
Rok Vili. Kr. 224 (2166). 

  

Naieżność pocztowa opłaco ia vyczaitem 

imo, Wtorek 29 Września i931 r. Cena 20 rroszy. 

  

KU RJE 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

    

  REDAKCJA i ADMINISTRACJA : 
Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od godz. 1 — 3 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane : 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 zł, CENA OGŁOSZEŃ: 

za mm. jednoszp., ogłoszenia mieszkaniowe—30 gr. za wyraz. 

  

Zjazd „Towarzystwa Jedności 
Litewsko-Łotewskiej' w Kownie. 

zakoń- 

8-my 

W dniu 7 września 1931 r. 

czył swe obrady w Kownie 

z kongres „Towarzystwa 

Litewsko-Łotewskiej*. Li- 

„Lietuvos Ai- 

z rzędu 

Jedności 

tewska półurzędówka 

das* (Nr. 202) podaje uchwały tego 

zjazdu. Zasługują one zewszechmiar 

na uwagę. Przedewszystkiem uchwa- 

przyjęte jednomyślnie 

  

  

ły polityczne, 

przez kongres. 

Zgodnie z temi uchwałami człon- 

kowie nazwanego wyżej .,T-wa Jed- 

narodów zobowiązali się ności obu 

do szerzenia propagandy  następują- 

cych tez: 1) polityczno-gospodarczego 

zbliżenia trzech państw nadbałtyckich; 

zawierania 

  

w szczególności myśli 

traktatów z 

uzgodnieniu 

innemi państwami po 

uprzednio stanowiska 

rządów trzech państw na brzmienie 

projektu takich umów; 2) doniosłości 

sprawy wileńskiej dla Litwy i wszy- 

stkich trzech bałtyckich; 

konieczności załatwienia jej w myśl 

niebezpieczeństwa, 

państw 

żądań litewskich: 

płynącego z obecnego stanu tej sprawy 

dla państw bałtyckich i kwestji ich 

zbliżenia i współpracy. 

Kongres wreszcie uchwalił jednv- 

głośnie formułę demonstracyjną, któ- 

ra wyraża nadzieję, że ..historyczno- 

polityczne prawa państwa litewskie- 

go dos starej, sławnej stolicy będą w 

krótkim czasie w zupełności przywró- 

cone“. 

Na kongresie wystąpił jeden z asów 

litewskiego „Związku Odzyskania 

Wilna profesor matematyki na uni- 

wersytecie w Kownie, Żemajtis, z re- 

feratem, w którym twierdził, że Wi- 

leńszczyzna stanowi dla Polski prze- 

dewszystkiem teren wypadowy w jej 

zamiarach, skierowanych 

przeciw Litwie i Łotwie równocześ- 

nie. Wobec ciasnoty korytarza gdań- 

skiego — wywodził profesor Żemaj- 

tis — Polska dąży do zagarnięcia po- 

społu litewskiej Kłajpedy i łotewskiej 

Istnieje więc, zdaniem mów- 

„Drang nach Norden*, z 

wrogich 

Libawy. 

cy, polski 

którym się liczyć 

żone przez te dążności państv 

wa i Łotwa, Referat powyższy 

wił punkt kulminacyjny w obradach 

politycznych zjazdu. 

"Tyle co do strony faktycznej kon- 

gresu. 

Gdy chodzi o pierwszą grupę u- 

chwał politycznych, dotyczącą współ- 

pracy trzech republik bałtyckich, to 

postanowieniu temu możemy jedynie 

przyklasnąć. W szczególności zawie- 

ranie traktatów z postronnemi pań- 

stwami po uprzedniem porozumieniu 

muszą oba zagro- 

ra: Lit- 

  

trzech zainteresowanych republik nad 

Bałtykiem byłoby dobrym środkiem, 

realizującym współpracę polityczną 
tych państw i może tylko zasługiwać 
na poparcie wszystkich  milujących 

pokój i posiadających przyjacielskie 

uczucia dla wyzwolonych z pod jarz- 

ma rosyjskiego narodów bałtyckich. 

W uroszczeniach litewskich do 
Wilna jedno z najpoważniejszych tru- 

dności porozumiewania się stanowi 

ujmowanie problematu przez Litwi- 

nów ze stanowiska bardzo ciasno su- 

bjektywnego. Byłoby przeto nader po- 

dyby praktyczne konsek- 

litewskiego w 

żytecznem, g 

wencje stanowiska 

sprawie wileńskiej poddawane zosta- 

wały w każdym kolejnym wypadku 
Praktyki życia dyskusji przedstawicie- 
li trzech państw bałtyckich. Zanim 

Litwa trwa w absolutnej negacji, gdy 
idzie o tę sprawę — łatwo jest obsta- 
yać przy przyjętych założeniach. Gdy 

jednak przesłanki te zetkną się z ko: 

niecznościami życiowemi trzech two- 
rów państwowych Nadbałtyki — wy- 

padnie przystąpić natychmiast do ich 

rewizji, jako zbyt mało realnych. 

  

Przedstawiciel Łotyszów na kon- 

gresie w Kownie inż. Paegle trafnie 

uchwycił powyższy problem, narazie 

natury raczej psychologicznej, niż po- 

litycznej i podkreślił jako błąd, uchy- 

lanie się dotychczasowe Litwy od kon- 

ferencyj bałtyckich, w których ucze- 

stniczyła Polska; błąd z tej racji, — 

według inż. Paegle, — że Litwini nie 

mieli dotąd spojrzenia na 

sprawę wileńską inaczej, jak na „da- 

Litwy, podczas gdy 

    

  

możności 

mową sprawę 

  

twerzy ona, w swej istocie, część 

większego zagadnienia _ północno- 

wschodniej Europy. 

Druga grupa uchwał politycznych 

zobowiązuje członków  stowarzysze- 

nia, które obradowało w Kownie, do 

propagowania w opinji trzech państw 

zapatrywania 

  

bałtyckich litewskiego 

na sprawę wileńską. 

Trudno nie dostrzec, że uchwała 

powyższa mieści sprzeczność logiczną 

w zestawieniu z pierwszą, wyżej omó- 

ścią przyjętych przez kon-   wioną czę: 

gres wniosków politycznych. 

Uznać jednak należy, iż ta część 

uchwał zjazdu stanowi walne zwycię- 

stwo Litwinów. Prasa kowieńska wy- 

niekłamaną 

  

raża, zupełnie słusznie, 

radość z tego powodu. 

Dotychezas, widocznych 

skłonności w kierunku filolitewskim, 

y do „T-wa Jedności* Łoty- 

azywali pewną rezerwę w an- 

gażowaniu się litewskich 

tez polityki międzynarodowej. 

mimo 

  

  

po stronie 

Obecnie widzimy w tem wyraźną 

zmianę 

wała kongresu. 

Najbardziej interesującem byłoby 

zgłębienie przyczyn, które doprowa- 

dziły do tej demonstracji, czyli do 

zmiany taktyki. W kołach Łoty- 

szów otrząśnięto się bowiem podczas 

pobytu w Kownie z wszelkich skru- 

pułów wobec Polski i zsolidaryzowa- 

jak dowodzi powyższa uch- 

no z Litwinami bez zastrzeżeń. 

Zaistniały najwidoczniej przyczy- 

ny, które pozwoliły odłamowi litwino- 

filów łotewskich na powyższy krok. 

Jedną z tych przyczyn jest, jak się 

zdaje, wzmocnienie wewnętrzne Lit- 

wy. Kryzys ogólno-gospodarczy  sła- 

biej dotknął ten kraj, dzięki jego jed- 

nostronnej budowie - ekonomiczno- 

społecznej i w ten sposób wzmocnił 

pośrednio, w zestawieniu z położeniem 

sąsiadów. 

Zawarty niedawno traktat handlo- 

wy litewsko-łotewski stanowiłby ra- 

czej zwycięstwo gospodarcze Litwy, 

niż Łotwy i wskazywał na większą 

niż dotychczas ustępliwość Rygi w po: 

lityce gospodarczej wobec Kowna. 

Oprócz względnej pomyślności e- 

konomicznej, rząd obecny Litwy wy- 

kazuje i dużą odporność polityczną. 

Ujawnia się ona i w nieustępliwem 

stanowisku rządu względem wszyst- 

kich przeciwników: w konflikcie z 

Watykanem, w tarciach wewnetrz- 
nych z opozycją i t. p. 

Ostatnio prawdzie tej dała wyraz 

niedwuznaczny kapitulacja uchodź- 
ców politycznych, przedewszystkiem 
socjalnych demokratów, i zamierzany 

powrót ich do kraju, który stanie się 
prawdziwą podróżą do Canossy. 

Rozprawiono się też ostatecznie z 
opozycją w łonie samego rządzącego 

  

stronnictwa. Zlikwidowano  „vołde- 

marasowców *; rozbito w czasie wio- 

sennego zjazdu „Narodowców* prze- 

ciwrządową opozycję sekretarza Ła- 

penasa i jego grupy; utrzymano w 

rządzie ministra Jana Aleksę, dziel- 

nego fachowca i organizatora rolnic- 

twa, który był już na rozdrożu, g0- 

tów zupełnie do utworzenia frondy 

it. p. 

Oto jedna strona sprawy. Drugiej 

należałoby poszukać w prz mach 

  

-zewnętrzno-politycznych. odbijających 

jak i się na życiu, zarówno Litwy, 

Łotwy. 

Da się je krótko ująć, 

żoną solidarną współpracę Moskw 
jako wzmo- 

i 

  

Berlina nad Niemnem i Dźwiną. 

Szczególnie Moskwy w Kownie. a 

Berlina w Rydze. 

Kłajpeda stanówi punkt bolący 

stosunków litewsko-niemieckich. Dru- 

gim takim punktem. mniej widocz- 

nym nazewnątrz, jest stan opiakany 

potrzeb kulturalnych mniejszości nie- 

mieckiej w Wielkiej Litwie (Kowień- 

szczyźnie). Sprawy te jątrzą ostatnio 

coraz bardziej bezpośrednie stosunki 
  

Kowna z Berlinem. 

To też oddziaływania Niemiec na 

Litwę idą w ostatnich czasach raczej 

via Moskwa. Tranzyt sowieckiego 

drzewa daje pokaźny zysk kolejom li- 

tewskim, a wyczuwalny zarobek prze- 

mysłowi drzewnemu Kłajpedy. 

Ostatnio nastąpiło interesujące po- 

pogłę- 

misji 

rozumienie litewsko-sowieckie, 

biające prawa dyplomatyczne 

sowieckiej w Kownie 
   

Notujemy również wyjazd delega- 

cji kłajpedzkiego świata gospodarcze- 

go do ZSSR i inne objawy przyjaznej 

współpracy litewsko-moskiewskiej. 

Skądinąd wpływ i ciążenie Nie- 

miec nad Łotwą akcentuje się coraz 

źniej. Kapitały niemieckie zaan- 

$ażowane są, więcej niż jakiegokol- 

wiek innego kraju, w przemyśle i han- 

znaczenie polityczne 

w 

  

dlu łotewskim; 

miejscowego elementu niemieckiego 

w Łotwie wraca powoli, acz w innej 

postaci, do roli przedwojennej, 

Dawniej szło ono od latyfundjów, 

dziś płynie od mieszczaństwa. 

Obie powyższe kategorje wpły- 

wów, działając w jednym kierunku, 

odrywają społeczeństwo łotewskie od 
współpracy z Polską, a kierują je na 
drogi, tak czy inaczej, wrogie” Polsce 
i idei współpracy Polski z niepodieg- 
łemi republikami Nadbałtyki. 

Oto, jak się zdaje, ważniejsze, bar- 

dziej uchwytne przyczyny faktu, о)- 

serwowanego na kongresie kowień- 

skim. Jest on objawem rzeczy donio- 

wobec których 
nie możemy pozostawać w obojętno- 

ści. AG. 
EO TSRS S 

Na pogrzeb Ś. p. Al. Skrzyń- 
skiego. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 
Szef as dyplomatycznego 

Min. Spr. Zagran. p. Romer wyjeżdża 
do Zagórzan, gdzie weźmie udz ał w 
pogrzebie ś. p. Aleksandra Skrzyńskie- 
go w charakterze oficjalnego przed- 
stawiciela Min. Spr. Zagran. 

słych; przeobrażeń, 

  

Pierwsze plenarne posiedze- 
nie N. K. S. B. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Wczoraj odbyło się pierwsze ple- 
narne posiedzenie Naczelnego Komite- 
tu do Spraw Bezrobocia pod przewod 
nietwem prezesa Komitetu p. Klarne- 
ra, na którem obecnych było kilku- 
dziesięciu przedstawicieli świata pra- 
codawców i pracobiorców. Omówiono 
szczegółowo plan pracy Komitetu i 
przyjęto regulamin. Wreszcie wyło- 
niony został Komitet Wykonawezy. 

Skarga obrońców b. więźniów 
brzeskich 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Obrońcy b. więźniów  brzeskich 
zgłosili do Sądu Okręgowego w War- 
szawie skargę, dotyczącą właściwości 
sądu, gdyż, jak twierdzą, niema pod- 
stawy do tego, aby proces toczył się 
przed Sądem Okręgowym w Warsza- 
wie. Akt oskarżenia nie podaje bo- 
wiem miejsca, w którem były popeł- 
nione przez oskarżonych inkrymino- 
wane im czyny. Sąd Okręgowy na po- 
siedzeniu tajnem gospodarczem skar- 
gę obrońców odrzucił. 
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Ujęcie sprawców zabójstwa 
Ś. p. T. Hołówki. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Donoszą ze Lwowa, że w końcu ub. tyg. policja polityczna przepro- 
wadziła tam w związku z dalszem dochodzeniem w sprawie morderstwa 
truskawieckiego szereg aresztowań. Wśród aresztowanych znajdują się 
trzej sprawcy zamachu na Ś. p. Tadeusza Hołówkę i jednocześnie dowód- 
ca bojówki nacjonalistycznej ukraińskiej, którego nazwisko, ze względu 

„na dalsze dochodzenie, trzymane jest narazie w tajemnicy. Ponadto 
wśród aresztowanych ostatnio przez policję lwowską znajduje się szereg 
terórystów ukraińskich, zamieszanych w napady pod Truskawcem i Prze- 
myślem. 

Zapowiedź exposć p. premiera Prystora. 
(Tel. od własn. koresp. z Warsz.) 

Dowiadujemy się, że na pierwszem 

posiedzeniu płenarnem Sejmu w nad- 

chodzący czwartek p. premjer Prystor 

wygłosi ekspose o sytuacji państwa. 

Należy przypuszczać, że w ekspose 

oświetlenie wszystkie 

    

tem znajdą 

dziedziny życia państwowego ze 

gólnem uwzględnieniem ostatniej sy- 

tuacji finansowej i poczynań rządu 

w tym kierunku. 

cZze- 

Porządek dzienny pierwszego plenum Sejmu. 
(Tel. od własn. koresp. z 

Na porządku dziennym pierwsze- 
go płenarnego posiedzenia Sejmu, 

które odbędzie się w nadchodzący 
czwartek o godz. 4 po poł. znajduje się 

Warszawy). 

wieemarsz. 
pierwsze 

wnie- 

oprócz wyboru dwóch 
Sejmu o czem donosiliśmy, 
czytanie 19 projektów ustaw, 
sionych przez rząd. 

  

(Tel. od własn. koresp, z 

Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

Raorganizacja urzędów i Ka- 
misyj ziemskich. 

Warszaw: ). 
Min. Reform Rolnych zgłosiło da 

Sejmu projekt, nówelizujący ustawę 
o organizacji urzędów i komisyj ziem- 
skich. Projekt dąży do podpor: 
wania urzędów ziemskich poszczeg: 
nym wojewodom. 

Zniesienie Sądu Okręgowego 
w Białej Podiaskiej. 

(Teł. od własn. koresp. z Warszawy). 
Ze względów  oszczędnościowych 

zostanie zniesiony Sąd Okręgowy w 
Białej Podlaskiej. 

L. 0. P. P. najpotężniejszą 
organizacją. 

HELSINKI. (Pat) Kapitan Par- 
viainen, kierownik fińskiej organiza- 
cji obrony przeciwgazowej, badał о- 
statnio odnośne systemy i mełody or- 
ganizacyjne w szeregu państw euru- 
pejskieh. Po powrocie kpt. Parviainen 
udzielił prasie wywiadu, w którym z 
nacikiem stwierdza, iż LOPP w Pol- 
sce uważana być musi za najpotęż- 
niejszą organizację tego rodzaju w 
Europie, gdyż analogiczne organiza- 
cje w innych krajach nie mogą wyka- 
zać rezultatów, któreby dały się po- 
równać z wynikami, jakie dotychczas 
osiągnęła LOPP. 

  

   

    

  

   
- 

  

LAVAL I BRIAND W BERLINIE. 
Przyjazd ministrów francuskich. Owacje członków 

Ligi Pokeiu. 
Niebieski „Lux* zajechał na dwo- 

rzec Friedrichstrasse o godzinie 9 m. 
40. Wysiadających ministrów fran- 
cuskich powitali krótko kanclerz Bru- 
nieg, "miniter  Curtius, Człęnkowie 
niemieckiej Ligi Pokoju i Praw Czło- 
wieka, zebrani przed dworcem za pod 
wójnym kordonem policyjnym, zg0- 
towali wraz z grupą widzów żywą о- 
waeję francuskim mężom stawa w 
chwili ich odjazdu do hoteli. Wznoszo 
no okrzyki: ech żyje Briand“, 
„Niech żyje pokój”. 

  

Samochody gości franeuskich prze 
jechały następnie do hotelu „Adłon* 

pod ochroną samochodów pogotowia 
pelicyjnego i oddziałów policji kon- 
nej przez prawie puste ulice. Jezdnie 
adgrodzene były od chodników sznu- 
nami. i kordonem pelicji. на 

Przed hotelem „Adion* zebrał się 
po przyjeździe ministrów tłum, złoże 
ny z około tysiąca ludzi. Z poza szpa- 
lerów policyjnych przez długi czas 
żywo witano Brianda i Lavala, wzne 
sząc okrzyki w języku franeuskim i 
niemieckim: „Niech żyje pokój*, 
„Niech żyje Briand“, „W ojna wojnie 

it. d. 

  

Na dworcu centralnym. 
BERLIN, 28 9. (Pat). Wskutek przyjazdu 

francuskich mężów stanu, cały ruch na dwor 
cu centralnym Friedrichstrasse uległ zmia- 
nie. Dworzec otoczony kilkoma rzędami kor- 
donów policyjnych, komunikację kolei pod- 
miejskiej i miejskiej przerzucono z torów po 
łudniowych na północne, które odgrodzono 
od reszty dworca łańcuchem pustych wago- 
nów pulmaneowskich z zasuniętemi firanka- 
mi, Cały ruch przyjezdny skierowano na 
wschodni dworzec Śląski. Od rana zatrzymy- 

wały się na dworcu centralnym tylko dale- 
kobieżne pociągi. Perony przy torze południo 
Wym, zarezerwowane na expres niebieski 
„Lux“, którym przybyli ministrowie fran- 
cuscy, przeznaczone zostały wyłącznie dla 

  

przedstawicieli niemieckich władz. Dopiero 
drugi peron, oddzielony od tamtego dwoma 
torzmi kołejowemi, zarezcrwowano dła pra- 
sy, operatorów kinowych i fotografów, za0- 
patrzonych w specjalne karty wstępu. Wszy- 
stkie przejścia między peronami i dworco- 
wemi sałami reprezentacyjnemi, oddzielono 
ketarami i gęsto obstawiono polieją, która 
pełniła równi użbę na peronach. 

Około godz. na pierwszym peronie 
ukazał się kanclerz Bruning i minister spraw 
Zagranicznych Curtius, sze! protekułu dyplo 
matycznego Tatenbach oraz szereg wyższych 

urzędników Auswartiges Amt z sekretarzem 
stanu Bulowem na czele, oraz członkowie 
ambasady francuskiej. 

   

    

    

  

Rozmowy nad sprawami politycznemi. 
BERLIN. 28.IX. Pat.) W-g infor. 

macyj prasy, niedzielne rozmowy mi- 
nistrów francuskich i niemieckich nie 
ograniczały się wyłącznie do wyzna- 
czenia komisji gospodrczej oraz pod- 
komisyj. Obradowano podobno rów- 
nież nad zagadnieniami natury poli- 
tycznej. Poruszona miała być między 
innemi sprawa wizyty premjera fran- 
cuskiego u Hindenburga, kwestje re- 

paracyjne oraz ewentualne przedłuże- 
nie terminu niespłacania długów wo- 
jennych. Miała być omawiana również 
kwestja udzielenia Niemcom  kredy- 
tów oraz sprawa zamiany kredytu 
krótkoterminowego na długotermino- 
wy. W-g informacyj niektórych dzien- 
ników, okazało się, że wobec niezwykle 
krótkiego czasu omówienie tych kwe- 
styj było niemożliwe. 

Francusko-niemiecki przemysłowy komitet doradczy. 

BERLIN, 28.IX. (Pat.) We wczo- 
rajszych rozmowach między ministra- 
mi francuskimi j niemieckimi rozpa- 

, trzono przedewszystkiem sprawy czte- 
rech gałęzi przemysłu, a mianowicie 
węglowego, żelaznego, elektrycznego i 
chemicznego. Rezultatem rozmów, we- 

dług komunikatu półurzędowego, jest 
zasadnicza zgoda na utworzenie fran- 
cusko-niemieckiego komitetu dorad- 

czego przedstawicieli przemysłu. Kaž- 
da strona wysyła do komitetu 6 do 8 
reprezentantów, zarówno ze strony 

pracowadwców, jak i pracobiorców. 
Zadaniem komitetu jest wynajdywanie 
środków i dróg, umożliwiających po- 
lepszenie stosunków gospodarczych 

pomiędzy obu państwami. Dziś odby- 
wają się w dalszym ciągu rozmowy. 

Wizyta u Hindenburga. 

BERLIN. 28.1X. (Pat) Premjer 
francuski Laval i minister Briand zło- 
żyli w poniedziałek rano wizytę pre- 
zydentowi Rzeszy  Hindenburgowi, 

który przyjął gości francuskich w 
swym gabinecie pracy. Wizyta trwała 
około 20 minut. 

Norwegja i Szwecja zawieszają wypłaty 
w złocie. 

OSLO, 28 9. (Pat). Rada ministrów 
postanowiła zawiesić tymezasowo 0- 
bowiązek wymiany przez Bank Nor- 
weski banknotów na złoto i zakazać 
wywozu złota. 

STOKHOLM, 28 9. (Pat). Riks- 
bank podniósł stopę dyskontową z 

6 do 8 proe. Rząd zniósł na okres do 
dnia 30 listopada parytet złota i wy- 
dał zakaz wywozu złota zagranicę. Te 
ostatnie zarządzenie nie dotyczy zło- 
ta, stanowiącego własność Riksban- 
ku i narodowych banków zagranicz- 
nych. 

Briand na grobie Stresemanna 

BERLIN. 28.IX. (Pat) W czasie, 
gdy premjer Laval przyjmowal przed- 
stawicielį prasy w gmachu ambasady 
francukiej, minister Spraw Zagranicz- 
nych Briand, w towarzystwie ambasa - 
dora. francuskiego Ponceta i _ szefa 
protokółu dyplomatycznego Tatenba- 
cha udał się samochodem na cmentarz 
gdzie znajduje się grób Stresemanna. 
Ambasador francuski Poncet złożył 
ną sarkofagu wielki wieniec białych 
chryzantem, przewiązany wstęgą nie- 
biesko-biało-czerwoną oraz bukiet 
czerwonych goździków. Następnie 
Briand wstąpił na stopień grobowca, 
gdzie zatrzymał się kilka chwil w sku- 
pieniu, poczem opuścił cmentarz. 

Zkolei premjer Laval złożył wizytę 
kanelerzowi Rzeszy Briiningowi i mi- 
nistrowi Spraw Zagranicznych Curtiu- 
sowi. Minster Curtius wydał śniadan 
na cześć francuskieh mężów stanu. 

Głosy prasy francuskiej. 
PARYŻ. (Pat.) Cała pra 

mieszcza obszerne sprawozdani 
pierwszego dnia pobytu w Berlinie prem 
Lavala i ministra Brianda. W. większ 
dzienników panuje nastr pogodny. 

Dziennik „Le Journal" uważa, że w Ber- 
linie wytworzona została atmosfera sz: 
ści i dobrej woli. Organy lewicowe idą o 
wiście dalej w wyrażaniu swego zadowole 
Ograniczony ściśle do zagadnień gospo 
czych program, z którym ministrowie @ 
cuscy przybyli do Berlina, nie był spec 
nie stworzony do wyrobienia wyjątkow 
nastroju — pisze „Ere Neuvelle* — jednak 
entuzjazm wybuchł niemal żywiołowe, jeżełi 
wierzyć prasie berlińskiej. Dowodzi to. że 
niemiecka opinja publiczna zrozumiała i od- 

  

    

  

    

   
    

   

  

   
    

  

    

  

   
czuła, iż przedstawiciele Francji przybyli 
przedewszysikiem w zamiarze pracowania   

nad zbliż 
wołała wśród wielu Niemców oczywisty 
tuzjazm. 

Dziennik „La Republique*, organ lewi- 
cowy stronnictwa radykalno-socja "cznego, 

gorący rzecznik od chwili swego powstania 
zbliżenia francusko-niemieckiego, nie ta 
swego zachwytu. 

W odpowiedzi na zachwyt prasy lewico 
wej dzienniki prawicowe mają pewne za- 

strzeženia co do szczerości entuzjazmu, wy 
wołanego przybyciem do Berlina ministrów 

iem obu krajów. Myśl o tem w 
en- 

  

       

   

    

    
  

francuskich. Nie wszystkie jednak dzienniki 
prawicowe podzielają ten sceptycyzm. Jako 

ład służyć może artykuł dziennika     

  

venir*, który pisze: Panowie Laval 
Briand mieli rację, iż zaryzykowali w; 
do Berlina, bo sądząc z r 
rajszego wi i 

      

    

   

  

Zagadkowa podróż. 

KOWNO. ,28.IX. (Pat.) Poseł nie- 
miecki w Kownie Morath wyjechał do 
Moskwy. W Kownie kursują pogłoski, 
że wyjazd posła niemieckiego do Ro- 
sji pozostaje w związku z polityką 
zbliżenia niemiecko-rosyjsko-litew - 
skiego. 

  

  

Kto wygrał? 
WARSZAWA (Pat.) 28 b. m. w ia 

dniu ciągnienia 5 klasy 23 Loterji Par 
stwowej główniejsze wygrane padły na 
nast. num.: 

Po 5 tysięcy zł. 34.824, 45.569, 
96.677, 158.006 i 187.022, po 3 tvs. 
zł. — 28.001. 33.636, 55.313, 120.226 
i 124.130.



    

Podłoże kryzysu tinansowego 
w Anglji | 

Od I sierpnia r. b. Anglja otrzy. 
mali 130 miljonów funtów szterlin- 
gów, przeprowadziła zasadniczą reor- 
ganizację rządu oraz zastosowała 
zmiany w budżecie zarówno po stro- 
nie dochodów, jak i wydatków. Za- 
rządzenia te miały na celu dwie rze- 
czy: zrównoważenie budżetu i utrzy= 
manie waluty. Tymczasem. pomimo 
wszystkich wysiłków, okupienych dro 
go przez niektórych ministrów z Mae 
Donaldem na czełe. pomimo ener ;i02- 

nej akcji oszezędnościowej, w której 
wyniku padła nawet plama chwilo- 
wego nieposłuszeństwa na sztandar 
marynarki brytyjskiej, sytuacja nie 
została opanowana. 
. Sobotnia giełda w Londynie zosta- 
ła załana podażą całych pakietów ak- 
cyj. na które brakło nabywców; kutr- 
sy państwowych papierów spadły nie 
zwykle silnie, funt szterling stracił 
12.03 */, punktów w stosunku do gul- 
dena holenderskiego, a więc waluty 
kraju, który sam znajduje się w ogniu 
kryzysu. 

I nie dziwnego. Okazało się bo- 
wiem. że od połowy lipca r. b. wycofa 
no z Londynu ponad 200 miljonów f. 
szterl.. przyczem w ostatni piątek i so- 
botę rano cofnięte konta zagraniczne 
przekroczyły kwotę 22 miljonów f. 
szterł. Na przeciwdziałanie owej fali 
odpływu szło złoto i dewizy Banku 
Angielskiego, poszła również poważ- 
na część uzyskanych kredytów fran- 
cusko - amerykańskich. Jednakowoż 
przeciwdziałanie okazało się zbyt sła- 
bem i w tej chwili zapas złota wynosi 
tylko 130 milj. £., t. j. akurat tyle, na 
le opiewały ostatnie pożyczki w cią- 
gu niecałych dwóch miesięcy. 

To były wystarczające powody, 
naskutek których zawieszone zostało 
o godzinie 12-ej w nocy z 20 na 21 
września stosowanie postanowień us- 
tawy o parytecie złota, oraz w tymże 
dniu uchwałono ustawę, upoważniają- 
cą Bank Angielski do wstrzymania 
wypłat w złocie, równocześnie zaś sto 
pa dyskontowa zostąła podwyższona 
z 4 i pół na 6 proc., a giełda została 
zamknięta na dzień czy kilka dni i 
zaprowadzone t. zw. ferje bankowe, 

Zarządzenia te niewątpliwie przy- 
czynią się do ograniczenia zakupu wa 
lut obcych, a tem samem spowodują 
zahamowanie odpływu złota. Druga 
strona tego medalu jest wszakże bar- 
dziej ciemna. W tej chwili bowiem 
kurs funta zależeć będzie niemal wy- 
łącznie od zaufania, okazanego przez 
zagranicę, gdzie przecież spekulacja 
nie zawaha się podkładać ekspłodują- 
cych min gwoli egoistycznym, choć 
królkowzrocznym interesom. 

Ciężkie dni Anglji dają sposobność 
do podziwiania potężnej zwartości 
kulturalnego społeczeństwa. Śnów- 
den. Lloyd George i Henderson już 
wypowiedzieli swą opinję, wyrażając 

przekonanie. że trudności zostaną o- 
panowane i że społeczeństwo swem 

waniem dopomoże, aby uni- 
ewentualne zamachy na wału 
dową, że nie poda się panice i 

by konieczne zarządzenia 
być tylko przejściowe. Z su. 

kursem pośpieszyła cała prasa angie!- 
ska, to też opinja publiczna otrzyma- 
ła maksimum możliwych środków us- 
pakajających. 

Bodajże silniej objawiło się zde 
nerwowaniu w Niemczech, w Austrji. 
posiadającej walutę, opartą na funcie 
a także w Gdańsku, który pierwszy 

          

   
   

    

       

uciekł od funta, pizerzuta jąc SIĘ na 
- złoto. 

W dwóch państwach. posiadają - 
cych bogate zapasy złota, toczą się ©- 
nergiczne narady. We Francji zysku- 
je prawo obywatelstwa opinja, iż so- 
lidarność Francji z Anglją zda obec- 
nie egzamin, nietylko ze względu na 
konieczność "obrony zagrożonych 

- wspólnych interesów gospodarczych. 
Federal Reserve Bank pracuje nad 
skoństruowaniem planu wspólnej ak- 
cji w kierunku ratowania funta, po- 
mimo że fakt załamania ię angielskiej 
waluty nie jest dla Ameryki gospo- 
darczo tak groźny, jak dla innych 
państw, ponieważ niemal wszystkie 
tranzakcje z Anglją były dokonywane 
w dolarach. 

Tak czy inaczej, nie przypuścić, a- 
by obaj bankierzy świata zapomnieli, 
iż nadmiar złota, w chwili braku tego 
szlachetnego kruszcu u wielkich są- 
siadów, nie jest bynajmniej długo- 
trwałem szczęściem. Zarówno położe- 
nie wewnątrz Anglji, jak i opinja, ja- 
ka kształtuje się zagranicą, każą 
mniemać, że bieżący kryzys waluty 
zostanie opanowany.  Niebezpieczeń- 
stwem grozi jeszcze ewentualna ucie- 
czka do eksperymentu inflacji, w któ- 
rym to kierunku żeglują niektórzy fi- 
nansiści. Ale można wierzyć, że bud- 
żet zrównoważony, zahamowanie od- 
pływu złota, pomoc przyjaciół i opa- 
nowanie społeczeństwa angielskiego 
pokonają obecne trudności walutowe. 

Lecz co dalej? Przyczyn wywołu- 
jących pesymizm, co do późniejszego 
rozwoju wypadków, jest wiele. Prze- 
dewszystkiem ujemny bilans płatni- 
czy, następnie fakt, że obecne oszczę- 
dności nie wystarczą w roku przysz- 
łym, o ile nie „nastąpi zmniejszenie bez 

robocia, co znowuż wymagałoby po- 
większenia produkcji. A jakże produ- 
kować, gdy ma się do czynienia z co- 
raz słabszymi odbiorcami i z coraz 
silniejszymi konkurentami. 

Głównem zagadnieniem chwili jest 
kwestja funta, natomiast zasadnicza 
sprawa polega na tem, czy, jak pręd- 
ko i w jaki sposób uda się przeorgani- 
zować całe społeczeństwo i całe pań- 
stwo angielskie na niższą stopę ży: 
ciową. Niewątpliwie pociągnie to za 
sobą i konsekwencje polityczne. Na- 
stępują one jednak już i teraz w obli- 
czu istniejących trudności. Któż bo- 
wiem może z pewnością twierdzić, że 
obecna sytuacja w Anglji nie ułatwiła 
niektórych poczynań na Dalekim 
Wschodzie, gdzie bez . stanu wojny 
grzmią armaty i toczą: się bitwy. 

Na bieżący angielski kryzys wa- 
lutowy można patrzeć bez zbytniego 
pesymizmu, na dalszą metę jednak... 
czas pracuje przeciw Wielkiej Bry- 

tanji. TER. 
BEEETLSTIDA T PET SSE 

Komitet Ratowania Bazyliki 
Wileńskiej podaje do wiado- 

mości, 
Że fiary na Bazylikę oprócz Komune 

Kasy Oszczędności w Wilnie i Wileń: 
Prywatnego Banku Handlowego, przyjmują 
również Bank Związku Spółek "Zarobkowych, 
oraz Bank Towarzystw Spółdzielczych w 
Wilnie. 
GEBERSWRE TOW ON ERRENEZ WOZEK 

Dr. med. L., Łukowski 
(chor. dzieci) przyjechał 

Zawalna 2. Tel. 592. 
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ZDJĘCIA AMATORSKIE z PARYŻA 

Jak zostałam zaangażowana do Opera - Comique. 

ilka pracowitych dni i po- 
ny zapominać o tej afe- 

Minęło 
woli zaczę 
rze z operą. 

Jednego wieczora poszłam na kon- 

   

    

   

  

cert S. M. I. na którym śpiewała Pani 

Croiza, chcąc „usły szeć w jej wykona- 
niu kilka i między innemi „La 

Flńte enchantóe'* Ravela. Po skończo- 
nym koncercie poszłam do Foyer ar- 
tystów przywitać się z nią i powinszo- 
wać zasłużonego sukcesu, i spotkałam 
tam oprócz wielu ludzi, znanych mi 

tylko z nazwiska i z widzenia. Nadję 
Boulanger i pana Mangeot. 

Pani Croiza przedstawiła mnie 
wielu osobom, a wreszcie zapytała, 
czy nie mam z sobą nut. 

— Ne, naturalnie, że nie mam. 
- To może w Ecole Normale jest 

+ Pouppóe chėrie“ ? Musi nam ją 

pani zaśpiewać. 

Na miłość boską! Teraz? Po koa- 

cercie? Źle ubrana, w wełnianej su- 

kience. z rozfryzowanemi włosami, 
w zabłoconych bucikach? (Deszcz lał 
przez cały dzień niemiłosiernie). 

Może nie będzie nut? 
Ach, co za szczęście! Mangcot 

«wraca i mówi, że nie może nut zna- 

leźć. 
— To zaśpiewa nam pani bez a- 

kompaniamentu. 
Co było robić? Wracamy na opu- 

stoszałą do trzech ćwierci salę, wycho- 
dzę na estradę, i w półświetle, przy 
niemal pustych krzesłach, oparta o 
zamknięty fortepian Śpiewam moje 
piosenki. 

A wyglądam, pożał się Boże. 
............ (Te kropk' to moja 
skromność). 

Nadja patrzy mi w oczy poważnie 

i badawczo, a Mangeot mówi do niej: 

— Powinna grać Melizandę. 

— Naturalnie, Napiszę w tej spra- 
wie list do Masson'a *). 

I napisała ten list. Wojtowicz sam 
wrzucał go do skrzynki, po swojej 
lekcji z Nadją. 

Wkrótee potem dostałam hartkę 
od Mangeot, aby przyjść 20 maja o 
3-ciej po południu do Жео!е Normale 

na popis uczniów klasy operowej, na 

którym będą obecni różni kapelmist- 

rze i dyrektorzy oper i operetek. 

Proponuje mi, abym wraz z panią 

Delprat na samym końcu, nadprogra- 

mowo, zaśpiewała te same pieśni, kłó- 
re śpiewałyśmy na kursie pani Croiza. 

Zapakowałam nuty do teki i po- 
szłam z „Nami Wszystkimi* na ów 

popis. 

W Ecole straciłam ostatecznie 
swój sztucznie robiony tupet, którym 
sama przed sobą zgrywałam się, kie- 
dy popisywałam się swojemi pieśniami 
przed krytyką francuską. Impetem 

ostatecznym do decyzji, a raczej siłą, 
której wkońcu zdenerwowana i prze- 
rażona, aby się nie ośmieszyć, uleg- 
łam biernie, byli „Nasi Wszyscy . 
Właściwie, zapomocą dyskretnych 
szturchańców i tym podobnych — В. 

zycznych bodźców, wypchnęli mię na 
estradę. 

Po skończonym występie Mangeot 
oświadczył mi, że Dyrektor Masson 
z Općra-Comique chce ze mną mówić. 

Stanęłam przed: czarnookim, wy- 

  

*) Dyrektor Opera Comigue. 

RUR. J POR МОВ КК 

W Mandżurii. 
Wzburzony tłum studentów usiłował zamordować 

min. spraw zagranicznych. 

NANKIN, 28 9. (Pat). Tłum stu 
dentów, niezadowolony ze stanowiska 
Ligi Narodów w sprawie Mandżucji, « 
zaatakował dziś ministra spraw za- 
granicznych Wanga w jego gabine- 
cie, zadając mu szereg obrażeń na ca- 
łem ciele. Minister niechybnie poniósł 
by śmierć, gdyby nie nadejście pomo 

cy. Rany odniesione przez ministra, 
są ciężkie. Obawiają się o jego życie. 
W chwili obecnej niemożliwą jest rze- 
czą uzyskanie dokładnych wiadomoś- 
ci o stanie zdrowia ministra, gdyż 
miejsce jego pobytu trzymane jest w 
tajemnicy. 

Japończycy wycofują swoje wojska. 

SZANGHAJ, 28 9. (Pat). Większość 
wojsk japońskich została wycofana z. 
mandżurskiej strefy kolejowej. Od- 
działy pozostawione są na przyczół- 
kach mostowych Kirynu, Czang-Czun 

gu i Czang-Czia-Tungu chińskiej linji 
„kolejowej, którą obecnie eksploatują 
funkejonarjusze japońscy poładnio- 

" wo-mandżurskiej kolei. 

Sprawa konfliktu japońsko-chińskiego 
w Radzie Ligi Narodów. 

GENEWA. 28.IX. (Pat.j W dniu 
28 b. m. o godzinie 17 min. 30 rozpo- 
częło się posiedzenie Rady Ligi. Poza 
drobnemi sprawami na porządku 
dziennym znalazła się sprawa kon- 
fliktu chińsko-japońskiego. 

Przedstawiciel Chin złożył na ręce * 
sekretarza generalnego szereg depesz, 
jakie otrzymał w ciągu dnia o wy- 
padkach w Mandżurji. Depesze te do- 
tyczą ostatnich wydarzeń w Mukde-. 
nie i wielu innych miejscowościach 
Mandżurji i przytaczają wypadki bom 
bardowania pociągów oraz opisują 
katastrofę kolejową, w której zginęło 
kilkadziesiąt osób wskutek rozebrania 
toru. 

Następnie przewodniczący Rady 
wygłosił krótkie przemówienie, w 
którem podkreślił, że Rada nie zeprze- 

stanie swych wysiłków w kierunku 
doprowadzenia do porozumienia tak 
długo, dopóki nie będzie zupełnie pe- 
wne, że niebezpieczeństwo dla pokoju 
jest zupełnie usunięte. W przemówie- 
niu przewodniczący nawoływał, by 
wszyscy zachowali zimną krew i pra- 
cowali nad uspokojeniem. 

Dalej sekretarz generalny Ligi 
Drummond zaproponował wysłanie 
protokółów rozpraw Rady przedsta- 
wicielom Chin w Tokio i Nankinie. 

Następnie delegat Japonji wyraża 
zgodę na proponowaną przez przewod 
niczącego procedurę. Oświadcza on, 
że od kilku dni sytuacja w Mandżurji 
polepsza się znacznie. 

Zkołei przedstawiciel Chin dr. Sze 
przyjmuje z zadowoleniem do wiado- 
mości deklarację delegata japońskie: 
go, że rząd jego kontynuuje wycofy- 
wanie wojsk. Wolałby on jednak się 
dowiedzieć, że wojska te zostały już 
całkiem wycofane. Wkońcu stawia 
wyraźne pytanie, w jakim czasie. Ja- 
ponja zamierza ewakuować swe woj- 
ska z miejscowości przez nie zaję- 
tych. 

Przedstawiciel Japonji oświadczył, 
że gotów jest przedstawić tę propozy- 
cję delegata chińskiego swemu rzą- 
dowi, o ile propozycja ła oznacza zgo- 
dę na ukonstytuowanie lokalnej ko- 
misji _ chińsko-japońskiej, 
Chin domaga się, by w Komisji zasia- 
dał przedstawiciel Ligi Narodów, a 

   

Delegat 

dla wykazania swej ustępliwości zga- 
dza się, by był nim jeden z przedsta- 
wicieli Ligi, który znajduje się wpo- 
bliżu Mandżurji. Delegat Japonji pod- 
kreśla, że na tego rodzaju propozycje 
nie może się zgodzić, godzi się jednak 
na komisję chińsko-japońską. 

Zkolei zabrał głos lord Cecil, któ- 
ry starał się nakłonić obie strony do 
porozumienia. Zaproponował on utwo 
rzenie komisji mieszanej chińsko-ja- 
pońskiej w Mandżurji, której zada- 
niem byłoby czuwanie nad wykona- 
niem ewakuacji wojsk japońskich w 
Mandżurji. Następnie zabrał głos prze- 
wodniczący Rady Leroux, który oš- 
wiadczył, że zdaniem jego należy od- 
roczyć debatę, by mieć czas do rozpa- 
trzenia propozycyj, jakie były wyra- 
żone na dzisiejszem posiedzeniu, przy- 
czem zapowiedział, że również ze 
względu na to, że Zgromadzenie jutro 
kończy swą sesję, ma on zamiar zło- 

żyć na Zgromadzeniu sprawozdanie z 
narad Rady nad konfliktem chińsko- 
japońskim i że dopiero po porozumie- 
niu się z członkami Rady zwoła ją na 
następne posiedzenie. 

W dalszym ciągu posiedzenia 
przewodniczący odczytał następującą 
deklarację: „Pewien jestem, że wyra- 

żam uczucia jednomyślne wszystkich 
członków Rady, składając delegatowi 
Polski wyrazy naszego głębokiego 
współczucia z powodu straty, jaką po- 
niósł jego kraj i Liga Narodów ze 
śmiercią hr. Skrzyńskiego, b. premje 
ra i ministra spraw zagranicznych i 
trzykrotnego pierwszego delegata Pol- 
ski na Zgromadzenie Ligi*. 

W odpowiedzi na tę deklarację 
stały delegat przy Lidze Narodów min. 
Sokal odczytał następującą deklara- 
cję: „Jestem niezmiernie wzruszony 

słowami sympatji. jakie przewodni- 
czący Rady zechciał wyrazić pod mo- 
im adresem z powodu tragicznej śmiet 
ci hr. Skrzyńskiego, wybitnego męża 
stanu, którego nazwisko jest $ 
związane z ważnemi pracami Ligi Na- 
rodów w dziedzinie konsolidacji po- 
koju. Dziękując serdecznie przewod- 
niezącemu Rady i wszystkim jej człon- 
kom za te wyrazy kurtuazji, nie о- 
mieszkam powiadomić o tem mój 
rząd. 

  

Woda na Wiśle spada. 
KRAKÓW, 28 9. (Pat). Na wszyst- 

kich dopływach Wisły i na samej Wiś 
le poniżej Krakowa stan wody obniżył 
się znacznie. W Ujściu Sołnem pod 
Wisłą Wisła na 139 km. groziła przer 
waniem wału ochronnego nadługości 
700 metrów. Obecnie niebezpieczeń- 
stwo przerwania wału minęło. Stan 

  

twornym panem, przypatrującym mi 
się od góry do dołu, świdrującym mnie 
nawylot wzrokiem. Miałam zupełnie 
to samo wrażenie. jak będąc dzie 
czynką oddaną do klaszioru stanęłam 
po raz pierwszy przed przełożoną. 

— Czy?pani jest wolna jutro o 
5-ciej po południu? 

— Tak. 
— Proszę 

Chciałbym z panią 

Mina moja musiała być wybitnie 
nieinteligentna. 

Chłopcy pytają: 
— No i co? 

A nic. Kazał mi jutro o trzeciej 
* do Opery. 
Chce cię pewnie zaangažowač 

na jakiś debiut? 
— E, eo znów. 
— Przecież nie będzie cię pytał 

czy spałaś dobrze tej nocy i czy jesteś 
przy apetycie — irytował się Szeli- 
gowski. 

O mały włos nie spóźniłam się na 
trzecią godzinę dnia następnego, gdyż 
byłam właśnie w transie opisywania 
naszej koncertowej wyprawy na Ly- 
on. 

Lewicki, który jak cień chodził za 
mną wiernie przez cały ten zwarjo- 
wany okres mojego życia i pomagał 
mi w czem tylko mógł, wściekał się 
nie na żarty. 

— Jak można się spóźniać! Tu 
chodzi o wielką rzecz, a ona gryzmoli 

  

przyjść — 90 
pomówić. 

Opery. 

  

  

prz 

  

Teljetony! 
Odprowadził mię pod sam gmach 

Opery. 

Wchodziłam na ciemne schody 
gmachu Opery z uczuciem dziwnie 
obcem. Nigdy nie byłam jeszcze w te- 
atrze od tyłu. Potrącałam nogą jakieś 
tekturowe owoce na półmiskach, wy- 
minęły mnie dwie roześmiane panie, 
(pewnie artystki), paru służących 

wody na wodowskazie w Żywcu wyka 
zuje 33 em. ponad normalny. Dunajee 
pod Nowym Sączem od wczoraj opadł 
Stan wody obniżył się o dałsze 33 em. 
Stan wody na Dunajcu na wodowska 
zie w Nowym Sączu wykazuje 230 cm 
czyli 115 em. ponad stan nermalny. 

przyglądało mi się z pod oka. Czułam 
się jak na cenzurowanym. Sekretarz 

obejrzał mię i zapytał: 
— Pani do kogo? 
— Do dyrektora. 
— Pani jest tancerką? 
Nie rozumiem dłaczego w Paryżu 

wzięto mię już po raz drugi za tan- 
cerkę. Nie mam przecież w sobie nie 
z baletnicy, ale przyznam się szcze 

rze, że pomyłka ta sprawiła mi przy- 
jemność. 

GER 

  

   e, śpiewaczką. Pan dyrektor 
zamówił mię. dziś na 8-cią. 

Telefon i po chwili sekretarz wska- 
zuje mi uprzejmie drzwi, wiodące do 
gabinetu dyrektora. Mimochodem za- 
pytuje mię, czy gram w tennisa czy 
też w golfa. Bóg raczy wiedzieć do 
czego mu to było potrzebne. Odpowie- 
działam, że namiętnie uprawiam oba 

sporty, czem zdawał się być zachwy- 
cony. (Zełgałam, bo ziełonego pojęcix 
nie mam o żadnym z tych sportów 
Znam je wyłącznie z widzenia). 

Przeżegnałam się ukradkiem i ot- 
warłam ciężkie, wyściełane materaca- 
mi drzwi. 

Przy biurku siedział Masson, obok 
stał jakiś jegomość, z którym Masson 
był po imieniu. Przywitawszy się ze 
miną nader uprzejmie, odezwał się nie 
do mnie, a do owego jegomościa: 

-- Та pani jest bardzo zdolna. Ta 

pani ma przyszłość przed sobą. Ta 
pani będzie miała w Paryżu wielkie 

powodzenie. 
Jegomość kiwał głową i uśmiechał 

się z samopoczuciem wyższości. Ja 

milezałam i uśmiechałam się też, ale 

bez samopoczucia wyższości. A potem 
Masson odwrócił się nagle do mnie 

i zapytał ni stąd ni zowąd: 
— (o pani robi w Polsce? 
— (o ja robię? miły Boże! dużo 

rzeczy robię! Wyliczam mu pokolei 
radjo, pogadanki i t. d. 
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Chiubna inicjatywa Oszmiany. 
Specjalny wywiad „Kurjera Wił.* u p. Burmistrza Józefa Zubieła 

z okazji powiatowego zjazdu gospodarczego w Oszmianie. 

* Termin gospodarczego zjazdu po- 
wiatowego w Oszmianie ustalony zo- 
stał na dzień 11 października r. b. 

Jak tylko wyłoniła się inicjatywa 
tego zjazdu, w łonie Rady Miejskiej 
m. Oszmiany odrazu zajęliśmy wzglę 
dem niej przyjazne stanowisko, pod- 
nosząc jej znaczenie dla teraźniejszo- 
Ści i przyszłości tego o bogatej trady- 
cji ośrodka na naszych ziemiach. 

Korzystam z pobytu w Wilnie jed- 
nego z głównych inicjatorów i orga- 
nizatorów przyszłego zjazdu p. bur 
mistrza m. Oszmiany Józefa Zubiela. 
nawiązując z miejsca do owej najbar- 
dziej aktualnej dla powiatu oszmiań- 
skiego sprawy. 

— ©О ile posunęła się naprzód or- 
ganizacja zapowiedzianego zjazdu go- 
spodarczego?—zadaję swemu interlo- 
cutorowi szablonowe pytanie. 

— Na odbytem w dniu 22 b. m. 
zebraniu Komitetu Organizycajnego, 
któremu przewodniczy p. starosta Su- 
szyński ostatecznie zaakceptowany zo- 
stał program zjazdu. 

Otóż z okazji zjazdu urządzamy 
pokazowy jarmark, na którym reprec- 
zentowany będzie całokształt wytwór- 
czości gospodarczej naszego powiatu. 
Skupione zatem będą eksponaty w za- 
kresie inwentarza żywego i ptactwa, 
produkcji roślinnej z lnem na pierw- 
szym planie, przemysł ludowy z tkac 
twem, rzemiosła wreszcie w zakresie 
przemysłu drzewnego. 

— Kto weźmie udział w zjeździe? 

— Poza reprezentantami wszyst- 
kich dziedzin życia w powiecie zapro- 
silišmy p. wojewodę  Beczkowicza, 
który dokona otwarcia pokazu—jar- 
marku, gen. broni Lucjana Želigow- 
skiego, oczywiście wszystkich posłów 
i senatorów BBWR pod którego pro- 
tektoratem zjazd jest urządzany, oraz 
szereg reprezentantów instytucyj go- 
spodarczycąh z Wilna. Mają również 
wziąć udział starostowie sąsiednich 
powiatów. ; 

— Prosimy o zaznajomienie nas 
z zadaniami zjazdu. 

— Zadaniem zjazdu jest wykazanie 
naszego dorobku gospodarczego i kul- 
turalno-oświatowego przy jednoczes- 
nem gruntownem omówieniu aktual- 
nych potrzeb i bolączek naszego po- 
wiatu. 

- Powiat oszmiański — mówi wślad 
za tem z godnością p. burmistrz Zu- 
bielw naszem pojęciu odgrywa bar- 
dzo poważną rolę, jako położony na 
dużych traktach historycznych, łączą- 
cych główny ośrodek gospodarczy 
kraju Wilno — ze Smoleńskiem i 
Moskwą. : 

Oszmiana w historji tych ziem 0- 
degrala przeciež b. powažną rolę, 0 
czem pamiętać musimy. 

Poza Janem Śniadeckim, Chodźką, 
Syrokomlą z dzisiejszych wybitnycn 
osobistości w Polsce za oszmiańczu- 
ków uważać należy Marszałka Piłsud- 
skiego, urodzonego w Zułowie, daw- 

nej ziemi Oszmiańskiej, gen. Żeligow- 
skigo. zmarłego przed dwoma laty 
znakomitego literata i publicystę Cze- 
sława Jankowskiego i w. in., którymi 
mamy prawo się szczycić wobec 
kraju. 

— Jaki jest obecnie stan powiatu, 

specjalnie jego obecna sytuacja gos- 
podarcza? 

Jako powiat rolniczy, odbudowu- 
jący się ze stanu zniszczenia w okre- 
sie wojny światowej — Oszmiańskie 
słynie z hodowli koni, zajmując w 

— (zy pani umie partję Melizan- 
dy? 

— Nie, 

— To się pani nauczy. Występo- 
wała pani kiedykolwiek w Operze? 

— Nigdy. 

— To bardzo dobrze. To właśnie 
to, czego potrzeba do roli Melizandy. 
Czy przyjedzie pani w przyszłym ro- 

ku do Paryża? 

— Nie... nie wiem... ostatecznie... 
nie miałam zamiaru... naprawdę... o 
statecznie... 

— Proszę przyjechać w zimie: 
Wystawiam Peleasa i angażuję panią 
do roli Melizandy. Hein? — zwrócił 
się znów do jegomościa, który kiwnął 

głową z uznaniem. 

W pierwszej chwili zdawało mi 

się, że dostałam paraliżu mózgu. Tak 

mi jakoś krew uciekała z głowy, w 

której poczułam dziwną pustkę. Po- 

tem zdawało mi się, że całe ciało mam 

sparaliżowane. I nagle zaczęłam u- 

świadamiać sobie powoli fakt po fak 
cie: zima w Paryżu... występy w Ope- 
rze... Melizanda... 

Nie mogłam sobie nic mądrzejsze- 
go wykrztusić ponad: 

— Dobrze... dziękuję... 
nauczę się. - 

Wstaję i żegnam się. Obaj pano- 
wie ściskają mi dłoń. 

Przy drzwiach Masson mówi dość 
ostro: 

— Proszę zdjąć buciki. 

Przerażam się. Buciki? Poco? Ale 

posłusznie i bez wahania zdejmuję je. 

choć ręce mi drżą ze strachu. 

Masson przygląda mi się a ja stoję 

pod drzwiami z trzewikami w. garści, 

bezradna, zażenowana, i niema. 

—- No tak. Peleas będzie musiał 

dostać koturny. W porządku. Meli- 

zanda powinna być drobniejsza, niż: 

nie umiem. 

przyjadę... 

dostarczaniu koni do wojska i w eks- 
porcie zagranicę bodajże pierwsze 
miejsce w Polsce. 

Konie oszmiańskie wysyłane są 
np. do Belgji, gdzie hodowla stoi na 
b. wysokim poziomie i cieszą się tam 
dużą oceną. Wojskowa komisja re- 
montowa dokonywa skupu koni kilka 
razy do roku. 

Dalej mamy t. zw. len oszmiański, 
uznawany za wysokowartościowy i 
poszukiwany na rynku przez ekspor- 
terów. 

W dzisiejszych czasach hodowła 
koni i produkcja Iniarska, a głównie 
ta ostatnia, mimo złej konjunktury 
daje poważne widoki dobrobytu po- 
wiatu w przyszłości, zwłaszcza, iż 
ludność powiatu odznacza się szcze- 
gólnem zamiłowaniem do pracy w 
tym zakresie. 

Wspomniany właśnie pokaz-jar- 
mark ma na celu jak już podkreśli- 
łem na wstępie wykazanie jaki po- 
wiat oszmiański posiada dorobek z 
jednej strony, z drugiej chodzi nam 
o. zaznajomienie sfer gospodarczych z 
miejscowym rynkiem, oraz pobudze- 
nie naszych rolników do jeszcze bar- 
dziej intensywnej pracy. 

— Potrzeby ogólne? 
— (Chodziłoby o podkreślenie mo- 

mentu, że powiat oszmiański, jak zre- 
sztą całe ziemie nasze wymagają od- 
rębnego traktowania ich pod każdym 
względem przez władze centralne. 

Jeśli chodzi o powiat oszmiański, 
to do dnia dzisiejszego widzimy tu na 
wielkiej połaci od Smorgoń do Kre- 
wa zniszczenia z okresu wielkiej woj- 
ny i kilkakrotnych okupacyj. Jeżeli 
widzimy postęp w odbudowie war- 
sztatów pracy i w rolnictwie, kończy 
swe ciekawe wynurzenia p. burmistrz 
Zubiel, to zawdzięczać musimy wiele 
zbiorowemu wysiłkowi społeczeństwa, 
które z wielkiem zaparciem oddane 
jest cichej pracy dla dobra ogółu i 
państwa. Jako burmistrz m. Oszmia- 
ny nie znajduję wprost słów uznania 
dla Rady Miejskiej, której mam za- 
szczyt przewodzić, gdzie bodaj naj- 
widoczniejsza jest wspomniana soli- 
darność wysiłków elementu obywatel- 
skiego dla dobra swego ośrodka. 

B. W. Ś. 

  

pała Rzemiawtystycznych 
Wileńskiego T-wa Art. Plastyków 

ul. Św. Anny Nr. 13 
Dział Maiarstwa Dekoracyjnego: 

a) Rysunek, 
b) Malarstwo akwarelą, 
c) Projektowanie, 
d) Liternictwo, 
e) Malarstwo pokojowe klejowe, 
f) Technika materjalėw, 
g) Lakiernictwo, złocenie, 
h) Dekoracja wnątrz. 

Dział Rzeźby Dekoracyjnej: 

a) Modelacja w glinie, 
b) Odlewnictwo i formowanie w 

kleju, gipsie i cemencie. 

Po ukończeniu (3 lata) uczeń dostaje 
stopień czeladnika. Podczas letnich 

miesięcy praktyka. 

Zapisy przyjmuje kancelarja szkoły 
(Św. Anny 13) codziennie od godz. 

9-ej do 12-ej. 8 

Popierajcie Ligę Morską 

į Bzecznai 

sza, ale jak pani wložy 
dopasujecie z Panzerą *). 

Uspokojona włożyłam obuwie i 
wyszłam na ulicę. Lewicki przyleciał 
pod bramę blady i zdenerwowany. 

NO 
— Kazal mi buty zdjąč, ale jesz- 

cze nie grałam. 
— Zwarjowałaś, co ty pleciesz, о- 

powiadaj porządnie. 

Zanim doszliśmy do autobusu, 
zdołałam mu coś niecoś wyklarować. 

Był bardzo zadowolony, ale bynaj 

mniej nie zdziwiony. 
— Ale Szeliga z Wojtowiczem wy- 

trzeszczą gały. A co? Nie mówiłem, 
nie przewidywałem pierwszy... ' 

Szeligowski i Wojtowicz siedzieli 
w małej kawiarence, przy Quart de 
„Vichy“. Ujrzawszy nas rzucili się 
wprost: 

— Jakże, opowiadaj, prędko! By- 
ła$? Mówiłaś? 

Opowiedziałam wszystko dokład- 
nie. Szeliga zbaraniał. Wojtowiez za- 
milkł, tylko Lewicki, w poczuciu swo- 

ich sił proroczych powtarzał bez koń- 

ca: ` P 
— А co, nie mówiłem pierwszy, 

nie przewidywalem? 
Nagle Szeligowski odezwał się u- 

roczyście i serdecznie: 

— No tak. Zrobiłaś karjerę w Pa- 
ryżu. A teraz, zanim ci się w głowie 
przewróci, pamiętaj, że jak tu za- 

mieszkasz na stałe, to żona moja i ja, 

będziemy mieli u ciebie zajazd. Przy- 
sięgasz ? 

— Przysięgam! 

sandały to się 

      

Marja Modrakowska. 

*) Charles Panzera, słynny estradowy ba- 
ryton francuski, śpiewający jedyną pariję 
operową, mianowicie Pełeasa, bawi obecnie 
w Nowym Yorku na gościnnych występach 
w Metropolitan House. 
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WIEŚCII OBRAZKI Z KRAJU. 
Rewizje i konfiskata broni. 

Wobec ostatnich wypadków bójek i strze 
łaniny na zabawach i weselach w poszcze- 
gólnych wsiach województwa wileńskiego, 
władze administracyjne zarządziły rewizję 
u mieszkańców tych wsi. W wyniku przepro 

wadzonych rewizyj ujawniono 17 karabinów 
oraz kilkadziesiąt rewolwerów i bagnetów 
pochodzenia wojskowego. 

Dalsze rewizje w poszukiwaniu broni 
trwają. (e) 

  

Troki. 
Wyjaśnienie Dyrekcji Poczt i Tele- 

grafów. 
Wobec nieścisłości wzmianki p. t. „Prze: 

<hadzki po Trokach*, zamieszczonej w Nr. 
218 z dnia 22 października r. b. „Kurjera 
Wileńskiego", co do poruszonej tam sprawy 
godzin urzędowych urzędu pocztowego w 
Trokach, uprasza się o umieszczenie nastę. 

pującego sprostowania: 
7е wzgłędu na nieznaczny ruch w urzędzie 

pocztowym Troki, Dyrekcja Poczt i Telegra- 
fów w Wilnie ograniczyła wyłącznie tylko na 
okres zimowy (od 1 listopada do 1 maja; 
służbę telegraficzną i telefoniczną w tym u- 
rzędzie do kategorji „L* (godziny urzędowe 
8—12 i 15—18) z równoczesnem dostosowa- 
niem służby w dziale pocztowym (gdzie u- 
fprzednio obowiązywały godziny od 8 do 15 
<do godzin urzędowych w telegrafie i telefo- 

nie. 
W związku z powyższem oraz z uwagi na 

to, że nadeszła korespondencja (również ga- 
zety) jest i będzie wydawana zgłaszającym się 
po nią także po godzinach urzędowych, nie 
może być mowy o upośledzeniu Trok pod 
«zględem połączeń pocztowych. 

Rykonty. 
Restauracja kościoła w Rykontach 

Wobec ujawnienia cennych fresków i ma- 
dowideł w kościele parafjalnym w Rykon- 
tach, o czem obszernie „Kurjer Wileński* 

  

„donosił w swoim ezasie dowiadujemy się, 
dż podczas dalszych robót restauracyjnych 
świątyni znowu natrafiono na stare malo- 

widła Ścienne. Oczyszczenie ścian trwa w 
dalszym ciągu pod wytrawnem kierow- 
nictwem art. malarza K. Kwiatkowskiego. 

Postawy. 
Zrzeszenie Młodzieży Rzemieślniczej. 

Wśród wielu organizacyj istniejących na 
£erenie pow. postawskiego najlepszemi wyni- 
kami, oraz niezmordowaną i gorliwą pracą 
poszczycić się może istniejący od półtora ro- 
Ku Oddział Zrzeszenia Młodzieży Rzemieślni 
<zej. 

Nie mam zamiaru gloryfikować wspom- 
nianego Oddziału Z. M. R. lecz muszę jed- 
mak stwierdzić fakt, iż pomimo przeszkód 
praca w Oddziale Z. M. R. w Postawach po- 
stępuje ciągle naprzód. 

Społeczeństwo postawskie nie znając do- 
brze ideologji Zrzesz. Młodzieży Rzem. uwa- 
žalo ją za organizację wywrotową, lecz grem 
jalne wzięcie udziału członków Oddziału w 
uniformach i ze sztandarem w uroczystoś- 
«iach eucharystycznych, położyło kres pusz- 
<zanym przez nieprzychylne jednostki fał- 
szywym wersjom i zdobyło sobie uznanie 
i sympatję ogółu, na co qajlepszym dowo- 
dem będzie złożone podziękowanie Zarządo- 

«i Oddziału przez Starostę Postawskiego p. 
Niedžwieckiego. Do osiągnięcia tak pięknych 
rezultatów z pracy w Oddziale Zrzesz. Młodz. 
Rzem. w Postawach przyczynił się nieza- 
przeczenie Prezes p. Władysław Żawronkie- 
wicz, kto: z charakterystyczną dla siebie 
gorliwością i poświęceniem prowadzi Od- 

<dział za hasłem organizacyjnem „Praca jest 
przyszłością Narodu”. 

   

   

    

    

   

    

     

Społecznik. 

Radoszkowicze. 
TYGZIEGSL. O; P.'P. 

VIII Tydzień L. O. P. P. w Radoszkowi- 
<©zach tego roku, poza przysporzeniem šrod- 
ków materjalnych — przyniósł nowe zdoby- 
<ze, wypływające z uświadomienia szerszych 
mas ludności. Przedew. kiem Koło miejs 
«cowe LOPP. podniosło z letargu tych człon- 
ków, którzy zaczęłi wy ywać pewne zobo- 

zlędem organizacji. Wyjawiło się 
ono w niechęci płacenia składek członkow- 
skich, zalegających od kilku miesięcy. 

Zbiórka uliczna na cele LOPP. miała 
amiejsce w dniach: 17 i 20 b. m. W: tym 
ostatnim dniu po wysłuchaniu nabożeństw, 

ściągnięto publiczność do sali miejskiej, o- 
ającej tu rolę Domu Ludowego — 

gdzie odbyła się pogadanka na tematy aktu- 
alne. Zajmujący odczyt o gazownictwie wy- 
głosił porucznik К.О.Р. Świnarski. Przy- 
czem widzowie mieli możność namacalnie 
przekona e, poznając walory i wlašciwoš 
«i gazów. Sprawiło to zrozumiałe poruszenie. 

        

    
  

  

    

    

    

      

  

      

Następnie prezes Koła p. Audycki omó- 
nizacyjne. Rezultat został 

aniem się do Koła nowych 
był 

   avil potrzeby or; 
uwień 
16-iu Trzecim prelegeniem 
«major w stanie spoczynku p. 

н 

    

   

  

   

   
      

    

       

    

   
j. Sala była wypełnioną, 
p byl bezplatny. 
czorem tegoż dnia odbyło się przed- 

snie amatorskie, zysk z którego prze- 
znaczono na LOPP. 

tkim tym, któ przyczynili się 
przedstawienia, a w szczegól- 

ności pań Maciejakowej i p. M. Audyckiej 
za pracę przy organizacji bufetu — składa 
«ny na tem miejscu serdeczne podziękowa- 
mie. Tak samo dziękujemy ofiarodawcom: 
>. Janiszewskiej i p. Snitkowej, 

Zarząd Koła LOPP. w Radoszkowiczach. 

Dukszty. 
List do Redakcji. 

Szanowny Panie Redaktorze! 

Pozwoli Pan na łamach poczytnego „pis- 
sma umie odpowiedź na artykuł umiesz- 

«zony przez p. „Miejscowego* pod tytułem 
„Kosztowna gospodarka gminy  duksztań- 
skiej” w numerze „Dziennika Wileńskiego” 
z dn. 20. VIII. r. b. 

Trudno, nieprzyjemnie, a czasami nawel 
brzydko polemizować z anonimem. Według 
wszystkich danych przed nami ten sam recy- 
sdywista p. „Miejscowy, który niedawno na 
łamach „Słowa* szukał sobie sławy i wyste- 
pował z relacjami o gospodarce naszej gmi- 
my. Wyjaśnialiśmy i prosiliśmy, iż w wypad- 
kach rzeczywitych niedokładności, lub nawet 

у awiadomić i sprawdzić w Urzędzie 
у, co dałoby możliwość usunięcia wadli- 

wości, a nie podawać do prasy wcale nie- 
sprawdzonych i wymyślonych rzeczy, co nie 
tylko nie pomaga w naprawie gospodarki, 
a przeciwnie pogarsza stosunki w gminie i 

służy cełem rozpowszechnienia różnego ro- 
*<dzaju plotek. 

Co się tyczy oszczerczych zarzutów, to 
sm jednak pokrótce takowe wyświet. 

ić; 

          

1) Nieprawdą jest, że podatki w gminie 
<duksziańskiej są wyjątkowo wysokie, nato- 
sniast prawdą jest, że podatki gminne są 
Prawie jednakowe w całym powiecie. 

2) Nieprawdą jest, że rada gminna opra- 
cowała projekt i kosztorys na pbudowę 

szkoły powszechnej w Kozacz nato- 
miast prawdą jest, że projekt przebudowy zo- 

stał opracowany przez władze szkolne, a kosz 
torys sprawdzony i zatwierdzony przez Ok- 
ręgową Dyrekcję Rob. Publ. w Wilnie, 

8) Nieprawdą jest, że remont powyższy 
kosztował 16.000 zł., natomiast prawdą jest, 
że kosztorys opiewał na sumę 16.140 zł., a 
roboty wzięte zostały z przetargu o 25 proc. 
niżej ceny kosztorysu, zaś Kuratorjum Ok- 
ręgu Szkolnego w Wilnie dało zapomogę » 
wysokości 8.000 zł. tak, że gmina na tem 
tylko zarobiła, mając obecnie odnowioną: 
szkołę, według wymagań Władz, dokładając 
swojej gotówki tylko ókoło 50 proc. 

4) Nieprawdą jest, że nie było potrzeby 
wynajęcia drugiego sekwestratora, natomiast 
prawdą jest, że to było konieczne z racji 
dużych zaległości podatkowych, a oprócz te- 
go nadmienić muszę, że sekwestratorzy po- 
borów z gminy nie otrzymują, więc na 0sz- 
czędność finansów gminy ujemnie nie wpły- 
wają, a utrzymują się oni z kosztów egze- 
kucyjnych od opieszałych płatników — do 
których i p. „Miejscowy* widocznie należy. 

5) Nieprawdą jest, że były budowane ko- 
sztowne mosty z materjału nabywanego u 
radnych gminy, natomiast prawdą jest, że 
od roku 1929 żadnych nowych mostów gmi- 
na nie budowała ze względów oszczędnościo- 
wych, a tylko reperowała stare, gdzie zaszła 
tego potrzeba. Nowe mosty były budowane 
w ostatnich latach tylko przez Wydział Po- 
wiatowy w Święcianach. 

6) Nieprawdą jet, że nabyte zostały kosz. 
towne meble do Urzędu Gminy, natomiast 
prawdą jest, że nabyto meble w r. ub. z sum 
budżetem na ten cel przewidzianych, jako 
niezbędne i zwykłe wiedeńskie, a nie żadne 
luksusowe, o czem widocznie nie ma pojęcia 
p. „Miejscowy“. 

W końcu chciałbym nadmienić i przy- 
pomnieć p. „Miejscowemu*, jeżeli takowy 

WIEŚCI Z WOJEW. 
Nowogródek. 

Zebranie komitetu powiatowego 
w sprawie bezrobocia. 

W dniu wczorajszym odbyło się w gabi- 

necie p. starosty i pod jego przewodnictwem 
zebranie komitetu powiatowego do walki z 

bezrobociem. Na zebraniu byli obecni poseł 
Juljan M z ramienia Związku Właś- 

ciciełi Nieruchomości i Rady Powiatowej 
B. B. W. R. Nowogródka Dyrektor Stalk z 
ramienia Związku Opiekuńczego prezydent 
Izby rzemieśłniczej Kleniewski, wicestarosta 
Drewnikowski kierownik biura pośrednictwa 
Pracy Pawlus, burmistrz miasta i Wolnik, 
p. Pilichowski, p. Winnik z ramienia Związ 
ku Kupców Żydowskich, oraz przedstawiciel 
sekretarjatu wojewódzkiego P. B. W. R. 
oraz przedstawiciel związku robotników nie- 
fachowych p. R. Kowalee. 

Po zagajeniu zebrania przez p. starostę 

Hryniewskiego referat w sprawie bezrobocia 
wygłosił p. Pawlus poczem wywiązała się 
ożywiona dyskusja. Ustalono że w okresie 
zimowym powiat nowogródzki mieć będzie 
około 400 bezrobotnych. Zebrani wypowie- 
dzieli się za zorganizowaniem obiadów dla 
bezrobotnych oraz za wydawaniem zasługu- 
jącym na uznanie suchych  prowiantów 
względnie zapomóg pieniężnych. 

Obiad kosztować będzie przeciętnie 45 gr. 
całodzienne utrzymanie 70 groszy. W 
końcu powołano do komitetu panów mece- 
nasa Gumenera, Kłuboka i Iwanowskiego, 
oraz wybrano delegatów do wojewódzkie- 
go komitetu pomocy bezrobotnym w osobach 
Pilichowskiego i Kawalca. 

Nieśwież. 
Koło Akademików powiatu dziśnień- 

skiego. 
Koło Akademików powiatu nieświeskiego 

wykazuje ożywioną działalność utrzymuje 

   

  

     

  

      

    

       

wogóle ma pojęcie o historji, — fakt, że 
pewien Grek, chcąc stać się osobą historycz- 
ną podpalił Ateny, ale p. „Miejscowy* do his- 
torji za szerzenie fałszywych wiadomości na- 
pewno się nie dostanie, a prędzej może się 
dostać gdzieindziej, co chyba będzie mógł 

stwierdzić przewód sądowy, lub ekspertyza 
biegłych rzeczoznawców. 

Łączę wyrazy szacunku i poważania 

Wójt giny duksztańskiej 

J. Szejko. 

Z pogranicza. 
Zastrzelenie uciekinierki 

z Sowietów. 

Wczoraj rano na odcinku granicznym 
Krasowszczyzna patrol sowieckiej straży gra- 
nicznej zastrzelił 48 letnią Anastazję Ko- 
koszkową, mieszkankę m. Dryssa, która z 14 
letnim synem Janem usiłowała dostać się 
do Polski, gdzie posiada krewnych. 

Jan Kokoszko pod gradem kul przedo- 
stał się na teren polski. * 

Konierencja graniczna polsko- 
sowiecka. 

Na odcinku granicznym Raków odbyła 
o-sowiecka konferenc, graniczna, 

j omówiono kilka zajść i zatargów 
granicznych wywołanych przez strażników 
sowieckich. Przedstawiciele władz sowiec- 
kich zobowiązali się ukrócić samowolę straż 

ników sowieckich. 

5 tajnych gorzelni ujawniono. 
W ubiegłym tygodniu na terenie woje- 

wództwa wileńskiego ujawniono 5 tajnych 
gorzelni samogonki. 

Skonfiskowano 465 litrów samogonki i 
preparaty gorzelniane. (e) 

Choroby zakaźne 
w województwie. 

W ubiegłym tygodniu na terenie poszcze 
gólnych powiatów województwa wileńskie- 
go zanotowano 255 wypadków zasłabnięć na 
choroby zakaźne w tem 6 zgonów. Najwię- 
cej zachorowań zanotowano na jaglicę, bo 
aż 168 wypadków. 

NOWOGRÓDZKIEGO 
ono łączność i współpracuje rzeczowo ze 
Związkiem Pracy Obywatelskiej Kobiet oraz 
ze Zjednoczeniem Polskich Organizacyj Spo- 
łecznych powiatu nieświskiego. 

     

Praca kulturalno-oświatowa 

B. B. W. R. 

Sekcja kulturalno-oświatowa Rady Po- 
wiatowej B. B. W. R. na powiat nieświeski 

idzie po linji wytkniętej przez Sekretarjat 
Wojewódzki B. B. W. R. w Nowogródku. 
Na czele sekcji stoi ks. dyrektor Jan Grodis, 
który równocześnie ma pod swoją opieką 
referat młodzieży Rady Powiatowej. Rada 
powiatowa zwołuje w najbliższym czasie 
specjałne zebranie celem ogłoszenia wspól- 
nej komisji między-organizacyjnej dla spraw 
kulturalno-oświatowych. 

Otwarcie świetlicy sejmikowej. 

W najbliższych dniach zostanie otwarta 
w Nieświeżu świetlica sejmikowa, której 
brak odczuwało miasto nadzwyczaj dotkli- 
wie. Mieścić się będzie w niej lokal Rady 
Powiatowej B. B. W. R. oraz Gospoda Związ 
ku Pracy Obywatelskiej Kobiet. 

Koła Młodzieży Wiejskiej. 

Młodzież wiejska powiatu nieświeskiego 
zorganizowana jest w kołach, które prospe- 
rują bardzo dobrze korzystają one z dużej 

pomocy instruktora oświaty pozaszkolnej 
oraz okręgowego towarzystwa Organizacyj 
Kółek Rolniczych. Niemała część młodzieży 
wiejskiej zorganizowana jest w strażach og- 
niowych pozostających pod opieką instruk- 
tora pożarniczego. 

LLS 

Silne lotnictwo 
ta połęga Państwa! 

  

Dochodzenie policyjne w sprawie 

zamachu kolejowego pod Łyntupami. 
3 domniemanych sprawców zamachu aresztowano. 

Dochodzenie policyjne w sprawie 
onegdajszego zamachu na pociąg 0so 
bowy na linji kolejowej Wilno-Głębo 
kie jest prowadzone z całą energją 
przez władze śledcze. 

Śledztwo spoczywa w rękach kie- 
rownika Urzędu Śledczego nadkomi- 

šarza Szafrańskiego, który osobiście 

na miejscu tropi zbrodniarzy. 

W wyniku wstępnego dochodzenia 
zdołano ustalić niezbicie, iż katastro- 
fa nastąpiła wskutek zbrodniczego 
rozkręcenia śrub u szyn. Zamachow- 
cy byli doskonale obeznani z terenem 
i przez spowodowanie katastrofy mie 
li na celu stoczenia pociągu do 
pobliskiej rzeki, oddalonej zaledwie 
6 kilka metrów od miejsca zamachu. 

Plan sabotażystów nie udał się, 
gdyż maszynista pociągu jakby intu- 

Wizyta posłów Ziemi 
Wczoraj rano przybyła do Wilna 

wycieczka posłów BBWR х terenu 
województwa lubelskiego w składzie 
11 osób. 

Wycieczkę powitał na worcu pre- 

zes tamtejszej poselskiej i senator- 
skiej grupy regjonalnej senator prof. 
Stefan Ehrenkreutz oraz z ramienia 
grupy wileńskiej wiceprezes poseł 

Bronisław Wędziagolski, senator Bro- 

nisław Rydzewski i poseł Stanisław 
Dobosz. 

W skład wycieczki wchodzą: sena- 

tor Józef Sypniewski, prof. Instytutu 

Rolniezego w Puławach, pos. Kazi- 
mierz Wojtaszko z okręgu lubelskie- 

go, poseł Franciszek Będkowski z оК- 

ręgu łukowskiego, poslowie  Stani- 
sław Świerzawski i Stanisław SY* 
ta z okręgu zamoyskiego, pos. Win- 
centy Kociuba i Józef Moczulski z 0- 

icyjnie przeczuwająe niebezpieczeń- 
stwo zwolnił bieg pociągu przed 
miejscem zamachu, skutkiem czego 
nie nastąpiło wykolejenie się wage- 
nów i pociąg tylko wyskoczył z szyn. 

Zamachowcy po dokonaniu sabo- 
tażu ukryli się w pobliskie lasy, któ- 
re ciąną się do samych Łyniup. 

Wezoraj funkcjonarżusze urz. е@ 
czego aresztowali na terenie gminy 
łyntupskiej 3 podejrzanych osobni- 

ków. 
Dalsze dochodzenie w toku. 

Wczoraj specjalna brygada tech- 
niezna przy pomocy dźwigów ustawi- 
ła lokomotywę i wagony na naprawio 

ny tor. 

Również z dniem wczorajszym po 
dłuższej przerwie uruchomiono linię 
kolejową. (e) 

Lubelskiej w Wilnie. 
kręgu krasnystawskiego, poseł Sławo- 
mir Łaguna (z małżonką) burmistrz 
m. Siedlec i poseł Feliks Grzymała 
z okręgu siedleckiego, oraz kierownik 
sekretarjatu wojewódzkiego BBWR 
p. Stefan Bońkowski z Lublina. 

Wycieczka w ciągu wczorajszego 
dnia zwiedzała Wilno, oprowadzana 
przez p. prof. Ferdynanda Ruszczyca. 

Śniadaniem podejmowali ją pp. 
'prof. Ehrenkreutzowie. O godz. 5 wi- 
leńska grupa posłów i senatorów po- 

dejmowała kolegów lubelskich „czar- 
ną kawą” w bocznej sali Gukierni K. 
Sztralla. + 

Na czarnej kawie obecny był rów- 
nież p. wicewojewoda Jankowski, p. 
prezes Izby Przem.-Handlowej Ruciń- 
ski, p. prezydent Izby Rzemieślniczej 
Szumański i kilku jeszcze innych czo- 

WA. LSE NS K I 

łowych przedstawicieli miejscowego 
е 

społeczeństwa. ; : 

Wieczorem uczestnicy wycieczki 

udali się do teatru. Dziś zaś w: towa- 

rzystwie przedstawicieli Rady Woje- 

wódzkiej BBWR udali się goście auta- 

mi do Oszmiany i Krewa. 

Podkreślić należy, iż wizyta po- 

słów ziemi lubelskiej jest ważnym e- 

tapem na drodze współżycia Lublina 

z Wilnem. 3 

Jak słychać w niedługim czasie 

posłowie i senatorowie nasi zwiedzą 

województwo lubelskie. (v) 

  

I posiedzenie pełnego zarządu 

Zrzeszenia Wojewódzkiego ZPOK. 
w Wilnie, 

W dniu 26-go września w lokalu 

ZPOK „odbyła się pierwsza konferen- 

cja Referatu Opieki nad Matką i 

Dzieckiem. W Konferencji brała u- 

dział p. posłanka Jaroszewiczowa, 

R iórowiczkh Opieki nad Matką i 

Dzieckiem na całą Polskę, pełny Za- 

rząd _ Wileńskiego Zrzeszenia Woje- 

wódzkiego i przedstawicielki Zarzą- 

dów wszystkich Zrzeszeń  Powiato- 

wych, za wyjątkiem Mołodeczna 1 

Brasławia. 

P. posłanka Jaroszewiczowa wy- 

słuchała z największem zaintereso va- 

niem sprawozdań z działalności Re- 

feratu Opieki nad Matką i Dzieckiem 

w Wilnie i na powiatach i w swojem 

przemówieniu zaznajomiła zebrane 

Panie, o działalności tegoż referatu w 

innych województwach, tudzież poin- 

formowała o planach i projektach 

Związku w tej dziedzinie na przysź- 

łość. Między innemi poruszyła spra- 

wę uruchomienia 3-godzinnych szkół 

na dwadzieścioro dzieci w domach 

prywatnych, 0 które interwenjowane 

już u Ministra Wyznań Religijnych 

i Oświecenia Publicznego a: coby bo- 

daj w części dało możność nauki 6000 

dzieci pozostałych w roku bieżącym 

poza szkołą. Po Konferencji wywla- 

zała się ożywiona dyskusja, która 

przeciągnęła się do późnego naa: 

Następnego dnia to jest 27-go bież. 

mies. o dziesiątej rano odbyło się I po 

siedzenie Pełnego Zarządu Zrzeszenia 

Wojewódzkiego. Delegatki 2 рю\ш'п- 

cji odczytały sprawozdania ER 

które wykazały, że chociaż nie zd © 

no jeszcze całkowicie pokryć zę 

nych zaległości i niedoborów, ale A 

rządy wszystkich Zrzeszeń Z całym | 

pałem systematycznie pracują > 

zmniejszeniem wydatków i dokła lają 

wszelkich starań nad znalezieniem 

źródeł dochodu, najlepszym dowodem 

że w tych staraniach są na Ra a 

drodze jest to, że w Postawach kios 

że sprzedażą papierosów daje już pew- 

ne zyski, a w Głębokiem została uru- 

chomiona tkalnia. 

Na posiedzeniu poruszano szereg 

różnych spraw organizacyjnych. AE 

dzy innemi wszystkie E 
- 

ki Zarządu Zrzeszeń stwierdzły jedno 

głośnie, że wystąpienie pam S 

forskiej na raucie pożegnalnym. a 

p. wicewojewodostwa A
 

było jedynie wyrazem jej osobistyć 

sympatyj, bez zgody Zarządów T 

szczególnych Zrzeszen, gdyż g 

zezwolenia członkiń Zarządów z Głę- 

bokiego i Oszmiany były dane nasku- 

tek _ nieporozumienia wywołanego 

przez czynniki stojące poza Związ- 

kiem. 

W dalszym ciągu obrad 

Zarządów Zrzeszeń Powiatowych ro- 

zumiejąc doniosłe znaczenie >. 

przetworów Inianych dla drobnych 2 

średnich rolników naszych  WOJe- 

wództw przyjęły z gorącym zapałem 

inicjatywę pani Sokołowskiej, w spra: 

wie lniarskiej pośredniczenia w do- 

starczaniu płótna na zamówienia ju 

wojska i na worki do cukrowni. Po- 

ruszano jeszcze sprawy, Referatu Wy: 

chowania Obywatelskiego I wogóle 

debaty i dyskusje przeciągnęły się do 

godziny trzeciej, poczem delegatki š 

prowincji i miejscowy Zarząd udaly 

się na. wspólny obiad do jadłodajni 

Związku. 

Nie trzeba dodawać, ŻE 3 

Konferencja z dnia 26 jak i Posiedze- 

nie z 27-go nacechowane były zupeł- 

ajemnem zaufaniem, serdecz- 

nością i -zliwością i że przyczy! ły 

się wielce do ściślejszego zespolenia 

Zrzeszeń Powiatowych z Zrzeszeniem 

Wojewódzkiem w Wilnie. Ten bliski 

kontakt Powiatowych Zrzeszen Zwią- 

zku z Wojewódzkim będzie się coraz 

bardziej zacieśniał, przez częste WY- 

jeżdżanie delegatek z Wilna na pro- 

wincję i przez Zjazdye organizowane 

co kwartał w Wilnie. 

  

przedstaw. 

  

że zarówno 

  

nem v 
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Przygotowania 

do powszechnego SPISU. 

Powrót p. Piotrowicza z Warszawy. 

Dnia 28 września powróci: z War- 

szawy z tygodniowego zjazdu woje- 

wódzkich komisarzy spisowych radca 

W. Piotrowicz. Na zjeździe tym zostały 

wyczerpująco omówione sprawy, ZWwią 

zane z techniczną stroną przeprowa- 

dzenia spisu, z wyszkoleniem komi- 

sarzy spisowych, z wymaganiami for- 

mularzy spisowych i t. p. Ww najbliż- 

szym czasie odbędzie się w Wilnie 

wojewódzki zjazd  referentów Spiso- 

wych poszczególnych starostw, któ- 

rych zadaniem będzie przygotowanie 

właściwych komisarzy spisowych jak 

i przeprowadzenie całej akcji spiso- 

wej.   

Wejście do krypty królewskiej, odnalezionej w Bazylice po kilku 
wiekach, udekorował wspaniale rerdynand Ruszczyc. Pod wyso- 
ko unoszącym się baldachimem z purpurowej draperji, na wznie- 
sieniu, które przedstawia jakby sarkofag, przykryty złocistą dra- 
perją, spoczywa symboliczna korona królewska. Pod nią, po- 
przez kryształowy krzyż, daru Gasztolda, widnieje srebrny Orzeł 
Jagielloński. _ Wszystko 
wszym planie wojskowa 

toniewśród zieleni i świec, 
straż honorowa. 

Na pier- 

Odnalezione w Bazylice szczątki królewskie 
rząd przejmie pod swoją opiekę. 

W związku z odkryciem w Bazy- 
lice Wileńskiej krypty. zawierającej 
zwłoki króla Aleksandra Jagiellończy- 
ka, królowej Elżbiety Rakuszanki i 
królowej Barbary Radziwiłłówny, о- 
raz puszki z sercem i wnętrznościami 
króla Władysława IV w kaplicy św. 
Kazimierza, wojewoda  Beczkowicz 
przedstawił rządowi stan sprawy. 
W najbliższym czasie rząd, zgodnie 

  

   

z wnioskiem ministra W. R. i O. P. 
poweźmie uchwałę, zmierzającą do 
objęcia przez rząd całkowitej pieczy 
nad szczątkami królewskiemi, ich go- 

dnem zachowaniem i umieszczeniem. 
Jak się dowiadujemy, rząd wyznaczy 

osoby, którym powierzone będzie zre- 
alizowanie uchwały Rady Ministrów, 
w ścisłym kontakcie z Obywatelskim 
Komitetem Ratowania Bazyliki Wil. 

  

Smiałe włamanie do urzędu 
pocztowego. 

Do urzędu pocztowego przy ul. Kalwa- 
ryjskiej 31, dostali się narazie nieujawnieni 
sprawcy, którzy po wyłamaniu szuflad biur- 
ka kierownika Urzędu zrabowali znajdującą 
się tam gotówkę, a następnie splondrowali 

kiosk towarzystwa „Lot*. 
Włamywacze zabrali z kisoku większą 

ilość znaczków pecztowych. 
Powiadomione władze śledcze zarządziły 

energiczne dochodzenie. (e) 

Wielki pożar w bożnicy żydowskiej. 
W poniedziałek 28 b. m. w południe w 

gmachu bożnicy żydowskiej przy ul. Nie- 
mieckiej wybuchł groźny pożar. Ogień mo- 
mentalnie objął bibljotekę z nader cen- 
nemi dziełami. 

Wezwana straż ogniowa w szybkim eza- 
sie pożar zlokalizowała. Pastwą płomieni 

padło kilkadziesiąt starożytnych ksiąg heb- 
rajskich bezcennej wartości. 

Straty są olbrzymie, lecz narazie nieusta- 
lone. 3 

Według pierwiastkowego dochodzenia u- 
stałono, iż pożar powstał wskutek nieostroż- 
nego obchodzenia się z ogniem. (e) 

  

  

KR 
=) Dziś: Michała Arch. 
Wtorek 

29 
| Wrzesień 

Jutro: Hieronima. 

Wechód słońca —g. 5 m. 33 

Zachód = &© 17 m. 22 

Spostrzeżenia Zakiadu Ksto-rc'eo; UE B 
w Wiinie z dnia 28 IX—!931 pP>:u 

Ciśnienie średnis w miliraetrach: 760 

  

"Temperstura średnia +2 С. 

. nsjwyfera: + 97 C. 
2 najniższa: — 3' C 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: cisza. 

Tendencja baromi wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 

  

— P. Wojewoda Beczkewicz po załatwie 
niu spraw służbowych w Warszawie, k 
stając z uriopu wypoczynkowego, wyj 
z polecenia lekarzy na kurację do Krynicy. 

URZĘDOWA. 
— Nominacja. Marszałek Senalu p. Wł. 

zkiewicz mianował w porozumieniu z p. 
wileńskim dotychczasowego referenta 

djalnego Urzędu Wojewódzkiego p. 
iego asesorem Biura Senatu 

    
     

    

    

   

  

      

SANITARNA. 
— Badanie stasu sanitarnego jatek mięs- 

eh, Wczoraj na terenie miasta specjalna 
komisja sanilarna dokonała lolnej lustracji 
jatek mięsnych. 

Zlustrowano około 60 jatek. W wyniku 
lustracji sporządzono 9 protokółów karnych 
za nieprzestrzeganie przepisów sanitarnych. 

SPRAWY AKADEMICREE. 

— Inauguracja roku akademi 
11 października r. b. odbędzie się inaugu- 
racja roku szkolnego akademiekiego w U.S.B. 

Inaugurację poprzedzi uroczyste nabo- 
żeństwo odprawione przez J. E. Arcybisku- 
pa Jałbrzykowskiego. 

Na nabożeństwie obecny będzie senat 
U. S. B. z rektorem prof. Faikowskim, przed 
slawiciele władz państwowych i samorządo- 
wych. 

> Otwarcie Ogniska Akademickiego i 
Czytelni. Zarząd Stowarzyszenia Pomocy 

Pol. Miodz. Akadem. U. S. B. komunikuje, 
iż dnia 1 października r. b. nastąpi otwarcie 
Ogniska Akademickiego i czytelni. Ognisko 
czynne będzie codziennie od godz. 5 — 10 
wiecz. 

— Zniżki u fryzjerów. Zarząd Stowarzy- 
szenia Bratnia Pomoc Poł. Młodz. Akad. 
U. S. B. zwrócił się do poszczególnych za- 
kładów fryzjerskich celem uzyskania moż- 
liwie najwyższych zniżek dła swoich człon- 
ków. Starania Zarządu zostały uwieńczone 
pomyślnym skutkiem, gdyż niżej wymienio- 

ne fimy udzielają członkom Bratniej Pomocy 
za okazaniem legitymacji zniżek od 20 do 
50 procent: 1) Spółka Fryzjerów-—ul. Porto- 
wa 14, 2) „Leon“—ul. Ludwisarska 12, 3) Ob 

    

kiego. Dnia 

    

„publicystyki i chce wy 

  

ry Jankowski—Zamkowa 24, 4) Waldemat— 

   ul. Mickiewicza 20, 5) Aleksander—Miekiewi 
cza 15, 6) Zarzecze 15, 7) Połocka 18. 

- Obiady ulgowe. Komisja Kwalifikacyj- 
na Bratniej Pomocy Pol. Młodz. Akadem. 
U. 5. B. zawiadamia Kol. Koł., aby zgłaszali 
się po bony obiadowe w godzinach wieczoro 
wych od godz. 7—9 według wydziałów: 

28 IX. 31 r. Wydział Prawny, Sztuk 
ny    

   

3 ał Humanistyczny, Ma- 
tematyczno-Przyrodniczy. 

30 TX. 31 r. Studjum Rolne i Medycyna. 

— Podziękowanie. Zarząd Stow 
nia Bratnia Pomoc Polskiej Młodzieży / 
demickiej Uniwersytelu Stefana Batorego w 
Wilnie składa serdeczne podziękowanie p. 
Janowi Buihakowi, artyście fotografowi, za 

ła e odsprzedanie Bratniej Pomocy fo- 
tografij artystycznych po cenach własnych 
kosztów, co przyczyniło się do nader estetycz 

nego przybrania Mensy, Ogniska Akademi- 
ckiego i lokalu Bratniej. Pomocy. 

— Związek Prasy Akademiekiej. Zarząd 
Stowarzyszenia Brainia Pomoc P. M. A. 
U. S. B. dążąc usilnie do jak najżywszego 
zogniskowania ż tudentów, jak również 
do pokaza emu społeczeństwu nie- 
tylko cieni, ale i świateł życia akademickie- 
go,. zwołał w dniu 20 września r. b. konfe: 

ję prasową na której uchwałono założyć 
zek Pr Akademickiej przy Sekcji 
owej Bratniej Pomocy. 

  

   

  

   
    

     

    

   

  

     
         

  

   

     

   
   

    

: elem zku jest: 1) Założenie spraw- 
nie funkcjonującej agencji prasowej, która- 
by dostarczała do prasy akademickiej i star 
szego społeczeństwa aktualnych wiadomości 
z życia akademickiego i innych środowisk. 
2) Racjonalne zorganizowanie wychodzenia 
dodatków akademickich w prasie i dostar- 
czanie im odpowiednich artykułów z zakre- 
su pracy samopomocowej, naukowej, spor- 
towej i życia Kół prowinejonalnych. 3) Zor- 
ganizowanie wymiany wiadomości akademie 

kich na stałych, co tydzień odbywających. 
się „Giełdach Prasowych”. 4) Prowadzenie 
propagandy środowiska akademickiego i je- 
go spraw w prasie pozawileńskiej. 5) Ze- 
środkowanie i wychowanie młodych talen- 
tów w zakresie dziennikarstwa i publicysty- 
ki. 6) Propaganda na odczytach i zebraniach 
zawodu dziennikarskiego. 7) Przestrzeganie 
postulatów etyki prasowej w prasie akade- 
mickiej. Prezesem Związku jest z urzędu . 
Referent Prasowy Bratniej Pomocy kol. St. 
Wawrzyńczyk. Każdy z kolegów, który chce 
pracować w dziedzinie dziennikarstwa lub 

ы ice próbować swe siły 
może zgłaszać się w godzinach urzędowych 

> ao codziennie od godz. 
9 PP. 1 každy zostanie przyjęty do 

współpracy w re i życi Sbodemiókiczo. tem nowem ognisku życia 

Organizacje akademi 
mow, 

  

    

  

> ie chcąc zarekla- 
iować w prasie różne imprezy lub zagad- 

nienia ich interesujące, zechcą zgłaszać się 
w Referacie Prasowym. Wiadomości można 
składać ustnie u Referenla Prasowego. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Komunikat Zw. P. K. i i. U. P. Za. 

rząd Związku Pracowników Komunalnych i 
Instytueyį Użyteczno: Publicznej w Pokce 
oddział w Wilnie niniejszem podaje de wią. 

           



domošci publicznej, že Szuksztulski Nosen z0 
stał skreślony z listy. członków wyżej wspo- 
mnianego Związku za znieważenie i niepod- 
porządkowanie się względem Związku. 

Ё D 
ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Z Klubu Włóczęgów. W piatek dnia 
2 października r. b. odbędzie sie w lokalu 
przy ul. Przejazd 12 pierwsze powakacyjne 
zebranie Klubu Włóczęgów Senjorów. Wstęp 
dla członków Akademickiego Klubu Włóczę- 
gów. Początek zebrania o godz. 19. Na po- 
rządku dziennym sprawozdanie p. T. Na- 
gurskiego 1) z podróży łodzią — Wilno, 
Gdańsk, Bałtyk, 2) Sprawa pisma Klubu, 
3) Wybory Władz Klubu. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Stan bezrobocia w Wileńszczyźnie. Na 

podstawie danych na terenie województwa 
wileńskiego zarejestrowano 3168 bezrobot- 
nych w tej liczbie 765 kobiet. 

Bezrobocie wobec przerwania robót pol- 
nych o kilka osób zwiększyło się. w Wilnie 
zaś bezrobocie pozostaje bez zmian. 

   

f ZABAWY. 
— Dancing u Czerwonego Sztralla. Tego- 

roczny sezon zabaw Towarzyskich rozpoczy- 
na w dniu 3 października r. b. dancing 
w cukierni Czerwonego Sztrallia, na rzecz 
T-wa Pomocy Żołnierzowi Polskiemu i T-wa 
Przy ół 85 p. Strzelców Wileńskich. 

:zór ten pod nazwą „Dacing—Brig- 
de* zgromadzi niewątpliwie całe tawarzyskie 
Wilno. 

Zaproszenia rozsyła Komitet, oraz wyda- 
je codziennie w cukierni Sztralla. 

   

RÓŻNE. 
— Udekorowanie medalem za ratowanie 

tonących. Dziś w lokalu starostwa grodzkie- 
go odbędzie się dekoracja krzyżem za rato- 
wanie tonących Noacha ejbarta, który w 
Dziśnie podczas tegorocznej powodzi ura- 
tował z topieli kilka osób. 

KOMUNIKATY. 
— Wezwanie Sekeji Obrony Mińska Li- 

tewskiego. Sekcja Obrony Mińska Lit. utwo- 
rzona przy Podkomisji „Naczpola* odznacze 
nia Krzyżem i Medalem Niepodległości wzy- 
wa wszystkich byłych uczestników zajęcia 
Mińska Lit. przez Polaków w_dniu 19—22 
lutego 1918 roku do nadesłania życiorysów 
swoich ze szezególnem uwzględnieniem prac 
niepodległościowych przed i po rewolucji ro- 
syjskiej 1917 roku (podać wiadome adresy 
świadków). 

Zgłoszenia przyjmowane będą tylko do 
dnia 15 października 1931 r. przez rtm. 
Woyzbuna Edwarda, Warszawa, Al. Ujazdow 
skie 1/3 (Wojskowe Biuro Historyczne). 

Powyższą sprawę należy traktować 
bardzo pilną! 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni. Dziś we wto- 

rek dnia 29 b. m. powtórzenie premjery 
„Ładna historja* komedja w 3-ch aktach 
Caillaveta i Fleursa ze znakomitym gościem 
p. Juljuszem Osterwą w roli niezrównanego 
Andrzeja, na czele świetnie zgranego zespo- 
łu pod dzielną batutą reżyserską K. Wyr- 
wicz-Wichrowskiego, jednocześnie grającego 
rolę. Walerego. Gorące przyjęcie, jakiego 
doznała pełna wdzięku i sentymentu Ко- 
medja ta u premjerowej publiczności wróży 
jej długotrwałe powodzenie. 

W. środę po raz trzeci „Ładna historja“. 

Šiu Bieiskio 
+ [SALA MIEJSKA 
Qstrebramska 5, 

  

jako 

  

Od 8— 10 
110—12 w. 

Od dnia 28-go września 1931 r. 
ZZ 

— Hanka Ordonówna w Wilnie. Już tyl- 
ko niewiełka ilość biletów pozostała na trzy 
występy znakomitej Hanki Ordonówny w 
dn. 1, 2, 8-go października, gdyż rozchwy- 
tywane są one przez Jej gorących wielbi- 
cieli pragnących choć raz jeden zobaczyć” 
swoją ulubienicę w nowej kreacji w „Mal- 
żeństwie Fredeny* komedji w 3-ch aktach Pi 
carda i Jaegera Szmidta w której gra Or- 
donka główną rolę. Reżyserja K. Wyrwicz- 
Wichtowskiego. Po trzech występach w Wil- 
nie Ordonka na czele swego zespołu udaje 
się na dwumiesięczny objazd po Polsce. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś we 
wtorek dnia 29-g0 b. m. premjera sensacyj- 
nej sztuki w 3-ch aktach z okresu wielkiej 
wojny „Matrykuła 33% A. Midisa i R. Bou- 
carda, która obiegła świat cały, zdobywając 
sobie wszędzie rekordowe powodzenie. Od- 
powiedzialne role spoczywają w rękach fi- 
larów tegorocznego zespołu, którzy dali się 
już poznać tutejszej publiczności. Pomysło- 
wa reżyserja spoczywa w rękach doświad- 
czonego reżysera dyr. M. Szpakiewicza, któ- 
ry nie szczędzi wysiłków i kosztów, aby 
sztuce tej dać piękną oprawę zarówno ar- 
tystyczną, jak i dekoracyjną, którą skompo- 
nował W. Makojnik. 

W. środę po raz drugi „Matrykula 33“. 

Z2ABJ6 
Fala 244,1 m., mocy 21,5 Kw. 

WTOREK, dnia 29 września 193 1 r. 
11.58: Sygnał czasu. 12.05: Muzyka popu- 

larna (płyty). 13.10: Kom. meteor. 16.40: 
Program dzienny. 16.45: Kom. dla żeglu 
16.50: „Jak rachują pierwotne ludy". 17 
czyt. 17.10: Utwory kameralne (płyty). 17.35: 
„Ku Besarabji* — odczyt. 18.00: Koncert po- 
poludniowy. 19.00: „Z walk o prawo obywa- 
telskie dla liltewskiego języka“ odczyt. 
19.20: Program na środę. 19.25: Radjowa ga- 
zetka rzemieślnicza 19.35: „Z listów więzien- 
nych Oskara Wilde'a* — odczyt 19.55: Kom. 
20.15: Koncert, 22.00: „Gdy zapadnie mrok* 
— felj. 22.15: Kom. i muzyka taneczna. 23.00: 
KABARET (płyty). 

ŚRODA, dnia 30 września 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu i hejnał krakowski. 
12.05: Muzyka włoska (płyty). 13.10: Kom. 
meteorologiczny. 15.55: Progr. dzienny. 16.00: 
Audycja dla dzieci. 16.30: Koncert dla mło- 
dzieży (płyty). 16.45: Kom. dla żeglugi.16.50: 
Radjokronika. 17.10: Utwory Chopina (pły- 
ty). 17.35: „Duchowy obraz Francji współ- 
czesnej* — odczyt. 18.00: Muzyka lekka. 
19.00: „Przegląd litewski*. 19.20: Program 

artek. 19.25: Rozmaitości. 19.35. „Sy- 
tuacja gospodarcza republik bałtyckich — 
odczyt. 19.55: Komunikaty. 20.15: Pogadanka 
muzyczna. (0: Koncert europejski z Rer- 
lina. Po koncercie muzyka taneczna. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

Wczoraj wieczorem na klatee sehodowej 
domu Nr. 12 przy ul. Węgłowej usiłował 
popełnić samobójstwo  strzełając schie w 
skroń 22-letni Leon Rudomin (Kijowska 11). 

W liście pozostawionym denat oskarża 
swego ojea, iż on jest winien jego śmierci. 
Pozetem Rudomin w tym liście zaznacza, że 
jest nieuleczalnie chory i prosi by ciało je- 
go oddano do prosektorjum dia studentów 
Żydów. 

W. agonji przewiezione denata do szpita- 
la żydowskiego. 

        

   

    

  

  

   

    

  

Dla młodzieży 
od godz. 4—6 i 6—8 wiecz. 

Wzruszający 

R_-U---R"J=""E- R Ww I--L---E 2 S 

" Z GSTATNIEJ CHWILI 
16 banków w Stanach Zjednoczonych zawie- 

siłe wypłaty. 
NOWY YORK. (Pat). W dniu 28 b. m. 16 banków w stanach Zjedno- 

czonych zawiesiło wypłaty. Wkłady w tych bankach wynoszą zgórą 20 
miljonów dolarów. 

Wzmaganie się nastrojów antyjapońskich 
w Chinach. 

Do czego dąży Japonia. 
MOSKWA, 28 9. (Pat). Według do 

niesień z Szanghaju, ruch antyjapoń- 
ski w Chinach przybiera coraz więk- 
sze rozmiary. W akcji antyjopońskiej 
zaangażowana jest przedewszystkiem 
młodzież. W Szanghaju 7 uczelni 
przerwało zejęcia, przeradzając się w 
ośrodki agitacji przeciw japońskiej. W 
tramwajach i autobusach wywieszono 
plakaty z różnemi antyjapońskiemi 
hasłami. Stosowany jest również ostry 
bojkot towarów japońskich. Prasa 
chińska nawełuje do zaprzestania 
walk wewnętrznych i skierowania 
wspólnego wysiłku do odparcia za- 
kusów japońskich. W różnych miej 
seowościach odbywają się zebrania, 
których uczestnicy domagają się za- 
stosowania wobec Japonji Środków 
kategorycznych. 

Tymezasem Japończycy, umacnia 
jąe się na terenach, zajętych przez 
siebie, zaprowadzają tam własną ad- 

ministrację. Wszystkie koleje chiń- 
skie w Mandżurji Południowej pod- 
porządkowały się japońskiej dyrekcji. 
Na stacjach wywieszono flagi japoń- 
skie. Aeroplany patrolują okolicę, do- 
cierając do północy, do linji wschod- 
nio-chińskiej kolei żelaznej i Charbi- 
na. Garnizony wojsk japońskich oraz 
flota powietrzna są w dalszym ciągu 
wzmacniane. W kołach chińskich ist 
nieje obawa, iż Japońja może rozsze- 
rzyć akeję swoją również na Chiny 
centralne. Nie jest podobno wyklucze 
ne zajęcie obecnej stolicy Chin—Nan- 
kinu. Japończycy w ten rzekomo spo- 
sób cheą zmusić rząd nankiński do 
uznania sych postulatów, które wyra 
żać się mają: 1) w natychmiastowem 
uregulowaniu wszystkich _ sporów 
chińsko-japońskich i 2) w utworzeniu 
z Mandżurji odrębnego i niezależnego 
od Chin państwa. 

Uciekają masowo z Rosji. 
NOWOGRÓDEK, 28 9. (Pat). W _ tych 

dniach na odcinku .Nowogródezyzny, graniczą 
cym z Rosją sowiecką, przekroczyła grani- 
eę państwową nowa fala zbiegów z Rosji so- 
wieekiej. Na strażnicy KOP. w Bałwani pow. 
nieświeskiego przekroczył granicę obywatel 
sowiecki Maksym Sobolewski wraz z całą 
rodziną, składającą się z 9 osób, oraz żywym 
inwentarzem ze swej gospodarki, zabranej 

mu na rzecz kolektywu. Sobolewski pocho- 
dzi ze wsi Puzowo rejonu kopylskiego. Na 
strażnicy Kul. pow. nieświeskiego został za- 
trzymany za nielegalne przekroczenie gra- 
niey z Rosji Sowieckiej do Polski duchowny 
prawosławny Guio-Neisan, zam. ostatnio w 
Nowomikołajewsku, który zbiegł w związku 
z prześladowaniami religijnemi w Rosji So- 
wieckiej. 

Kpt. Karpiński kontynuuje swój lot szczęśliwie. 
RZYM, 28 9. (Pat). Kpt. pilot Stanisław 

Karpiński wraz z inż. Suchodolskim dnia 
27 b. m. wystartowali z Konstantynopola i po 
13 godzinach nieprzerwanego lotu, przebyli 
szereg łańeuchów górskich oraz morze Śród- 
ziemne i wylądowali na lotnisku w Rzymie 
o 17.30 tego samego dnia. Do dalszego lotu 
kpt. Karpiński oraz inż. Suehodelski mają 
wystartować 29 b. m. 

Wzrost wpływów 
BERLIN, 28 9. (Pat). Na podstawie wy- 

ników wczorajszych wyborów parlament 
wolnego miasta Hamburga składać się bę- 

dzie z 46 (dotychczas 60) posłów soejalde- 
mokratycznych, z 35 (27) komunistów, 9 (22) 

Zaczarowany dywan 
Najwes. arcydzieło humoru. W rol. gł.: Pat i Patachoen. NAD PROGRAM: ŚMIERTELNY SKOK. Kom. 3 akt 

Miłość Teresy Rott. drsm. erotyczny. W rol. gł. Olga Czechowa. 
NAD PROGRAM: Fircyk w zalotach. Tygodnik P. A. T. 

Koncert. ork. pod batutą M. Salnickiego. — Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr. — Kasa czynna od 3.30 
  

DŹWIĘK. KINO-TEATR | DZIŚ! 

„ABLIOS" 
Wileńska 39, tel. 9-28 

arcydzieło! Filra, o którym z zachwytem mówi cały świat! 
Robert Montgomery, Chester Moris, Leila Hyams, Lewis Stone i inni. Wielki ten film wywiera piorunujące wrażenie. 

bunt dusz skutych w kajdany! 
Na |-szy seans ceny zniżone od 60 gr. 
WKRÓTCE: Najnowsze superprzeboje wsz 

Przebój dźwiękowy! Gigantyczne potężne 

„Szary Dom* 

Szary Dom 
wstrząsnął sumieniem świata! 

„Szary Dom* — to film, którego się nigdy nie zapomina! Dodatki dźwiękowe 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15 
echświatowe: „Tabu“ i „X—27“ (Szpieg). 

(Big House). W rolach 
główn.: Wallace Beery, 

3000 statystów. 
„Szary Dom“ — to 

  

BŽWIĘKOWE KING 

„OLLWOO“ 
Bilekiew. 22, tel. 15-28 

Dziši   Na |-szy seans 

Nowe wielkie 
arcydzieło króla reżys. 
Cecil B. de Mille'a 

ceny znižone od 60 gr. 
5000 statystów. 

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

MADAME SZATAN 
W rol. gł: Kay Johnson, Reginald Denny i Lilian Roht. 

tastrofa w przestworzach. Niebywała wystawa. 
Wielki bal na Zeppelinie. Gigantyczna ka- 
NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 

  

Dziśł 
filmowa! Dźwiękowe Kino 

CGUING 
mi. Wielka 47, tel. 15-41 

Dziši Erotyczno Kino Kcelejowa 

0GNIS KO 
(ebok dworaa kolejow.) 

10 aktach p t. 

Początek o godz. 

W rolach głównych: Król 
śpiewak. bożyszcze kobiet 

Ze względu na wysoką wartoś artystyczną dl 
dźwiękowy Foxa i rysunkowy dodatek 

Początek o godz. 4, 6; 8 

sensacyjny film w 

W. epopea 

Muzyka R. Dzimsa. 

Denis King 

i 10.15, w dnie św. o 2-ej. 

Ciekawa akcja toczy się w środowisku złotej młodzieży angielskiej. 

a młodzieży dozwolone. 

dźwiękowy Fiejszera. 
NASTĘPNY PROGRAM: SYN BIAŁYCH GÓR. 

Król złotej młodzieży 

KRÓL ŻEBRAKÓW Švies!- Chėri-Taice! 

„Metropolitain" w N. eska dGaNette Mac Donald, 
  

NAD PROGRAM: Dodatek 
Na 1-szy seans ceny zniżone. 

W roli głównej: 
Rich. Barteimess 
i Dorothy Dunbar 

Wielkie derby angielskie. 
Walka ojca z synem. Miłość zwycięża przesądy i różnice klasowe. 

5-ej, w niedz. i święta o 4-ej pp. — NASTĘPNY PROGRAM: Romans uwodzicielki 
  

Dźwiękowy Kino-Teatr 

STYLOWI 
ułisa Wielka 36. 

arcydziełol Szereg 
Dziś! Najnowsze i najpiękniejsze 100% dźwiękowe 

sów i pieśni w rosyjskim języku | 
przepięknych cygańskich roman- 

W-g powieści Generał Crack (ialy Satu) 
Monumentalny arcypotężny 100% dźwiękowy dramat w 12 aktach, ilustr. wojnę bałkańską — Rosją i Turcją. 

W rolach głównych: ulubieniec John Barrymore : w. Marion Nixon. 
  

Dziś! Zachw. 
dramat miłości 
i sensacji p. t. 

Kino - Teatr 

LUX 
Miekiewicza 11, t.15-61   

następujące wpisy: 
W dniu 22.VI. 1981 r. 

515, 1. 
powiedzialnością*. Sprzedaż komisowa i 
rachunek obuwia gumowego, , 
skórzanych i innych. Siedziba w Wilnie, 
nicka 6. Kapitał zakładowy 3000 złotych, podzielony 
na 100 udziałów po 30 złotych każdy, całkowicie w 

stanowią zam. 
Subocz 10 i Anna 

Zarząd re- 
prezentuje spółkę nazewnątrz i nawewnątrz; sporzą- 

oraz podpisywanie 
wszelkich umów, aktów, plenipotencyj, weksli, indo- 

czeków, obligów i wszelkich innych dokumen- 
tów winno być dokonywane przez obu członków za- 
rządu łącznie pod stemplem firmowym: prowadzenie 
zaś korespondencji nie zawierającej zobowiązań, 
również odbiór korespondencji, adresowanej na imię 

poleconej, przekazów 
dieniężnych, pieniędzy oraz towarów z urzędów pocz- 

gotowiżnie wpłacony. Zarząd spółki 
w Wilnie Mowsza Lew przy ul. 
Goldbergowa przy ul. W. Pohulanka 35. 

dzanie, zawieranie, wydawanie 

sów, 

spółki, zwykłej, wartościowej, 

W roli Maczyste—czło- 
wiek o niezwykłaj sile 

Firma: „Wilgum Spółka z ograniczoną od- 
RARE 

wyrobów gumowych, 

towych, 

mentów łącznie 

516. |. Firma „Skład 
i H. Fridman w Brasławiu, spółka 

ul. Rud- | Kapitał zakładowy 4000 złotych, 

Zarząd spółki stanowią zam. w 
Fridman i Awsiej Fridman 
wiązania, weksle, czeki i 
obaj zarządcy pod 

inne 

cę pod stemplem firmy. Spółka z 

Romanem Kuchcińskim, 
w dniu 3 czerwca 1931 r. 
określony. 

jak   
A Wydawnictwo „Kurjer Wiłeński" S.ka z ogr. odp. 

nych i przedsiębiorstw transportowych może być do- 
konywane przez jednego członka zarządu za jednym 
jego podpisem pod stemplem firmowym. Udzielono 
prokury Borysowi Goldbergowi z Wilna, ul. W. Pohu- 
lanka 35 z prawem podpisywania i sporządzania doku- 

z jednym którymkolwiek członkiem |m 
zarządu. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za- 
warta na mocy aktu, zeznanego przed Władysławem 
Strzałko Notarjuszem w Wilnie w dniu 30 kwietnia 
1931 r. „za Nr. 1481 na czas nieograniczony. 

spožywczo-kolonjalny R. 

powiedzialnością*. Hendel towarami spożywczemi i ko- 
lonjalnemi. Siedziba w Brasławiu, ul. Piłsudskiego 132. 

udziałów po 400 złotych każdy, całkowicie wpłacony. 

Wszelkie umowy, zobo- 

stemplem firmowym; 
wszelkie pokwitowania z odbioru pieniędzy, korespon- 
dencji i przesyłek pocztowych, telegraficznych i kole- 
jowych mogą być podpisywane przez jednego zarząd- 

wiedzialnością zawarta na mocy aktu zeznanego przed 
Notarjuszem w Brasławiu 

za Nr. 702 na czas nie- 

FEFEFFEFEFEFEEFEEF 

MACZYSTE IMPERATOR 
Bartolomeo Padano. 

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

Kojosti Handlowy. 
De Rejestru Handlowego, Dział B, 
Sądu Okręg. w Wilnie wciągnięto 

Imponująca treść! 
Przepych wystawy! 
Ceny miejsc od 40 gr. 

  banków, stacyj kolejowych, przystani wod- E 
Od rcku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ui. TATARSKA 20 

Jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

i 

| 1028/V1—6960 | 

Wykwintne, Mocne, | 

i 

z ograniczoną od- 
NIEDROGO, 
TA dagodnych Warankach 

I NA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
6181 

podzielony na 10 

Rocha Brasławiu:   
KAŻDEMU 

dam prospekt 

POLITURY 
amerykańskiej, angielskiej 

i francuskiej. 
Jakób Serboj, Biały Ka- 
mień, poczta Złoczów, 
ul. Szeroka 9. 6963 

  

podpisują 
natomiast 

obligi 

ograniczoną odpo- 

1029/V1—6961.   

RZYM, 28 9. (Pat). Lotnik kpt. Karpiński 
wraz z obserwatorem inż. Suchodolskim 
przylecieli tu w niedzielę o godzinie 17.50. 
Lotnicy wyłecieli ze Stambułu, z lotniska 
St. Stephano tegoż dnia o godzinie 5.20 ra- 
no.—Lot odbywał się w ciężkich warunkach, 
szezególnie nad Albańją. We wtorek dnia 
29 b. m. o świcie lotnicy wyruszają w dalszą 
drogę do Londynu. 

komunistycznych. 
niemiecko-narodowych, 14 (21) demokratów, 
7 (20) partji ludowej, 2 (4) partji gospodar- 
czej, 43 (3) hitlerowców, 2 (2) centrum i 2 
(bez mandatu) chrześcijańsko-socjalnej służ- 
by domowej. 

Nr. 224 (21661 

SPORT. 
Sukcesy naszych jeźdźców w Tallinie. 

W sobołę o godz. 14 naczelnik państwa 
Peets otworzył międzynarodowe zawody hip- 
piczne, w których wzięli również udział ka- 
walerzyści polscy. Zawodom przyglądali. się 
członkowie rządu z ministrem Wojny Kerem 
na czele, wielu wyższych wojskowych, kor- 
pus dyplomatyczny i liczne rzesze publiczno 
ści, Po defiladzie zawodników rozpoczęły się 
zawody. 

Punktem kulminacyjnym zawodów był 
ciężki konkurs hippiczny z udziałem ježdž- 
ców zagranicznych, na dystansie 600 mtr. 
(12 przeszkód wysokości do 120 em. i sze- 
rokości do 3 mtr.). 

Pierwsze miejsce zajął rim. Starnawski 
na Pikusiu, przechodząc całą trasę bez punk- 
tów karnych w czasie 1 m. 35 sek. 

2) również rtm. Starnawski na koniu De. 
neuse. Bez punktów karnych w czasie 1 m. 
39 sek. 

3) rtm. Królikiewicz na Milordzie 0 punk- 
tów karnych w czasie 1 m. 45 sek. 

4) ppor. Reiman 4 pkt. karne, I m. 40 sek. 
5) mjr. Trenkwald na Olafie, 4 pkt. karne, 

1 m. 45 sek. 
7) mjr. Królikiewicz na Hannibalu, 

karnych. 
W. drugim dniu międzynarodowych -za- 

wodów hippicznych w Tallinie, ekipa polska 
odniosła szereg dalszych zwycięstw. 

W konkursie skoków (8 przeszkód) pier- 
wsze miejsce zajął rtm. Królikiewicz na Mi- 
lordzie, drugim zkolei był mjr. Trenkwald 
na Olafie, 3) ppor. Reinman (Estonja), 4) 
por. Palm (Estonja), 5) rtm. Królikiewicz, 
6) rtm. Starnawski. 

w m konkursie myśliwskim o na- 
grodę naczelnika państwa estońskiego pierw- 
sze miejsce i nagrodę zdobył rim. Starnaw- 
ski na koniu Doneuse w czasie 1:40—10 pkt. 
karnych, drugie miejsce i nagrodę poselstwa 
polskiego w Tallinie zdobył por+ Reinman 
(Estonja) w czasie 1:56—20 pkt. karnych, 
3) mjr. Trenkwald na Maggi 1:57—20 pkt. 
karnych, czwarte i piąte miejsce zajął rtm. 

7 pkt. 

  

   

    

  

  

Polska zwycięża Czechosłowację 61 : 45. 
W sobotę po południu rozegrane zostały 

w Pradze Czeskiej międzypaństwowe zawody 
lekkoatletyczne pań pomiędzy Polską a Cze- 
chosłowacją. Pogoda naogół dopisała, cho- 
ciaż teren był miękki od deszczu. W: ogólnej 

klasyfikacji Polska odniosła świetne zwy- 
cięstwo, bijąc Czechosłowację w stosunku 
61 : 45 pkt. 

Wyniki techniczne przedstawiają się na- 
stępująco: 

Bieg 80 mtr. przez płotki: 1) Sychrowa 
(Czechosłowacja) w czasie 12,8, 2) Schabiń- 
ska (Polska) 12,9, 3) Szimkowa (Czechosło- 
wacja) 18,1 4) Freiwaldówna (Polska), Ta 
ostatnia została zdyskwalifikowana z powo: 
du wadliwego startu. 

Rzut dyskiem: 1) Zajszowa (Czechsł.) 
35,19 mtr., 2) Bersonówna (Polska) 33,18, 
3) Wodzskowa (Czchsł.) 32,09, 4) Blacho- 
wa (Czechsł.) 32,44, 

Bieg 60 mtr.: 1) Klassówna (Czchsł.) 8 
sek., 2) Breuerówna (Polska) 8.1, 3) Sikorzan 
ka (Polska) 8,1, 4) Schickowa (Czechsł.). 

Skoki wzwyż. 1) Ulrichowa (Cz.) 150 etm. 
2) Janowska (Polska) i Koubkowa (Cz.) po 
1,45, 4) Manteuflówna (Polska) 140. 

100 mtr.: 1) Manteuflówna (Polska) 12,6 
sek., 2) Krausówna (Cz.) 12,6., 3) Breuerów- 

   

    

Królikiewicz na Milordzie i Hannibalu w 
czasach 1:58, 1:59. 

na (Polska), 4) Skalowa (Cz.). 
200 mtr.: 1) Manteuflówna (Polska) 26,4 

2) Krausówna (Cz.)27, 3) Orłowska (P.) 27,2, 
4) Skalowa (Cz.). 

Skok wdal: 1) Sychrowa (Cz.) 5,11 mtr. 
(nowy rekord 2) Sikorzanka (P.) 

  

5 mtr., 3) Breuerówna (P.) 4,86, 4) Ambrosz- 
kówna (Cz.). 

Rzut oszczepem: 1) Jasieńska (P.) 338,11 
mtr., 2) Holikowa (Cz.) 32,93, 3) Weissówna 
(P.) 50, 4) Wagnerówna (Cz.). 

800 htr.: 1) Kołbkowa (Cz.) 2.32,4, 2) Szu- 
azówna (P.) 2:35,6, 3) derska (P.), 4) Du- 
silowa (Cz.). Warto zaznaczyć, że Kołbko- 
wa ustanowiła nowy rekord czeski. 

Rzut kulą: 1) Jasieńska (P.) 10.96 mtr., 
2) Lewinówna (P.) 10,06, 3) Wodzisko (Cz.) 
10,05, 4) Holikowa (Cz.) 10,04. 

Sztafeta 4 x 100 mtr. 1) Polska w składzie 
Manteuflówna, Breuerówna, Sikorzanka i 
Orłowska w czasie 52,5 sek., 2) Czechosło- 
wacja-w czasie 52,8. 

Warto zaznaczyć, że Polska wystąpiła w 
osłabionym składzie bez Haliny Knopackiej- 
Matuszewskiej i innych wybitnych zawodni- 
czek. 

Publiczności stosunkowo mało z powodu 
zimna. 

      

     

  

   

  

Nowe zwycięstwo Kusocińskiego nad Virtannem. 
W ramach zawodów lekkoatletycznych 

urządzonych przez Makabi, odbył się w nie- 
dzielę w Krakowie rewanżowy bieg na 5.000 
metrów z udziałem: Kosocińskiego i słyn- 
nego długodysiansowca fińskiego Virtannena 
Kosociński ponownie wykazał swą wspania- 

  

    

    

łą formę, odnosząc drugie zdecydowane 
7 nad najgroźniejszym rywalem 
Nurmi'ego. 

Bieg rozpoczął Virtannen w dość szybkiem 
tempie. Za nim krok w krok b Kusociń- 
ski. Na 200 m. czas obu zawodników wyno- 
sił 35 sek., na 1000 m. — 2:57, na 1500 m.— 
4:27, W trzeciem okrążeniu Virtannen od- 
daje prowadzenie  Kusocińskiemu, który 
przebywa 2000 m. w czasie 6 :09. W piątem 
okrążeniu Virtannen wychodzi znowu na czo 

ło. Na 3-im kilometrze przebytym w czasie 

9:04 Kusociński atakuje, obejmuje prowadze 
nie, ale w 10-tem okrążeniu wypuszcza przed 
sobą. Virtannena. Ten ostatni prowadził do 
ostatniego okrążenia. Na 300 m. przed metą 
Kusociński finiszuj: 
i przerywa pierwszy mę w czasie 14:57,4, 
Virtannen zmęczony biegiem, nie walczył już 
nawet na finiszu, przybył do mety jako drugi 
w czasie 15 : 03,6. 

Tempo biegu było dość żywe, okrążenia 
wahały się pomiędzy 1.04 ostat 
niem okrążeniu Kusociński nadał biegowi 
mordercze tempo, przebywając okrążenie w 
rekordowym czasie 1 : 01,6. 

Widzów zebrało się stosunkowo mało, be 
2000. 

   

     
    

    

  

    

    

   

  
  

nowy, wielki, dobry wybór polecają na 

Wilno, ul. Zawalna 

OWOCOWE 
zaaklimatyzowane, wyhodowane na miejscu w szkółkach, 

| Szkółki Mozelewskie przy Kolonii Wileńskiej 

= Ceny przystępne. 

©€00000000009000660806092 

sezon jesienny 

6, m. 2. 
6791—0 

  

OKAZJA! OKAZJA! 
LOKAL „ządzeniem SZKOLNEM 

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

6889 

OGŁOSZENIA 
de „KURJERA WILEŃSKIEGO" 

i innych pism najtaniej 
załatwiać za pośrednictwem 

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

     

   
       

    
      

  

     

  

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

6860 A. Głowiński, — wileńska 27.     

W 14 dniu ciągnienia znów padły 

w naszym szczęśliwym oddziale 

następujące wygrane: 

zł. 15.066 na Nr. 131743 
" 5.000 „ „ 131645 
» 3.000 „, „ 62832 
n 2.000 ‚„ „174016 

Najszczęśliwsza kolektura 

H. MINKOWSKI 
Wilno, Niemiecka 35, tel. 13-17. 

Ora iaia  MiGžaas, Balawki „Nec 40) 
j klasy są jeszcze do nabycia 

M Kenigsherq 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moczoplei we, 

ullca Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 i 4—8. 

   

Do pracowni | 
sukien i okryć damskich 

poszukiwana 

Išeina KTAWCOWA dzielna 
z długoletnią praktyką 
kroju i szycia. Oferty do 
Administracji „Kuzj. W.* 
pod „Siła pierwszorzędna*   

Drukarnia „Znicz“, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefón 3-40 

      

olał dę dzalić 
„KĖVA“ (Paris) 

Miokiewioza 87, tel. 667, od 1-4 
Rozgładzanie i odświeża- 
nie twarzy. Leczenie wą. 
grów ipryszczy. Eiektry- 
zacja. W.Z.P. 58. 6589 

Sanatorjum 
Dr. T. Gybulskiego 

w RABCE 
Całoroczne leczenie kli- 
matyczne, solankowe, dje- 
tyczne, inhalacyjne, pro- 
mieniste, etc. W sezonie 
jesiennym ceny zniżone. 

6912 

Akuszerka 

Marja ВО 
przyjmuje od 9 r. dc 7 w 
przeprowadziła się 

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

  

  

  

Akuszerka 

Maja LALNOTSWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz 

ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z. P. Nr. 6 

s|- Specjalna prac. trumien 
1. Drzewieckiego 

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

i napisy. 

ROZKŁĄD JAZDY 
autobusów 

Wilgo- Grodao- Lida 
Odj. z Wilna do Grodna 

S 52176) 
z Grodna—8 rano 
z Wilna do Lidy 

    

  

o g. 16(4) 
„ z Lidy—6.40 rano 

6832   

MIESZKANIE 
5;pokoi z wygodami, 2 bal 

ikony, Tssze' piólra 
do wynajęcia Pańska 4-3. 

RL Ls Ss] 
60666000660000806668666886 

DRZEWKA i KRZEWY 
entr. zakłady kąpie-- 

lowe A. AGREST 
ul. Mostowa 13. 

Łazienki parowe czynne 
czwartki, piątki i soboty. 

  

__ 6969 6966 

Do wynajęcia SKLEP | PICIE MIODY | 
przy ul. Wileńskiej 20. PIJCIE WINA P 
O warunkach dowiedzieć 

się u rządcy domu 
W. Pohulanka 17—38. 

RACAN. Od g. 3—4 p.p. 
6971 

POKÓJ "do wynajęcia 
można z obiadem albo 
całodziennym utrzyma- 

niem. Przyjmę uczni—nic 
Pomoc francua. na miejscu 
ul. Żeligowskiego 5—25. 

6970 

Pracownia krawiecka 
LonginaKulikowskiego 
ul. Wielka 13, przyjmuje 
zamów. na roboty męs- 
kie i damskie oraz futra. 
Wykonane solidne. Ceny 

dostępne. 6812 

  

  

Pracownia Krawiecka 
W. Nagrodzkiego 
Zamkowa 16, m. I 

przyjmuje obstal. z własn. 
i powierzonych materjał., 
mundurki gimnaz. na ob- 

stalunek. Ceny niskie. 
6841 

Warsz. pracownia 
kapeluszy. SSEz6.” 
Przerabia ze starych na 
nowe kapelusze. Praso- 

wanie na poczekaniu. 
6950 

Pralnia „Poznańgka” 
ul. Kalwaryjska 65 

Ee dospiómia bie 
liznę po cenach konkur. 
oraz czyszczenie ubrań. 

SKLEP NUT 

„LIRA” "wie" 
Materjały piśmienne, nuty, 
rep. wiecz, piór. 6967 

  

  

    

Wytworne towarzystwo po 
znaje automobilizm tylko 
na kursach Froma, 
inžyniera 

Jagiellońska 3/5, tel. 18-46. 
Samochody, motocykle, 

warsztaty. 

Вопа- 
pychowawczyni 

z szyciem 

poszukuje posady, 
Świadectwa i reko- 
mendacje jak najlep. 
sze. Rzeczna 10, m 2 
(przecznica Zakreto. 

wej) telef. 15.89. 
6909 

      

krajowej 
firmy 

ul. Straszuna 13. 

„iodowina“ 
6968: 

Lekcyj acgielskiego 
grupami udzielają dypl. 
nauczycielka i rodowita 
amerykanka. Ulica Mała 
Stefańska 23—1 lub do 
administr. K, W, 6954 pia FW. 504 

Nauczycielka 

jezyka polskiego 
udziela lekcyj w szkołach 
i prywatnie. Pełne kwali- 
fikacje, 12 lat pracy w 
gimnazjum państwowem. 
Oferty w Administracji 
„Kurjera Wileńsk." pod 
„Język polski". 6938 

UDZIELAM 
LEKCYJ 

z wszysikich przed- 
miotów do klasy 6-ej 
włącznie, mogę być 
też pomocą w na- 
ukach w roku szkolna. 
za minimalną cenę. 
Zgłoszenia proszę 
kierować do Admin, 
„Kurjera Wileńsk." 

pod Nr. 6334, 

Języki obce 
niemiecki, francuski 
włoski (konwersacja). 

Przygotowywanie 
ze wszystkich przedmiot. 

de matury 
i egzaminów 

szkół średnich wogóle. 
Lekcyj udzielają b. prof. 
gimn. i studenci U. 5. B. 
specjalną met. koncentrac. 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Kurjera Wil.“ pod W. K. 

"PIANINO 
do wynajecia 

Wiłkomierska 3— 20. 

Zgub'ony Bilet Loka- 
cyjny Domu 

Bankowego T. Bunimo- 
wicz za Nr 234/5329 na 
imię Jeniela Franka na 
zł. 950 wydany 2/III 1931 r. 
unieważnia się. 6991 

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. 

  

  

      

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz.


