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Haaga 22. IX. 1931. 

Dzisiejsze, ostatnie posiedzenie pu- 

bliczne Trybunalu w sprawie odcinka 

kolejowego  Landwarow—Koszedary 

odbyło się podług tego samego 

wnętrznego porządku, jak i poprzed- 

nie. Równie uroczyście i wolniutko 

wprowądził na salę Grejfier 

sku właściwie pisarz) ubranych w to- 

gi sędziów, tak samo jednocześnie i 

z powagą zasiedli oni na swoich fote- 

lach, tą samą sakramentalną formu- 

łą i tym samym twardym i dobitnym 

Adatci posiedze- 

A€- 

  

(po pol- 

głosem otworzył p. 

nie. Spojrzałem na twarze sędziów: 

żadnej zmiany, żadnych śladów we- 

Ci sami ludzie z 

  

wnętrznych prze 

tem samem namaszczeniem wypełnia- 

jący swoją wysoką misję. 8 

A jednak od chwili otwarcia sesji 

w ciągu sześciu dni tylko, nastąpiły 

na Świecie wypadki przeogromnej do- 

niosłości. W poniedziałek rząd angiel- 

ski wskutek spadku funta o kilkana- 

ście procent jego wartości i odpływu 

złota z Banku Angielskiego, widział się 

zmuszonym uciec do niepraktykowa- 

nego w Anglji w okresie pokojowym 

kroku: zawieszenia wymiany bankno- 

tów na złote. Większość giełd europej- 

skich zamknęła swoje podwoje. 

dreszcz niepokoju przebiegł przez 

wszystkie komórki międz. finansje- 

ry. Jedynie finansowa potęga Francji 

horyzontu 

Lecz 

jaśnieje na tle ciemnego 

blaskiem dotąd niewidzianym. 

ani p.Cecil Hurst, ani p. Fromageot 

niczem nie dali poznać po sobie jakie- 

gokolwiek wzruszenia, mimo że nie- 

zawodnie trudno im było dzisiaj sku- 

pić uwagę na wywodach stron w pro- 

cesie landwarowsko—koszedarskim. 

Kamieńą nieruchomość zachowali 

dziś również dwaj przedstawiciele 

Azji: Japończyk p. Adgatci i Chińczyk 

p. Wang. A przecież od kilku dni Man 

dżurja jest w ogniu. Stu kompatrjotów 

p. Adatci'ego i pięciuset rodaków p. 

Wanga już padło ofiarą nagle rozgo- 

rzałych walk chińsko-japońskich. De. 

legat Chin w Radzie Ligi, dr. Sze zło- 

żyłwczóraj w Genewie notę wzywają- 

cą Radę do interwencji z tytułu art. 

Il-go Paktu Ligi. 

Japończycy okupowali najważniej- 

sze centra Mandżurji i żądają posił- 

ków. W Korei panuje wzburzenie. So- 

wiety gotują się do interwencji. Oba 

rządy usiłują konflikt zlokalizować, 
ale czy się im uda opanować obopól- 

ne wzburzenie, zapobiedz wybuchowi 

kiedy zapalony lont dotknie już zapa- 

su materjałów łatwopalnych? Oto za- 

gadnienia, które musiały dziś nurto- 

wać obu sąsiadów azjatyckich mima 

całej pozornej ich obojętności. 

Przykład mandżurski wskazuje 

na istotną wartość paktów Kelloga i 

innych w stosunkach znajdujących 
w stanie najwyższego fermentu, jak 
to ma miejsce wśród ogromnych sku- 
pień ludzkich na dalekim wschodzie. 

Dla narodów azjatyckich, budzących 
się dopiero z wiekowego letargu 

szukających dla siebie miejsca odpo- 
wiadającego ich niezmierzonym siłom 

potencjonalnym pakt Lgi czy też pakt 

Kelloga jest niczem innem, jak tylke 

kwiatkiemu u kożucha. Ruch paneuro - 

pejski zyskuje przez ten przykład 

tem większe dla siebie uzasadnienie. 
2-1, 2 

Repliki stron w procesie przed 

Trybunałem nie wniosły nowych za- 
sadniczych elementów. Dyskusja no- 
siła charakter polemiki na tle użytych 
> Poprzednio argumentów. Na uwa- - 

sę zasługuje oświadczenie p. Sidzi- 
skausa, że ustęp ostatni uchwały Ra- 
dy Ligi z dn. 10, XII. 1927 został wpro 

wadzony do tej uchwały na życzenie 
Litwy, która widzi w nim -„klauzulę 

ochronną” de sauvegar:!?). 
Rząd litewski bowiem utrzymuje swój 

zawarcie 

(cłause 

pogląd. że Przez niego ja- 
kichkolwiek umów — nawet o chara- 

Do tych cen dolicza się: 
CENA OGŁOSZEŃ : 

za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 500/,, z zastrzeżeniem miejsca 250%/,, w numerach niedzielnych i świątecznych 250/,, zagraniczne 100%/,, zamiejscowe 250%. 

Za numer dowodowy 20 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-ciołamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

  

REPLIKA STRON. 
kterze administracy juo-technicznym 

— z Polską w ramach obecnego sta- 

tus quo politycznego, osłabiłoby jego 

zasadnicze stanowisko w sprawie 

Wilna. Czyli — należy z tego rozumo 

wania p. Sidzikauskasa wywniosko- 

wać — Litwa, przyjmując uchwałę 

Rady Ligi z 10. XII. 1927, przewidy- 

wała wynik pozytywny zaleconych ro- 

kowań jedynie w tym wypadku, jeżeli 

Polska poczyni jej ustępstwa terytor- 

jalne. Oczywiście, to rozumowanie jest 

zupełnie sprzeczne z intencjami Rady 

Ligi. którym dał wyraz w swojej wy- 

kładni powyższej uchwały p. Beela- 

erts van Blokland w dn. 6. VI. 1928 r 

Pozatem p. Sidziskauskas, upiera- 

jąc się przy tem, że już uchwała Ra- 

dy Ligi z 13. I. 1922 położyła kres 

stanowi wojny pomiędzy Polską a Li- 

twą, zdezawuował p. Woldemarasa 

przez oświadczenie, że jeżeli po powyż 

szej uchwale strona litewska używała 

  

Kondolencje z powodu zgonu 
ś. p. Al. Skrzyńskiego. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Ambasadorowie Francji, Laroche i 
Anglji Erskine złożyli wczoraj na ręce 
szefa protokułu dyplomatycznego w 
imieniu swoich rządów i własnem kon 

dolencje z powodu zgonu b. prezesa 
Rady Ministrów i b. min. spr. zagr. 
d-ra Aleksandra Skrzyńskiego. 

Rada Ministrów. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

W Prezydjum Rady Ministrów pod 
przewodnictwem p. premjera Prysto- 
ra odbyła się wczoraj konferencja z 
udziałem wszystkich ministrów, po- 
šwięcona szczegółowemu ustalaniu 
cyfr budżetu na rok 1932-33. Projekt 
budżetu opracowany na tej konferen- 
cji będzie -przesłany Radzie Min. do 
zatwierdzenia. 

Odciążenie sądów. 
(Tel. od własn. koresp. z: Warszawy) 

Rada Ministrów uchwaliła projekt 
ustawy o zastosowaniu postępowania 

karno administracyjnego do  niektė- 
rych przestępców karanych dotąd w 
postępowaniu sądowem. Celem tej u- 
stawy jest uwolnienie sądów od roz- 
poznawania spraw o przestępstwa, 
które mogą podlegać ukaraniu w dro- 
dze postępowania  karno-administra- 
cyjnego. 

Dopłaty do biletów 
kolejowych. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Rada. Ministrów powzięła uchwa- 
łę, żaprowadzając na kolejach dopłatę 
do biletów, kwitów bagażowych oraz 
przesyłkach wagonowych. Dopłaty te 
pobierane będą od 1-go października 
b. r. do 15 kwietnia roku przyszłego i 
przeznaczone są na finansowanie akcji 
walki z bezrobociem. Wysokość tych 
opłat będzie następująca: 10 gr. od ka- 
żdych rozpoczętych 10 zł. ceny biletu 
z wyłączeniem jednak biletów, których 
cena nie przekracza 2-ch złotych; 50 
gr. od każdej przesyłki bagażowej i 
1.50 od przesyłki wagonowej. 

Lot okrężny pilotów polskich. 
WARSZAWA, 26. 9.:(Pat). Kapitan pilot 

Karpiński wraz z obserwatorem inž Sucho- 
dolskim, po wylądowaniu w Bukareszcie w 
dniu 24 b. m., wobec polepszenia się warun- 
ków atmosferycznych wystartowali w dniu 
25 b. m. do dalszego lotu i w dniu tym o 
godzinie 12. 45 wylądowal. w. miejscowości 
Yechjekeiniach w Turcji. 

Łunaczarski chce konferować 
z Briandem. 

BERLIN, 26,.9. (Pat)+ — Do Ber- 
lina w dniu 26 b. m. przybył z Moskwy 
były sowiecki komisarz ludowy do 
spraw oświaty Łunaczarski i zamiesz- 
kał w hotelu Kaiserhof. Według infor 
macyj z tutejszych kół politycznych 
nie jest wykluczone, że Łunaczarski 
skorzysta z obecności ministrów fran - 
cuskich w Berlinie, aby odbyć konfe- 
rencję z Briandem. 

EISS TNN 

Dr. med. EM. CHOLEM 
Urolog. 

Ghizaky nerek, pęcherza i dróg moczowych 

Jagiellońska 8, tel. 10-63. 
Pizyjpujea 21 Ba 

terminu „stan wojny“. to termin ten 

ze stanowiska prawnego był nieścisły! 

A co się stanie, jeżeli za parę łat inny 

przedstawiciel innego rządu litewskie- 

go przy jakiejś okazji oświadczy, że 

właśne p. Woldemaras miał rację, a 

nie pp. Sidzikauskas i Mandelstam? 

Ten ostatni powtórzył swoje argu- 

menty co do rzekomej nieważności ak- 

tu z dnia 15. III. 1923 r., okrešlające- 

go granicę pomiędzy Polską a Litwą, 

imputując przytem Radzie Ambasado- 

rów gjawne przekroczenie kompeten- 

cji, zawierające się w tem, że Rada 

została wezwana przez Litwę do akcji 

koncyljacyjnej, a nie do decyzji arbi- 

tralnej. Innemi słowy, podług p. Man- 

delstama, Rada Ambasadorów mogla 

powziąć decyzję tylko w ramach kom 

petencji, i na warunkach zakreślo- 

nych jej przez Litwę, a nie przez art. 

87 Traktatu Wersalskiego... Zaiste, 

dijficile est satiram non seribere! 
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Znaczną część swej repliki poświę 

cił p. Sidzikauskas przepisom Kon- 

wencji Klajpedzkiej. usiłując dowieść, 

że Litwa przyjęła w niej tylko obowią 

zek otwarcia tranzytu do Kłajpedy 

drogą wodną (Niemnem), a nie koleją. 

Jest to rozumowanie absolutnie 

niezgodne z treścią art. 3-go aneksu 

Il-go do konwencji kłajpedzkiej (cy- 

towałem w poprzedniej koresponden- 

cji), oraz z opinją Komisji Komunika 

cji i Tranzytu, jak to stwierdza drugi 

pisemny memorjał polski, złożony 

Trybunałowi. Prezes Komisji p. Kjel- 

strup w swoim raporcie umieścił wów 

czas następującą konkluzję: 

  

„Projekt regulaminu dla spławu tranzy- 

  

towego drzewa po Niemnie może mi a- 

czenie jedynie w tym wypadku, j i Pol- 

ska i Litwa zawrą układ regulujący sprawę 

tranzytu wogóle (eu gćnćral)*. 

  

Komisja w dn. 30. VII. 1925 naj- 

zupełniej podzieliła to stanowisko, za- 
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WYŻSZA SZKOŁA $ 
Instytutu Naukowc-Badawczęgo Europy Wschdniej w Wilnie 
przyjmuje zapisy słuchaczów do dn. 3 października. 

Wszelkie informacje i szczegóły w Sekretarjacie Wyższej 

Szkoły I. N.-B. E. W.—Zygmuntowska 2, w g. 10-12 i 17-19. 

TE IAL III 

Na tropie morderców Ś. p. Tadeusza 
" Hołówki. 

Domniemani mordercy są aresztowani. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Donosiliśmy w swoim czasie, że 
po zamordowaniu Ś. p. Tadeusza Ho- 
łówki w Truskawcu arsztowani z0- 
stali dwaj członkowie ukraińskiej 0r- 
ganizacji nacjonalistyczneį Eljasz Bu 
turyn i Leon Kryśko. 

Donoszą obeenie ze Lwowa, że w 
wyniku przeprowadzonych dochodzeń 
przez sędziego Śledczego obydwaj ci 
członkowie ukraińskiej organizacji 
naejonalistycznej są domniemanymi 
sprawcami zamordowania Ś. p. Ta- 
deusza Hołówki. Nie ulega zdaje 
się wątpliwości, że zostaną oni posta- 

wieni przed sądem pod zarzutem za- 
mordowania ś.p. Tadeusza. Hołówki w 
Truskaweu. 

Eljasz Buturyn ma lat 22 jest ab- 
solwentem gimnazjum, przed rokiem 
skazany przez sąd okręgowy w Po- 
znaniu na 18 miesięcy więzienia za 
dezercję zdołał zbiee w czasie przewo- 
żenia go z Poznania do Gródka Ja- 
gieliońskiego, gdzie miał być przesłu- 
chiwany z oskarżenia za sabotaż. 
Drugi aresztowany Leon Kryśko ma 
lat 25 i był ostatnio słuchaczem poli- 
techniki w Gdańsku. 

Projekty ustaw. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Do kancelarji Sejmu wpłynęły w 
ciągu dwóch dni ogółem 94 rządowe 
projekty ustaw, w tem 4 ustawy po- 
datkowe, 4 ustawy związane z walką 
z bezrobociem, 18 ustaw o ratyfikacji 
umów międzynarodowych, ustawa 0 
požyczce dla Min. P. i T., projekt us- 
tawy w sprawie zmiany niektórych 
postanowień o uposażeniu funkejonar 
juszów państwowych i wojska oraz 
sędziów i prokuratorów, który zwięk- 

sza dla wszystkich pracowników pań: 
stwowych prawo automatycznego 
przechodzenia do wyższych szczeblów 
uposażeniowych, projekt ustawy 0 0- 
chronie lokatorów, który zapowiada 
niedopuszczalność eksmisji lokatorów 
w porze zimowej od 1 listopada do 1 
marca. W ciągu następnych najbliż- 
szych kilku dni do kancelarji sejmo- 
wej wpłyną dalsze projekty ustaw z 
poszczególnych ministerstw. 

Piąta sesja komisji studjów unji europejskiej. 
GENEWA, 26. 9, (Pat). — W dniu 

26 września po południu zebrała się 
na 5-tą, kolejną swą sesję komisja stu 
djów unji europejskiej. Sesję otworzył 
sekretarz generalny sir  Drummond. 
Tymczasowy przewodniczący Motta 
zaproponował dęsygnowanie państw. 
które mają wejść w skład powołanego 
komitetu zbadania sowieckiego proje- 
ktu paktu o nieagresji gospodarczej. 

Do komitetu tego powołano przed- 
sławicieli państw europejskich: Bel- 

gji, Hiszpanji, Niemiec, Estonji, Fin: 
landji, Francji, Anglj, Grecji, Włoch, 
Łotwy, Polski, Rumunji, Szwecji, 
Szwajcarji, Czechosłowacji. Turcji, 
Z. S. R. R. i Jugosławji. Pozatem za- 
proszono z państw pozaeuropejskich 

Australję, Kanadę, Chile, Ghiny, Indje, 
Japonję i Urugwaj. Następnie na pro- 
pozycję lorda Cecila przez aklamację 
wybrano ministra Brianda na przewo- 
dniczącego komisji. 

            

wełnę na szale 
i chustki (w kłębkach) w jaskrawych i spokojnych barwach 

eca 

POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA 
Franciszka Frliczki, zamkowa 9, tel. 6-46. 

pol 

6374—0   
  
  

e YYYYYYYYVYYYYYVYYVYYYWYYYYYVYYYYVYYYYYYVYYYYVVYYYVYVYVYVYVYYYYY 

  

Stowarzyszenia Kupców i Przem. Chrześc. w Wilnie — Biskupia 4 
z prawami publiczności. 

Ukończenie Szkoły daje prawa pracownika umysłowego. 
Zapisy przyjmują się w Sekretarjacie Szkoły (Biskupia 4) w ponie- 

działki, środy i piątki w godz. od I8-ej do 20-ej. 

Koedukacyjna Dokształc. Szkoła Handlowa 
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Zajęcia wieczorem od godz. 18-ej do 21-ej. 3 
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lecając obu państwom zawarcie ukła- 

dów co do komunikacji pocztowej, te- 

legraficznej i kolejowej. 

W końcu swej repliki p. Sidziska- 

uskas uznał za potrzebne wycofać się 

z poprzednich zapowiedzi, użycia 

przez Litwę środków niepokojowych 

w przyszłości celem osiągnięcia swo- 

ich aspiracyj terytorjalnych i, aby u- 

niknąć wszelkich nieporozumień, oś- 

wiadczył, że „rząd litewski uważa 

pakt Kelloga i Pakt Ligi Narodów, 

wyłączając wojnę jako środek polity- 

ki państwowej, za dwie podstawowe 

karty konstytucyjne współżycia mię- 

dzynarodowego““. 

Nie obeszto sie i bez zwrotow li- 

„krzywdzie, której ofiarą 

jest Litwa* i o „niechęci Polski do 

wyrównania tej krzywdy w duchu 

braterstwa, jakby to należało z tytułu 

wielowiekowego wspólnego losu obu 

ryczn ych о 

narodów*'. 

Hiszpania republiką; demokr.- 
robotniczą. 

MADRYT, 26. 9. (Pat). — Po dłu. 
gich i burzliwych obradach nocnych, 
które zakończyły się dopiero o 7 min. 
45. Kortezy uchwaliły artykuły wstęp- 
ny i pierwszy nowej konstytucji. Ar- 
tykuły te określają, że Hiszpanja jest 
republiką demokratyczną robotniczą. 

Napad na redakcję „Rula” 
w Berlinie. 

BERLIN, 26. 9. (Patj. — Do redakcji 
wychod: 0 w Berlinie dziennika emigra 
cji rosyjskiej ,„Rul** wdario się w dniu 26 b 
m. rano 12 jednakowo ubranych ludzi, któ- 
rzy zdemolował całe urządzenie biurowe. 
Napastnicy porozbijali zafy, rozstrzaskali o 
ziemię maszyny do pisar i porozsy pywali 

po całym lokalu zawartość biurek, szuflad i 
szaf. 

Służąca zbiegła natydfmyjiśt po nodejściu 
napastników. 

Incydentem tym zajęła się niemiecka po- 
lieja polityczna, jednak jak dotychczas, na 
ślad nie natrafiono. Podobny napad na tę sa- 
mą redakcję był już urządzony przed trze 
ma laty. 

Zwycięstwo jeźdźców 
polskich w Estonii. 

TALLIN, 26. 9. (Pat). O godzinie 14 w 
dniu 26 b. m. naczelnik państwa otworzył 
międzynaredowe zawody hippiczne, w któ- 
rych biorą również udział jeźdźcy Polscy, 
Kulminacyjnym punktem był w pierwszym 
dniu zawodów ciężki konkurs hippiczny z 
udziałem jeźdźców zagranicznych. 

Pierwsze mjeisce zajął rtm. Starnawski 
przechodząc całą trasę bez punktów karnych 
w czasie 1 m. 35 s. trzecie — rtm. Króli- 

kiewiez0.p. 1. 45, czwarte — ppor. Reiman 
4 punkty karne 1. 40, piąte — mjr. Trenk- 
wald 4 p. 1. 45. 

Kusociński zwycięża Virtanena 
WARSZAWA, 26. 9. (Pat). — W sobotę 

na stadjonie Legji w Warszawie odbył się 
sensacyjny bieg na 3 tysiące metrów z udzia- 
łem Kusocińskiego i słynnego fińskiego za- 
wodnika Virtanena. 

Bieg wywołał duże zainteresowanie ze 
względu na to, że Virtanen jest uważany za 
najgroźniejszego rywala Nurmiego i niedaw- 
no pokonał dwukrotnie Kusocińskiego — w 
Londynie i Hełsingforsie. 

Bieg wygrał Kusociński w czasie 8 min, 
39,8 sek. Virtanen został daleko w tyle i za. 
jął drugie miejsce z czasem 8 min. 44 sek. 
Trzeci był Puchalski — o 300 metrów za Vir- 
tanenem. "O. morderczem tempie świadczy 
fakt, że ostatnie okrążenie zotało przebyte w 

rekordowym czasie 1 m. 4 sek, 

Kto wygrał? | 

WARSZAWA;*26: 9.'-(Pat). = W 
dniu 26 b. m. w 14-dniu ciągnienia 5 
klasy 23 Polskiej Loterji' Państwowej 
główniejsze wygrane padły na nume- 
ry następujące: 

100 tysięcy złotych — Nr. 103.756, 
po 20 tysięcy zł. — 51.174 i 127.620, 
po 15 tysięcy — 121.012 i 131.748, po 
10 tysięcy — 9.204 i 12.432, po 5 ty- 
sięcy — 31.800 i 131.645, 
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Lekarz-Dentysta 

Stanisław. Gintyłło 
Przyjm od 122 1 3:6 g. w 
Wieczorowe godziny według uprzed 

nich zapisów. 

Gabinet Roentgenowski. 

Lampa „Sollux 
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Przeprowadziłem się 

za wiersz milimetrowy przed tekstem 40 gr., w tekście I, 1l str.—30 gr., III, IV, V, VI—35 gr., za tekstem—15 gr., kronika redakc., komunikaty—70 gr. 

Dla poszukujących pracy 309/, zniżki. 

P. Mrozowski w swojej replice je- 

szeże raz Sstreścił argumentację rządu 

polskiego, prostując szereg błędów i 

opuszczeń w cytowaniu faktów przez 

przeciwnika i stwierdzając bezprzed- 

miotowość polemiki na temat praw- 

ności suwerenności Polski na terytor- 

jum Wilna i Grodna. Strona litewska 

— mówił przedstawiciel Polski — na- 

próżno usiłuje stworzyć nowe poję- 

cie o stanie pośrednim pomiędzy woj- 

ną a pokojem*. Dlaczegoż bowiem. 

akceptując uchwałę Rady Ligi z 10. 

XII. 1921 r. rząd litewski nie oświad- 

czył tego wyraźnie, pomimo, że Min. 

Zaleski kategorycznie żądał odpowie- 

dzi ścisłej? Dlaczego wówczas p. Wol- 

demaras nie przyznał się, że zamierza 

kontynuować bez zmiany dotychcza- 

sową politykę uchylenia się od wszel- 

kich stosunków z Polską? Jest to nie- 

wątpliwe nadużycie dobrej wiary i do- 

brych intuicyj, jakiemi ożywiona by- 

ła Rada, proponując stronom podję- 

cie rokowań celem wznowienia dob- 

rych stosunków. 

P. Mrozowski zastrzegł się stanow- 

czo przeciwko twierdzeniu strony li- 

tewskiej, podług którego istotnym ce- 

lem rządu polskiego jest umocnienie 

za pomocą rokowań jego sytuacji na 

terytorjum Grodna i Wilna. Cel taki 

jest zupełnie Polsce obcy, bowiem sy- 

tuacja jej tam żadnego umocnienia 

nie potrzebuje. Rząd polski nie może 

się zgodzić z tem, ażeby Litwa powoły 

wała się na prawo suwerenne Poiski 

do terytorjum Wilna i Grodna, jako 

na przeszkodę do zawarcia wszełkie- 

go układu. Konflikt terytorjalny po- 

między Polską a Litwą w znaczeniu 

prawnem nie istnieje. Jeżeli Litwa jest 

odmiennego zdania, to jest to kwestja 

jej polityki, a nie objektywnego pra- 

wa. 
W pisemnem eksposć litewskiem 

znajduje się passus następujący: 

„...po odejściu Niemców Wilno zostało A 

styczniu 1919 r. okupowane przez bolszewi 

ków, lecz wkrótce potem zawładnęły niem i 

częścią terytorjum Litwy wojska polskie, Ta 

agresja zmusiła Litwę do zwrócenia się do 

Rady Ligi...“ 

A więc uwolnienie Wilna od boł- 

szewików wkwietniu 1919 r., rząd li- 

tewski uważa za agresję polską, zapo- 

minając o tem, że już przed najazdem 

bolszewiekim zrezygnował z aktywnej 

obrony Wilna i wycofał do Kowna 

nielicznych swoich przedstawicieli. 

Wilna bronili Polacy litewscy, a cho- 

ciaż musieli ulec, zdobyl jednak rze- 

telny tytuł do posiadania swego mia- 

sta, które z entuzjazmem witało w dn. 

19. „V. 1919 r.jako zbawców tych, К- 

rych rząd litewski pośpieszył oskar- 

żyć jako agresorów ? 

P. Mrozowski, nie ukrywając swe- 

go oburzenia, zacytował ustęp z prze- 

mówienia Min. Zaleskiego na Radzie 

Ligi w grudniu 1927 r., zawierający 

oświadczenie, że Polska nie zamierza- 

ła i nie zamierza żadnej agresji prze- 

ciwko niepodległości Litwy, że nato- 

miast, ujemny dla Polski wynik woj- 

ny polsko-bolszewickiej mógł mieć fa- 

talne następstwa dla Litwy. Mimo to, 

w okresie walki Polski na śmierć i ży- 

cie z najazdem bolszewickim, zacho- 

wanie się Litwy było tego rodzaju. że 

dowódcy armji: czerwonej w swoich 

dziełach o wojnie, wyrażają zadowo- 

lenie z usług oddanych im przez ar- 

mję litewską. 

Ale wszystko należy do  przesz- 

łości, jakkolwiek smutnej. Przedstawi 

ciel Polski przed Trybunałem zakoń- 

czył przemówienie zwrotem ku przy- 

szłości,która prędzej czy później prze 

kona rządy litewskie, że pomyślność 

i szczęście ich kraju nie leży na tej 

drodze, którą one dotąd swemu naro- 

Test'e 

  

dowi wskazują. 

 



 żakończ 

W piątek 25 b. m. uczestnicy zjaz- 
du zebrali się na bankiecie w hotelu 
Georgesa, podezas którego wzniesio- 
no szereg toastów. 

у W sobotę dnia 26 b. m. uczestnicy 
zjazdu udali się autobusami do Trok 
gdzie zwiedzili, ruiny zamku, fare i 
kienesę karaimską: Objaśnień udzela- 
li profesor Rudnicki i hazan Firko- 
wicz. 

W godzinach popołudniowych od- 
było się posiedzenie sekcji V, na któ- 
rem wygloszono caly szereg komuni- 
katów. 2 z 

Prof. Wacław Sierpiński. jako prze 
wodniczący I zjazdu matematów pol- 
skich we Lwowie w roku 1927, złożył 
sprawozdanie z wykonania uchwał po 
przedniego zjazdu. % tego sprawozda- 
nia wynika, że uchwały I zjazdu do- 
tyczące: 

1. Zwołania kongresu matematy- 
ków słowiańskich. | 

2. Zwołania II zjazdu 
ków polskich. 

3. Organizacji Towarzystwa nau- 
czycieli matematyki szkół średnich. 

4. Reprezentowanie matematyków 
polskich na kongresach unji matema- 
tycznej. 

5. Urządzenie kursów  uzupełnia- 
jących dla nauczycieli szkół średnich 
zostały całkowicie wykonane. 

Po sprawozdaniu złożonem przez 
p. prof. Sierpińskiego, sekretarz zjaz- 
du prof. Stefan Kempisty odczytał na- 
tępujące wnioski: 

1. W SPRAWIE NASTĘPNEGO ZJAZDU. 
HM zjazd matematyków polskich uchwala 

zwołać III zjazd matematyków polskich w 

roku 1935 w miejseu, które oznaczy Polskie 
Towarzystwo Matematyczne. Polskie Towa- 
rzystwo Matematyczne zajmie się organiza- 
cją tego zjazdu. 

2. W SPRAWIE PUBLIKOWANIA 

KÓW BADAŃ NAUKOWYCH. 
1 zjazd matematyków polskich uważa 

że żadne względy oszezędnościowe nie mogą 

matematy- 
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enie Il Zjazdu Matematyków 
Polskich w Wilnie. 

usprawiedliwić zmniejszenia środków na pu- 
blikowanie wyników polskiej twórezości na- 
ukowej. Koszta ogłaszania drukiem wyników 
badań naukowych są tak znikome w s.osun- 
ku do wysiłku, potrzebnego. do ich uzyska- 
nia oraz ogromu włożonej pracy, a szkoda 
wynikająca z opóźnienia ogłaszania wyni- 
ków naukowych jest tak wielka i oezywi- 
sta, že uszczupłanie potrzebnych na to środ- 
ków byłoby wielką krzywdą dla kultury pol- 
skiej. 

3. W SPRAWIE NAUCZANIA MATEMATYKI 
W SZKOŁACH ŚREDNICH. 

II zjazd matematyków polskich uważa, że 
należałoby w programach matematyki w 
szkołach Średnich: a) przywrócić w gimnaz- 
jach typu humanistycznego liczbę godzin. z. 
1927 roku, b) ograniczyć liczbę zadań dysku- 
syjnych. 

4, W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA NAU- 
CZYCIELI MATEMATYKI W SZKOŁACH 

ŚREDNICH. 

1 zjazd matematyków polskich uważa za 
pożądane, aby do programu egzaminów dla 
kandydatów na nauczycieli szkół średnich 
były włączone: matematyka elementarna z 

wyższego stanowiska i zarys historji ma- 
tematyki. 

5. W SPRAWIŚ NAUCZYCIELI MATEMA- 
TYKÓW PRACUJĄCYCH NAUKOWO. 
H zjazd matematyków polskich ponawia 

uchwałę I zjazdu dotyczącą młodych pra- 
cowników naukowych stwierdzając z uho- 

lelwaniem, że mimo odnośnego okólnika Mi- 
nisterstwa W. R. i O. P. kuratorja nie ota- 
czają należytą opieką nauczycieli pracują- 
cych naukowo. 

5. W SPRAWIE NAUCZYCIELI MATEMA- 
DENCJI JANA ŚNIADECKIEGO 

Il zjazd matematyków polskich poiera 
gorąca inicjatywę podjętą przez profeso- 
rów Uniwersy.etu Stefana Batorego w spra- 
wie wydania korespondencji Jana Śniadec- 
kiego z czasów wileńskich. 

Wszystkie powyższe wnioski zos- 
stały jednogłośnie przez zjazd przyję- 
te. 

Po uchwaleniu powyższych wnio- 
sków przemawiali prof. prof. Arnaud 
Denjoy, Petre Sergescu i przewodni- 
czący zjazdu prof. Dickstein, poczem 
zjazd został zamknięty. 

 ZERPCZIECOK Z. GRWR ZASADZIE STT TIK SS STT 

St. Krauze 
ul. Wileńska Nr. 32 m. 2, I-sze piętro. Telef. 15-51. 

Poleca na sezon bieżący świeżo otrzymany towar. 
Zamówienia przyjmowane są jak z własnych, tak i z powierzonych 

meterjalow. : 

ОЖАСА! Idąc z biegiem czasu, CENY na wszelkie wykonania 
robót wchodzących w zakres krawiectwa są znacznie obniżone. 
LiL. 2 - 

  

Dia reumatyków i cierpiących na bóle nerwowe. 
Co załeca przeszło 6000 lekarzy. 

Reumalyzm, podagrę i podobne cierpienia 
wywołują jak wiadomo zaburzenia w prze- 
mianie materji. Chory organizm wytwarza 

ch ilościach kwas moczowy, 
” niedostatecznym stopniu wydzie- 
liwy jad. Zastosowanie środków 

acych przynosi choremu coprawda 
chwilową ulgę, lecz nie uwalnia go w zupeł- 
ności od tych okropnych cierpień. Radykai- 
ne uzdrowienie z reumatyzmu i często po- 
wiązanych z nim bólów nerwowych nastąpić 
tylko wtedy może, gdy leczenie stawia sobie 
za zadanie zupełne usunięcie, a conajmniej 
żapobiegania nagromadzeniu się kwasu mo- 
czowego. Ten straszliwy jad bowiem, sado- 
wiąc się w postaci ostrych jak igiełki, drob- 
nych ki tałków w mięśniach, stawach i in 

ęściach ciała wywołuje te dokuczli- 
i męczące bóle. To zadanie w zupeł- 

ności spełniają tabletki Togal, które właśnie 
w zarodku zwalczają te niedomagania. Lek 
ten w naturalny sposób usuwa pierwiastki 
chorobotwórcze, Dłatego też nawet w ch 
nicznych wypadkach, gdy inne środki zawio- 

    

    

      

      

dły, osiągnięto przy pomocy Togału nadspo- 
dziewanie pomyślne rezultaty „Z wielką 
przyjemnością donoszę WP., iż po użyciu 5 
opakowań Togalu wyleczyłam się zupełnie 
z uporczywego reumatyzmu, prześladującego 
mię od paru lat,* pisze nam pełna zapału P. 
Zofja Zwolińska, Lwów, Jabłonowskich 36. 
„Na użycie Togalu zdecydowałem się dopiero 
po wyczerpaniu wszystkich innych środków 
aptecznych. Dlatego też czuję się w obowiąz- 
ku przesłać W. Panom niniejsze podziękowa- 
nie i zaznaczam, że będę usilnie nieoceniony 
preparat Togal polecać mym wszystkim zna- 
jomym, jako jedyny środek na wyleczenie 
reumatyzmu*. Lecz również przy podagrze, 
bólach w krzyżu, rwaniu w stawach, łamaniu 
w kościach, bólach nerwowych i głowy, gry- 
pie, przeziębieniach i pokrewnych cierpie- 
niach działają tabletki Togal szybko i pew- 
nie. Nieszkodliwe dla serca, żołądką i innych 
organów. Jeśli przeszło 6000 lekarzy, w tej 
liczbie wielu słynnych profesorów, Togal or- 
dynuje, to przecież każdy z zaufaniem zaku- 
pić go może. We wszystkich aptekach. 

    

Angija w przededniu nowych wyborów. 
LONDYN, 26. 9. (Pat). Jak przy- 

puszezają, parlament będzie rozwią- 
zany między 7 a 9 października. W 

ZDJĘCIA AMATORSKIE z PARYŻA 

ten sposób data nowych wyborów о- 
kreślona byłaby automatycznie na 
27 lub 29 tegoż miesiąca. 

Jak zostałam zaangażowana do Opera-Comique. 
Po tym moim występie 17 marca 

ukazało się w pismach francuskich 
kiklka bardzo dobrych recenzyj, m. i 
świetna krytyka Georga Dandelota w 
Monde Musicale, w której przepowie- 
dział mi „une brilante carriere*. Oczy 
wiście, ucieszyło mię to bardzo, ale 
przepowiednię tę przyjęłam nader sce 
ptycznie. Zdaje mi się. że koledzy moi 
wzięli ją również na objaw raczej fran 
cuskiej gałanterji niż za krytyczną o- 
pinję. 

Nastała zupełna cisza. Pracowa- 
łam u Nadji Boulanger, zapisałem się 
na kurs śpiewu i interpretacji w Eco- 
le Normałe de Musique *) prowadzo 
nej przez M-me Croiza, chodziłam na 
wszystkie możliwe koncerty (oczywis- 
cie najtańsze miejsca na straponty- 
nach lub róduity). Opracowałam mo- 
ja powieść , chodziłam do Pekinu na 
obiad i do Taverne Saint-Michel na 
czarną kawę, gdzie w tym samym ce- 
lu schodziliśmy się „My Wszyscy. 

Z początkiem kwietnia, po Wiel- 
kiej Nocy, Łabuński, dbający jak zwy- 
kle o cele Stowarzyszenia, zawiado- 
mił mię. że po porozumieniu z Nadją 
Boulanger zapadła decyzja, abym 25 
kwietnia zaśpiewała „Prymy dziecię- 
ce“ Szymanowskiego ufa koncercie 
S. M. L. 

Ucieszyła się bardzo. S. M. I. bo- 
wiem, czyli Socićtć Musicale Indepen- 
dente, założone przez Gabryjela Fau- 
re, to potężne stowarzyszenie, w skład 

    

    
  

*) Zaangażowanej razem ze mną do O- 
pera-Comiqve. 

którego wchodzą sami luminarze jak: 
Maurice Ravel, Florent Schmitt, Louis 
Aubert, Nadja Boulanger, Roger-Du- 
casse, Philippe Gaubert, Gabryel Gro- 
vlez, Artur Honegger, Jack Ibert, Cha- 
rles Koechlin, Lćon Moreau, Albert 
Roussel, Bela Bartok, Alfred Casella, 
Georges Enesco, Blair Fairchild, Ma. 
nuel de Falla, E. Goossens Joseph Jon 
gen, Igor Strawiński, Arnold Schoen- 
berg, Karol Szymanowski, Joaquin 
Turina. 

Stowarzyszenie to urządza raz na 
miesiąc  koncert,. poświęcony bądź 
dziełom kompozytorów, wchodžacyc 
w skład komitetu, bądź niewydanym 
dziełom najmłodszych kompozyto- 
rów. Na koncerty takie chodzą wy- 
dawcy muzyczni, którzy wyłapują 
celniejsze utwory, aby je wydruko- 
wać. Chodzą i krytycy najpowažniej- 
si, ciekawi nowych prądów w muzy- 
ce współczesnej, 

Przez kilka dni panował lekki nie- 
pokój, komu powierzyć trudną i od- 
powiedzialną partję fortepianową w 
„Rymach dziecięcych", Chodziło bo- 
wiem „Nam Wszystkim“ o to, aby 
Szymanowskiego godnie odtworzyć. 
Wówczas Łabuński,* wiedziony prze- 
dziwną intuicją wybrał młodziutkie- 
go Jerzego Sulikowskiego, przybyłego 
niedawno do Paryża, absolwenta kon- 
serwatorjum w Łodzi. Wybór nie 
mógł być lepszy. Sulikowski opano- 
wał świetnie zarówno technicznie jak 
i pamięciowo, całą swą partję. a przy 
tem okazał tak niezwykłą wnikliwość 
w intencje śpiewaczki, że odtąd obra- 
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Wielebnemu Duchowieństwu, Instytucjom, Organizacjom, Pracownikom 
i wszystkim tym, którzy wzięli udział w oddaniu estatniej posługi : 

+: ARNOLDOWI MOZEROWI 
serdeczne podziękowanie składa 

  

Laval i Briand w drodze do Berlina. 
Odjazd z Paryża. 

PARYŻ, 26. 9. (Pat). Premjer La- 
vał i minister Briand odjechali w dn. 
26 b. m. o 16.25 do Berlina, żegnani 
dworeu Północnym przez wszystkich 
oheenych w Paryżu członków rządu 
oraz niezwykle liczne tłumy publiez- 

ności. W chwili przyjazdu Lavala i 
Brianda na dworzec paryski tłumy 
urządziły na ich cześć owaeję. W mo- 
mencie odjazdu pociągu rozległy się 
okrzyki: „Niech żyje pokój”!    

OšwiadczenieZLavala. 

PARYŻ, 26. 9. (Pat). —- Premjer 
Laval oświadczył przedstawicielom 
prasy, że podróż jego i ministra Brian 
da do Berlina nie powinna być uważa 
na zazwykły akt kurtuzji, gdyż win- 
na doprowadzić do konkretnych  re- 

zultatów. Jeśli stosunki między Fran- 
cją a Niemcami poprawią się, jeżeli 
polityka czynnej współpracy dwóch 
wielkich narodów zostanie podjęta, 
to z pewnością przywrócenie wzajem- 
nego zaufania okaże się łatwiejsze. 

Nadzwyczajne środki ostrożności na dworcu. 
" BERLIN, 26, 9. (Pat), W związku z przy- 

byciem do Berlina francuskich mężów sta- 
nu dyrekcja kolei niemieckich oraz dyrek- 
cja policji w Berlinie wydały szereg zatzą- 
dzeń ostrożności. Służba bezpieczeństwa na 
dworcu Friedrichstrasse powierzona zosta- 
ła organom policji państwowej. Wstęp na 
peron, na który zajedzie pociąg, wiozący 
gości francuskich, dozwolony będzie osobom 
oczekującym z urzędu przybycia ministrów. 

Przedstawiciele prasy będą mogli obserwo- 
wać przybycie ministrów tylko z drugiego 
przeciwległego peronu. Z chwilą przybycia 

pociągu paryskiego wzjazd wszystkich in- 
nych pociągów zostanie na czas uroczystoś- 
ci powitalnych wstrzymany. Plac przed 
dworcem otoczony będzie kordonem policji. 

Według ustalonego programu, premjer 
Laval i minister Briand przybędą do_Berli- 
na w niedzielę o godzinie 8 min, 30 rano 
na dworzec Friedrichstrasse. Celem zapew- 
nienia bezpośredniej komunikacji z Fran- 
cją, berlińskie władze pocztowe i telegrafi- 
czne założyły w hotelu Adlon, gdzie zamiesz- 
kają farneusey ministrowie, specjalną linję 
do Paryża. 

Na Dalekim Wschodzie. 
Wojska japońskie zostaną wycofane z peza strefy kolejowej 

TOKIO, 26. 9. (Pat). Minister woj- 
ny oświadczył, że po naradzie ze szta- 
bem generaln. postanowiono zaprze- 
stać wysyłania wojsk dla ochrony 0- 

bywateli japońskich poza strefę ko- 
lejową Mandżurji oraz wycofać wszy- 
skie wojska, znajdujące się poza tą 
streią. 

Zakaz popierania ruchu niepodległościowego Mandżurii 
i Mengolji. 

TOKJO, 26. 9. (Pat) Dowódca 

wojsk japońskich w Mandżurji otrzy- 
mał od ministra wojny polecenie nie- 
wszezynania żadnych rokowań i nie- 
popierania jakiegokolwiek ruchu, 
zmierzającego do zapewnienia nieza- 
ležnošei Mongolji lub Mandżurji, ce- 
lem uniknięcia nieporozumień z za 

granieą. 
Polecenie to spowodowane zosta- 

ło pogłoskami, że delegaci chińscy i 
mongolscy, reprezentujący sfery ir- 
redentystyczne wspomnianych krajów 
czynili jakoby pewne starania w tym 
kierunku u dowódcy wojsk japoń- 
skich i konsula japońskiego. 

Rozczarowanie Chińczyków. 
GENEWA, 26. 9. (Pat). Nieurzędowe ko- 

ła chińskie są wyraźnie zawiedzione speso- 
bem, w jaki lord Cecil interpreiowal zobo 
wiązania Ligi Narodów, wynikające z paktu. 

Co się dzieje w Mandżurii? 
GENEWA, 26. 9. (Pat). Przedsta- 

wiciel chiński w Radzie Ligi otrzymał 
w dniu 26 b. m. telegram od związku 
dziennikarzy w Nankinie. 

Dziennikarze stwierdzają, że woj- 
ska japońskie zajęły Mandżurję, gnę- 
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Nt 
miasta Wilna j 

podaje do wiadomości, że numery książeczek oszczędnościowych 
uprawnionych do losowania w dniu | go października b. tę 
czynając cd dnia 28 go września b.r. 

Kasy celem sprawdzer'a przez osoby zainteresowane. 

KOMUNA 

  

łam go na stałego mego wspolpracow- 
nika, : 

Koncert S. M. I. odbyt się w sali 
koncertowej Ecol Normale de Musi- 
que. Było pełno. Miałam śpiewać do- 
piero pod koniec mimo pozornego о- 
panowania byłam lekko stremowana. 
Nie tem, że się pomylę, gdyż oboje z 
Sulikowskim  umieliśmy wszystko 
przez sen, ale tem, że oto przed wy- 
łącznie francuską publicznością mam 
śpiewać po polsku. Że pieśni te mogą 
stracić wiele, jeśli nie zrozumie się do- 
wcipu i pointy słów. Lećz spojrzałam 

  

na twarze „Nas Wszystkich*, siedzą 
cych w dalszych rzędach i pomyśla - 
łam: 

— Oni zrozumieją. 
I śpiewałam dla nich. 
Okazało się też, że muzyka Szy- 

manowskiego nie wymaga koniecznie 
słów. Mówi sama za siebie, a genjusz 
twórczy wyraża dźwiękami to, czego 
słowa i tak nigdy wyrazić nie potra- 
fią. ‚ i 

Szymanowski odniósł wielki tri- 
umf. : 

Po koncercie przyszedł znów Ge- 
orges Dandelot, któremu podziękowa- 
łam za jego pierwszą, świetną recenzję 
Wielu słuchaczy szczerze mi winszo- 
wało, a Nadja Boulanger przedstawi- 
ła mi Florent Schmitta, który uścisnął 
mi rękę ji rzekł do Nadji: 

— Elle chant bien, cele — с —- 
hein? : 

Kto zna Florent Schmitta. jego dzi 
wactwo i szorstkość, wie, że słowa te 
należało uważać za szczyt uznania. 

Tego wieczoru poznałam Augusta 
Mangeot, dyrektora Ecole Normale de 
Musique, naczelnego redaktora pisma 
„Le Monde Musicale”. Wypytywał się 
o różne szczegóły, tyczące mego ży- 

bią obywateli chińskich, zabijają u- 
rzędników, rozbrajają chińskich żoł- 
nierzy oraz palą budynki publiczne. 
W. dalszym ciągu dziennikarze odwo 
łują się do przedstawiciela Chin by 
zawiadomił Radę o tych wypadkach. 

КОСПРИНОМ 

  

ро- 
będą wywieszone w lokalu 

EEB    
     

cia artystycznego. Opowiadałam je- 
mu i Nadji o moich dziecinnych kon- 
certach, połączonych z pogadankami 
w Radio i Filharmonji Warszawskiej, 
o mojej pracy jako członkini chóru o- 
raz o celach i zamierzeniach tego Sto 
warzyszenia, które ich niezmiernie 
zajęło. Mangeot spytał mię mimocho 
dem, czy w najbliższym czasie nie 
śpiewam gdziekolwiek w języku fran 
cuskim.Chciałby mię bowem usły- 
szeć w jego rodzinym języku. Odpar- 
łam, że nie, ale, że uczęszczam na kur 
sy pani Croiza i że właśnie na nastę 
pujący czwartek przygotowałam kil- 
ka pieśni francuskich, aby je opraco- 
wać wspólnie ze słynną interpretator- 
ką. > 

Kursy te odbywają się w Ecole 
Normale de Musique i mają niezwykły 
charakter. W roku bieżącym prowa- 
dzili kur śpiewacze — pani Croi- 
za, dla skrzypków Jacque Thibaud, 
dla pianistów Alfred Cortot. Można się 
zapisać na cały kurs i wówczas trze- 
ba opracować wszystkie programowe 
utwory wykonywane w przewodzia; 
nym porządku, lub też chodzić jako 
słuchacz, bez. prawa wykonywania, 
płacąc każdorazowo za bilet wstępu. 
Kursy odbywają się 2 do 3 razy w t 
godniu przez 2 miesiące — w dużej 
sali koncertowej. Mistrz siedzi w pier- 
wszym rzędzie krzeseł, uczeń grą lub 
śpiewa na estradzie, reszta uczni lub 
gości zapełnia salę, jako publiczność. 
Po wykonaniu danego utworu oklas- 
ków oczywiście niema, lecz wszyscy, 
robiąc odpowiednie notatki słuchają 
w skupieniu uwag Mistrza, wygłasza 
nych bądź ze swego miejsca, bądź też 
z estrady, nierzadko z ilustracją od. 
powiedniego ustępu. Rzecz prosta, że 
na kurs taki zapisują się uczniowie 
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Osunięcie się ziemi 
koło pomnika 

J. Kochanowskiego. 
LUBLIN, 26. 9. (Pat). Obok świeżo posta- 

wionego pomnika Jana Kochanowskiego, któ 
rego odsłonięcie odbędzie się w niedzielę, 
zapadła się ziemia, tworząc czeluść głębo- 
kości kilkunastu metrów. Przyczynę zapad- 
nięcia się ziemi bada specjalna komisja. 
Przystąpiono bezwzlocznie do prae celem 
zabezpieczenia przed dalszem obsuwaniem 
się ziemi, eo groziłoby pomnikowi. Pobież- 
ne oględziny stwierdziły że pod dawnym Try 
bunałem i starym rynkiem znajdują się ol- 
brzymie pieczary, o istnieniu k.órych do- 
tychczas nie wiedziano. 

W Lidze Narodów. 
Sprawy rozbrojeniowe. 

GENEWA, 26. 9. (Pat). — Na so 
botniem posiedzeniu Zgromadzenia 
przyjęto szereg raportów komisyj, m. 
in. raport trzeciej komisji w sprawie 
konwencji generalnej o wzmocnieniu 
środków '/ prewencyjnych przeciwko, 
wojnie. Konwencję tę. opracowaną 
przez trzecią komisję Zgromadzenia, 
przyjęto. 

Art. 2 konwencji, w 
zgodnem z ostatnim wnioskiem pol. 
skim, zaznacza, że celem konwencji 
jest prźeciwdziałanie możliwości woj- 
ny i že stosuje się ona w razie jej wy- 

brzmieniu, 

buchu, w tym wypadku bowiem pakt 
Ligi zawiera odpowiednie postanowie- 
nia. 

Konwencja określa kompetencje 
Rady w wypadku niebezpieczeństwa 
wojny. Kompetencje te ograniczone są 
do wydania nakazu wycofania wojsk 
z terytorjów, zajętych przez nieprzy- 
jaciela. Konwencja wejdzie w życie pe 
ratyfikowaniu jej przez 10 państw. 
Państwom podpisującym konwencję 
przysługuje prawo zgłoszenia do niej 
zastrzeżeń. 

Katastrofa kolejowa pod Łyntupami. 
Wykolejenie się lokomotywy i 3 wagonów pociągu osobo- 

wego. 
Wezoraj o godzinie 3-ciej nad ra- 

nem władze śledcze i kolejowe w Wil 
nie zaałarmowane zostały wiadomoś- 
cią o katastrofie kolejowej pod Łyn- 
tupami, której uległ pociąg osobowy 
Nr. 511 zdążającego z Wilna do Głę- 
bokiego. 

Po otrzymaniu tej wiadomości na 
miejsce wypadku natychmiast wyje- 
chali: kierownik urzędu śledczego 
nadkomisarz Szafrański w towarzy- 
stwie kierownika wydziału śledczego 
podkomisarza Wasilewskiego oraz kil 
ku wywiadowców, jak również przed 
stawiciele władz kolejowych. 

Pierwiastkowe dochodzenie ustali- 
ło następujący przebieg katastrofy: 
0 godzinie 2-ej m. 20 nad ranem pa- 
sażerowie pociągu osobowego Nr. 511 
zdążającego z Wiłna do Głębokiego, 
poczuli nagle silny wstrząs, który poz 

* « 
* 

O godzinie 4 min. 20 pociągiem ratow- 
niczym wyjechała z Wilna komisja kolejo- 
wa, złożona z naczelników wydziałów: dro- 
gowego, mechanicznego i wydz. ruchu wi- 
leńskiej Dyrekeji kolejowej dła przeprowa- 
dzenia administraeyjnego badania, rzybyli 
równocześnie starosta święciański i komen- 
dant powiatowej policji 

Q godz. 10 na miejsce wypadku wyszedł 
pociąg nadzwyczajny, którym udali się do 
Łyniup dyrek.or P. Kolei Państw. inż. Fal- 

  

kowski, wicewojewoda Jankowski, prokura- | 
tor Sądu Okręgowego Przybylski, i skontro- 

Nieszczęśliwych wypadków z ludźmi nie było. 
rzucał ich z ławek, poezem poeiąg 
stanął. Ża chwilę przestraszeni pasa- 
żerowie dowiedzieli się, że lokome- 
tywa i trzy wagony, paezkowy, towa- 
rowy i osobowy wykoleiły się, utrzy- 
mująe się jednak na nasypie, dzięki 
czemu, katastrofa nie pociągnęła za 
sobą ofiar w ludziach. Pasażerowie 
doznali jedynie nieznacznych potłu- 
szeń. 

Katastrofa wydarzyła w odległo- 
ści jednego kilometra od stacji kole- 
jowej Łyntupy, wobec czego pociąg 
szedł już ze zmniejszoną szybkością. 

Oględziny miejsca katastrofy na- 
sunęły przypuszczenie, że wykolejenie 
pociągu spowodowane zostało przez 
zamach zbrodniczy, bowiem w tem 
miejscu poodkręcane były hojee i śru 
by z szyn. Dalsze dochodzenie w te- 
ku. (e) 

* 

lowali poczynione zarządzenia, Zaraz potem 
przystąpiono do podnoszenia wykolejonych 
wagonów i parowozów. 

Podróżni, jadący pociągiem, który ułegł 
wypadkowi, odjechali z Łyntup do Królew- 
szezyzny specjalnym pociągiem. 

Ponieważ przerwa w ruchu trwała eały 
dzień i noe, podróżni przybywający od stro- 
ny Królewszczyzny do Wilna, odjeżdżali wą- 
skotorówką do Święcian. W niedzielę nad ra- 
nem podjęty został ruch normalny. 

Znaczniejszych szkód ani w wagonach 
ani w zepsuciu toru kolej nie ponioeła. 

SMS SET SIS IIS ADS 

Straszna katastrofa Zeppelina C. B. 55. 
Tysiące ludzi w ogniu! Wybryki amerykańskich miljonerów! 

NEW YORK. 26.IX. Z Los Angelos donoszą o strasznej katastrofie, 
jaka miała miejsce z wielkim sterow 
Jimmy Walsh, znany ze swych eksce! 

сет С. В. 55. Amerykański miljoner 
ntrycznych wybryków, urządził na po- 

kładzie Zeppelina C. B. 55 bal maskowy, na który zaprosił elitę towarzyską 
Los Angelos i okolic. Gdy zabawa na Zeppelinie dosięgła kulminacyjnego 
punktu, zerwała się szałona burza, która strzaskała stery statku. Od tej 
chwili Zeppelin stał się igraszką rozszalałego żywiołu, który rzucał nim na wszystkie strony. Wśród 
cili się do spadochronów, 
ilość. 

była specjalnie zainscenizowana 

gości wynikła nieopisana panika. Wszyscy rzu- 
których, jak się okazało była nisdostateczna 

Ponieważ brak bliższych szczegółów, 
liczbę ofiar tej największej z napowietrznych 

W ostatniej chwili dowiadujemy się, 

trudno jest narazie ustalić 
katastrof. 

że katastrofa Zeppelina C. B. 55 
przez słynnego reżysera filmowego Cecil 

B. de Mille'a do zdjęć jego najnowszego arcyfilmu „Madame Satan“. 
Film „Madame Satan“, 

wieikiej katastroiy, ukaže się 
pan 
    
        

bardzo zaawansowani, częstokroć pra 
wdziwi artyści, którzy tym sposobem 
mają możność dać się poznać wielkie- 
mu wirtuozowi i skorzystać z cennych 
jego uwag. 

Na kursie pani Croiza, na który 
przygotowałam szereg. pieśni (,„Hi. 
stoire, Naturalles Ravela*, „La pou- 
ppee cherie* Severaca i kilka staro 
francuskich chansóns) śpiewało prze- 
demną kilka nieciekawych uczenie i 
właśnie te same, zgłoszone ргхехет - 
nie pieśni. Żadzia, siędząca koło mnie, 
szczypała mnie co chwilę w łokieć. 

— Idź już śpiewać. Pokaż im, jak 
się to śpiewa. Przecież to okropne. 

Ale się nie śpieszyłam. Przeżywa- 
łam wówczas największą bodaj tremę 
w mojem życiu. Bo czyż może być coś 
gorszego, jak śpiewać przed uczenni- 
cami, wyłapującymi każdy najmniej- 

  

'szy błąd głosowy i oddechowy, a tu- 
taj nawet błędy wymowy? Czy mo- 
je bądź co bądź cudzoziemskie in, im, 
en, em, om, on, 0, eau, au, nie mó- 
wiąc już o e otwartych i zamknię. 
tych nie wzbudza na sali uśmiechu 
politowania jeśli nie wręcz wesołości? 

Nie kwapiłam się zatem z wystą- 
pieniem na estradę i obie z Żadzią 
słuchaliśmy z prawdziwym zachwy- 
tem cudownego wprost głosu fran- 
cuzki, pani Bernadet Delprat *), śpie- 
wającej właśnie słyną arję z „Alces- 
ty“ Glucka. 

To jest głos. Głos z masyw- 
nego złota, olbrzymi, szeroki, równy 
a taki łatwy, że porywał samym 
dźwiękiem, nie każąc myśleć ani o in- 
terpretacji, ani o dykcji. Wbrew przy. 
jętemu zwyczajowi, po skończonej ar- 

*) Wyższa szkoła muzyczna fównorzędna 
Konserwaiorjuna. 

który między innemi pokazuje scene 
jutro w kinie „Hollywood. 

tej 

ji odezwały się liczne oklaski. Pani 
Croiza wraz Mangeot asystūjącym 
wszystkim kursom, podeszli do mło- 
dej śpiewaczki rozmawiając z nią dłu 
go i z wielkiem ożywieniem. 

Moje samopoczucie opadło, poni- 
żej zera. 

— Mój Boże, po tym cudownym 
głosie mnm śpiewać ja. właśnie ja 
(Przeklinałam chwilę, w której nie 
chciałam wejść pierwsza na estradę). 
Takie nieawantażowne piosenki, i po 
rodowitej francuzce, ja, cudzoziemka! 

Kochana Żadzia szeptała mi wciąż 
do ucha. 

— Idź juź, idź już. 
A ja radabym pójść, ale w mysią 

dziurę. Zdjęłam czapkę, poprawiłam 
odruchowo włosy, chrząkałam raz po 
raz i marzyłam, żeby o mnie zapom- 
nieli. Ale pani Croiza spojrzała do swe 
go notatnika, poszukała mnie wzro- 
kiem po sali i odezwała się swym pię- 
knym niskim głosem: 

— C'est A vous Madame. 
Mangeot usiadł obok niej. Reszta 

sali wrzała jeszcze przytłumionem 
echem wrażenia, wywartego wspania- 
łym głosem Deprat. Ale gdy а- 
kompanjatorka uderzyła pierwsze a- 
kordy zaległa wzorowa cisza i zaczę- 
łam śpiewać. Wiem, że pierwsze tak- 
ty były okropne, Głos mi drżał i dzi- 
wnie wysychało mi w gardle. Ale pe- 
tem, rozspiewałam się jakoś. 

Oklaski. Naprawdę oklaski. 
I głos pani Croiza: 
— Allez! allez! 
Śpiewałam więc „La pouppėe ehe- 

rie Severaca. 
Burza oklasków. 
Byłam oszołomiona. 
— (o? Oklaski za te drobiazgi. pe 

tamtych. wspaniałych arjach? 
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WIEŚCII OBRAZKIZ KRAJU. 
Z Wilejki donoszą, że na terenie powiatu 

władze śledcze aresztowały w dniu wezoraj- 
szym specjalnego wysłannika centralnego ko- 
mitetu K. P. Z. B., który prowadził na pro- 
wineji robotę destrukcyjną. 

Osobnik ów eheąc zamaskować swoją 
„działalność wywrotową, podawał się za przed 
stawiciela jednej z kolektur loterji państwo- 

  

wej i trudnił się rzekomo sprzedażą losów, 
spełniając w rzeczywistości polecenia cen- 
tralnego komitetu K. P. Z. B. Podczas rewizji 
przy aresztowanym ujawniono obfity ma- 
terjał dowodowy. 

Wysłannika K. P. Z. B. osadzono w wię- 
zieniu. 

Dalsze śledztwo w toku. 

Napady rabunkowe pod Wilnem. 
W dniu 26 b. m. o godz. 7,50 Józef Bukiel 

-zam, we wsi Dalka gm. Podbodzie zameldo 

(wał władzom policyjnym, że w tymże dniu 

-© godz. 6 rano powrócił jego ojciec furmanką 

z Wilna i opowiedział, że w dniu 25 b. m. o- 

"koło godz. 10—11 wieczorem, kiedy jechał 

z Wilna traktem na iemenczyn padł na 17 

klm. od. Wilna ofiarą napadu. Napadli nań 

4 osobnicy, którzy zrabowali mu ubranie, 

  

bieliznę i obuwie łącznej wartości 800 zł. 

Według opowiadań ojca Bukiela rabusie ci 

napadli również na jadącego z tyłu za Bu- 

kielem włościanina z okolicy Suzań gminy 

niemenczyńskiej (nieznanego nazwiska) po 

kaleczyli mu głowę, ponieważ stawiał opór 

bandytom, i zrabowali skórę na buty i ma- 

terjał na ubranie. 

Policja wszczęła dochodzenie. 

  

Stada wilków zwiastunami wczesnej zimy. 
W ostatnich dniach na terenie gm. jaź- 

wińskiej ukazały się wilki, k.óre zuchwale 
zbliżają się do siedzib ludzkich. Z faktu 
tego mieszkańcy okolicznych wsi wróżą 
astrą i wczesną zimę. Zuchwałość zgłodnia- 
łych bestyj jest tak duża, że nie wahają się 

ne napadać na stada, nie bacząc na obec- 

  

ność pastuchów. Tak naprz. onegdaj w po- 
bliżu wsi Horonowce wilki udusiły prosia- 
ka i 6 owiec. W okolicach wsi Nowosady 
wilki zagryzły psa i porwały kilka cieląt. 

Włościanie urządzają na szkodników 0- 
bławy i wystawiają w nocy straże dla o- 
chrony swego inwentarza. 

  

Wiiejka.. 
Krwiożerczość S.M.P. w Wilejce. 

     

Poniž: korespondencję zamieszcza- 
my na wyłączną odpowiedzialność jej 

autora. Redakcja. 
Dziwne zaiste jest to $. M. P. Raz po 

zaz donoszą nam gazety o coraz to większych 
skandalach dokonywanych przez członków 

tej organizacji. chce się wprost wierzyć 
aby naprawdę takie zdziczenie panowało w 
w szeregach S$. M. P. — A jednak... niemal 
każdy dzień przynosi nam nowe fakty, po- 
twierdzające tę okropną prawdę. 1 awiś 
$. M. P. zwracą się Szczególnie przeciwk 
Związkowi Strzeleckiemu, a także i Kołom 
Młodzieży Wiejskiej w formie sporadycznie 
urządzanych napadów. I nasza Wilejka nie 
„jest tu bynajmniej wyjątkiem. Oddawna 
miejscowy Związek Strzelecki jest solą w 
"oku $. M. P. Związek S.rzelecki ma 

„własną świetlicę, ma orkiestrę, dom pracy 
i bibljotekę, a 5. M. P. — widocznie zazdroś 
e! nam tego. Związek Strzelecki jest aktyw- 
ny, imprezy i 

  

   

urządza różne rozwija się 
liczebnie — niedawno np. powstał Oddział 
żeński Zw. Strzeleck 

  

   

к go, a tymczasem sze- 
regi S. M. P. .opni Stąd kierownictwo 
tęgo stowarzyszenia w z garstką człon- 
ków nie przebierają w środkach, aby tylko 
Zw. Strzelecki rozbić, steroryzować. A przy- 
tem ta niena + do wyznawanej przez Strzel 
a ideologji. 

To. wszystko powoduje, że na członków. 
seddziału Z. S. członkowie S. M. P. dokonali 
w Wilejee jużż dwóch, napadów. Pierwszy 
mapad miał miejsce wieczorem 13 sierpnia 

- t. Wówczas to przechodzącego ulicą jed- 
Rego ze strzelców kilku stowarzyszeniow- 
«ów obrzuciło kamieniami, dosłownie z za 
płotu, nabijając guza ńa głowie. Drugi 
pad w nocy z 17 na 18 b. m. skończył się 
bardziej tragicznie. Na powracających z za- 
bawy późną porą do domu trzech członków 

. napadła bojówka z S. M. Р., bijąc ich 
iWzymanemi w ręku kamieniami. Dwóch 

strzelców zdołało zbiec. .rzeciego. E. Char- 
uewicza zatrzymano, bijąc go bez litości. 

ja wam nie nie winien, 
mnie bijecie. W odpowiedzi dostał 

cios kamieniem w głowę, że upadł 
zemdiony. Oprawcy z S..M. P. zbiegli. Ran- 
Aego strzelca znaleziono w stanie nieprzy- 
tomnym. Do dziś dnia leży w szpitalu w 
agonji i powrót do zdrowia wątpliwy. U- 
szkodzenie ciężkie, mózg naruszony. Jednego 
ze zbójeckiej bandy już ujęto — siedzi pod 

kluczem. Innych czeka ten sam los, Nie omi 
nie ich sprawiedliwa ale czy dosięgnie 

ich sprawców tego zbrodnic: 
moralny, którym jest 

А & о S. M. P. pozostanie 
nietknięty. A czy nie należałoby i rękę uka- 
ać, nie tylko ślepy miecz. Toż tylko siam- 
ląd sączy się ten jad nienawiści i pobudza 
Bezkrytycznych członków do  zbójeckich 

  

  

  

        

   

  

  

   

  

    

  

   

  

   opinja publiczna jest ostat. 
mt dem do głębi wzruszona. A jeżeli 
da weźmie pod uwagę, podobne ekscesy zi ą się a w Wilejce, ałe wszędzie 

‹ eruje S. M. P. — należałoby st ry- 
iagnąć odpowiednie wnioski. do ŻĘ: 

Tolerancja władz poszła tutaj zdaje się 

     

  

   
    

Śpiewam tedy wszystkie przygoto- 
"wane pieśni, na końcu zaś strofrancus- „ 
ką piosenkę z XVI wieku, „Le petit 
Bossu tortu“. 

Co się potem działo, to trudno opi- 
sać. Wrodzona skromność nie pozwa- 

la mi na opisanie tego fragmentu mo- 
„Jego żywota. 

Pani Croiza wzięła mnie ża rękę, 
mówiąc serdecznie: 

, — Nie chcę pani w tej chwili wła- 
śnie zwracać uwaę na drobiazgi, ale 
proszę przyjść do mnie w tygodniu, a 
wszystko co pani zechce, wyjaśnię i 
pomogę. 

I rzeczywiście otrzymałam od niej 
kilka niezrównanych wskazówek ty- 
<zących wykonania pieśni Ravela i 
Debussy'ego, a zwłaszcza wymowy 
francuskiej. — 

Ale najwięcej zadziwił mnie Man- 
8001. który przystąpiwszy do mnie za- 
Pytał prosto z mostu: | 

— Czy pani posiada w swym re- 
pertuarze partję Melisandy? *) 

I — Nie, nigdy w žyciu nie špiewa- 
Am w operze. Pelleasa znam dobrze, 

gdyż zrobiłam jego przykład właśnie 
Tee Debussy'ego, ale nie po- 

z ZĘ eraz zaśpiewać ani jedne- 

ale w przyst оааа BA ygodnin musi pani 
zaśpiewać przed dyrektorem Opera- 
<omique *). : 

Zdruzgotał mnie doszczętnie. 
— 

*) „Pelleas et Melisande“, slynna opera 
Debussy'ego do dramatu | Maeterlincka, 

Pierwszą wykonawczynią tytułowej roli by- 
ła Mary Garden. ° 

*) Opera - Comique, uważana słusznie 
za pierwszą i najlepszą operę Francji ma 
mai Nago mopoł na wystawianie „Pelle- 
rai Wielka Opera nigdy lego 

ycznego nie wyslawia. 

  

  

już za daleko. Trudno dłużej cierpieć. by 
wychowywało dłużej w nienawiści do Rzą- 
du, ustroju państwowego i osób, które są 
wyznawcami i apostołami ideologji Marszał- 
ka J. Piłsudskiego. 

Komendant powiatowy Zw. Strzel. 

Buhaj zabił dziewczynę. 
W majątku Krzywicze na dziedzińcu bu- 

haj będący własnością Maurycego Jagiera za- 

bił służącą Marję Suwałko lat 65. Zmarła 

ona w godzinę po wypadku. 

Bójka na weselu. 
We wsi Pochoniowo gm. wiażyńskiej na 

weselu pobili się 25-letni Piotr Sielotko z 27 

letnim Ignacym Aleksandrowiczem. Sielotko 

ugodził Aleksandrowicza nożem w pierś, a 

Aleksandrowicz posiadający jako gajowy 

broń zranił Sielotkę wystrzałem rewolwero- 

wym w nogę. Rany obydwu nie są niebez 

pieczne, 

Postawy. 
Budownietwo w Postawach. 

Miasteczko Postawy jest siedzibą powia- 
tu od 1925 roku i mimo to nie zmieniło ono 
nic swego zewnętrznego wyglądu za wyjąt- 

kiem wzniesionego gmachu starostwa, który 
trzeba przyznać ładnie się prezentuje. Poza- 
tem nie dba się zupełnie o lepszy widok 
miasteczka. Rozbudowa idzie Lez żadnego 
planu, ot tak, jak kto chce, gdzie chce i 
gdzie się komu podoba. 

Ostatnio budowany jest dom ma placu 
cerkiewnym. przylegającym do cerkwi, ryn- 
ku i ul. Łuczajskiego. Budowa wspomnia- 
nego domu na placu bardzo wąskim zasła- 
nia widok na cerkiew, co przecież dla zew- 
nętrznego wygłądu miasta nie jest pożądane; 
bowiem lepiej przedstawia się widok archi- 
tektoniczny cerkwi, a niżeli zwyczajnego do- 
mu. Nadto budowa domu w odległości jed- 
nego metra od ulicy nie da, możności na 
przyszłość rozszėrzenia ulicy, która już dziś 
w ezasie targów i większego ruchu w dni 
świąteczne okazuje się za wąska. Dziwić się 
też należy, że na sprzedanie tego placu zgo- 
dził się Konsystorz Cerkwi Prawosławnej w 
Wilnie, oraz co mogą powiedzieć parafjanie 
na widok kopania fundamentów parkanu 
cerkiewnego i stawiania domu o kilka met- 
rów od cerkwi. Tak samo nie zrozumiałem 
jest, że miejscowe. władze powołane do tego 
nie zabroniły tej budowy. Mamy przecież w 
Postawach inżyniera powiatowego i tech- 
ników budowlanych, którzy aczkolwiek -nie 
nowego do budownictwa w naszym powiecie 
nie wnieśli, tem niemniej powinni prze- 
strzegać przepisów budowlanych, mając na 
względzie rozbudowę miasteczka według no- 
wego stylu. 

Czyż nielepiej byłoby na tym placu za- 
łożyć trawnik, postawić kiłka ławek pod 
drzewami które się tam znajdują. Byłoby 
to miejsce odpoczynku dla ludzi strudzo: 
nych całodzienną pracą, jak również i nie- 
jeden turysta zdążający nad jezioro Narocz 
mógłby spokojnie odpocząć w cieniu drzew. 
W ten sposób mieliby mieszczanie wygodę i 
widok byłby ładniejszy. 

  

   

    

Wuha. 

Ja do opery! 
Ja, która pojęcia nie mam jak sce- 

na wygląda inaczej niż od strony wi- 
downi, ja, o której wszyscy recenzenci 
pisali unisono, że mam „maleńki gło- 
sik*, i która sama święcie w to wie- 
rzyłam. 

Nie, ja i opera! 
Porwałam Żadzię za rękaw i ро- 

leciałyśmy obie jak szalone prosto do 
Pleyela, gdzie odbywała się właśnie 
jedna z naszych czwartkowych audy- 
cji. 

Siedziałyśmy już na rozrzarzo- 
nych węglach, nie mogąc się doczekać 
końca audycji, aby podzielić się z kole 
gami fantastyczną wiadomością. 
* Nareszcie. Audycja skończona. 

Wpadłyśmy na Łabuńskiego  ni- 
czem dwie bomby, krzycząc jedna 
przez drugą, aż nieszczęsny prezes ża- 
tkał uszy rękami, nie wiedząc o co 
chodzi. Gdy się wreszcie dorozumiał, 
wzruszył ramionami i rzekł: 

— Mangeot nie jest dyrektorem о- 
pery. 

Oblał nas z miejsca zimną wodą. 
Zapewne, Mangeot nie jest dyrek- 

torem opery, i z tego wszystkiego mo- 
że nie nie być. Wdzięczna byłam Ła 
buńskiemu za jego realny sposób pa- 
trzenia na życie, nie dopuszczający do 
żadnych rozczarowań. 

Ale Lewicki zapalił się: 

— Otóż właśnie, że je ją wyuczę 
partji Melizandy. Od jutra zaczynamy 
lekcje, i zobaczycie, że ją zaangażują. 

Uspokoiłam się coś nie coś, ale ko- 
ledzy krzyczeli: 

— Kiedy masz śpiewać przed dyre- 
ktorem j co? : 

— Nie jeszeze nie wiem, ale mają 
виме zawiadomić. 

Marja Hodrakowska. 

. Gierwiaty. 
Pożyteczna praca. 

Gierwiaty, niewielkie miasteczko a zara- 

zem i gmina w powiecie wil ko-trockim, 

nie pozostaje w tyle w pracy społecznej. 

Nawet w ostatnich czasach wykazuje znacz- 

niejsze ożywienie, co szczególniej widoczne 

staje się w działalności mejscowego oddzia- 

łu Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Straż Pożarna w Gierwiatach powstała w 

1928 r. i prowadzona była dotychczas przy 

szczególniej czynnej współpracy p. J. Gruž- 

niczaka. kierownika szkoły. Niedawno nastą 

piła reorganizacja Oddziału i na prezeskę 

Straży poproszono p. Demojkową, właściciel- 

kę majątku Gierwiaty, znaną oddawna dzia- 

łaczkę społeczną, — na sekretarza p. Gužni- 

czaka, a na gospodarza Oddzialu p. Giela- 

siewicza, sekretarza gminy. Naczelnikiem 

obrano p. Hipolita Mieszkisa. 
Oddział liczy 27 członków, z których 

jednym z najczynniejszych i energiczniej 
szych jest p. Sys Józef. 

Obecnie Straż posiada już 1 sikawkę, 6 
beczek, bosaki i drabiny. 

Do.ychczas Oddział czynnie występował 
przy pożarach w Gierwiatach, Olginianach 
i Gudzienikach. > 

Jako czyn godny naśladowania i uznania 
jest zorganizowanie w stosunkowo krótkim 
czasie dętej orkiestry, złożonej z 13 instru- 
mentów, które/ członkowie nabyli na własny 
koszt. Dla należytego przygotowania mu- 
zycznego Oddział sprowadził również na 
własny koszt kapełmistrza, co w dużym 
stopniu należy zawdzięczać p. Damejkowej, 
która udziela na ten cel dość wydatnej po- 
mocy. Dobrze zgrana orkies.ra w bliskiej 
przyszłości będzie miała duże znaczenie w 

pracy społecznej, gdyż ułatwi organizowa- 

  

ne kulturalnych imprez, uroczystości, ob- 
chodów i t. p. 

Charakterystyczne i zupełnie słuszne 
jest to, że Straż Pożarna w Gierwiatach po- 
za swojemi* zasadniczemi celami humanitar- 
nemi, obrony ludności przed pożogą, wyraź- 
nie stawia sobie za cel również i prace kul- 
turalne - oświatowe, urządzając przedstawi 
nia amatorskie n. p. dnia 20 września r. b. 
„Werbel Domowy'* — sztuka sceniczna, ode. 
grana przez członków Straży i inne osoby 
z miejscowego społeczeństwa. 

Jednem z ważnych lecz może trochę dal- 
szych zadań Straży Gierwiackiej jest wybu- 
dowania Domu  Ludowego—Remizy Stra 
żackiej, co rozwiązałoby wiecznie kulejącą 
sprawę braku odpowiedniego lokalu zarów- 
no na pomieszczenie narzędzi strażackich 
jak i dla celów kulturalno-oświatowych, oraz 

opieki społecznej. 

    

W pracy społecznej Straży Pożarnej w 
Gierwiatach pośrednio bierze udział Urząd 
Gminy, udzielając bądź zasiłków pieniężnych 

bądź przychodząc z pomocą w innej formie, 
n. p. przez udzielenie bezpłatnych podwód 

*dla członków Oddziału, biorących udział w 
zjeździe Straży Pożarnych w Nowej Wilej- 
ce dnia 27 b. m, 

Na terenie gminy gierwiackiej dużą dzia- 
łalność kulturalno-oświatową rozwija nau- 
czycielstwo publicznych szkół powszechnych, 
zgrupowane w Ognisku Związku Polskiego 
Nauczycielstwa. Poza kursami dla dorosłych 
i akcją świetlicową Ognisko przy pomocy 
własnego aparatu kinematograficznego pro- 
wadzi akcję odczytową, docierając do najdal 

szych zakątków gminy. 
Poczynaniom społecznym, przynoszącym 

bezwarunkowo pożytek szerokim masom lud- 
ności, należy życzyć powodzenia w dalszym 
ich rozwoju, co jest obecnie możliwsze, gdyż 
dotychczasowe niesnaski i nieporozumienia, 
różniące ludność jak i ich przewodników 
powoli żacierają się, ustępując miejsca ai- 
mosferze wzajemnej życzliwości i szczerej 
pracy. 

  

Społecznik. 

Lida. 
Za bluźnierstwo przeciw Bogu, Pań- 
stwu, Najwyższej Władzy i Rządowi 

2 lata ciężkiego więzienia. 

Na ławie oskarżonych przed Sądem Okrę- 
gowym w Lidzie zasiadł w dniu 24 b. m. 
niejaki Aleksander Kuklis 1. 51 pochodzący 
ze wsi Mejłuny gminy lipniskiej, zamieszka- 
ły ostatnio w Słonimie. Wygląd jego zew- 
nętrzny dość niepozorny, świadczący 0 ni- 
skim pochodzeniu, zato posłuchajmy jaka 
w tem nędznem ciele siedzi bestja. Oto Kuk- 
lis w dniu 27 lipca ub. roku przyjechał ze 
Słonima do swych rodziców w Trokielach 
pow. lidzkiego w odwiedziny. Po przywitaniu 
krewniaków udał się do piwiarni na kufeł pi 
wa. Przy stoliku znalazło się kilku jego zna-- 
jomyeh. W; pewnym momencie Kukiis zaczął 
wyśpiewywać międzynarodówkę i inne komu 
nistyczne pieśni. Na zwróconą mu uwagę 
przez znajdujące się w piwiarni osoby, że 
tu jest Polska i że ubliża przez to Jej ustro- 
jowi, Kuklin uderzając pięścią w stół za- 
czął wykrzykiwać; „ja jestem komunistą z 

przekonań i rządów burżuszyjnych nienawi- 
dzę, przyczem padły słowa obrażające Pre- 
zydenta Państwa, Pelskę i Jej Rząd. W koń- 
cu Kuklis rzucił ciężkie bluźnierstwo prze- 
ciw Matce Boskiej Ostrobramskiej i Chry- 

stusowi. Wzburzeni do najwyższego stopnia 
znajdujący się tam goście między którymi 
był i Kuklisa brat, wyrzucili go za drzwi 
nie szezędząc przytem razów. Bluźnierca ten, 
z zemsty oskarżył ludzi tych © napad i obra- 
bowanie go z gotówki w wysokości 10.000 
zł. (11) i w tym celu złożył na posterunku 

policji, zameldowanie. Na skutek tego oskar- 
żenia niewinnych ebywateli aresz.owano i 
odstawiono do władz sądewych, lecz tam 
sprawa przybrała iinny obrót. Aresztowanych 
zwolniono, a za Kuklisem który nota bene 
czując pismo nosem zwiał, wszczęto poszuki 

wania. Złapano go przed miesiącem dopiero 
i osadzono w więzieniu. Na rozprawie do 
winy się nie przyznał, lecz świadkowie: Mar- 
cinowski, Bobnis, Szałkiewicz i Dawidowicz 
pod przysięgą stwierdzili jego winę, doda- 
jąc nawet, że Kuklis podawał się za agenta 
komunistycznego i odgrażał się że jak znio- 
są granieę(!) wszystkich ieh powywiesza. 

Sąd w składzie: przewodniczącego J. Bu: 
kowskiego oraz sędziów Z. Landfisza i K. 
Lubkiewicza po naradzie uznając go wiin 
nym ogłosił wyrok, mocą którego Kuklis 
skazany został na dwa la.a ciężkiego wię- 
zienia i opłacenia kosztów sądowych. Oskar- 
żał wice prokurator Szemioth. Powędrował 

więc bluźnierea za kraty więzienne by śnić 
tem samem o komisarzu bolszewiekim. O- 
dechce mu się napewno. M-ur. 

SPORO KTE TTT SAS TT TBA 

Straž Požarna. 
Z okazji „Tygodnia Strażackiego*, 

„ Upływa „Tydzień Strażacki, w 
ciągu którego Związek Straży Pożar- 
nych Województwa Wileńskiego przy 
pomina się społeczeństwu. Lecz po- 
żarnictwo nasze zasługuje na pamięć 
i usilne poparcie nietylko raz do roku. 

Zwyczajnie rozumieją ludzie po- 
żytek straży pożarnej dopiero po doś- 
wiadczeniu własnem. Gdy dom stanie 
w chmurze dymu, płomienie trawią 
dobytek i rozpacz owłada na widok 

МОГ EN SSRI R 

TREWBREE GERE ONEZZR ACK YO AWRRZDREERAREŚ, 

W chorobach krwi, skórnych i nerwe 
wych, osiągamy przy stosowaniu naturalnej 
wody gorzkiej „Franeiszka-Józefa* regular- 
ne funkcjonowanie narządów trawiennych. 
Żądać w aptekach i drogerjach. 

  

zniszczenia szęrzonego przez szaleją- 
cy żywioł, oceniamy wartość pogóto- 
wia pożarnego, w najwyższem napię- 
ciu oczekujemy jego-przybycia. 

Niedawno było Wilno świadkiem 
wielkiego pożaru w domu przy ulicy 
Mickiewicza, którego całe piętro sta- 
nęło w płomieniach. Cały blok do- 
mów tonął w kłębach dymu, słupy o 
gnia przelewały się, chmury iskier 
strzelały w górę i rozsypując się gro- 
ziły sąsiednim budynkom. Widzieliś- 
my wówczas pracę strażaków. W naj- 
niebezpieczniejszych miejscach, wśród 
żywego ognia zjawiały się jak duchy 
sylwetki strażaków, a zbity tłum ludzi 
z zapartym tchem patrzał na ich pra- 
cę. Coraz słyszano tylko okrzyki po- 
dziwu widzów, na których uczucia to- 
warzyszyły nieznanym a przecież tak 
bliskim strażakom. 

W strażach pożarnych należy wi- 
dzieć więcej aniżeli pogotowie przeciw 
żywiołowi ognia. Jest to jedna z naj- 
ważniejszych komórek pracy społecz- 
nej. Już sam motyw ideowy nadaje jej 
zwartość i siłę moralną, skoro polega 
na głębokiem u ludzi poczuciu solidar 
ności i popędowi niesienia pomocy 
drugim. Element bohaterstwa i poś- 
więcenia zwiększa jeszcze spoistość 
organizacji i stanowi siłę twórczą, 
szlachetny pierwiastek spajający. 

Nie też dziwnego, że na tym tere- 
nie ustają „wszelkie różnice: ludzie ró- 
żnych wyznań i narodowościź boga- 
ci i ubodzy łączą się i współdziałają 
ze sobą w najlepszej harmonji. Zwła- 
szcza u nas ma to niezwykle doniosłe 
znaczenie, jako szkoła społeczna, któ- 
ra zbliża obywateli i uczy ich współ- 
działania. Zwłaszcza na prowincji mo 
gą straże pożarne słać się ośrodkiem 
najżywszej może działalności społecz- 
nej. 

Działalność ich obejmuje poza po- 
żarnictwem szeroki zakres pomocy 
społecznej a więc akcję ratunko 
wą w. czasie powodzi, w wypadkach 
zawalenia się domu, usunięcia się zie- 
mi, katastrof kolejowych, wybuchów 
Wreszcie poważna działalność otwie- 
ra się dla straży pożarnych podeza 
wojny, jako zasadniczej organizacji, 
powołanej do. obrony przeciwgazowej. 
Strażacy niosą nietylko ratunek i och- 
ronę lecz pomoc sanitarną. 

Jest chyba elementarnie zrozumia- 
łe, że taka organizacja społeczna mu- 
si mieć poparcie i pomoc całego spo- 

łeczeństwa. Od jego Świadczeń na ten 
cel zależy stan pożarnictwa, zasobność 
w sprzęt, nowoczesne urządzenia, wy- 
szkolenie członków, słowem poziom i 
wartość straży pożarnych. 

Na terenie naszego województwa 
jest obecnie 159 straży ochotniczych 
i jedna zawodowa w Wilnie. Sto sześ- 
dziesiąt zespołów czuwających dniem 
i nocą, karnych żołnierzy, gotowych 
w każdej chwili do walki z żywiołem. 

Prócz zrozumienia i serca, którem 

darzymy strażaków podczas ich nie- 
bezpiecznej pracy, dajmy im sukurs, 
na który zasługują. Twórzmy nowe 
placówki, gdzie ich dotąd niema, rzu- 

ćmy grosz dla wzmocnienia tych. 
które już powstały. 

Miejmy stałe w pamięci organiza- 
ckie. RE 
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EATW ! KUZYRA 
— Teatr Miejski w Lutńi, Dziś w nie- 

dzielę o godz. 4ej pp. po cenach zniżonych 
„Panna mężatka* komedja w 3-ch aktach 

J. Korzeniowskiego z St. Wysocką w roli 
pułkownikowej. Wieczorem o godz. 8-ej nie 
odwołalnie po raz ostaini sensacyjna  sztu- 

ka w 3-ch aktach Maughama „Święty pło- 
mień* Świetnie grana przez cały zespół z 
niezrównaną St. Wysocką w roli matki na 
czele. 

W poniedziałek dnia 28-g0 o godz. S-ej 
wiecz. premjera „Ładnej historji“ komedji 
w 3-ch aktach Caillaveta i Fleursa, pogod- 
nej, dającej wiele miłych przeżyć widzowi 

śledzącemu ze wzrastającem wzruszeniem 
perypetje zakochanej pary. 

Świetna obsada dzielnie dostraja się do 

całości. 
We wtorek powtórzenie premjery „Ład- 

na historja“. 
— Hanka Ordonówna w Wiilnie. Już 

tylko parę dni dzieli wielbicieli talentu tej 
miary artystki jak Hanka Ordonówna od 
chwili gdy poddadzą się czarowi, jaki na 
nich spłynie ze sceny, gdy usłyszą cały sze- 
reg dotychczas nieznanych, specjalnie skom- 
ponowanych piosenek, które w mistrzow- 
skiem wykonaniu Ordonki nabiorą właści- 
wego kolorytu i porwą zachwyconą widow- 

nię, bo już w dniach 1, 2, 3-gó październi- 
ka:r. b. Ordonka ponadto porwie widownię 
mistrzowsko opracowaną rolą tytułowa w 
„Małżeństwie: Fredeny* komedji w 3-ch ak- 
tach Picarda i Jaegera Szmidta, na czele 
całego świetnie zgranego zespołu. Reżyse- 
rem tej nąder ciekawej sztuki jest p. Karol 
Wyrwicz-Wichrowski jednocześnie biorący 
w niej udział. 

— Teatr Miejski na Pohulance, W nie- 
dzielę dnia 27-go b. m. o godz. 4-ej pp. po 
cenach zniżonych „Horsztyński* J. Słowac- 
kiego ze. znakomitym _J. Osterwą w roli 
„Szczęsnego*. Wieczorem o godz. 8-ej nie- 
odwołalnie po raz ostatni „Horś A 

W, poniedziałek dnia 28-go b. m. z powo- 
du próby generalnej „Matrykuła 33" sztuki 
w 3-ch aktach A. Madisa i Boucarda, odbę- 
dzie się we wtorek dnia 29-go b. m. —przed- 
stawienie zawieszone. 

— Początek nowej epoki w dziejach lecz- 
nietwa — .o utrwalonepreparaty roślinne. 
Takim u.rwalónym preparatem jest Matabor- 
Rawski wyciąg w postaci kropel, Leczy  ra- 
dykalnie: biegunkę, uporczywe rozwolnienia, 
katar kiszek oraz nerwicę narządów trawie- 
nia. Leczcie się skutecznym Mutaborem Raw- 
skiego. Skład główny: Apteka Magistra J. Ra- 
wskiego, Warszawa, Marjańska Nr. 12 (róg 
Twardej). 

  

  

  

    

  

    

   

Szary Dom. 
Od jutra 28 b. m. w kinie „He- 

lios“ demonstruje się potężne, fas- 
cynujące arcydzieło „Szary Dom“ 
(Big House), które zainteresuje naj- 
szersze koła miłośników X Muzy. 
„Szary Dom* — to niepospolite wy- 
darzenie artystyczae, to dzieło wiel- 
kiej sztuki filmowej. „Szary Dom* 
wstrząsnął surmieniem Świata. „Szary 
Dom*—to bunt dusz skutych w kaj- 
dany. Treść przykuwa uwagę, zmu- 
sza do przeżycia niezwykłych chwil. 

Wielka i wzniosła miłość opro- 
mienia ten gigantyczny film. Roz- 
mach i ogrom wystawy oszałamia 
przyzwyczajonych nawet do naj- 
większych filmów. Genjalna kreacja 
Wallace Beery, niepospolite postacie, 
w jakie się wciela Chester Moris 
i Robert Montgomerry, utkwią w 
pamięci wszystkich na długie lata. 

„Szary Dom* — to film, którego 
się nigdy nie zapomni. 

Echa skandalicznej gospodarki 
w kinie mieįskiem. 

Powołana przez Radę Miejską Komisja przystępuje 
do wyświetlenia sprawy kina miejskiego. 

Wczoraj wieczorem odbyło się 
pierwsze posiedzenie Komisji powo- 
łanej przez Radę Miejską do przepro- 
wadzenia dochodzenia w sprawie uja- 
wnionej skandalicznej gospodarki w 
kinie miejskiem. Komisja ta ma za: 
jąć się także wyświetleniem czy odpo- 
wiadają prawdzie i w jakim stopniu 
pogłoski nadal uporczywie krążące 
w mieście o nadużyciach pieniężnych 
dokonanych przy zakupie filmów. Ze 

względu na autorytet Samorządu i 
niepojenie opinji publicznej Komis 
prace swe ma zakończyć najpóźniej 
w ciągu miesiąca. Jest to termin ma- 
iksymalny wyznaczony przez Radę 
Miejską. Wyniki prac Komisji naty- 
chmiast po ich zakończeniu zakomuni 
kowane zostaną plenum Rady Miejs- 
kiej i podane do wiadomości publicz - 
nej. 

    

Czy będą w tym roku asfaltowane 
ulice? 

Jak się dowiadujemy ze źródeł 

miarodajnych, zapowiedziane w ro- 
ku bieżącym asfaliowanie ulic jest b. 
wątpliwe ze wzgłędu na spóźnioną po- 
rę. Stało się to naskuiek tego, że fir- 
ma, która zaofiarowała najniższe ce- 
ny proponuje miastu asfaltowanie 
sposobem b. mało znanym. W związ- 
ku z tem „Magistrat zwrócił się do o- 
mawianej firmy z prośbą o wyjaśnie- 
nie czy system ten miał już zastosowa 
nie w praktyce przy asfaltowaniu na 
t. zw. „kocich łbach* i jakie dał wy- 
niki. Wobec więc przewlekającej się 
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Zachód "2646: 17 m. 
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Temperatura eredn'» +5 C 

» najwyśsz:: + О7° С 

. najniższa: + 3 C 

Opad w milimetrach: ślad. 

Wiatr przeważając”: północny. 

Tendencja barom: wzrost. 

Uwagi: pochmurno, przel. opady. 

ż ADMINISTRACYJNA. 

Ceny na mąkę i chleb żytni. Starosta 

Grodzki podaje do ogółnej wiadomości, iż 

z dniem 26 września r. b. obowiązują nasię- 

pujące ceny na mąkę i chleb żytni: 

i) Mąka pytlowa 65 proc. żytnia w hur- 

cie —-38 gr. 1 kg. 

2) Mąk: nia $8 proc. w hurcie — 27 

gr. za 1 kg., 
3) Chleb żytni pytlowy 65 proc. 

    

   

w dela- 

   

  

    

lu — 40 gr. 
4)sChleb żytni razowy 08 proc. w detalu 
80 BT. 1 kg. ' 
Winni lub pobierania wyższych 

  

skazanych będą karani zgo- 
mi aresztem do 6 tygodni lub 
000 złotych. 

MIEJSKA. 
— 5015 paszportów 60-cio _ groszowych. 

Podług danych Magistrat m. Wilna i posz- 
h gmin województwa wileńskiego. 

ydano ogółem 5015 t. zw. pasz- 

cen od wyżej 
dnie z pr 
grzywną do 

  

    

      

     ek. Wobec zatwier- 

dzenia przez Magistrat planu regulacyjnego 

Tupaciszek z dniem 30 b. m. rozpoczęte ż0- 

staną tam roboty ziemne. W pierwszej kolej- 

ce zatrudnionych zostanie 50 bezrobotnych, 

w mia Ś rozwoju robót będą przyjmowa- 

ne dalsze, partje, gdyż Magistrat, nie mogąe 

odrazu zatrudnić wi ej ilości bezrobołnych 

postanowił zatrudnić ich partjami. ; 

Do pracy przyjmowani będą bezrobotni 

wyłącznie za pośrednictwem P. U. P. P. 
— Roboty brukarskie. W przyszłym ty- 

godniu: Magistrat przystępuje do naprawy je- 
zdni w różnych puktach miasta m. in. prze- 
brukowana będzie ulica W. Pohulanka 

odcinku od Zawalnej do Słowackiego. 
— Naprawa przyczólków mostowych i 

regulacja brzegów Wilji. Na ostatniem po- 
siedzeniu Magislrału uchwalono kosztorys 
robót zamierzonych przy realizacji planu na- 
prawy przyczółków mostowych i regulacji 
brzegów Wilji. Kosztory opiewa na sumę 54 

złotych. Roboty rozpoczęle zostaną z po- 

Ikiem przyszłego tygodnia. 

ARTYSTYCZNA. 
— Środy Literackie. Na liczne zapytania 

Związek Literatów wyjaśnia, że sezon Śród 
Literackich rozpocznie się 7.go października. 
Tematem pierwszej „Środy* będzie odnalezie- 
nie szczątków królewskich w podziemiach: 
Bazyliki Wileńskiej. Zaproszeni będą wybit- 
ni prelegenci-specjaliści. Kasjer Związku p. 
L. Szeligowski (Bakszta 14, tel. 78) przyjmu- 
je opłaty członkowskie oraz nowe zgłoszenia 
na członków-sympatyków, poparte przez 2-cn 
członków zwyczajnych. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
—. Przypomina się członkom Legjonu 

Młodych Ak. Zw. Pracy dła Państwa w Wił- 
nie o dzisiejszem zebraniu w lokalu włas- 
nym Uniwersytecka 6/8 o godz. 5 popoł. Dy- 
skusja na .emat artykułu kol. Dembińskiego 

p. t. „Defilada umar' Bogów drukowa- 
nego w „ŻŻagarach* z dnia 13 b. m. Korefe- 
raty kol. kap. Gal i kol. Krawca. 

Jednocześnie proszeni są o przybycie na 
zebranie Senjorowie i sympatycy Legjonu 
Młodych. 

SPRAWY SZKOLNE. 
Szkeła Rzemiesł Artystycznych Wi- 

leńskiego Fowarzystwa Art Plastyków. 
(ul. Św. Anny Nr. 13), Dział wa De- 
koraeyjnego. a) Rysunek, b) malarstwo ak- 

    

  

  

   
   

  

    

  

ty 

      

  

  

   

    

      

    

    

   
   

    

sprawy rozstrzygnięcia konkursu, te- 
goroczne asfaltowanie ulic staje się 
pod dużym znakiem zapytania, z dru- 
giej jednak strony firmy oświadczają, 
że biorąc pod uwagę stosunkowo nie- 
znaczny odcinek przewidziany do a8- 
faltowania w roku bieżącym (10.000 
metrów) podejmują się wykonać ro- 
boty jeszcze przed spadnięciem śŚnie- 
gów, pod warunkiem jednak, że defi- 
nitywne rozstrzygnięcie konkursu na- 
stąpi najpóźniej do dnia 5 październi- 
ka 1931 roku. 

REIKIA Lis žada ASN DENT TT MIRKT TASTE PET, 

  

„ ©) projektowanie, d) liternictwe, e) 
two” pokojowe klejowe, f) technika 

„ gł lakiernic.wo, złocenie h de- 

- Modelacja 

   odlewnictwo formowanie w 
kleju, gipsie i cemencie. 

Po ukończeniu (3 lata) uczeń dosłaje 
stopień czeladnika. Podczas telnich miesię- 

   

  

cy praktyka. 
Zap przyjmuje kancelarja: szkoły (Św. 

Anny Nr. 13) codziennie od goda. dej de 
12-ej. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

Konferencja Rob. Związków Budowla- 

nych Ziem Północno-Wsekodnich. Dziś t. j. 

śnia, odbędzie się w le- 

dnoczenia“ przy Wielkiej 34 

pierwsza na szerszą skalę zakrojona konfe- 

rencja Robotniczych Związków Budowlanych 

Ziem  Północno-Wschodnich przy udziale 

delegatów poszczególnych sekcyj, wchodzą- 

cych w ramy organizacyjne wymienionych 

   

  

kalu ul. 

  

zwięzków. 

—Cegielnikom grozi bezrobocie. W ubie- 
głą niedzielę odbyło się walne zebranie sek- 
cji cegielników, wchodzącej w skład Rob. 
Związku Budowłanego Ziem Pół Wsch. Za- 
nim przystąpiono do obrad uczczono pa- 

mięć Ś. p. posła Tadeusza Hołówki, o które- 
go u i zasłudze krótki referal wygłosił, 
przedstawicieli Rady Zjednoczenia Rob. Zw. 
Zawod. Ziem. Pół.-Wsch. 

Na zebraniu tem głównym tematem ©- 
brad była sprawa, zagrażającego cegielni- 
kom bezrobocia, wskutek dobiegania do koń 
ca sezonu budowlanego. Okazuje się, iż 
cegielnie zaczęły już likwidować prace. 

Ww; zku z lem omówiono sposoby za- 
pobieżenia bezrobociu wśród członków sek- 
cji, pr ując z radością, iż już teraz część 
cegielników otrzyma zatrudnieme przy ka- 
błach, którą to robotę udało: się uzyskać Zw. 
Budowlanemu z ramienia spółdzielni „Rob- 
bud*. (w). 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
Nauczyciele żydowscy grożą. strajkiem. 

Wobec nieuregulowania przez Gminę Żydow- 
ską należności nauczycielom nadesłali oni 
do Kuratorjum list, w którem powiadamiają 
władze szkolne, że mają zamiar prokamować 
strajk. | 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Usunięcie warchołów z oddziału Zwiąż 

ku Pracowników Komunalnych i Instytueyj 
Użyteczności Publicznej. Dnia 23 b. m. Za- 
rząd oddziału wileńskiego powyższego związ- 
ku rozpatrywał m. in. sprawę, wyłamania 
się z pod |dyscypliny organizacyjnej kilku 
swych członków, któ! z pobudek czyste 
politycznych wszczęli agitację za zorganizo- 
waniem nowego związku p. n. „Związku 

Pracowników Administracyjnych“ 
Inicjatorzy tej „imprezy w osobach Sko- 

wrońskiego Stanisława, Górskiego Mikołaja, 

Borkowskiego Jana i Aranowicza Józefa — 
w wyniku obrad zarządu zawieszeni zostali . 
w prawach członkowskich do czasu decyzji 

walnego zebrania. 
Zarząd jednocześnie uchwalił ostrzeżenie 

ogółu pracowników samorządowych przed 

wyżej wymienionymi warchołami, za dzia- 
łalność których nie chce brać imieniem związ 

ku żadnej odpowiedzialności. (w). 

  

    

   

      

   
   

   

   
   

  

   

  

    

— Powstanie fabrycznego oddziału Zw. 
Jak Strzeleckiego na hucie „Vitrum*. 

dowiadujemy w niedzielę, dni 
na hucie „Vilrum* odbędzie 
cyjne zebranie fabrycznego oddziału zwią 

Strzeleckiego. Fakt ten chłubnie świadczy 
o uświadomieniu  politycznem niko 
huty, którzy, jak widać docenili k 
wzniecenia w swych szeregach р 
wania fizycznego. 

W planie organizatorów nowego oddzia- 
łu Strzelca, przewidziana jest świetlica, któ- 
ra niewątpliwie stanie się ośrodkiem życia 
kulturalnego naszych hatników. 

Nowej placówce Strzelca pozostaje złe- 
żyć najlepsze życzenia. (w): 

— Klub Sportowy Rodz. Wojsk. zawiar 
damia członkinie i sympatyczki o uruche- 
mieniu kursu gimnastyki plastycznej. Zapisy 
przyjmuje sekretarjat Rodz. Wojsk. ul. Mic- 
kiewicza Nr. 13 w 

od godz. 17—18. 

   

  

   

  

y wyche- 

   
poniedziałki i czw 

*
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— Nabożeństwo Stow. Myśl. „T. U. R. Początek zabawy o godz. 23-ej Wstęp i nielogiczności* odczyt. 18.0: Muzyka lekka. z 2 metrów trzela pierwszą bramkę dla swych Ś 

Zwyczajem lat ubiegłych w niedzielę dnia 27 2 złote. 19.00: „Pierwociny piśmiennictwa litewskie- barw. Po, tej bramce repr. kl. žyd., nadal Kleska powodzi w Krakowskiem i na ląsku. 

b. m. o godz. 11 m. 45 w kościele Św. Trójcy RÓŻNE. go' odczyt. 19.20: Program na wtorek. 19.25: Žaknjė sie pabr Pósków.  Głsia KRAKÓW, 26 9. (Pat). Z powodu długo- tak, że stan obecny wynosi 5 metrów 85 
przy ul. Dominikańskiej odbędzie się Doro- 
czne nabożeństwo, Polskiego. Stowarzyszenia 
Myśliwskiego „TUR* w Wilnie, na które Za. 

rząd zaprasza członków, Ich rodziny, oraz 
sympatyków. 

— Sekcja Robót Ręcznych Rodz. Woojsk. 
przyjmuje zapisy na kurs kroju i szycia w 
sekretarjacie Rodz. Wojsk. - ul. Mickiewicza 
Nr. 18 w poniedziałki i czwartki od godz. 
17 do 18. # 

— Posiedzenie pełnego zarządu Zrzesze- 
nia Wojewódzkiego ZPOK. w Wilnie. Po- 
przedzone, w dniu 26/b. m. o godz. 5-ej po 
poł. Konferencją Referentek Opieki nad Mat- 
ką i Dzieckiem z 'udziałem p. posłanki Ha- 
liny Jaroszewiczowej, odbędzie się w dniu 27 
b. m. o godz. 10-ej rano w lokalu Sekretarja- 
tu, Wilna, ul. Ostrobramska Nr. 19 m. 9 po- 
siedzenie pełnego Zarządu Zrzeszenia Woje- 
wódzkiego Związku Pracy Obywatelskiej Ko- 
biet z następującym porządkiem dziennyni: 

1) Referat polityczny wygłosi p. Senator- 
ka Hanna Hubicka. 

2) Finanse Zrzeszenia Wojewódzkiego. 
3) Sprawy organizacyjne. 

ZABAWY. 
— Daneing Towarzyski. W sobotę 3 paź- 

dziernika w cukierni B. Sztralla odbędzie się 

Dancing-Bridge organizowany przez. T-wo 
Pomocy  Żołnierzowi Polskiemu łącznie z 
T-wem Przyjaciół 85 p. Strzelców Wileńsk. 
ma potrzeby kulturalno-oświatowe Żołnierza. 

Zaproszenia rozsyłane będą oraz wręcza- 
me w cukierni przez członków Zarządu po- 
czynając od 29 września b. m. 

— ©dznaki za walkę o Mińsk. Jak się 
dowiadujemy, sekcja obrony Mińska przy- 
gotowuje obecnie wnioski odznaczenia krzy- 
żami i medalem niepodległości uczestników 
walk o Mińsk z roku 1918. 

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

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

NIEDZIELA, dnia 27 września 1931 r. 

10.15: Tr. ze Lwowa. 11.35: Odczyt misy j- 

ny. 11.58: Sygnał czasu. 12.10: Poranek sym- 
foniczny. 14.00: Kom. meteor. 14.10: Muzyka 
i odczyty. 14.50: Transmisja z Brna wyścigu 
automobilowego. 15.30: „Jakie korzyści moż- 

na mieć z łowiectwa* — odczyt. 15.50: „Mik- 
rofon wśród kwiatów*, — (o szkole ogrodni- 
czej). 16.30: Audycja rolnicza. 17.00: Audycja 
dla dzieci. 17.30: Koncert popołudniowy. 19.00: 
„Unja w Krewie i Horodle'* — odczyt. 19.20: 
Program na poniedziałek i rozm. 19.40: Skrzyn 
ka techniczna. 19.55: Kom. meteor. 20.00: „Ge- 

newskie sylwetki* — felj. 20.15: Koncert. 22.00 
„Nieproszeni wychowawcy — odczyt. 22.15: 
Kom. 22.30: Koncert solisty. 23.00: Muzyka 
taneczna 

PONIEDZIAŁEK, dnia 28 września 1931 r. 

1.58: Sygnał czasu. 12.05: Muzyka wokal. 
na (płyty). 13.10: Komunikat meteorologicz- 

ny. 16.40: Program dzienny. 16.45: Komuni- 
katy. 16.50: Pogadanka francu 17.10: 
Słuchowisko. dla dzieci i młodzieży: „Dwie 
Sieroty' opowiadanie. 17.35: „O logiczności 

   

    

Wileński komunikat sportowy. 19.40: „Polacy 
zagranicą” odczyt. 19.55: Komunikaty. 20.15: 
Pogadanka radjotechniczna. 20.30: Koncert 

- kameralny w wykonaniu trio. 21.30: M. Rim* 
skij-Korsakow — „Szecherezada“ balet 22.15: 
Dodatek do prasowego dziennika radjowego. 
22.20: „Od lawendy do perłum  Guerlain'a 
feljeton. 22.35: Komunikaty i muzyka tan 

SPORT 
Reprezentacja klubów żydowskich — 

Rept. klubów” polskich 5:1. 
Mecz piłki nożnej rozegrany w. sobotę 

między reprezentacjami klubów polskich i 

żydowskich, przyniósł zasłużone zwycięstwo 

reprezentacji klubów żydowskich. Zgóry do 

przewidzenia było, że reprezntacja klubów 

osłabiona brakiem graczy 1 p. p. Leg., którzy 

dzisiaj grają o wejście do Ligi przegra. Jed- 

nak nikt nie przypuszczał, że poniesie taką 

porażkę. Przyczynili się do tego w znacznej 

mierze: trio obronne i pomoc, która nie u- 

miała zasilać ataku podaniami. Nic 

dziewnego, że już w pierwszych minutach 

gry, reprezentacja klubów żydowskich wyka- 

zuje swą wyższość nad przeciwnikiem. Raz 

przeprowa- 

więc 

poraz zagraża bramce polskiej, 

dzając szereg ładnych akcyj. Atak ich w tym 

dniu grał doskonale. W 14 minucie, niepo- 

rozumienie obrońcy z bramkarzem i Birnbach 

strzelają, jednak bez szczęścia. Strzały idą na 

aut lub trafiają w słupki, Nareszcie w 25 i 31 

mim. strzelają dalsze dwie bramki: Ben-oszer 

i Birnbach. Dopiero teraz atak reprezentacji 

kl. polskich nieco się rozgrywa, kilka przy- 

padkowych podciągnięć i strzał Kozłowskie. 

go grzęźnie w siatce repr. kl. żydowskich. 

Gwizdek sędziego oznajmia koniec pierwszej 

połowy. W drugiej połowie atak polski coraz 

częściej gości pod bramką przeciwnika, jed- 

nak brak strzelca nie pozwala tego uwidocz: 

nić bramkowo. Repr. żydowska, czyni wypa- 

dy lewą .stroną, gdzie słaby Walentynowicz 

nie może dać rady z dobrym w tym dniu Rej 

zinem. W 64 min. słabe podanie Lachowicza 

I do bramki dogania Rejzin i strzela czwartą 

bramkę. Kilka zaledwie minut pozostało do 

końca, w okresie tym przewaga reprezentacji 

żydowskiej. Zamieszanie, strzał, piłka odbija 

się o słupek i wraca na boisko, jednak sędzia 

odgwizduje gola. Na tem się kończą nudne 

te zawody. Najlepsi na boisku: „Janikowski * 

Rejzin i Antokolscy. 

Sędzią p. Katz z wyjątkiem 

błędu dobry. 

ostatniego 

Mecz o wejście do Ligi. 
Dziś na boisku 6 p. p. Leg. o godz. 3 p. p. 

odbędą się bardzo ciekawe zawody w piłkę 

trwałego deszezu w okolicy Górnej Soły wo 
da na Sole w Żyweu podniosła się nad ra- 
nem de 330 em., tak że stan na Sole jest о- 
becnie 1 m. 40 cm. ponad poziom normalny. 
W Dworach przy ujściu Soły stan wody 
wynosi 4 metry 15 em. ponad poziom nor- 
malny, w Smolicach, poniżej ujścia Skawy 
do Wisły — 4 metry 20 em. ponad poziom 
normalny. Wisła w Czernochowie ma stan 
3 m. 60 cm. ponad normalny, w Krakowie— 
4 m. 70 em. ponad poziom normalny. Rów- 
nież w Nowym Sączu wskutek deszczu woda 
znowu przybrała o 2 metry. 45 em. ponad 
poziom normalny. Opadła tylko na Rabie 
w Proszkówkach pod Bochnią o 1 m. 20 em. 

nożną o wejście do Ligi. Grają mistrz Polesia 

82 p. p. z mistrzem Wilna 1 p. p. Leg. W ra- 

zie zwycięstwa 1 p. p. Leg. stanie się on stu- 

procentowym kandydatem do zakwalifikowa- 

nia się do półfinału. Sądząc z wyników uzy- 

skanych przez 1 p. p. Leg. i 82 p. p. w spot- 

kaniu z Grodnem, zwycięstwo Wilnian jest 

prawie pewne. Lew. 

    

Popierajcie Ligę Morską 

=== | Rzeczną |!! 

        

em. ponad stan normalny. 
Naogół stan wody na rzekach górskieh 

podnosi się, tylko na Rabie opada. W Krh- 
kowie spodziewany jest dalszy przybór wo- 
dy o blisko jeden metr. Ewakuowano do- 
tyehczas kilkanaście wsi nad Sołą i Rabą. 
W niżej położonych miejscach Krakowa wo- 
da narazie „przecieka kanałami, zalewająe 
piwniee. Wszystkie wsie nad Wisłą, między 
Kopanką w pow. Krakowskim a Bóbrkiem 
w pow. oświecimskim są ewakuowane. Goś- 
ciniee państwowy pod Kętami zalany jest na 
wysokości 1 metra. Wojsko przez całą noe 
wyjeżdżało z pontonami, udzielając pomocy 
zagrożonym miejscowościom, 

KRAKÓW, 26. 9. (Pat). Stan wody na 
Wiśle w Mysłowicach pow. oświęcimskiego 
na Górnym Śląsku wynosił o godzinie 9-ej 
659 em. (524 em. ponad stan normalny). Wo- 
da opada. Ludność częściewo usunięta, częś- 
ciowo chroniła się na dachach domów. 

W. powiecie białskim woda poczyniła 
spustoszenia w 8 gminach. W gminie Torąb 
ce uszkodzony został most. Gościniec pań- 
stwawy Biała—Kraków zalany został na je- 
dnym kilometrze między Chańcem i Kęta- 
mi na wysokości jednego metra. Komuni- 
kaeja przerwana. Droga wojewódzka Cza- 
niec—Żywiee załana. Komunikacja z Żyweem 
przerwana. Droga powia.owa Biała — Kęty 
—Łęg— Jawiszowice również zalana. Komu- 
nikacja przerwana. Komunikacja między 
Białą, Bielskiem i Krakowem możliwa tyl 
ko przez Oświęcim. Zalanych jest około 50 
domów. Dunajec rozlał się w Janowicach 
pow. Tarnów na przestrzeni 4 Km. Ludność 
usunięto z zagrożonych domów. ы 

  

  

Od dnia 23 wrzešnia 1931 r. 

Ee Miejskis 
ĮSALA MIEJSKA 

obramska 5. 

Potężny, wzruszający dramat 

  

  

ZA GRZECHY BRATA 
Rozgryw. się na pust. dalekiej półn. z Lois Moran, najsłodszą z aktorek i Haroldem Murrayem w rol. główn* 
NAD PROGRAM: Na pogran. wschodu i zachodu. Tyg.-ilustr. 
Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. — Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10 ej. — Kasa czynna od 3.30 

Koncert ork. pod batutą M. Salnickiego. 

  

Dziś ostatni dzień! Potężne arcydzieło dźwiękowe wytwórni Meżrabpom—Ruś$—Moskwa, realizacji genialnego 
twórcy „Pancernik Potiom- 
kin Sergjusza Elsensteina 

DŹWIĘK. KINO-TEATR 
  

MAŁŻEŃSTWO Z ROZSĄDKU 
NAD=PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

BŁĘKITNY EXPRES artyści 

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

Na pierwszy seans ceny zniżone od 60 gr. 
Początek seansów o godz. 4, 6,8 i'10.15, w niedziele i świętą o godz. 2-ej. 

W filmie biorą udział wielcy 
teatrów rosyjskich. 

  

  й 105° Jutro ZW 
Wileńska 83; tel: 9-26 

*90.01 sara 

    
arcydziełol 

Przebój dźwiękowy! 
Film, o którym z zachwytem mówi cały świat! 

Robert Montgomery, Chester Moris, Leila Hyams, Lewis Stone i inni. 3000 statystów. 
„Szary Dom* wstrząsnął sumieniem światal „ 

Dodatki dźwiękowe 
Wielki ten film wywiera piorunujące wrażenie. 
bunt dusz skutych w kajdany! 

Na |-szy seans ceny zniżone od 60 gr. 

Gigantyczne potężne Szary Dom 

„Szary Dom* — to film, którego się nigdy nie zapomina! 
+. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15 

(Big House). W rolach 
glėwn+ Wallace Beery, 

Szary Dom“ — to 

WKROTCE:. Najnowsze superprzeboje wszechšwiatowe: „Tabu“ i „X—27“ (Szpieg). 

Dziś ost. dzień 
oczekiwany 

przebój świata! 

DŹWIĘKOWA KINO 

„BOLLYWOOD 
Miokiew. 22, tel. 15-28 

Czarujący śpiewl Przepiękna muzykal 

C. K. Feldmarszałek 
* Nadzwyczajny humorl a 

W rol.gł.: Vlasta Buriau, Roda-Roda, Felicja Malteu. NAD PROGRAM: Dodatek rysunkowy i tyg. Foxa. 
Na |-szy seans ceny zniżone od 60 gr. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąteczne o godz. Ž-ej. 

Przepiękny 
džwiekowiec 
de 

  

Dziś ost. dzień! Przebój 
dźwięk. prod. 1931/32 r. 

Potężny dramat dwojga serc z życia emigrantów w Ameryce. 
bieniec kobiet Charles Roggers. — 

Na |-szy seans ceny zniżone. 

Dźwiękowe Kino 
TRIUMF MIŁOŚCI (Trzykrotne wesele) 

W rolach głównych: Nancy Carrol i ulu- 
NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy Foxa. 

Początek seansów o godz. 4, 6,.8 i 1015, w sobotę i niedzielę odg. 2-ej 
  C6/INS 

ul. Wielka 47, tel. 15-41 filmowa! 

Jutro premjerał W. epopea 

Muzyka R. Dzimsa. 

W rolach głównych: Król 
śpiewak. bożyszcze kobiet 

Ze względu na wysoką wartoś artystyczną dla młodzieży dozwolone. 

KRÓL ŻEBRAKÓW 
Denig King i nasłyn. śpiewaczka opery 

„Metropolitain* w N. Yorku 

Śpiew| - Chór|-Tańce! 
  

Jeanette. Mac Donald, 
NAD PROGRAM: Dodatek 

dźwiękowy Foxa. Na |-szy seans ceny zniżone. Pocz. o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt, o Ż-ej. 
  

  

  

Kino Kolejowe | Dziś podwójny program: |) Śliczny dram. erot. W roli głównej 
B ej w 8 akt. na tle życia na bajecznym Wschodzie p.t. WIĘC EJ NIŽ MIŁOŚĆ Carinne Griffith. 

0 15 0 Gigantyczna walka serca z obowiązkiem. Olśniewająca wystawal Wspaniałe widoki Wschodu. ž 
B Ii) Į R E N A Świetna komedja w 10 akt. z Życia pięknej midinetki—Collen Moore. Wspaniała rewja 

GG kol mody w naturalnych kolorach. Piękne modelki! Pałace miljonerów amerykańskich. 

(sbskdworea kolejow.) | początek o godz. 5-ej, w niedz. i święta o 4-ej pp. — NASTĘPNY PROGRAM; Romans uwodzicielki 

/ Dziś! Najnowsze i najpiękniejsze 100% dźwiękowe U : м Diwiękowy Kro Toa | soja Szercę przepięknych cjęstakih o (Generał Crack (Biały Szatan) STYLOWY 
  

sów i pieśni w rosyjskim języku! W-g powieści 

; Monumentalny arcypotężny 100% dźwiękowy dramat w 12 aktach, ilustr. wojnę bałkańską — Rosją i Turcją. 

  

z: = W rolach głównych: ulubieniec John Barrymore i akc Marion Nixon. а 

Kino - Teatr Dziś! Film z życia 
carskiej Rosji przed i 
podczas rewolucji p. t. LUX“ 

Mickiewicza 11.45.61   Ireną Rich: »e czele. 

Skandal w Petersburgu (I kisti Kk) 
"Wielki dramat miłości i zemsty z udzia“ 
łem najwybitniejszych artystów z piękną 

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

Okrutne cierpienia niewin- 
nych ofiar carskich rządów. 

Ceny miejsc od 40 gr. 
  

WIELKA ZNIŻKA CEN. 
Jesień się zbliża. Biorąc pod uwagę 

ogólny. kryzys gospodarczy zniżyliśmy 
znacznie ceny naszych towarów, wprost 
po niebywałych. Dla przekonania wysy- 
łamy niżej podane komplety o pierwszej 
jakości, które są niezbędne dla każdego 
domu. # 

tylko za 16 zł. 50 gr. 
l-swetr męski do ubierania przez głowę 
w dobrym gatunku, 1 koszulę męską 
w dobrym gatunku, | para kalesonów 
męskich, 6 par skarpetek męskich cwern., 
1 ręcznik pełnej długości, | krawat jedwab. 

Do danego kompletu doliczamy porto 
2,50 gr. 

tylko za 30 zł. 80 gr. 
17 mtr. płótna białego w dobrym gatunku, 
10 mtr. barchanu na bieliznę w paseczki 
lub czysto biała, 6 mtr. płótna kremowego 
nadająca się na bieliznę wszelkiego ro- 
dzaju, 6 mtr. ręcznikowe w dobrym gat 

tylko za 35 zł. 80 gr. 
wysyłamy: | ubranie męskie gotowe bostonowe 

w odpowiednim gatunku w kolorze gra- 
natowym lub czarnym w dobrym gatunku 
(podać Nr. ubr.), 4 mtr. na suknię damską 
w różnych deseniach, 1 koszulę męską 
tryk. w I gatunku, 1 para kalesonów 
męskich tryk. | gat., 1 koszulę damską 
tryk. w dobrym gat., | para reform dam- 
skich w dobrym gat. 

tylko za 39 zł. 50 gr. 
3 mtr. bostonu na eleganckie ubranie 
męskie w kolorze granatowym lub czar- 
nym w dobrym gat. 4 mtr. na suknię 
damską w różnych deseniach, 10 mtr. 
flanelki czysto białą lub w paseczki na 
bieliznę, 10 mtr. płótna kremowego nada- 
jąca:się na bieliznę wszelkiego rodzaju, 
10 mtr. oksfordu w dobrym gat. w pa- 
seczki lub w krateczki, 10 mtr. ręczniko- 
we w dobrym gat. 

Do powyższych kompletów doliczamy 
3, 50 gr. jako koszta opakowania i opłaty 
pocztowej. ‘ 

Towary powyžsze wysylamy po otrzy- 
maniu listowego zamówienia (płaci się 
przy odbiorze na poczcie) Za” dobroć 
towaru gwarantujemy. 

Adresować prosimy : 

TANIE ŹRÓDŁO 
wł. LEON KRAKOWSKI 

ŁuDŹ 
Skrzynka pocztowa Nr. 547. 

wysyłamy * 

wysyłamy : 

wysyłamy : 

  

       
   

5 ARCYKSIĄ 

OSTRZEŻENIE! 
Pewne firmy w Wilnie rozlewa swoje mało- 

ŚJ wartościowe Ir w užywane butėlki „Patent“ 
ĘCEGO BROWARU W ŻYWCU 

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

simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWO ŻYWIECKIEGO 
16678 na ORYGINALNĄ| ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

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

    
    

   
|OGŁOSZENIAŃ| 
IE do „KURJERA WILEŃSKIEGO" || 

i innych pism najtaniej 
załatwiać za pośrednictwem 

BIURA REKLAMOWEGO 
STEFANA GRABOWSKIEGO. 

й W.WiLNIE, GARBARSKA 1, tel. 82. 

  

  

Płótna i madapolamy 
na bieliznę męską i damską. Ceny nieby- 

wale niskie, oraz towary żyrardowskie 
w wielkim wyborze poleca. B 

659 A. GŁOWIŃSKI—Wileńska 27   
  

OKAZJA! OKAZJA! 
LOKAL urzączeniem SZKOLNEM 

do wynajęcia na godziny. poranne, 
Dowiedzieć się: ul. Orzeszkowej 3, m. 15.     6889 

  

  

  

Od ro 

Stoły, 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20. 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe "kredensy, 

Wykwintne, Mocne, 

NIE D:ROGO, 
ma dogodnych warnnkach 

I NA RATY: 
NADESZŁY NOWOŚCI. 

ku 1843 istnieje 

szał „łóżka it.d. 

6181 

  

  

ko 
6-ciu   
  

Studenci U.S.B. 

udzielają - 

grupami w za 

Warunki b. dogodne. 

| ul. Kwaszelna 23—1. 

repetycyj 
ie 

klas gimn. 

  

Zgłaszać slę:     
    

OTRZYMANO 

  

KONKURS. 
Elektrownia Miejska m. Wilna ogłasza 

konkurs na objęcie wakującej” posady po* 
mocnika buchaltera (uposażenie grupy 1X-a). 

Warunki wymagane od reflektantów: 
|. Ukończenie średniego zakładu nau- 

kowego oraz kursów buchalteryjnych, 
2. Wiek nie przekraczający lat 40, 
3. Praca kilkuletnia w buchalterjach 

Zakładów Przemysłowych i 
4. Referencje instytucyj lub osób zna- 

nych. AS 
Podanie należy składać do dnia 10-go 

pażdziernika b. r. w biurze Elektrowni m. 

štalo ondnlowanie 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 poprzednien 
nadesłaniem (franko) lub za zaliczeniem 
(60 gr. na porto przy zamówieniu dołączyć). 
Skład główny R. Schulz, Poznań, Rybaki 7. 

"OGŁOSZENIE. 
KURSY WIECZOROWE 
jednoroczne Meljoracyjne, Miernicze, Drogowe, 
Żeńskie Techniczno-Kiteślarskie, Nowoczesnej Obróbki 
Metali i spawania acetylenowego oraz Elektrotech- 
niczne o poziomie mistrzowskim uruchomia w dniu 
15.X. 1931 roku Towarzystwo Kursów Technicznych 

w Wilnie, w gmachu Państwowej Szkoły Technicznej 
przy ul. Holenderni 12. Wykłady rozpoczną się 15-go 
października i trwać będą do maja; po ukończeniu 
Kursów i złożeniu egzaminów absolwenci otrzymają 
świadectwa. Nauka odbywa się na Kursach w godzi- 
nach wieczorowych od g. 17 do 21. Oprócz wykładów 
teoretycznych słuchacze odbywają także ćwiczenia 
praktyczne w zakresie swej specjalności. Na Kursy 
Drogowe i Nowoczesnej Obróbki metali przyjmowani 
są kandydaci posiadający praktykę i świadectwa 
o ukończeniu 5 oddziałów szkoły pewszechnej, na 
pozostałe Kursy kandydaci muszą mieć szkołę 
powszechną ukończoną, natomiast praktyka nie jest 
wymagana. Na Kursy Drogowe przyjmowani będą 
także i ci kandydaci, którzy praktyki nie mają, lecz 
ukończyli całkowity kurs szkoły powszechnej, Podania 
o przyjęcie na Kursy przyjmowane będą do dnia 10.X. 
Szczegółowych informacji udziela kancelarja Kursów 
(Wilno, Holendernia 12) w godzinach od 17 do 19. 

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 1890 r. 

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

  

  

  

  

6674 

Rz LS 

stylowe i nowoczesne pierwszorzęd- 

nej jakości w wielkim wyborze polecają MEBLE 
    

B-cia OLKIN "inc ta:. 
Nadeszła dużo, nowości. )—(_ CENY ZNIŽONE.   
   KONGESJONOWANY ELEKTROMONTER 

STANISŁAW PIÓREWICZ 
UL. OFIARNA Ne 4, m. 9,. 

WYKONY WA: instalacje elektryczne 
według wymagań technicznych, oraz 
dzwonki sygnalizacyjne. 

USTAWIA: aparaty radjowe i telefony. 

  

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. Drukarnia „Znicz*, Wilno, ul. Śto Jańska 1, telefon 3-40. 

    

‚ solidne. 

        
    

      

na sezon jesienny i zimowy 
OSTATNIE NOWOŚCI 

materjałów damskich i męskich. 

Sprzedaż według ostatnich TANICH FABRYCZNYCH CEN. 
18 Е Е А Е ЕВ Е ЕБ В В 1 Е Е ВЕ 1 Е К КЕ КАБ [Е 1Е Е Е Е КЕ Е 1Е Е КЕ ЕН Н К Е 2 

Języki obce 
niemiecki, francuski 
włoski (konwersacja). 

Przygotowywanie 
ze wszystkich przedmiot. 

do matury 
i egzaminów 

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

UDZIELAM 
LEKCYJ 

  

'z wszystkich przed- 
miotów do klasy 6-ej 
włącznie, mogę być 
też pomocą w na- 
ukach w roku szkoln. 

'za minimalną cenę, 
Zgłoszenia proszę 
kierować do Admin, 

| „Kurjera Wileńsk.'*' 
; pod Nr. 6334, 

Nauczycielka 

języka. polskiego 
udziela łekcyj w szkołach 
i prywatnie. Pełne kwali- 
fikacje, 12 lat pracy w 
|gimnazjum państwowem. 
Oferty w Administracji 
„Kurjera Wileńsk;* "pod 
"šast polski 6938 

dyplomowana nauczycielka 
(University Colledge Lon- 
don). Po dłuższym poby- 
cie w Londynie wróciła 
i udziela lekcyj ANGIEL- 
SKIEGO w grupach i od- 
dzielnie. Słowackiego 1-10. 

Tel, 8-38. 

Zakład krawiecki damski 

A. Sakowicz 
ul. Zamkowa 18 m. 9 

przyjmuje roboty fanta- 
zyjne i angielskie oraz 
futra i roboty kuśnierskie 

6760-1 

  

  

  

Pracownia Krawiecka 
W. Nagrodzkiego 
Zamkowa 16, m. I 

przyjmuje obstal. z własn. 
i powierzonych materjał., 

mundurki gimnaz. na ob- 

stalunek. Ceny niskie. 
2 6841 

KARO NOZ 

Zakład krawiecki 
° damski с 

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

Pracownia krawiecka 
LonginaKulikowskiego 
ul. Wielka !3, przyjmuje 
zamów. na roboty dam- 
skie oraz futra. Wykon. 

Ceny. dostępne: 
6812 

ROZKŁĄD JAZDY 
autobusów 

Wilno- Grodno- Lida 

  

  

|| Odj. z Wilna do Grodna 
o g. 176) 

z GA za 
п z Wilna do Lidy 
BRA o g. 16(4) 
z Lidy—6.40 rano   6832 

WILNO, 
Wielka 36 
(były lokał G. Molendy) 

ZE A NNEANNNNNNNANZK UNE 

Konsygnacyjny Dom Towarowy Fabryk Włókienniczych 

Z. KAZASK 

Poszukuję 
posady 

w domach rządowych 
lub prywatnych, po- 
siadam dobre świa- 

i dectwa. Łaskawe о- 
„ ferty proszę nadsyłać 
do adm. „Kurj. Wil." 

pod Nr. 6872. 

Mieszkanie 
z 3:ch pokoi z kuchnią 

|i wygodami do wynajęcia 
! ul. Poplawska 29 

MIESZKANIE 
5/pokoiz wygodami, 2 bal: 

kony, l-sze piętto # * 

« do wynajęcia Pańska 4-3. 
i 6969 

; Do wynajęcia SKLEP 
irys WEKA AM. 
O warunkach dowiedzieć 

| OE MI dO 
W Pohulanka 17—38. 

RAGAN: Gdy. ZW pp. 
6971 

| Duży, jasny POKÓJ 

do wynajęcia, 

Eli 
6972 

„POKÓJ do wynajęcia 
można z obiadem albo 
całodziennym utrzyma- 

niem. Przyjmę uczni—nic 
Pomoc francus. na miejscu 
ul. Żeligowskiego 525. 

6970 

lajdogoddiej zakupisz 
opał 

w firmie_ 

J. Kościałkowskiego 
' Wileńska 8.. 6908 

KAŻDEMU 
dam prospekt 

POLITURY 
amerykańskiej, angielskiej 
: i francuskiej. 
Jakób Serboj, Biały Ka: 
mień, poczta, Złoczów, 
ul. Szeroka 9. 6963 

  

  

  

ul. Zawalna 

Okazyjnie sprzedaje się 

Maszyna do. pisania 
bardzo tanio 

Zwierzyniec, ul. Niedźwie- 
dzia 20-b m. 3. 6952 

SZKOŁA TAŃCÓW 
P. BOROWSKIEGO 

ul. Trocka 2. 
Za wyuczenie 4 najmod. 

tańców tylko zł. 10 za ma- 
zura zł. 5. Rozpocz. kursu 

dn. 2.X r.b. o godz. 8 w. 

Zapisy codz. 6965 

DAR LIU 

lepi РОИ оЩ 
gospodyni, 

do každej pracy domowej 
w miešcie lub na wsi przy 
rodzinie lub u samotnych. 
Zgłoszenia do Administr. 

    „K. Wil.* dla M.B. 6916 

'rządcy domu | 

! 

  

  

M Kenigsberg 
Choroby skėrne, 

weneryczne 
i moczopłet: we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8. 
  

Lek. Dentysta Ł. SZMIDT 
LABORATORJUM 

ZĘBÓW SZTUCZNYCH: 
J. NADELMAN 
ul. Wileńska 3. 6955 

Pracownia zohów Sztucznych: 
E. GITEL 

Jagiellońska 8=4. 

Wykonanie solidne. Ceny 
umiarkowane. 69:6 

Akuszerka 

Мга ВЛ 
przyjmuje od 9 r. dc 7 w. 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 46, m. 1. 
W. Zdr. Nr 3093. 

Akuszerka 

arjt LAKNETOWA 

  

  

! prayjmije od 9.467 wiecz. 
ulica Kasztańowa |, m. 5. 

W. Z. P. "Nr. 69. 

  

a Specjalna prac. trumien: 
1. Drzewieckiego 

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

i napisy. 

Wyprzedaż 
z*powodu likwidacji 

pomników 
Kii ÓKAFCH L bełondir$ch 

'po cenach niżej wartości 
produkcji znanej firmy 

D. Pawłowskiego 
1 12 egz. od; 1898 raku 
przy ulicy Połockiej 26 

w Wilnie. 6836 

  

  

Luksusowe 

‹5 р. mieszkanie 
ze wszelkiemi wygodami 

do wynajęcia 
przy ul. Mostowej 9. 

Oglądać od godz. 16—18. 
6953 

  

Do pracowni 
sukien i okryć damskich 

poszukiwana 
jamo krawcowa 
z długoletnią praktyką: 
kroju i szycia. Oferty do 
Administracji „Kurj. W.* 
pod „Sila pierwszorzędna“ 

samo- 

  

Sklep materjałów piśmien. 
„ELEONORA 
ul. Ś-t5 Jąńska I 

Poleca; zeszyty, bruljony” 
stalówki, ołówki i t. d. 

6822 

  

Wytwornetowarzystwopo- 

znaje autemobilizm tylko 
na kursach эна ГОа 
Jagiellonska 3/5, tel. 18-46- 
Samochody, motocykle, 

warsztaty. 

PIANINO 
do wynajęcia 

Wiłkomierska 3— 20. 

PIANINO 
do sprzedania 
Jagiellońska 3—27 

NOWOOTWORZONA 
POLSKA 

przy ul. Wielkiej 29 

Poleca: codz. świeże 

mleko, masło, sery, jaja, 

mleko zsiadłe, wędliny, 
i inne chłodne zakąski, 

napoje chłodzące.oraz 

obiady domowe 
smaczne i zdrowe 

od 70 gr. 

    

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz.


