela Frajzingiera i Matela Lipajera. 

Wszyscy oni osadzeni zostali w areszeie 
centralnym. Dalsze dochodzenie w toku. (c). 

Dalsze śledztwo w sprawie ujawnionych 
granatów i petard przy ul. św. Jacka. 

We wczorajszym numerze „Kurjera Wi- 
leńskiego*  donosiliśmy o ujawnieniu gra- 
ęgatów ręcznych i pelard artyleryjskich w 
mieszkaniu Dowjakowskiego przy ulicy św. 
Jacka Nr. 5. 

Przeprowdzone dochodzenie ustaliło, że 
Dowjakowski nie nie wiedział © znajdującej 
się w jego mieszkaniu amunicji, bowiem zo- 

  

stała ona tu schowana przez jego służącą 
Angul, ta zaś otrzymała ją od brata. 

Dalsze śledztwo doprowadziło w dniu 
wczorajszym do: ujęcia Angula i jeszcze 
trzech osobników wmieszanych w tą sprawę. 

Wszyscy oni osadzeni zostali w areszcie 
centralnym do dyspozycji władz sądowych. 

(e). 

KRONIK 
    

     
Dziś: Zuzanny. 

| Niedziela 

Wrzesień Wschód słońca —g. 5 m. 17 

Zachód » —g. 17 m, 44 

Spostczeżenia Zakładu Meteereleg]! U. $. B 
w Wilnie z dnia 19 [X—1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 760 

  
Jutro: Mateusza. 

  

Temperatura średnia + 12° С. 
z najwyższa: -+- 14 C. 

. najniżeza: - 9° С. 

Opad w milimetrach: 1,0 

Wiatr przeważający: półn.-zach. 

Tendencja barom: spadek. 

Uwagi: pochmurno, dżdżysto 

K©ŚCIELNA. 

— Poświęcenie kaplicy im. św. Teresy. 
Dnia 17 września została poświęcona kapli- 
ca pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciąt- 
ka Jezus, wzniesiona przez inž. Fr. Walic- 
kiego na nieruchomości jego pod nazwą De. 
zewnictwo Wileńskie, stanowiące niegdyś о$- 
rodek Leśnictwa Wileńskiego. 

Kaplica jest pierwszą, poświęconą św. 
Teresie, na Ziemiach Wschodnich. Wzniósł 
ja fundator ku uczczeniu pamięci rodziców 
swoich śp. Jana, zmarłego 11 maja 1918 r, i 

Heleny z Chrzanowiczów zmtarłej 5 grudnia 
1929 r. Zbudowana została w stylu klasycz- 
nym w parku na szerokim brzegu nad Wilją 

wprost kościołą św. Piotra i Pawła i w oto- 
czeniu starych drzew czyni przepiękny widok. 
+ Poświęcenia dokonał ks. dziekan Adame- 
wicz w obecności najbliższej rodziny i krew- 
nych fundatora. (x):* 

MIEJSKA. 

— Otwarcie lombardu miejskiego nastą- 
pi definitywnie w początkach przyszłego 
miesiąca. Od dłuższego już czasu Magistrat 
zabiega u władz centralnych o uzyskanie 
koncesji na uruchomienie lombardu miej- 
skiego. Wszystko już od dawna zostało przy 

gotowane do otwarcia tej tak pożytecznej 
placówki i jedynie sprawa koncesji sta- 
wała na przeszkodzie w realizacji planu. Mi- 

nisterstwo Skarbu ze względów formalnych 
nie udzielało zezwolenia. Dzięki jednak nie- 
ustępliwości naszych władz miejskich i ta 
przeszkoda została usunięta. Ministerstwo 
Skarbu powiadomiło onegdaj Magstrat, iż 
nie czyni przeszkód w uruchomieniu lombar 
du a jednocześnie poleciło władzom nad- 
zorczym Urzędu Wojewódzkiego zatwierdzić 
statut lombardu. 

W związku z tem uruchomienie lombar- 
du, jak się dowiadujemy, nastąpi definityw- 
nie w pierwszej połowie października r. b. 

Lombard mieścić się będzie w murach 
po-Franciszkańskich. ы 

— Regulaeja ulie i zaułków przylegają- 
cych do murów poe-Franciszkańskich. Na 
ostatniem posiedzeniu Magistratu zapadła 
uchwała rozpoczęcia w najbliższym 'czasie 
regulacji wszystkich ulic i zaułków przyle- 
gających do murów po-Franciszkaūskich. 
Wszystkie te ulice otrzymają nowe jeźdnie 
i chodniki, jak również uregulowany zosta- 
nie na nich ruch kołowy. 3 

Uchwała ta zostaje w związku z tran- 
zlokacją do murów po.Franciszkańskich po- 
gotowia ratunkowego i kilku innych insty- 
tucyj miejskich, co ma nastąpić w najbliż- 
szym już czasie. 

— Jeszcze jedna pożyczka. Magistrat m. 
Wilna postanowił wszcząć starania o uzy- 
skanie długoterminowej pożyczki w wysokoś 
ci 150.000 złotych. Pieniądze te mają być 
zużyte na uregulowanie rachunków zwią- 
zanych z likwidacją robót wodociągowo-ka- 
nalizacyjnych i rozbudową elektrowni miej- 
skiej. 

— Posiedzenie Komisji Finansowej wy- 
znaczone zostało na dzień 22 b. m. Porzą- 
dek dzienny obejmuje kilka projektów uru- 
chomienia budżetów dodatkowych na cele 
miasta. 

  

ARTYSTYCZNA. 

— Wystawa T-wa „Niezależnych* art. 
malarzy. W| dniu dzisiejszym o godz. 1 (13) 
nastąpi otwarcie pierwszej wystawy obrazów 
Wileńsk. T-wa „Niezależnych* artystów ma: 
larzy. 

Wystawione są prace reprezentujące roz 
maite kierunki w sztuce i z tego względu 
wystawa jest ciekawą; mieści się ona w Og- 
rodzie Bernardyńskim w pawilonie powysta- 
wowym i obejmuje około 200 prac. 

U osób przygnębionych, wyczerpanych, 
niezdolnych do pracy, naturalna woda gorz- 

ka „Franciszka-Józefa* pobudza obieg krwi, 
wzmacnia zdolność myślenia i chęć do pra- 
cy. Żądać w aptekach i drogerjach. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Zebranie Stowarzyszenia L. M. Przy- 

pomina się wszystkim członkom Legjonu 

Młodych A. Zw. Pr. dla Państwa Okr. Wil- 

no, że dnia 20 b. m. o godz. 5 po poł. od- 

będzie się w lokalu L. M. ul. Uniwersytecka 

6-8 zebranie towarzystkie 

SPRAWY SZKOLI 

— Inauguracja roku szkolnego w Inst. 

N. H. G. W niedzielę 20 b. m. o godzinie 

12 odbędzie się uroczysta inauguracja roku 

szkolnego w Instytucie Nauk Handlowo - 

Gospodarczych, przy ul. Mickiewicza 18, 

poprzedzona nabożeństwem w kościele św. 

Jana, celebrowanem przez J. E, ks. arcybi- 

skupa metropolitę wileńskiego R. Jałbrzy- 

kowskiego. 
Przebieg uroczystości transmitowany bę 

dzie przez radjo. 
— Z życia przeszkola kolejowego. Og- 

nisko kolejowe słusznie się chlubi prowa- 

dzonem przez siebie od 9 lat przedszkolem 

pod nazwa „Dom Dziecka”. Placówka ta wy 

chowała setki małych obywateli, którzy już 

w wielu wypadkach dobijają się do bram 

wyższych zakładów. Zarząd Ogniska, chcąc 

udostępnić mniej zamożnym, korzystanie 

dobrodziejstw przedszkola, obniżył wpiso- 

we do obu grup na 8 złotych dla członków 

i 10 dla nieczłonków. Е 

— Dyrekeja Shelley“s Institute podaje 

do wiadomości, że wykłady języków: angiel- 

skiego, niemieckiego, francus g0 i. espe- 

ranto rozpoczną się dnia 1-go października 

w gmachu gimnazjum J. Lelewela ul. Mic- 

kiewicza 38. 

Zapisy przyjmuje kancelarji Shelley's 

Institute codziennie od godz. 6 do 6 wiecz. 

GOSPODARCZA. 

— Z lzby Przemysłowo - Handlowej w 

Wilnie. Izba Przemysłowo-Handlowa w Wil- 
nie komunikuje, że w czasie od 29 lutego 

do 5 marca 1932 roku odbędzie się w New- 

Yorku pierwsza Międzynarodowa Wystawa 

Spożywcza. 
Wystawa obejmie wszelkie eksponaty 

środków spożywczych, ich składników, spo- 
sobów produkcji i t. p. | 

Udział w Wystawie mają brać przemys- 
łowcy amerykańscy i zagraniczni. . 

Bližszych informacyj udziela biuro Izby 
Przemysłowo - Handlowej w Wilnie, ulica 
Trocka Nr. 3. 

SPRAWY RZEMIEŠLNICZE. 

— Rzemieślnicy nie kwapią się ze zło- 
żeniem egzaminów. Onegdaj odbyło się ple- 
narne posiedzenie Rady Izby Rzemiešlni- 
czej. Przedmiotem narad była sprawa egza- 
minów na „mistrzów*. Jak wynika ze spra- 
wozdania egzamina takie złożyło zaledwie 
2.000 rzemieślników, olbrzymia zaś większość 
w liczbie blisko 8.000 osób dotychczas świa 
dectwa kwalifikacyjnego nie uzyskała. Zwa- 
žywszy. że termin ulgowych egzaminów u- 
pływa z dniem 30 grudnia r. b., postanowio- 
no stan ten tolerować jedynie do tego cz 
su. Po tym terminie względem niewykwali- 
fikowanych rzemieślników zasiosowane bę- 
dą represje, aż do zamykania ich zakładów 
włącznie. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZE 

— Baczność Oficerowie Rezerwy. Za! 
Z. P. O. K. w Wilnie. Dn. 21 b. m. przy ul. 
są do objęcia posady na prowincji w chara- 
kterze urzędników państwowych w stopniach 
IX-X. Wymogi: ukończony średni zakład i 
trzechmiesięczna bezpłatna praktyka w Wil- 
nie. 

Informacji udziela sekretarjat 
godz. 18—20. 

— Jeszeze jedna pożyteczna placówka 
Z. P. O. K. w Wilnie. Dnia 21 b. m. przy ul. 
Jagiellońskiej Nr. 3-5 m. 3 (nad „Kurjerem 
Wileńskim) Związek Pracy Obywatelskiej 
Kobiet otwiera przy Szkole Pracownie Gos- 
podarczych wzorową jadłodajnię opartą na 
najnowszych naukowych zasadach racjonal- 

nego odżywiania, w której wydawane będą 
obiady tanie, zdrowe i obfite. 

Zarząd jadłodajni Z. P. O. K. stawiając 
sobie za najgłówniejszy cel dostarczania or- 
ganizmowi swoich klientów potrzebnej iloś- 
ci witamin, kaloryj i innych składników od- 
żywiania — uwzględniać będzie także spe- 
cjalne wymagania klientów t. zn.: jarosze 
dostaną obiady jarskie, smakosze za nieduże 
pieniądze obiady wykwintne, zaś ci, którym 
wskazana jest specjalna dieta — obiady die- 
tyczne według wskazówek lekarzy. 

Powstania takiej jadłodajni w Wilnie, któ 
ra aczkolwiek posiada kilka restauracyj i 
niezliczoną iłość stołówek i domów rekla- 
mujących ..smaczne obiady domowe* — na- 
leży powitać z całym uznaniem, albowiem 
niewątpliwie będzie to jedyna jadłodajnia 
w mieście, której egzystencja oprze się nie 
na wyzysku klientów, nie na chęci przyspo- 
rzenia jak największego dochodu, lecz na su 
miennem i uczciwem kalkulowaniu; zaś 
świeżo odrestaurowany lokał, czystość, po- 
rządek i estetyczne dania przyczynią się do 
licznej i stałej frekwencji tych osób, którzy 
nie mając własnego ogniska domowego, zmu 
szeni są korzystać ze stołówek w mieście. 

— Dzień spółdzielczości. W: dniu 5 paź- 
dziernika w formacjach wojskowych i szko- 
łach obchodzony będzie dzień spółdzielczoś- 

ci. W związku z tem wygłoszone zostaną 
pogadanki i odczyty okolicznościowe. 

— Wileńsko-Nowogródzka Izba  Lekar- 
ska niniejszem powiadamia pp. Lekarz; 
swych członków, iż zniżki do teatrów wi- 
leńskich (33 proc.) można uzyskać po uprze- 
dniem zapisaniu się w kancelarji Izby i wpła 
ceniu 1 zł. w ciągu dni najbliższych. Spra- 
wa dla zainteresowanych pilna, gdyż od ilo: 
ści zgłoszeń zależy uzyskanie zniżek z admi. 
nistracji teatrów. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Tow. im. Jana Łaskiego, Na dzisiej- 

szej akademji ku czci ś. p. Tadeusza Hołów- 

ki obok pp. Jodki (cytra) i Gałkowskiego 
(fortepjan), których się zawsze słucha z naj 
większem zadowoleniem artystycznym, wy- 
stąpi jeden z najsławniejszych w Polsce ar- 
tystów skrzypaków prof. Wil. Konserwator- 
jum p. Aleksander Kontorowicz. 

Poza częścią koncertową przewiduje -się 
tylko jedno przemówienie p. prezesa B: Szy- 
szkowskiego, które zakończy akademję. 

Po przemówieniu p. mecenasa Szyszkow- 
skiego o ile znajdą się chętni, może być 
przeprowadzona dyskusja na temat przemó- 
wienia p. mecenasa B. Szyszkowskiego. 

— Ze Zw. Zawod. Robot. Przem. Budow- 
lanego. W) dniu 20 b. m. o godz. 11 w loka- 
lu przy ul. Wielkiej 34 odbędzie się Walne 

Zebranie Oddziału Cegielników. 
Na porządku dziennym: 1) Sprawy orga- 

nizacyjne. 2) Wybór Zarządu Oddziału. 3) 
Wybór delegatów na Kongres Związku. 4) 
Wolne wnioski. 

— W. dniu 20 b. m. o godz. 15 m. 30 
w lokalu przy ul. Wielkiej 34 odbędzie się 
Walne Zebranie Oddziału Budowłanego (Se- 
kcje: cieśli, murarzy, malarzy, kanalizacji 
i dezynfekcji wagonów). 

Na porządku dziennym: 1) Sprawy orga- 
nizacyjne. 2) Wybór Zarządu Oddziału. 3; 
Wybór delegatów na Kongres Związku. 4) 
Wolne wnioski. . 
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TEATR ! MUZYKA 
— Teatr Miejski „Łutnia*. Dziś, w nie- 

dzielę dnia 20 b. m. o godz. 4 po południu 
ukaże się po cenach zniżonych pogodna ko- 
medja w 3-ch aktach J. Korzeniowskiego 
„Panna mężatka”, która ukaże się również 
w nadchodzący wtorek dnia 22 b. m. po 
cenach najniższych. 

Wieczorem o godz. 8-ej wieczorem pow- 
tórzenie wczorajszej premjery „Święty pło- 
mień* Maughama, w premjerowej obsadzie, 
w opracowaniu reżyserskiem p. Stanisławy 
Wysockiej, która kreuje rolę matki sparali- 
żowanego lotnika na czele dzielnie sekundu- 
jącego jej całego zespołu. 

Jutro „Święty płomień* — Maughama. 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś, w 

niedzielę dnia 20 b. m. o godz. 8-ej wieczo- 
rem po raz 3-ci XII scen dramatycznych J. 
Słowackiego „Horsztyński* z niezrównanym 
wykonawcą roli Szczęsnego p. Juljuszem Os- 
terwą na czele. Reżyserja spoczywa w doś- 
wiadczonych rękach p. dyrektora M. Szpa- 
kiewicza. Piękną oprawę dekoracyjną do te- 
go arcydzieła J, Słowackiego skomponował 
W. Makojnik, 

- „Horsztyński* grany będzie nieodwolal- 
nie tylko do dnia 27 b. m. 

Jutro o godz. 8-ej wiecz. „Horsztynski“ 
— J. Słowackiego. 

“ ВАВЛЕ 
Fala 2441 m., mocy 21,5 Kw. 

NIEDZIELA, DNIA 20 WRZEŚNIA. 

10.15: Tr. dzwonów i nabożeństwa z Bazyliki 
Wileńskiej. 11.58: Sygnał czasu. 12.00: Bicie 
zegara i hejnał z wieży katedralnej. 12.05: 
Odczytanie programu dziennego. 12.10: Inau- 
guracja roku naukowego w Inst: Nauk. Handl. 
Gosp. 12.40: Poranek z Filharmonji Warsz. 

  

* odczyt. 

KU RJ E R W 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
SPŁOSZONY KOŃ. 

U Jurewicza Michała (kol. Tuzinięta gm. 
rudomińskiej pow. wil.-trockiego), wraca- 
jącego z żoną Teklą do domu traktem lidz- 
kim, spłoszył się, na widok przejeżdżają- 
cej taksówki, koń. Wóz wywrócił się do ro 
wu, wskutek czego Jurewiczowa doznała 
złamania ręki. Pogotowie ratunkowe udzie- 
liło jej pierwszej pomocy i w stanie cięż- 
kim  przewiozło do szpitala Żydowskiego. 
Nazwisko szofera i numeru taksówki nie 
zdołano ustalić. 

KRADZIEŻE. 
W dniu 18 b. m. Palecka Rywa, zam. 

ul. Stefańska 8, zameldowała o kradzieży z 
zamkniętego jej mieszkania 380 zł. gotów- 
ką. Ustalono, że kradzieży tej dokonał Gur- 
ka Jan (Słowackiego 3), którego zatrzyma- 
no. Skradzionej gotówki narazie nie odnale- 
ziono. 

— Rynkiewicz Helenie (Kolejowa 7) skra 
dziono z walizki, pozostawionej w domu 
Nr. 2 przy ul. Wielka Pohulanka u Perwi- 
nowiczówny Marji, 10 złotych, oraz przeście 
radła i chustki wartości około 45 zł. Jak się 
okazało, kradzieży dokonała Perwinowiczów 
na Marja. W czasie rewizji znaleziono u 
niej skradzione przedmioty i zwrócono posz 
kodowanej. Sprawczynię kradzieży zatrzy- 
mano. 

14.00: Kom. meteor. 14.10: Odczyty i muzyka. 
15.00: „Przechowywanie okopowych* — od- 

czyt, 15.20: Audycja rolnicza. 16.40: Audycja 
dla dzieci. 17.10: Mecz tenisowy mistrza świa. 
ta Cochet z mistrzem Polski — Tłoczyńskim. 
17.40: Koncert. 19.00: „Kukułka wilenska“. 

19.20: Program na poniedziałek i rozm. 19.40: 
Skrzynka techn. 19.55: Komunikaty i pogadan- 
ka. 20.15: Koncert wieczorny. 22.00: „Miasta 

pieśni* felj. 22.15: Kom. 22.30: Koncert Solis- 
ty. 23.00: Muzyka taneczna. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 21 września. 

11.58: Sygnał czasu. 12.05: Muzyka operowa 
(płyty). 13.10: Kom. meteorologiczny. 16.40: 
Program dzienny. 16.45: Kom. dła żeglugi. 
16.50: Pogad. francuska. 17.10: Audycja po- 
święcona Władysławowi Syrokomli. 17.35. 
„Duchowy obraz Francji współczesnej* — 
feljeton. 18.00: „Państwo pozwolą: pan Jerzy 

Ostrowski* (rozmowa). 18.20: Muzyka lekka. 
19.00: „Ks. Machniewicz i Ludwik Narbuti“ 
—odczyt litewski. 19.15: Piosenki litewskie i 
pogadanka rolnicza. 19.39: Komunikaty. 
19.35: Program na wtorek i rozmaitości. 
19.40: Wileński komunikat sportowy. 19.55: 
Kom. i pogadanki... 20.30: Operetka „Księż- 
niczka Czardaszka“, 22.30: Kom. 22.45: „Te- 
nor, Slawa i Šmierė“ — audycja literacko- 
muzyczna. 23.15: Muzyka taneczna. 

WTOREK, DNIA 22 września 1931 r. 
11.58: Sygnał czasu. 12.05: Muzyka ta- 

neczna i popularna (płyty). 13.10: Kom. met. 
16,40: Program dzienny. 16.45: Kom. dla że- 
glugi. 16.50: „Najpiękniejsze zamki polskie: 
Podhorce i Łańcut* — odczyt, 17.10: Utwory 
Mozarta ( 17.35: „Chiński mur* — 

    

    

    

POSZUKUJĘ POSADY 
RZĄDCY DOMU 
w domach rządowych lub prywatnych. 

Koncert. 19.00: Kom. Zw. Mł. | 
Polsk. 19,10: Nowości teatr, 19.25: Program | 

na Środę i rozm. 19.40: „Kąpiele błotne na | 

|         
Polesiu* — feljeton. 19.55: Kom. 2015: Kon- Posiadam dobre świadectwa: Łaskawe 
cert wieczorny. 22.00: „W marokańskim Wer- oferty proszę nadsyłać do Redakcji 
salu* — feljeton. 22.15: Komunikaty. 20.30: „Kurjera Wileńskiego* pod Nr. 87871 
Recital śpiewaczy Emmy Matouskowej. 23.00: ZI ABC 
„Faust* — Gounoda, 2 

  

  

Od dnia 19-go b. m. 

alim Biejskie 
: ĮSALA BIEISKA 
Qstrebramska 5. NAD PROGRAM: 

i Tajemnica czarnego wąwozu ==>. 
O godz 6,8i10-i |Krójowa bez KOTONY nz: miioc: Lady Hamilton. 

Wesoła komedja w 1 akcie. — 

W roli głównej 
ŻYWY POCIS Reed Howes 

NAD_PROGRAM: Niezwykła polowanie 
Wielki dramat w I2-tu aktach. 

Od godz. 4 do 6-ej*dla uczącej się 
młodzieży. Wielki film sportowy 

Koncertowa orkiestra pod batutą p. M. Salnickiego. 
Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. — Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i IO ej. —. Kasa czynna od 3.30 
  

Dziś ostat. dzień! 
przebój dźwiękowy! 
Śpiew! — Tańcel 

Cudowne pieśni argentyńskie! 
Na |-szy seans ceny zniżone od 60 gr. 

DŹWIĘK. KINO-TEATR 

AELIOŚ" 
Wileńska 385, tel. 9-26 

Czar tanga 
W zol. główn.: Cud. para kochanków, jedyny godny 

zastępca Rudolfa Valentino poryw. Hiszpan Don Joze 
Mojika. czarująca Mona Mario i Antonio Moreno. 

Barwność scenl Upajający rytm tangal Przepych wystawy! 
Seansy od godz 4-ej, w niedziela i święta od 2-ej 

Jutro premjera! Otwarcie sezonu! Potężne arcydzieło dźwiękowe wytwórni MeżrabpomRus—Mo- 

BŁĘ 
MAŁŻEŃSTWO Z ROZSĄDKU 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

skwa, realizacji genjalnego twórcy „Pancernik Potiomkin* Sergjusza Einsteina 

KITNY EXPRESS 
W filmie biorą udział wielcy artyści teatrów rosyjskich. 8 

w-g arcydz. Antona Czechowa z udz. art. Mosk. Teatru 
Artyst. Moskwina, M. Czechowa i Nałalji Wołodko. 

Na pierwszy seans ceny zniżone od 60 gr. 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

——uu WKRÓTCE: Najnowsze przeboje sezonu: Szary dom i Tabu. ——225 
  

Dziś ostatni dzień! gyzg 
  

BŁWIĘKOWE KINO Sewilla, miasto miłości 
róe i Ernest Torrence. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20. Na pierwszy seans ceny zniżone, 

Największy w dźwiękowym 
przebój świata! RAMON NOVARRO filmie br 

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

  „НУ 
Mioklow. 22, tel. 15-28 Jutro | Dawno 

oczekiwany 
przebój świata! 

W rol. gł.: Wlasta Buriau, Roda-Roda, Felicja Malteu. 
Na |-szy seans ceny zniżone od 60 gr. 

C. K. Feldmarszałek 
Przepiękny 
dźwiękowiec 
zżycia wojsk. 

Czarujący śpiew! Przepiękna muzyka! e 
! NAD PROGRAM: Dodatek rysunkowy i tyg. Foxa. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

Nadzwyczajny humor! 

  

Dźwiękowe Kino Dziśl 

CGJING 
ul. Wielka 47, tel. 15-41 

Kino Kolejowe 

OGNISKO 
s39k dworea kolejow.) 

Dźwiękowy Kino-Teatr 

STYLOWY 
ułiea Wielka 36. 

Dziś! 

pierwszy w Wilnie! 
Przebój dźwiękowy 

W rolach głównych: Ulubieńcy publiczności wileńskiej Marcella Albani i Aifons Fryland, 

Po raz 

Na strunach miłości 
NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy Foxa. 8 

Na I-szy seans ceny zniżone. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 1015, w sobotę i niedzielę odg. 2-ej 

Dziś podwójny pro z Tryskająca h i dowci = i 
Dziś podwójny program: |, Teyskejaca kumenen i domenen Žefiskį bataljon śmierci 

(Kon i Kelly na wojnie). W rolach głównych słynna para komików Charles Murray i George Sidney. 

I. Jak zostać primadonną Arcyzabawna komedja w 8 aktach z ulubienicą pu- 
bliczności rozkoszną Collen Moore w roli głównej. 

Film ten przedstawia stolicę filmu' Hollywood i kulisy wytwórni. 
Początek o godz. 5-ej, w niedz. i święta o 4+ej pp. — NASTĘPNY PR.: Więcej niż miłość, z Corinne Griffith 

Kosztem olbrzymich sum uzyskaliśmy najnowszy superszlagier produkcji 1931 roku 

Krwawy sztabs-kapitan Gubaniew (Goli Nariu Polskiego) 
Potężny dramat w |2-tu aktach z dziejów nieda- 
wnejjprzeszłości zmagania się o niepodległość. 
W rol.gł.: gwiazda polsk. ekr. Lili Lyana, Adolf Dymszą, Paweł Owerło, Edmund Nebel i Hana Sajowna. 

TYRANJA CARSKICH SIEPACZY. 
  

Kino - Teatr Dziśl 

„LUX 
Mickiewicza II, t.15-61   Rewelacyjny 

przebój dźwiękowy! 
Wzruszaj. dramat p. t. 

W rol. gł.: Ulub. 
tłumów, mistrz 

Początek o godzinie 4-ej, w dnie świąteczne o godzinie |-ej. — — 

W SIDŁACH KŁAMSTWA 
Emil Jannings, »i<+ Harry Cooper 1 Esther Ralston. 

Ceny miejsc od 40 gr. 
  

DRZEWKA i 
OWOCOWE 

zaaklimatyzowane, wyhodowane na miejscu w szkółkach, > 

nowy, wielki, dobry wybór polecają na sezon jesienny 

e 
e 

® 
@ Szkółki Mozelewskie przy Kolónji Wileńskiej © : 

® 
8 
a 
© 

Wilno, ul. Zawalna 6, m. 2. 
Ceny przystępne. 

0©0000000000000090000009600 

ARARAT 

OSTRZEŻENIE! 
Pewne firmy w Wilnie rozlewa swoje mało- 

Q wartościowe piwo w używane butelki „Patent“ 
ŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU 

i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 
Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 

simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWO ŻYWIECKIEGO 
6678 — па ORYGINALNĄ:ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

  

  

    

о 

   ARCYKSIĄ BOSE 

E. 

  

JUŻ NADESZŁY 
pierwsze transporty wełen i szewiotów na 
mundurki oraz flanele „deseniowe na szlaf- 
roczki — wzory piękne — ceny niskie. Pro- 
simy przyjść i przekonać się. 

6860 A. Głowiński, — Wileńska 27. 

100° 

KRZEWY 
      

  

Mimo obecnego kryzysu gospodarczego liczba naszych 
klijentów stale wzrasta, gdyż dajemy towary najprzed- 
niejsze po znacznie zredukowanej cenie, przeto zasłu- 
gujemy na Ich zaufanie. Smiemy wyrazić przekonanie, 
że również W. P. kupując u nas pozostanie naszym 
stałym zadowolonym klijentem. 

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

„niach, ! garnitur (t. zn, koszula i kalesony) bielizny 
męskiej z dobrego pusznego materjału, pusznego zimo- 
wego, 3 pary skarpetek grubych b. mocnych, | para 

podwiązek z dobrej gumy, l krawat jedwabny wzorzy- 
sty, 4 rolki nici białe i czarne do szycia, 2 tuziny 
dobrych guzików nicianych oraz dobry elastyczny 
grzebień kieszonkowy. Porto i opakowanie zł. 2.50 
płaci kupujący. 

Tylko za 20 zł. 50 gr. 
kołdra watowa wyrobiona na wełnianej wacie kryta 
dobrą jedwabną satyną pełnej długości i szerokości w 
kolorach bordo, różowy, fres, lila, złocisty i t. d. Por- 
to i opakowanie zł. 3 płaci kupujący. Koperty (kapy) 
podwójne powletzenie do kołder watowych z dobre- 
go płótna haftowane tylko 12 zł , w gat. lepszym 16 zł. 
Porto 2 zł. płaci kupujący. Wymienione towary wy- 
syłamy za pobraniem pocztowem po otrzymaniu listo- 
wnego zamówienia. jeżeli się towar nie spodoba 
przyjmujemy go zpowrotem i pieniądze zwracamy. 

6791--2B 

© 

Zamówienia prosimy adresować: 

ŁÓDŹ, Skrzynka pocztowa 394. 

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W I Firma „PRODUKCJA KRAJOWA" 
Reprezentacja: Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62. 

1 AA 

p zza 
Wydawnictwo „Kurjer Wileūski“ S-ka z ogr. odp. 

  
  Cenniki wysyłamy na żądanie. 6755 

  

Zadowolenia Klijenta jest naszą naczelną dewizą.   

LE E NS KAI 

„KRAJWLOK“ 
ŁÓDŹ 

Skrzynka pocztowa 526. 

SENSACYJNA ZNIŻKA CEN, 
Aby dać możność każdemu tanio i ciepło się 

ubrać, pomimo ogólnego kryzysu gospodarczego firma 
„Krajwłók”* postanowiła wysłać na sezon jesienno-zi- 
mowy następujące komplety reklamowe: A więc: 

Tylko za 9 zł. 
wysyłamy: | swetr do zapinania przy szyi, 6 par gru- 
bych skarpetek zimowych, 3 chusteczki białe z kolo- 
rowemi brzegami, | duży ręcznik waflowy, 1 krawat 
rypsowy i | parę rękawiczek trykot, ciepłe. Taki sam 
komplet tylko zamiast swetra pullower za 10 zł. 
Opłatę pocztową i opakowanie 2 zł. płaci odbiorca. 

Tylko za 12 zł. 50 gr. 
wysyłamy: | pullower damski w najładniejsze desenie 
żakardowe obecnego sezonu, 6 par pończoch „Patent” 
duże, | śliczną chustkę na głowę, 1 duży ręcznik 
waflowy z frędzlami oraz 3 chusteczki białe dnmskie 
mereżkowane. Opłatę pocztową i opakowanie 2 zł. 
płaci odbiorca. 

Tylko za 40 zł. 
wysyłamy: | sztukę płótna białego 17 mtr. w dobrym 
gatunku | serwetę dużą, damasową, białą w piękne 
kwiaty żakardowe z frendzlani, 2 prześcieradła białe 

z kolorowemi brzegami, 2 dywany na ścianę nad łóż- 
kami w artystycznie tkanych obrazach z frędzlami 
oraz 2 duże ręczniki kąpielowe. Opłatę pocztową 
i opakowanie 3 zł. 50 gr. płaci odbiorca. | 

Powyższe komplety towarów wysyłamy każdemu 
na zamówienie listowne za zaliczką pocztową (płaci 

się przy odbiorze) bez ryzyka, jeżeli towar się nie 

podoba, przyjmujemy go z powrotem, pieniądze 
zwracamy, lub na żądanie zamieniamy na inny towar. 

Pamiętajcie więc, jeżeli chcecie zakupić towary pier- 
wszorzędnej jakości po cenach minimalnych, omijajcie 

przekupniów i pośredników, a napiszcie bezpośrednie 
do nas. Zamówienia prosimy adresować: 

rinma „KRAJWŁÓK" 
ŁÓDŹ, skrzynka pocztowa 526. 
UWAGA: Do każdej paczki dołączamy | kupon 

premjowy. Kto nadeśle 5 takich kuponów 

ten otrzymuje | chustkę, szal czysto weł- 
niany z pięknym chińskim szlakiem i dłu- 

giemi frendzlami, lub | zegarek niklowy 
męski „Radjo* wskazujący godziny po 
ciemku, zupełnie bszpłatnie. 

Stalo onduloWanie zbyteczne! 
Trwała ondulacja za pomocą grzebienia 

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

(60 gr. na porto przy zamówieniu dołączyć). 
Skład główny R. Schulz, Poznań, Rybaki 7. 

LICYTACJA. 
Urząd Wojewódzki Wileński podaje do 

publicznej wiadomości o mającej się odbyć 
w dniu 25 września 193] r. o godz. I2-ej 
rano przy ul. Marji Magdaleny Nr 2, sprze- 
daży z licytacji jednej pary koni wyjazdo- 
wych, powozu parokonnego i uprzęży. 

Za wojewodę W. Hryhorowicz 

6750 Naczelnik Wydziału. 

Poszukujemy 
poważnego i obeznan. z branżą spożywczą 

przedstawiciela 
Panowie mogący się wykazać poważnemi refe- 
rencjami i złożyć kaucję najmniej 1000 zł. pro- 
szeni są o zgłoszenia piśmienne lub osobiste do 

Zakładów Przemysł. 

B-cia Urbanowicz 
Wilno, Szeptyckiego 10, 

6858 telefon 18-82 

НБНИЛЕНТИЕШНТИТУННШУЙ Z TORY TST RWE PORTETITO FOSZZZZTK KCI 

£ Jetta Diewokiego ом, Pomoy (ant 
Wilno, ulica Wileńska 28, telefon 846. 

6665 Przyjęcia 10—3 pp. 

GABINET RENTGENOWSKI 
czynny 11 — 6 pp. 

Opłata za leczenie i utrzymanie w lecznicy oraz za 
wszólkie zabiegi lekarskie i rentgenowskie została obniżona. 

ФФФ * 

  

  

  

STYLOWE 
I nowoczesne 

pierwszorzędnej jakości 
w wielkim g 

J Be Olkin poleca 
Wilno, ul. Niemiecka 3, tel. 3-62. 

Ceny zniżone! 

MEBLE 

Nadeszło dużo nowości! — 

  

  

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka itd. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

na dogodnych warmnkach 
I NA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
6181 

  

Gwarancja 
dużego zysku 

Reprezentanci rejono- 
wi na własny rachun., 
bezkonkurencyjny 

artykuł, poszukiwani. 
Zgłoszenia: Warszawa, 
skrz. poczt. Nr. 574, 
  

  

Pracownia 

УОО | okryć 
damskich 

A. Witkowskiej 
Mickiewicza 37, m.24 

przyjmuje obstalunki, 

Wykonanie gustowne 
i solidne. 

Ceny zniżone. 
6855 I 

Gala KONCEJIOWA 
na 600 miejsc do wyna- 
jęcia na koncerty, wi- 

dowiska, odczyty, ze- 
brania i t. p. Wiado- 
mość: ul. Wielka 47, 
wejscie od ul. Końskiej 

(Sekretarjat Konserw.) 

  

  

  

Studenci U.5S.B. 

udzielają 

korepetycyj 
grupami w zakresie 

6-ciu klas gimnazjum. 
Warunki b. dogodne. 

Zgłaszać slę: 
ul. Kwaszelna 23—1. 

Języki obce 
niemiecki, francuski 
włoski (konwersacja). 

Przygotowywanie 
ze wszystkich przedmiot. 

do matury 
i egzaminów Ё 

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

% Uczenica 
6-ej klasy poszukuje 
lekcyj lub też może 
być pomocą w na- 
ukach podczas roku 
szkolnego za mini- 
malne wynagrodze- 
niem. Łaskawe ofer- 
ty proszę kierować 
do Admin. „Kurjera 
Wileńsk.* dla W. W. 

6681 

Lekcji korepetycji 
języków franc., niemieck., 
polsk. udziela niedrogo 
praktyczna nauczycielka. 
Słowackiego 4—6. 6695-0 

Wyprzedaż 
z powodu likwidacji 

pomników 
kamiennych i betonowych 
po cenach niżej wartości 
produkcji znanej firmy 

D. Pawłowskiego 
egz. od 1898 roku 

przy ulicy Połockiej 26 
w Wilnie. 6836 

  
    
  

  

  

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

M. DEULL 5“. Wilno 1850 r. 

Biuro : ul. Jagiellońska 3, tel. 8-11. 
Składy: Słowackiego 27, tel. 14-46. 6674 

  

|OGŁOSZENIA| 
do „KURJERA WILEŃSKIEGO" | 

I innych pism najtaniej 
załatwiać za pośrednictwem 

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

          
        

  

   

  

Obznajmiony z kinem dźwiękowem, wykwalifi- 
kowany, z długoletnią praktyką 

Mino eh gekdalechnii 
poszukuje pracy 

w swojej specjalności w Wilnie lub na wyjazd. 
Wiadomość: ulica Ostrobramska Nr. 15, m. 2.   u) Specjalna prac. trumien 

1. Drzewieckiego 
ul. Wielka 33 róg Szklanej 
Posiada gotowe trumny 
dębowe i sosnowe specjal- 
ne do ekshumacji i prze= 
wozu zwłok, Wszelkie do- 
datki żałobne. Karawany 
oraz całkowite urządzenie 
pogrzebowe. Wieńce żywe 

i napisy. 

ZIOŁĄ LECZNICZE 
według przepisów sław- 
nych lekarzy przeciw cho- 
robom żołądka, kiszek, 
płuc, nerwów, wątroby, 
nerek, pęcherza; hemo- 
roidom,upławom, obstruk- 
cji, kamieniom żółciowym, 
kaszlowi, astmie, bledni- 
cy, sklerozie, artretyzmo- 
wi, reumatyzmowi etc. 

Żądajcie bezpłatnej 
broszury pouczającej ! 
Adres: Liszki, Apteka. 

ROZKŁĄB JAZDY 
autobusów 

Wilno- Grodno- Lida 
Odj. z Wilna do Grodna 

o g. 1765) 
Grodna—8 rano 

„ z Wilna do Lidy 
o g. 16(4) 

z Lidy—6.40 rano 
6832 

  

N   

3 || 

Il 

śniegznie. potrzebne 
na b. solidną l-szą 

hipotekę. 
Zgłoszenia do Adm. 
„Kurjera Wilensk.“. 

6622 

DZIELI 
od 6 do 8 lat 

przyjmę 
do kompletu 

polsko-francuskiego 
I-szy rok nauczania 

Pańska 4, m. 4. 
6823 

Bona wychowawcz, 
z dobrym polskim, z szy- 
ciem i malem praniem 

potrzebna 
do dwuletniego dziecka. 
Wymagane są dobre refe- 
rencje. Zgłosić się: Mic- 
kiewicza 28—2, od g. 9 
do II i od 14'/, do 16. 

STAŁĄ POSADĘ 
na dobrze płatne sta- 
nowiska udziela du- 
ża firma Paniom od 
lat 25. Panie ubiega- 
jące się o tę posadę 
zgłaszać się mogą z 
dowodami osobistemi 
w poniedziałek, wto- 
rek od IO do 1 i 3—5. 

Mickiewicza 41 — 19 
front. 6894 

Poszukuję 
posady 

rządcy domu 
w domach rządowych 
lub prywatnych, po- 
siadam dobre świa- 
dectwa. Łaskawe o- 

ferty proszę nadsyłać 
do adm. „Kurj. Wil.* 

pod Nr. 6872. 

Poszukuję 
mieszkania 

od 2—3 pokoi z kuchnią 
w rejonie ul. Mickiewicza, 
Zamkowej, Królewskiej, 
Wielkiej, Mostowej, Dą- 
browskiego, Kościuszki, 
Antokolskiej. Oferty pi- 
semne proszę nadsyłać 
do Administracji „Kurjera 
Wileńskiego" pod Nr.8728 
dla p. G. 6516 

MIESZKANIA 
4, 3 i 2-pokojowe do wy- 
najęcia, ul. Ofiarna Nr. 2, 

pokazuje dozorca, 
Informacje — telefon 15-10 

6831 

M na własność 
w domu spółdzielcz., 

4 pokoje, łazienka, wy- 
gody. O warunkach do- 
wiedzieć się: Jagiellońska 
7, m. 8, w godz 9—1II r. 

6848 

3-Bakajgwe mieszkania 
odnowione, z wygoda- 

mi, do wynajęcia. Ulica 
Krakowska Nr. 51, pokazu- 
je dozorca, inform tele- 
fon 15—10. 6793 

  

  

  

  

  

  

  

Do wynajęcia 
odremontowane 

Mieszkanie 5-ciopokojowe 
z wygodami 

Litewska 25, Zwierzyniec 
6873 

  

Do wynajęcia 

2 ŁADNE POKOJE 
z używalnością kuchni 

(elektryczność). 

ul. Połocka 4 m. 12. 

6863 

а 
1-2 pokoje 

do wynajęcia w mieszk. 
ze wszelkiemi wygodami 
ulica Piaskowa 10-a, m. 5 

6835 

POKÓJ 
wygodny, umeblowany 

do wynajęcia 
ul. Ciasna 3—7 

(róg ul. Mickiewicza 37). 

6854 

      

Skład 

Szkła okiennego i lustsr 
„SZYBA“ 

M. Majzel i A. Kublic 
Zawalna 32 (naprz. rynku) 

Tel. 17-92. Ceny fabryczne. 

6872 

Nr. 217 (2159) 

M Kenigsberg 
Chorob; skórne, 

weneryczne 
1 moezopteiowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 i 4—8. 

Dr. GINSBERG 
ehoroby skėrne, wene' 
ryczne i moezopłciowe 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 i 4—8. 

tel. 567. 6677 

lt. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

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

W. ZP. 20. 

Akuszerka 

Marja Brzezina 
przyjmuje od 9 r. 40 7 w. 

przeprowadziła się 
ul. Mickiewicza 46, m. 1» 

W. Zdr. Nr 3093. 

Akuszerka 

Marja Laknerova 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 

W. Z. P. Nr. 69. 

bnsiiut de Aeaulė 
„KĖVA“ (Paris) 

      

  

  

Miokiewicza 87, tel. 657, od 11 - 
Rozgladzanie i odšwieža- 
nie twarzy. Leczenie wą- 
grów ipryszczy. Elektry* 
zacja. W.Z.P. 58. 6589 

Sprzedam 

  

* jadłodajnię 
w dobrym punkcie. 
Dowiedzieć się: 

ul. Kolejowa I, m. 15 

6840 

Wytwornetowarzystwo po” 
znaje automobilizm tylko 
na kursach inżyniera FTOMA, 
Jagiellońska 3/5, tel. 18-46 
Samochody, motocykle, 

warsztaty. 
  

Koncesjonowane biuro 

„KODEKS“ 
Podania, odwolania 

w sprawach podatk., sąd » 
administr. t. p. 

Przepisyw. na maszynach 
fachowe i solidne wyko” 
nanie. ul. Niemiecka 35. 

6869 

  

BIURO ZLECEN 
„RAPID“ 

ul. Zawalna 44, tel. 5-95- 
Załatwianie wszelkich zle- 
ceń o charakterze handlo- 

wym i prywatnym. 
Pośrednictwa we wszel- 

kich sprawach. 
Administracja domów. 

6871 

  

Łaźnie i wanny 
A. SOKOŁOWSKIEGO | 

ul. Tetarska 13, 
Czynne w czwartki, piątki 
i soboty, wanny czyn. codz+ 

6870 

„ANGLAS“ 
czekolada, kakao i herbata 
„W. WYSOCKI i S-KA” 

6859 

    

Pracownia Krawiecka 
W. Nagrodzkiego 
Zamkowa 16, m. I 

przyjmuje obstal. z własn- 

i powierzonych materjał.> 
mundurki gimnaz. na ob“ 

stalunek. Ceny niskie. 
6841 

Magazyn sukna i gotowe” 
go ubrania oraz własne 
racownia krawiecka 

LONGIN KOLIKOWSKI 
ul Wielka 13. 

Na sezon jesienny poleca 
najnowsze modele. 

Zakład krawiecki damskó 

A. Sakowicz 
ul. Zamkowa 18 m. 9 

przyjmuje 

  

futra i roboty kuśnierskie 
6760-3 

Zakład krawiecki 
damski 

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

SAMOCHÓD 
6-cioosob. o 4 cylindr. 

sprzedam okazyjnie 
b. tanio. 

al> Bahax ZS. 1 

Zgubiony kwit Lombardu 
„Handlowego“ Nr. 98407: 

wydany na imię Haliny 
Cepeusz, unieważnia się: 

  

  

Pierwsza parowa 

farbiarnia 
i chemiczna pralnia 
T. SOROKO 
M. Pohulanka 11, m.12 

filje: Mickiewicza 37 
Kalwaryjska 9 
Dominikańska 13 

Robota pierwszorzędna. 
Ceny przystępne. 6856   PIANINO 

do wynajęcia 
Wiłkomierska 3 — 20. 

FORTEPJAN 
„Mūhlbach“ 

w dobrym stanie 

sprzedaje się 
ulica Zawalna 8—7 

674! 

RESTA SAS OIS DATEL с 

Drukarnia „Znicz“, Wilno, ul. Š-to Jaūska 1, telefon 3-40. 

  
Redaktor odpowiedzialny Wladysltaw Monkiewiez. 

roboty fanta- 
zyjne i angielskie oraz 
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