
Rok VIil. Mr. 229 (217). Wilno, Niedziela 4 Paždziernika 1931 г. Cena 20 nroszy. 

  

  

URJER 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

  

L    SK 

    

sk: : 12 . Se j . 1 — A d godz. 9 — 3 ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno Jagiellońska 3. Telelony: Redakcji 79, Administracji 99. Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 2 — 3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1 3 ppoł. Administracja czynna od g. 

Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od: godz. 1 — 3 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: od gódz. 9 — 3 i 7 — 9 wiecz. Konto czekowe P.K.O. Ne 80.750. Drukarnia — ul. Ś-to Jańska 1, telef, 3-40. 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ : za wiersz milimetrowy przed tekstem 40 gr., w tekście I, II str.—30 gr., III, IV, V, VI—35 gr., za tekstem—15 gr., kronika redakc., komunikaty—70 gr. 

za mm. jednoszp., ogłoszenia mieszkaniowe—30 gr. za.wyraz. Do tych cen dolicza się: za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%, z zastrzeżeniem miejsca 25%, w numerach niedzielnych i świątecznych 250/,, zagraniczne 1000/,, zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 30%, zniżki. 

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

  

Š. p. Aleksander Skrzyński 
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Przed paru dniami w Zagórzanach, 

w Ziemi Krakowskiej złożono na wie- 

czny spoczynek zwłoki tragicznie zmar 

łego b. premjera ; ministra spraw za- 

gran. Rzplitej ś. p. dr. Aleksandra 

Skrzyńskiego. 

Wskutek nieszczęśliwego wypadku 

ubył znów Polsce polityk dużej miary 

i szerokich horyzontów, o rozległem, 

solidnem wykształceniu i wybitnych 

zaletach umysłu. Wadą zmarłego, jako 

polityka, była pewna obcość środowis- 

ku. w którem mu działać przyszło. 

Człowiek o kulturze i psychice zachod- 

nio-europejskiej, zupełnie obcy wszel- 

kim. tak silnie w jego sferze zakorze- 

nionym. przesądom i archaicznym na- 

rowom, sądził mylnie, że znajdzie w 

Polsce grunt do działania podług wzo- 

rów zachodnio-europejskich. Stanąw- 

szy na czele koalicji endecko-pepee- 

sowej w r. 1925 łudził się, że zdoła 

oprzeć rządy państwem na kompromi- 

sie rozbieżnych programów i tendencyj 

partyjnych. 

Zgrzybiałe ideowo, zdemoralizowa- 

ne wszechwładzą w sejmach, niewybre 

dne w instynktach i aspiracjach part- 

je koalicyjne okazały się kruchym fun- 

damentem dła twórczej pracy państwo 

wej. Ś. p. Skrzyński był zbyt miękkim 

zbyt wytwornym w formach  polity- 

kiem, by móc poradzić sobie z bagien- 

kiem, w którem szukał mocnej podsta- 

wy politycznej. Rozhukany światek sej 

mowy chciał przekonać za pomocą mą- 

drych argumentów, perswazji, logiki, 

Spotykając opór, musiał sam ustępo- 

wać i rozmieniać swe dobre chęci na 

setki drobnych kompromisów. Spotkał 

go też gorzki zawód. Widząc w Polsce 

nie to, co rzeczywiście w niej było, lecz 

to, co widzieć oczami Europejczyka 

pragnął, nie mógł dojrzeć i ocenić istot 

nych. najważniejszych problemów ów- 

  

   

czesnego życia polskiego. Nie był prze- 

to człowiekiem odpowiadającym zada- 

niom polskiej polityki wewnętrznej. 

Znacznie większe zasługi zdobył 

ś. p. Skrzyński w dziedzinie polityki 

zagranicznej. W okresie jego pracy w . 

pałacu Briihłowskim zapadła uchwała 

Rady Ambasadorów z dnia 15 marca 

1923 r. ustalająca formalnie wschodni: 

granice Polski. Jeden ten ważny fakt 

stanowi trwałą legitymację zasługi 

zmariego, jako ministra spraw zagra- 

nicznych. 

W parę lat później przyszło Locar- 

no. Ś. p. Skrzyński, gorący zwolennik 

współpracy Polski z Ligą Narodów, 

rozwinął w tym okresie wielką aktyw- 

ność, usiłując w umowach łokarneń- 

skich zdobyć dla Polski gwarancje bez- 

pieczeństwa. Chwiejna sytuacja wew- 

nętrzna państwa nie sprzyjała ani tym 

wysiłkom, ani umocnieniu stanowiska 

Polski na terenie międzynarodowym. 

Wyniki Locarna dła Połski były oce- 

niane bardzo rozmaicie. Jednak i prze- 

ciwniey polityki zmarłego nie mogli u- 

dowodnić, że było w ówczesnej sytua- 

cji. możliwem—i dla Polski pożyteczn. 

— uchylenie się od współudziału w u- 

mowach lokarneńskich. Ś. p. A, Skrzyń 

ski w licznych przemówieniach i arty- 

kułach bronił z wiarą i zapałem słusz- 

ności swej polityki lokarneńskiej. Je 

szcze niedawno, w dwóch dłuższych 

artykułach, drukowanych w ,,Drodze** 

(zeszyt I z r.b.) i w „Nowem Panstwie“ 

(zeszyt I z r. b.) wypowiedział zmarły 

swe poglądy na sytuację międzynaro- 

dową i rolę w niej Polski, posuwając 

w nich obronę Locarna aż do pewnej 

egzaltacji. 

W jednym z tych artykułów znaj- 

dujemy ustęp, który jest bardzo cha- 

dla poglądów 

na sytuację dzisiejszą 

rakterystyczny Ś. p. 

Skrzyńskiego 

świata: 

    „jemy w epoce wielkiej, nie wielkością 

zamy ist- 

  

cudów przeszłych, którym zawdzię: 

nienie, ale koniecznością wywołania tych, któ 

re przyjść muszą we wspólnym wysiłku zro- 

aby zapłodnić 

  

dzone. życie możliwościami 

  

trwani 

„„Tragizm sytuacji ogólnej wymaga od 

państw jako jednostek rozszerzenia horyzon 

tu, pogłębienia Świadomości, wyłężenia naj- 

wyższej odwagi. Walka o solidarność europej- 

ską jest walką o cywilizację świata”. 

i rozwoju. 

   
   

Z tragiczną śmiercią Ś. p. Aleksan- 

dra Skrzyńskiego zeszedł przedwcześ- 

nie z areny publicznej Polski człowiek 

o wybitnych zdolnościach i o wielkich 

ambicjach, w dodatniem tego słowa 

znaczeniu, któremu popełnione kiedyś 

błędy nie mogły jednak zamknąć dro- 

gi do odegrania poważnej roli w przy- 

szłości. 

Testis. 

  

Popierajcie Lice Morską 

  

ZAPRASZAMY 
  

Kochanej Matki i Babki 

Ar. 

: We šrodę аао b., jako w drugą bolesną rocznicę śmierci naszej 

JADWIGI z ALEXANDROWICZÓW 
RERMANOWSKIEJ 

odbędzie się w Wilnie w kościele Św. Pio!ra i Pawła o g. B-ej rano 
nabożeństwo żałobne za spokój Jej duszy o czem zawiadamiają 

CÓRKA, SYNOWIE, SYNOWA i WNUKI. 7074 
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z Koedukacyjna Dokształc. Szkoła Handlowa i 
E Stowarzyszenia Kupców i Przem. Chrześc. w Wilnie — Biskupia 4 3 
Ė z prawami publiczności. i 
E Zajęcia wieczorem od godz. 18-ej de 21-ej. ą 
Ė Ukończenie Szkoły daje prawa pracownika umysłowego. i 

5 Zapisy przyjmują się w Sekretarjacie Szkoły (Biskupia 4) w ponie- į 
E działki, środy i piątki w godz. od IB-ej do 20-ej. į 
Ė Nauka w szkole jest bezpłatna. 6935— 4 
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Wieści z Dalekiego Wschodu. 
Zaostrzenie stosunków japońsko - sowieckich. 

MOSKWA, 3. 10. (Pat). — Prasa 
podaje, że Litwinow przyjął wczoraj 
ambasadora japońskiego w Moskwie 
i odbył z nim dłuższą konferencję na 
temat obeenej sytuacji w Mandżurji. 
Widocznie jednak rozmowa nie dała 
komisarzowi Litwinowowi pełnej sa- 
tystakeji, bo dziś w prasie sowieckiej 
pojawiły się ataki na Japonję, której 
dzienniki sowieckie zarzucają zaczep 
ne tendencje w stosunku do Mandżur 

  

ji podsycania separatyzmu w różnych 
prowinejach chińskich oraz dokony- 
wanie gwałtów na ludności chińskiej. 
Pisma zapewniają, że Japonja nietyl- 
ko nie odwołała wojsk z Mandżurji, 
ale przeciwnie sprowadziła nowe siły 
M. in. większe oddziały wojska zosta- 
ły wysłane do okręgu  Kirińskiego, 
gdzie miały rzekomo miejsce antyko- 
rejskie zaburzenia. 

  

Tass zaprzecza. 

MOSKWA, 3. 10. (Pat). — Agen- 
cja Tass zaznacza, że wiadomości 
prasy angielskiej 0* tem, jakoby pat- 
rol sowieckiej kawalerji i samocho- 
dy pancerne wkroczyły do Mandžurji 
Są pozhawione wszelkiej podstawy. 

Informacje o przekroczeniu granicy 
mandżurskiej przez oddział armji czer 
wonej, bądź o przygotowaniach do 
przekroczenia rozsiewane są w Ce- 
lach propagandowych. 

RR LM WCRÓNCRWE NK NORIS ZGOD STWRAO RC SOWA OWEEC 

Powstanie przeciwko Sowietom 
w Gruzji, Armenji i na Kaukazie. 

GENEWA, 3. 10. (Pat). — Gruziń- 
skie biuro prasowe otrzymało infor- 
macje z Tyflisu, że w zachodniej Gru- 
zji wybuchło nowe powstanie, które 
spowodowało olbrzymie straty zaró- 

wno dla Sowietów, jak i dla powstań- 
eów. Również powstały nowe niepo- 
koje w Azerbejdżanie i Armenji. W 
północnym Kaukazie powstańcy mor- 
dują przywódców ruchu sowieckiego. 

  

Dalsze represje wzgledem Polaków 
na Łotwie. 

Zamknięcie wszystkich szkół polskich. 

RYGA, 3. 10. (Pat). — Minister- skich, utrzymywanych przez Związek 
stwo oświaty wydało zarządzenie o Polaków na obczyźnie. 
zamknięciu wszystkich szkół pol- 

Aresztowania. 
RYGA, 3. 10. (Pat). — W dalszym 

ciągu represyj stosowanych  wzglę- 
dem mniejszości polskiej w  godzi- 
nach popołudniowych został areszto- 
any radny trakcji polskiej w radzie 

miejskiej Rygi oraz kandydat listy 

polskiej do Sejmu p. Liberys. Został 
on aresztowany we własnem miesz- 
kaniu pod zarzutem przekupywania 

  

  

  

   

wyboreów. Jednocześnie z nim został 
aresztowany p. Skieszkan, mąż zaufa- 
nia komitetu wyborczego. 

Osoby, chcące zasięgnąć iniorma- 
cyj © aresztowanych nie zostały do- 
puszczone do wyższych władz polity- 
cznych, nie mówiąe o osobistem wi- 
dzeniu się z zatrzymanymi działacza- 
mi polskimi. 

Wybory w Łotwie. 
Pierwszy dzień wyborów. 

RYGA. 3.X. Pat. — Pierwszy dzień 
wyborów minął na całem  terytorjum 

państwa spokojnie Frekwencja dość 
słaba. 

PAK IT L DM ITA T STATE TIA PRINS 

Silne lotnictwo to potęga Państwa! 

Antysowieckie wrzenie wśród 
Mongołów z powodu zamachu 

na Panczen-Lamę. 
GHARBIN, 3. 10. (Pat). — Przyjazd „ży- 

wego boga* Panczen-Lamy do  Mongolji, 
tłumne wycieczki Mongołów do Chałehi, t. 
j- sowieckiej części Mongolji dla naradzania 
się, w jaki sposób walczyć z komunizmem, 
jako też kilkakrotne wystąpienia Panczen- 
Lamy przeciwko uciskowi i bezprawiu Z. S. 
S. R. zaniepokoiły rząd sowiecki. Dła prze- 
szkodzenia dalszym antykomunistycznym wy 
stąpieniom Panczen-Lamy agenci III Mię- 
dzynarodówki postanowili porwać „żywego 
boga*, Zamachu miano dokonać podczas gdy 
Panczen-Lama znajdował się w Gandżarze. 
Porwania mieli dokonać agenci  sowieccy 
„wraz z młodymi Mongołami podczas nabo- 
żeństwa. Władze Chałchi, uprzedzone o spi- 
sku, usunęły nieke: zeństwo, grożące „ży- 
wemu bagowi*. W; o zamiarze porwania 
Panezen-Lamy wywołała wśród Mongołów 
antysowieckie wrzenie, które trwa dotych- 
czas. 

   

    

New-Czang w płomieniach. 
To KJO, 3. 10. (Pat). — Dalsze meldunki 

Mne do ministersiwa wojny, potwier- 
ytuacja w New-Czangu jest poważ- 

sto cpanowane i podpalone zostało 
przez 700 bandytów. Na miejsce wysłano 
kompanję piechoty japońskiej oraz oddział 
policji japo kiej w celu roztoczenia opieki 
nad obywatelami japońskimi. Samolot ja- 
poński, dokonywujący rekonesansu, zestał 
ostrzelany i zmuszony do lądowania pod 

eng, lecz zdążył jeszcze zasygnalizo- 
e część New-Czangu znajduje się w 

     

      

    

    

Pogłoska o mianowaniu 
czwartego podsekretarza 

stanu w Min. Skarbu. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy) 

W kołach politycznych krążyła 
wczoraj pogłoska, że szef biura ekono- 
muicznego prezesa Rady Ministrów p. 
Jastrzębski ma być mianowany czwar- 
tym podsekretarzem stanu w Min. 
Skarbu. 

Nieprawdziwe pogłoski. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Koła oficjalne kategorycznie stwier 
dzają że pogłoski, obiegające koła po: 
lityczne i dziennikarskie o mających 
niebawem nastąpić zmianach w gabi- 
necie ministrów są bezpodstawne. Ża- 
dne zmiany nie są przewidziane. Rów- 
nież nieprawdziwą jest wiadomość © 
tem, jakoby Rada Ministrów uchwaliła 
nowy projekt ustawy prasowej. 

    

Po amerykańsku. 
HARTFORD (INDJANA), 5. 10. (Pat). — 

4 bandytów przybyło samochodem do Citi- 
zens State Bank, porwało 30 tysięcy i upro- 
wadziło kasjera, który pełnił jednocześnie 
funkeję burmistrza miasta. Pomimo ostrze- 
liwania baudyci zbiegli. 

  

„NOWEJ GOSPOD £6 RESTAURACJA iBAR 
(Filja „GASTRONOMJI“) 

w WARSZAWIE, Jasna 4 (od Marszałkowskiej przez Złotą) 

wyśmienita kuchnia. — REWELACYJNIE NISKIE CENY FI 

Francja na baczności. 
(Korespondencja własna). 

Paryż we wrześniu. 

Przed rokiem mniej więcej londytń- 
skie „Times'y“, licząc się z rosnącą 
potęgą Niemiec, przepowiedziały, że 
w ciągu najbliższych 4 lat Niemcy za- 
żądają parytetu rozbrojenia, lub u- 
zbrojenia mocarstw europejskich. Za- 
sadniczo nie pomyliły się. Pomylily 

  

   

"się jednak co do terminu. Okres 4 lat 
wydawał się p. Curtius'owi zbyt dłu- 
gi. Nie upłynął rok, a Europa stanęła 
wobec żądania Niemiec. 

Gdy się mówi dzisiaj o Niemczech 
i o Europie, to ma się na myśli Niem: 
cy i Francję. Francja bowiem stanowi 

poważną przeszkodę na drodze do he- 

gemonji Niemiec nad środkową Euro- 
pą, której nie mogli zdobyć mimo 
czteroletniej krwawej wojny. Warto 

przeto zapoznać się szczegółowiej ze 

„stanem uzbrojenia Francji i z postępem 
jej rozbrojenia w ciągu 13 lat powo- 
jennych. 

Przedewszystkiem podkreślić na- 
leży, że mimo różnie francusko-wło- 
skich w kwestji sił zbrojnych mor- 
skich, siła militarna Francji spoczywa 
nie na morzu, lecz na lądzie. 

Pierwsze redukcje militarne, około 

których toczyły się poważne walki 
parlamentarne, sięgają 1. kwietnia 
1923 r. Wówczas okres służby wojsko- 
wej zredukowany został z 3 lat na 18 
miesięcy. W 5 lat później nastąpiła 
dalsza redukcja o 6 miesięcy i wpro- 
wadzona została naskutek podpisania 
paktu Lokarneńskiego definitywnie 
jędnoroczna służba wojskowa. 

Równocześnie z redukcją czasu 
służby wojskowej, zredukowany z0- 
stał znacznie stan armji francuskiej. 
I tak: w r. 1921 Francja posiadała w 
Europie 483.672 żołnierzy w czynnej 
służbie. Według ostatniej ustawy armja 
ta zredukowana została niemal do po- 
łowy i wynosi obecnie 270.821 ludzi, 
z czego tylko 163.000 wyćwiczonego 
żołnierza, a reszta rekrutów. Ponadto 

Francja posiada pewną ilość wojsk w 

koloniach i w krajach. mandatowych, 
które w razie potrzeby mogą być szyb- 

ściągnięte do Europy. Liczba tych 
wynosi 69.825. Od roku 1921 

liczebność armji francuskiej zreduko- 
wana została o 42 proce. 

Godząc się na tak znaczne reduk- 
cje, Francja musiała szukać zabezpie- 
czenia na innem polu i postanowiła 
wydać olbrzymie sumy na ufortyfiko- 
wanie granicy wschodniej i na odpo- 
wiednie wyposażenie swej armji w 
środki techniczne. Szczególną uwagę 
poświęciła lotnictwu, które w ewentu- 
alnej przyszłej wojnie winno odegrać 
pierwszorzędną rolę. 

Wypadki, których terenem jest 
Europa od chwili podpisania paktu 
Lokarneńskiego, coraz bardziej agre- 
sywna polityka zagraniczna następcy 
Gustawa Stresemann'a, pouczyły Fran 

  

   

„cję że ani pakt z Locarno, ani pakt 
Kellog-Briand, ani żadne inne nie ta- 
nowią o bezpieczeństwie Francji i jej 
sprzymierzeńców, szczególnie Polski. 
I nie należy przypuszczać, że jakikol- 
wiek przedstawiciel Francji na konfe- 
rencji rozbrojeniowej w lutym 1932, 
zgodzi się w imieniu Francji na kon- 
cesje, które nie byłyby zgóry usankc- 
jonowane przez parlament. A sytua- 
cja w parlamencie francuskim jest ta- 
ka, że. nietylko prawica i centrum, 

ale i znaczny odłam lewicy z licznymi 
radykałami na czele, oświadczą się 
przeciw wszelkim redukcjom w sta- 
nie armji, o ile nie będą miały silne- 
go przeświadczenia, że bezpieczeń- 
stwo Francji jest należycie zagwaran- 
towane. 

Idea Protokółu Genewskiego jest 
we Francji tak żywa, że Francja bę- 
dzie usiłowała nakłonić państwa do 
jegó przyjęcia, a w razie oporu bę- 
dzie uparcie bronić swego stanowiska 
mimo, iż jak najgoręcej pragnie poko- 
ju. Dla Francji wojna, to inwazja i 
zniszczenie najbogatszych _ departa- 
mentów. Francja nie chee znosić po- 
nownej inwazji i dlatego zgodzi się 
na rozbrojenie tylko wówczas, gdy 
będzie się czuła zupełnie bezpieczna 
od strony swego niepewnego wschod- 
niego sąsiada, i o ile widzieć będzie 
należycie zabezpieczoną Polskę, swą 
najcenniejszą sojuszniczkę na wscho- 

dzie. Al. Then. 
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Rada adwokacka przeciwko 
projektowi ustawy o ustroju 

adwokatury. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Rada adwok. postanowiła wszcząć 
kroki celem niedopuszczenia do uch- 
walenia przez Sejm projektu ustawy o 
ustroju adwokatury, który uznała za 
sprzeczny z zasadami samorządów ad- 
wokackich. 

Encyklika papieska. 
RZYM, 8. 10. (Pat). — „Osservatore Ro- 

likę papieską, która 

żkie warunki, w jakich 

  

   
mano“ oglasza enc 

zwraca uwagę na 

znajduje się klasą robotnicza, oraz występu- 

je przeciwko wyścigowi zbrojeń, nawołując 

wszystkich katolików do zgodnej pracy w 

celu zapewnienia zgody społczenej i pokoju 

międzynarodowego. 

Dzielne lotniczki polskie 
lecą do Wilna. 

ŁUCK, 3. 10. (Pat), — Wezoraj o godzi- 
nie 15 min. 30 na lotnisku w Łucku wylądo- 
wały dwa samoloty turystyczne, odbywające 
raid dookoła Polski: samolot „Śłąsk* z Si- 

korzanką i Łierówną i samołot „Powsta- 
niec* z Olszewską i Wardasówną. 

Przykycia lotniczek oczekiwała licznie 
zgromadzona publiczność z przedstawicie- 
łami władz cywilnych i wojskowych. 

Po wylądowaniu lotniczek powitał je woa- 
jewoda Józewski, wręczając im bukiet kwia- 
tów. 

Do dalszego raidu do Wiłna 
wystartują w dniu dzisiejszym. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA 3.X. Pat. — W 20 dniu” 

ciągnienia 5 klasy 23 Polskiej Łoterji 
Państwowej główniejsze wygrane pad- 
ły na numery następujące: 

75 tysięcy zł. — 181.209, po 5 tv- 
sięcy zł. — 32.732, 100.642, 165.005, 
171.004, po 3 tys. zł — 90.945, 101.061 

i 187.321. 

lotniezki 

  

SPROSTOWANIE. "We wczorajszym ar- 
tykule wstępnym p. t. „Parlament polski wo- 
bec kryzysu”, wkradł się między innemi błąd 
zecerski, wypaczający cały sens zdania. Mia- 
nowicie zostało mylnie wydrukowane (alincx- 
4-e 1-ej szpalty): 

„Rozwój gospodarki kapitalistycznej w ska- 
li wszechświałowej stworzył fórmy nie daja- 
ce się zmienić w istniejących systemach poli- 
tycznych*. Słowo „zmienić* nałeż 

słowem „„zmieścić”, 

Dr. W. Legiejko 
powrócił i wznowił przyjęcia. 

Kasztanowa 5 m. 2. 7046 
1 i O 

Przeprowadzitem się 
Lekarz-Dantysta 

Stanisław Gintytto 
ul. Jagiellońska 9, tel. 15-16. 

Przyjm. od 12-2 i 3-6 g. w. 
Wieczorowe godziny według uprzed- 

nich zapisów. 

Gabinet Roentgenowski. 

Lampa „Sollux*. 

  

zastąpić 

  

    

   

    

   

   
    

    

  

6847 
O i M A M J 

Dr. med. EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 
Jagiellońska 8, tel. 10-63. 

Przyjmuje 12—2 i 5—7. 

DP GBTDCH OZ W OWEW TH CZEP RAB 

szkoła Rzemiosł Artystycznych 
Wileńskiego T-wa Art. Plastyków 

ul. Św. Anny Nr. 13 

Dział Malarstwa Dekoracyjnego: 
a) Rysunek, 
b) Malarstwo skwarelą, 
c) Projektowanie, 
d) Liternictwo, 
e) Malarstwo pokojowe klejowe, 
f) Technika materjałów, 
&) 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. 
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W śnię: 71. m. 
odbędzie się 

  

    

je 

  

Nowelizacja ustaw o podatkach pośrednich. 
Na bieżącą sesję sejmową rząd 

wniósł szereg projektów ustaw, zmie- 
niających- dotychczasowy system nie- 
których podatków pośrednich. Ze 
względu na znaczne zainteresowanie, 
jakie projekty tych ustaw budzą w 

ch sferach przemysłu i handlu, 
sławiciel agencji „ISKRA uzy- 

skał rzeczowe ich oświetlenie w roz- 

    

   

"mowie z osobą dobrze w tych spra- 
wach poinformowaną. 

— Jeden z projekótw nowych u- 
staw dotyczy podatku spożywczego od 
wina i miodu syconego. Jakie są jego 

:zegóły? — pytamy. 

— Projekt ustawy o opodatkowa- 
niu wina dotyczy w szczególności wia 
owocowych — oświadcza nasz roz- 
mówca. 

W tym względzie zaznaczyć nale- 
ży, że obecnie obowiązujące stawki 
podatkowe zostały ustalone jeszcze w 
roku 1925, szczególnie nisko celem 

    

dania możności powstania i rozwoja . 
tej gałęzi przemysłu krajowego. Dziś, 
kiedy krajowy przemysł wyrobu wia 
zdobył sobie mocne podstawy egzy- 

stencji, skarb państwa może dążyć do 
powiększenia swego dochodu z tego 

artykułu. 
Podwyżka wysokości podatku do- 

tyczy również win musujących ze 
względu na luksusowy charakter tego 
artykułu. Ponadto projektowane jest 
zrównanie stopy podatkowej win ro 

nkowych i win t. zw. sztucznych 
inami gronowemi. 

Pozatem projekt m. in. ustala de- 
finicję podlegających opodatkowaniu 
napojów winnych, określa najniższą 
i najw ą granicę mocy napojów, 
podlegających działaniu ustawy, oraz 
uzupełnia szereg _ obowiązujących 
norin ustawowych z dziedziny produk - 
cji i kontroli, których braki uwypuk- 
liło doświadczenie zebrane w okresie 
kilku lat stosowania dotychczasowej 
usławy. 

— Jak się przedstawia nowelizacja 
opodatkowania piwa? 

— Zgłoszony do Sejmu projekt no. 
wej ustawy 0 opodatkowaniu piwa 
wprowadza przedewszystkiem znacz- 
ne uproszczenie systemu opodatkowa- 
nia, a mianowicie, gdy obecnie podatek 
od piwa pobierany jest w dwóch po- 
staciach: od wyrobu i od spożycia. 
wedle projektu podatek ma być pobiec. 
rany tylko w jednej formie, a miano- 
wicie od gotowego, wypuszczonego z 
browaru do obrotu piwa. 

Równocześnie, celem powiększenia 
dochodu skarbowego z podatku od pi- 
wa, projekt ustala wyższe od dotych- 
czas obowiązujących stawki podatko- 
we. Podwyżka wynosi przeciętnie о- 
kolo 39 proc. dotychczasowych sto- 
sunkowo niskich i ustalonych jeszcze 
w roku 1924 stawek. Zauważyć przy- 
tem należy, że w ostatnich latach, w 
następstwie potanienia chmielu i jęcz- 
mienia, a więc podstawowych surow- 
ców przy wyrobie piwa, koszt wyrobu 
piwa obniżył się znacznie, można za. 
tem przewidywać, że browary utrzy- 
mają pomimo powiększonego podat- 
ku, dotychczasowe ceny sprzedażne 
zabezpieczając się tem samem od ja- 
kiegokolkiek spadku spożycia. 

— (zy są tu jakieś inne jeszcze 
zmiany? 

— Z innych zmian należy przyto- 
czyć projektowane opodatkowanie 
preparatów używanych do wyrobu 
piwa domowym sposobem, dotychczas 
podatkiem nie objętych i tem samem 
stwarzających niepożądaną konku- 

    

  

   

    

    

  

   

rencję piwu opodatkowanemu. 

  

LEON WOŁŁEJKO. 

obowiązującej 
Wreszcie projekt usuwa z obecnie 

usławy szczegółowe 
przepisy, dotyczące kóntrofi skarbo- 
wej. Przepisy te, podobnie jak to ma 
miejsce przy innych podatkach po- 
średnich, będą przeniesione do rozpo- 
rządzenia wykonawczego. Ma to na 
celu nadanie większej elastyczności 
tym przepisom na wypadek, gdyby wa- 
runki produkcji browarnianej lub oh- 
rotu piwem wymagały wprowadzenia 
zmian do istniejącego stanu. 

   

— A jak się przedstawia sprawa 
opłat w nowej ustawie o obrocie 
cikru? L   

                                    

  całość z kwestją wywozu. Należy pa- 
miętać, że wobec nadprodukcji cukru 
w kraju przemysł cukrowniczy zmu- 
szony jest wywozić corocznie znaczną 
część produkcji zagranicę. Tymczasem 
niebywały spadek cen cukru na rynku 
światowym, wywołany światowym 
nadmiarem * produkcji, spowodował 
przedstawicieli przemysłu cykrowni- 
czego poszczególnych krajów do po- 
rozumienia się w celu ograniczenia 
poc. cukru na rynku światowym. 
Zawarte w tym cełu w maju b. r. 

ysły cukrownicze porozu- 
mienie przewiduje unormowanie eks- 

portu cukru przez skontyngowanie go 
dla poszczególnych krajów, uzależnia- 
jąc zastcsowanie porozumienia od wy- 
dania w poszczególnych krajach prze- 
pisów, ograniczających możność wy- 
wozu cukru ponad kontyngent umow- 
ny. 

W związku z tem porozumieniem 
rząd wniósł do Sejmu projekt ustawy 
w sprawie częściowej zmiany ustawy 
z dnia 22 lipea 1925 r. o obrocie cuk- 
rem na obszarze Rzplitej, idącej w kie- 
runku uprawnienia min. skarbu do 
kontyngentowania cukru, przeznaczo- 
nego na wywóz zagranicę odpowied- 
nio do warunków międzynarodowego 
porozumienia. Projekt ustawy obcią- 

  

ża cukier, wywożony zagranicę poza | 
ustalonym kontyngentem, opłatą w 
wysokości 100 zł. od 100 kg. Ma to na 
celu uchronienie się przed przekracza. 
niem przez poszczególnych eksporte- 
rów wyznaczonych kontyngentów eks- 

  

  

portowych. { 
1 

W AGI dziesiętne i stołowe | 
PARNIKI i gniotowniki do kartofli | 
SIEKĄCZE, szarpacze i śrótowniki 8 
SIECZKARNIE ręczne i konne i 

poleca į 

š 

LIGWOKT NAGRODZKI 
Wilno, ul. Zawalna I|-a. 

7060 

Redukcja płac w Kasach 
Chorych. 

W dniu wczorajszym odbyła się 
w Warszawie konferencja dyrektorów 
okręgowych urzędów ubezpieczeń: 
warszawskiego, lwowskiego i poznań- 
skiego, oraz ekspozytur urzędów u- 
bezpieczeń w Wilnie i Krakowie, na 
której omówiono sprawę ujednostaj- 
nienia redukcji uposażeń w Kasach 
Chorych na terenie całej Polski. 

Na konferencji zdecydowano za- 
stosować obniżkę  15-procentową w 
stosunku do globalnych sum wydat- 
ków personalnych w poszczególnych 
Kasach. Do dnia 15 października us- 
stalone zostaną dla pracowników Kas 
Chorych nowe pobory, oraz nastąpi 
zaliezenie pracowników do nowych 
szczebli służbowych. 

  

Obniżka płac nastąpi z dniem 1 

listopada b. r. 

Pogaduszki mejszagolskie. 
SKARB 

(humoreska 

W Oszmianie, w murowance u Jo- 
selki przy buteluku z czyrwono na- 
klejko, siedziała chewra sąsiadów i 
famielji. 

Musi gewęda nadto dalikatna była, 
kiedy cała kumpanja słuchała, ręcy 
do uszy przystawiwszy, wielka obo- 
jętność mając, coby chto ze stróny te- 
30 interesu nie posłyszał. 

A tymczasem Piotr z Kumieliszek, 

orator okuratny, plecomi do węgła 
wpar sie j raji: 

„Ty patrzaj, Wincuk, u ciebie na 

polu pieniędzy, słysza, nocyma poka- 
zujo sie. Widzieli, słysza, sąsiedzi— 

ogień jakiści, eo pod krzyżem jak ma- 
danka bliszczy i koni a ludzi straszy. 
Nie marudź! bierz łapata i kop póki 
pora. Jak najdzisz — bogacz bę- 
«zisz“! 

To posłyszawszy cała chewra po- 
<zeła bożyć sie i kułakami w pierści 
bić co oni akuratnie ten ogień 
widzieli i — nie inaczej — jak skarb 
I rzyżem znachodzi sie i ludziom 
różne znaki daji. 

1 taka febra ich chwyciła, co i An- 
£oni i tłusta Antoniowa sprzeczka ha- 

    

   

   

   

  

wioskowa). 

niebna z chitrym Ignaško stroić po- 
czeli, ałe stary Wincuk szturchnoł w 
bok zęcia Boluka i dawaj tłumaczyć, 
co to wszystko falsz i bajka i tylko 
fiksaty taka gawęda prowadzić mo- 
go. 

Późniejszo poro wstał, chwycił za 
czapka i, 
stoł, — wyszed na ulica... 

Tej samej nocy — dwóch ludzi — 
z łapałami pod pacho, wysuneli sie 
z jednosiela i schiliwszy sie jak duhi, 
—parli sie miedzami, przez żyta i łą- 
ki — do krzyża, gdzie nocyma ogień 
bliszczy i pieniędzy znaki dajo... 

Cicho było nawkoło... tylko heń — 
daleko gdzieści szczekali psy abo że- 
laznymi pętami dzwonili koni. Ciem- 
ność była tak haniebna, co nawet i 
chto wie jaki odukowany człowiek 
nigdyby nie zgad — jak .i kiedy — 
tych dwoje ludzi zatrzymali sie pod 
krzyżem i zaczeli szeptać sie ze sobą. 

„Idź na droga, mówił jeden, i tam 
wartuj, coby nas chto nie obaczył— 
a ja sam jama kopać będa”. 

„Ja młódszy, szeptał drugi, ja po- 

rzuciwszy czterdziestka na 

КО ВЕВ WJ BŃ SR T 

IEC demonstracyjny 
wi t“ ZO Bratnia Pomoc Polskiej Młodzieży ARCE > i miejsce 

Z SEJMU. 
Przerwa w pracach Sejmu. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 
W pracach Sejmu nastąpiła przerwa do 

wtorku, posłowie rozjechali się do domów. 
We wtorek rozpoczynają się prace komi- 

syj nad projektami ustaw, które znajdą się 
na porządku dziennym czterech posiedzeń 
Sejmu. 

Posiedzenia komisyj są zwołane na wto- 

rek, środę i czwartek. Dopiero po uchwale- 
niu tych projektów w komisjach w końcu 
przyszłego tygodnia odbędzie sie posiedzenie 
Sejmu Obradować będzie 7 komisyj ochrony 
pracy, skarbu, budżetowa, prawnicza, oświa- 
towa, komunikacyjna i administracyjna. 

Marszałek Sejmu u p. premjera Prystora. 
S (Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Wezoraj w godz przedpoludniowych mar 
szałek Sejmu Świtalski złożył wizytę p. prem 
jerowi Prystorowi, Na konferencji omówio- 

no tok prac parlamentarnych w najbliższym 
okresie czasu. 

Nowi posłowie. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 
Do Sejmu wejdą następujący nowi posło- 

wie: na miejsce Ś. p. min. Czerwińskiego z 
listy państwowej Nr. 1 p. Wacław Karwacki 
rolnik z powiatu pińczowskiego, na miejsce 
$. р. Jana Dąbskiego z listy państwowej. Nr. 
7 Centrolew adwokat z Warszawy Jan Kry- 
sa, na miejsce Ś. p. Michała Hałuszczyńskie- 
go z listy Nr. 11 Bloku Ukraińsko-Białoru- 
skiego z okręgu Nr. 53 Stanisławów Bohdan 

Biłyński agronom z Horodeńki, na miejsce 
š. p. Tadeusza Hołówki z listy ekręgowej Nr 
1 м Nowogródku Paweł Kuruś rolnik z po- 
wiatu baranowickiego, na miejsce Tadensza 
Morawskiego, który zrzekł się mandatu 
wchodzi do Sejmu z listy państwowej Nr. 1 
Władysław Koniarek wójt z powiecie kutno- 
wskim. 

Trzy protesty przeciwko wyborom. 
‚ (Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

W, poniedziałekSąd Najwyższy rozpatrzy 

trzy protesty przeciw wyborom w okręgu Nr. 
48 Przemyśl. Z okręgu tego wchodzi do Sej- 

mu 4 posłów z-BBWR jeden z klubu ukraiń- 

„skiego i 1 ze stronnictwa ludowego. 

Dwa rządowe przedłożenia ustawodawcze. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Wczoraj wpłynęły do kaneelavji sejmo- 
wej dwa rządowe przedłożenia ustawodaw- 

cze. Projekt ustawy, dotyczcąy nowelizacji 
ustawy z roku 1920 © kolejach w czasie woj 

ny dotyczy zwiększenia sprawności na kole- 
jach w czasie niebezpieczeństwa oraz pro- 

jekt nowelizacji rozporządzenia Prezydenta 
Rzplitej o podatku od nieruchomości który 
postanawia, że obowiązująca stawka tego po 
daiku w wysokości 7 proc. podniesiona z0- 

staje do 10 proc. od dnia 1 stycznia 1932 
roku. 

KOMINA I 

707, 1081, 
160i, 1689, 

МН 
1931, 

1345, 1379, 
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m. Wilna 
podaje do wiadomości posiadaczy wkładów oszczędnościowych 

w Kasie, że w losowaniu odbytem w dniu 

193] r. wygrane po 500 zł. każda padły na następujące numery: 

1381, 

2069, 2272, 3327, 3441, 

Jednocześnie podaje się do wiadomości osób, pragnących 

brać udział w losowaniu w dniu |-go kwietnia 1932 r., że do 

tego losowania będą dopuszczone również 

przez K. K, O. m. Wilna do dnia 15 peź dziernika 1931 roku. 

7077 Prezes Zarządu K. K. O. m. Wilna. 
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tzginost 

l-go pażdziernika 

1384, 1415, 
32/3; 

1419, 
1803. 

1530, 1589, 

książeczki wydane 

(—©) JÓZEF KOROLEC 

Swieża mogiła na Rossie. 
Ś. p. inż. Józef Gedwod nie żyje. 

Wczoraj odbył się pogrzeb zmarłego 
w dniu 1 bm. śp inż. Józefa Godwoda 
Kim był zmarły zaświadczyła w kon- 
dukcie pogrzebowym  kilkutysięczna 
zesza wilnian z różnych sfer i klas spo 

łecznych. 
W kondukcie tym przeważał ele- 

ment robotniczy. 
Inż. Godwod, jak wszyscy tutaj zre- 

sztą dobrze wiemy, całe swe życie 
wszystkie swe uczynki i wysiłki docze- 
sne związał z klasą robotniczą, z któ- 
rej był wyrósł i której zawdzięczając 
swemu głębokiemu uczuciu, wiedzy i 
talentowi organizacyjnemu był czoło- 
wym przywódcą 

Pogrzeb Jego przeistoczył się samo- 
rzutnie w olbrzymią manifestację na 
cześć bezimiennego człowieka pracy. 

Kondukt żałobny, wyruszywszy O 
godz. 4-ej z ulicy Jeleniej na Sołtani 
szkach poprzedzony wieńcami i sztan- 

kopia — a tatka sam na warcie stoj * 

I może byłaby poczewszy sie wuj- 
na okuratna żeb stary Wincuk nie 
chwycił swego zięcia za kownierz, po- 
tr im legularnie i popchnoł na 

droga... й 
Późniejszo poro plunoł do garści, 

łapata do ziemi przystawił i nogo na- 
cisnoł... 

Ale nie pospiał biedny Wincuk i 
kapeczki ziemi rzucić jak zaszuszcza- 
ło cości na drodze, a Boluk, przyle- 
ciawszy, duchu chwycić nie moży i 
trwoga haniebna robi — co na drodze 
cości rucha sie... 

Zlękli sie okuratnie obydwa i, 
rzuciwszy łapaty, jak szczupaki dali 
sie nurkiem do żyta... Rozejrzeli sie 
nawkoło. A cóż? żyta wielka, gęsta... 
Siedzo w -niej jak w chrominie i — 
słuchajo. 

A tam cicho... 
Gdzieści psy szczekajo, gdzieści pę- 

ty dzwonio... tylko pod krzyżem ła- 
pała stukać poczeła... 

„Skradno“! jęknot Wincuk. 

    

I znów zrobiło sie — cicho... 
A Wineuka wzieła złość... 
Już szmat czasu leżeli biez duchu. 

jak kamieni, w życie... Nogi im zdręt- 
wieli naczysto, odzienia zmokła, a łok- 
cami aż jamy powybiwali u ziemi... 

A łapata pod krzyżem wszystko 
stuka... I byliby*jeszcze chto wie jak 
długo głumiwszy sie u życie, żeb na 
drodze nie zrobił sie ruch a czyjeści 

  

darami organizacyj robotniczych -- 
rósł rzec można z każdym krokiem, w 
miarę zbliżania się do wrót cmentarza 

Otwierała go orkiestra pocztowa i 
zespół chóralny związku drukarzy wi- 
leńskich. . 

Na czele licznego grona wybitnych 
dzinnym marszu — tumnę przez cały 
zes Komisji rządzącej Litwy Środko- 
wej p. mecenas Witold Abramowicz, w 
którego rządzie krajowym śp. inż. God- 
wod zajmował stanowisko dyrektora 
departamentu poczt i telegrafów. 

Uwagę — j powszechny respekt 
dla pamięci zmarłego zwracały wień 
ce niesione przez delegacje Rady Miej- 
skiej i szeregu robotniczych związków 
zawodowych. 

Kondukt żałobny po trzechgo 
dzinnym marszu — trmnę przez cały 
czas nieśli towarzysze zmarłego — 
wkroczył dopiero w rozjaśnione świat- 

  

chodaki nie poczeli okuratnie szurgi- 
niać po twardych steckach... 

W ta pora Boluk pociągnoł za poła 
teścia i szepnoł: 

„Ci słyszysz tatka?* 
Wincuk uszy nastawił i prawi: 
„Slysza. Niesi czort!...“ 

Tymezasem pod krzyżem  lapata 

stukać przestała, u žycie cošci zaszusz- 
czało i.. i spokojność zrobiła sie 
ZNOW... 

Siedząc w życie na jednym miejs- 
cu, poczeli oglądać sie, co już nietyiko 
słoma i kłosy żytnie widacia ale i żwyr 
i kamuszek kużdy okuratnie odróż- 
nić można... Dzień stanowił sie jak 
należy i taki strach chwycił Wincu- 
ka, co już miał ochota wstać. Ale Bo 
luk za dziaszka *) jego chwyciwszy, 
poczoł perswadować co: i cały interes 
pękni i „piniędzy on nijakich nie naj- 
dzi — jeśli ani kapecżki cierpliwości 
nie będzi mieć. 

Ale Wincuk tej mowy nie słuchał, 
tylko sprzeczka haniebna prowadził 
i byłby moży na cały głos hałasu na- 
robiwszy, żeb akuratnie w ta pora -— 
nie posłyszał, co łapata pod krzyżem 
znow dzwonić poczeła... 

Przyciszył sia z tej przyczyny sta- 
ry Wincuk, ale niedługo ta spokojność 
miał, bo na drodze poczeła skrzypieć 
kałamaszka a koń tak akuratnie pla- 

   

*) Pas rzemienny. 

łami pochodni mroki cmentarza na 
Rossie. 

Nad mogiłą rozległ się szłoch matki 
staruszki i ostatniej towarzyszkiżycia 
zmarłego. 

Nad mogiłą, zanim przykrył ją stos 
wieńców, rozjaśniły biało -czerwone 
barwy szarf, po krótkich egzekwjach 
przemówił wieloletni szef pracy zmar- 
łego sen. Witold Abramowicz. 

W przemówieniu swem sen. Abra- 
mowicez skreślił w jędrnych słowach ży 
cie zmarłego, podnosząc Jego ciche za- 
sługi dla ludu pracującego i kraju. 

Ś. p. inż. Godwod pogardził stano- 
wiskami i zaszczytami, bowiem prag- 

nął tylko służyć tej ziemi z której był 
wyrósł, pragnął być zawsze najbli- 
żej ludu roboczego, któremu służył o- 

sobiście drogowskazem. 
Po mecenasie Abramowiczu hołd pa- 

mięci zmarłego złożył od imienia związ 
ku pracowników miejskich. m. Wilna 
obecny prezes tego związku poseł dr. 
Brokowski. 

Ostatni przemawiał b. współtowa- 
rzysz pracy zmarłego na gruncie robo- 
tniczym p. Bojko. 

Wspomniał on, iż jeszcze przed kil- 
koma dniami śp. inż. Godwod prze- 
czuwając swój bliski zgon — wyrażał 
żal, iż nie danem mu jest — służyć ma- 
som roboczym. 

$. p. inż. Godwod zmarł na raka w 
wątrobie w 44 roku życia. 

Mimo swych przedzgonnych mę- 
czarni z pogodą i ufnością patrzył w 
przyszłość. , 

W pamięci Wilna pozostanie długo 
zapewne, jako postać Świetlana i ide- 
owy działacz społeczny. 

Cześć Jego pamięci. Ža 

RSD AS SETIRSISINS 

Proces 0 krociowe 
nadužycia. 

Uniewinniono obu podsądnych 
Wczoraj, zgodnie z zapow iedzią, ogłoszona 

zotała sentencja wyroku w toczącej się przez 
pięć dni sprawie o nadużycia przy administro 

waniu dobrami p. Konstantego i Jana Przež- 
dzieckich. 

Mocą tego wyroku obaj podsądni, a więc 
Aleksander Wardeński i Aleksander Chocia. 
nowicz zostali uniewinnieni. 

Wyrok ten przewodniczący obradom wice- 
prezes p. W. Brzozowski umotywował jak na- 
stępuje: 

Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy, przywłasz- 
czenie, jako czyn karalny, stoi na granicy mię- 
dzy dziedzinami prawa cywilnego i karnego 
i nie każde zatrzymanie rzeczy powierzonej 
slanowi przestępstwo. 

Przywłaszczenie karalne zachodzi wówczas 
gdy ten, komu w określonym celu rzecz po- 
wierzono, albo wbrew temu celowi i bez zgo- 
dy właściciela bezprawnie ją na swą korzy 
obrócił, lub powodowany chęcią zatrzymania 
jej na własność bądź zaparł się jej otrzyma. 
nia, bądź kłamliwie zapewnia o jej zwrocie 

šeicielowi, lub o jej użyciu wedle wska- 
zanego przez tegoż przeznaczenia. 

Niezbędnym przeto warunkiem dla zaist. 
nienia przywłaszczenia jest ta okoliczność, by 
sprzeniewierca rzecz mu powierzoną miał w 
swem posiadaniu, lub by ją roztwonił 

Osk. Wardeński żadnego majątku, stano- 

wiącego własność hr. Przeździeckiego nie po- 
siada, na to zaś, by jego majątek roztrwonił, 
zwłaszcza w tak wysokiej sumie, jak to mu 
zarzuca akt oskarżenia, przewód sądowy do 
wodów nie dostarczył. 

Tego rodzaju dowody, jak: bywanie w re- 
stauracji, przyjmowanie gości i parokrotne wy 
jazdy zagranicę nie mogą być potwierdze- 
niem przywłaszczenia wspomnianej sumy, 
gdyż Wardeński otrzymywał tak znaczne u: 
posażenie, że stać go było na tego rodzaju wy 
datki bez zbytniego *jego nadwyrężenia. 

Osk. Wardeński nie twierdzi, by sum któ- 
rych przywłaszczenie jemu się zarzuca, nie 
otrzymał z banku lub innych instytucyj, za 
wyjątkiem weksli t. zw. „grzecznościowych* 
Lipy Zingera, co do których sąd również ma 
wielkie wątpliwości, czy są to weksle rze- 
czywiście grzecznościowe, a nie zwykłe towa- 
rowe. 

Go do sumy z 'tranzakcyj leśnych z tymże 
Zingerem, rzekomo przywłaszezonych przez 
Wardeńskiego to sąd w zupełności ją odrzuca 
ze względu na zbyt niepewną podstawę jej 

        

    

  

   

      

  

    

skał kopytami po błocie, jak baba, za- 
miesiwszy 
czy. 

Zlękła sie tym znakiem i nieczysta 
siła koło jamy, bo słychacia było — 
jak chtości zatupotał haniebnie i daw- 
szy sia nogami w góra, spad jak ka- 
mień do żyta... 

Aż strwożył sie Wincuk z Bolu- 
kiem... 

Tymczasem pod krzyżem poczeli 

robić sie dziwy... 
Kałamaszka zatrzymała sie a ja- 

kiści podziemny głos poczoł tak bar- 
motać, jakby sekret ważny melidował 

ci jaka pouczenia, znakiem tym, prak- 
tyczna dawał. 

Boluku wderzyła krew. Szczypnoł 
teścia i prawi: 

„Chodź, tatka! Pójdzim, obaczym. 
Ci tak — ci tak: już dnieji. Abo łapa- 
ty skradno, abo piniędzy wykopio. 
Niema nam ratunku. Idzim*. 

Wincuk na to tyko czekał, kiwnoł 
głowo i,—zruszywszy sie z miejscy— 
popelzli, jak slimaki na brzeg, do dro- 

gi — żeb okuratnie obaczyć:... 
„.Co tam dzieji sie? , 

Szczęściem meta zawszytkiem nie- 

wieleczenka była i — po pary czasu— 
obydwa, głowa wysunewszy, obaczyli 

taki interes, co Z przelęknienia i dzi- 
wu, aż oczy im mliko *) zaszli... 

Do krzyża był nawiązany koń, z 

    

  

  
  ) Mlekiem, 

ciasta, ręcami po jej plasz- 
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przeciwko represjom, stosowanym 
przez rząd łotewski w stosunku 

do mniejszości polskiej. 

będą podane w pismach wileńskich we wtorek 6 b. m. 

Z BNIĄ NA DZIEŃ. 

‚ Odświeżanie krwi. 
Warszawa ma znów sensację w jej ulu- 

bionym stylu. Oto podobno z rozeslanych 

znajomym zawiadomień dowiedziano się e 

mających nastąpić zaślubinach ordynata na 

Nieświeżu, ks. Albrechta Radziwiłła z arty- 

stką dawniej dramatyczną, ostatnio rewjo- 

wą, p. Barbarą Kościeszanką, 

Byłby to czwarty w ciągu  niedługiego 

okresu tak zwany dawniej mezaljans wśród 

arystokracji polskiej. Mianowicie: 1 para — 

Zamoyski z p. Brydzińską świe- 

tną artystką, poprzednio żoną znanego arty- 

sty teatrów Szyfmanowskich; 2 para — hr. 

Michał Tyszkiewicz z p. Hanką Ordonówną, 

doniedawna bezcenną wedettą „Qui Pre 

Quo*, w ciągu dni ostatnich zbierającą laury 

na deskach „Lulni* wileńskiej: 3 para — 

hr. Dąmbski z Poznańskiego z p. Lodą Ha- 

lamą, piękną i znakomitą tancerką „Morskie- 

go Oka*. 

Tak to teatry i teatrzyki tracą swe naj- 

lepsze, najpopularniejsze siły kobiece na 

rzecz arystokracji polskiej, która słusznie za- 

czyna poszuki ód grona pięk- 

nych i uzdolnionych artystek. Bowiem z tą 

młodzieżą arystokratyczną ostatnio było nie- 

najlepiejj Zawierano małżeństwa od szere- 

gu pokoleń w tem samem zamkniętem kółku 

co podług zdania kompetentnych uczonych, 

daje marne wyniki w potomstwie. Nasze 
dzielne i piękne przedstawicielki teatru nie- 
zawodnie spełnią misję społeczną, zasilając 

swą gorącą krwią przyszłe pokolenie arysto- 

kracji polskiej. 

Szczęść Boże! Z. 

   

  

    żon 

Przypisek autora. Osobnik, z którym 

przed chwilą rozmawiałem — zdaje się, 

znawca stosunków rodzinnych arystokracji 

polskiej — twierdził uporczywie, że pogło- 
ska o zamiarach matrymonjalnych ordynata 
nieświeskiego jest nieprawdopodobna, albo- 
wiem po pierwsze jest on oddawna żonaty, 
a po drugie, nie ciszy się pełnią sił fizycz- 
nych. Mojem zdaniem obydwa te argumenty 
są nie nie warte. Cóż to za przeszkoda, że 
jest żonaty? Miłość nie zna takich prze- 
szkód. A siły fizyczne? Bagatela. Odzyska j 
odrazu. Nie wiecie państwo, eo znaczą 
sze koryfeuszki teatralne. Ja mam do nich 
całkowite zaufanie. 

   

    

określenia, Zeznania osoby zainteresowanej, 
są zbyt chwiejne, boć dowodów księgowych 
w tej malerji nie udało się uzyskać od Žin- 
gera. 

Wardeński nie może się tylko wyliczyć z 
niektórych sum, twierdząc, że wydał je na ро- 
trzeby administracji dóbr, lecz temu dz 
się nie można, jeżeli wziąć pod uwagę wielki 
chaos w rachunkowości maj. Woropajewo 3- 
raz niezbicie ustaloną na przewodzie sądo- 
wym okoliczn że znaczna część operacyj 
majątkowych tych dóbr (tranzakcje leśne .z 
Zingerem, parcelacje majątku i operacje ban- 
kowe) nie była świadomie księgowana, a to 
w celu nieobciążania majątku zbyt wielkim po 
datkiem. 

Sąd odrzucił również zarzut sfałszowania 
podpisu Zingera na kwicie na 85.000 zł. 

Wardeńkiego można oskarżać o nieudoł- 
ność, niefachowość lub niedbalstwo, lecz tego 
rodzaju czyny nie układają się w ramach obo- 
wiązującego u nas kodeksu karnego. 
W takim samym stanie są dow. które mia 

ły stwierdzić winę osk. Chocianowicza. Po- 
nadto ta okolicz: iż w kancelarji Chocia- 
nowicza, pod jego nieobecność, zabrane były 
wszystkie dokumenty rachunkowe, do któ- 
rych natępnie w ciągu kilku dni miał dostep 
cały szereg osób, a w ich liczbie i osob. któ- 
ra Chocianowicza zadenuncjowała przed hr. 
Przeździeckim, co mogło mieć ten skutek „iż 
w czasie tej perlustracji, część tych dokumen- 
tów zaginęła. Ta okoliczność daje słuszną pod 
slawę do twierdzenia Chocianowiczowi, zez 
stawianych mu zarzutów nie może się wy- 
tłumaczyć, wobec braku dokumentów, które 
mu podczas najścia na jego kancelarję zginęły 
i temu twierdzeniu nic przeciwstawić nie moż- 
na 

Z powyższych 

      

        

  

zasad sąd okręg. obu 0s- 
karżonych uniewinnił i powództwo cywilne hr 
Przeździeckiego pozostawił bez rozpoznania. 

Przebywającego od kilku miesięcy w wię- 
zieniu Aleksandra Wardeńskiego sąd polecił 
zwolnić bezzwłocznie. 

Drugi oskarżony pozostaje na wolnej sto- 
pie za kaucją 10,000 zł. Ka-er. 

  

jamy styrczała głowa Antoniego, a 
tłusta Antoniowa w kałamaszce siedzi 
i antyfony różne czyta... 

Wincuk z Bolukiem na nogi sko- 
czywszy, poczeli hałasować tak hanie- 
bnie, co Antoniego jakby wiatrem wy- 
wiało z jamy, koń uszami strzyży i 
chrapi a tłusta Antoniowa tylko y- 
kneła i wykuliła sie z kałamaszki na 
ziemia... 

Skoczył jej Boluk na ratunek a w 
ta pora jakiści głos i mówi: 

„Nie lękaj sie — baba mocna. Sa- 
ma spadła — sama i wstani*. 

Obejrzeli sia: aż Piotr z Kumieli- 

szek, orator, biez czapki w życie stoi 

i rady praktyczne daji... 

Tylko co chciał Wineuk nastawle-" 
nia jemu dać — patrzajo: a z drugiej 
strony — Ignaška, wylazszy z żyta, 
w boki wparsie i rehoczy ze smiechu 
aż kacza sie.. 

Ghwycił sie za głowa Wincuk, jęk- 
nol tyko: 

„Aaaa... 
parafja po 
вЗа !, 

I wywalił sie na ziemia jak nie- 
żywy... 

Na drugi dzień szmat miał roboty 
Wincuk — zakopując jama... 

Przybił sie wieczorem do chaty biez 
duchu... 

I biez piniędzy... 

  

  

  

Cała 
przy- 

żeby was pieruni!... 
moje  piniędzy 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Zamachu na pociąg pod Łyntupami 

dokonała bojówka komunistyczna. 
W „Kurjerze Wileńskim* denosi- 

liśmy już o aresztowaniu 4-ch spraw- 
ców katastrofy kolejowej pod Łyntu- 
pami. Jak się obecnie dowiadujemy 
są to członkowie bojówki komunisty- 
cznej, którzy działali według Ściśle 
określonego planu prowadzenia akcji 
terrorystyczno-sabotażowej.  Nałeży 
podkreślić, że Łyntupy wogóle uwa- 
żane są za jedno z ognisk aktywnej 
działalności komunistycznej. Jeszcze 

nie minęło roku od chwili ujawnie- 
nia tam przez władze šledeze organi- 
zacji komunistycznej, która posiada- 
ła na składzie 33 granaty. 

Dowody zebrane przez policję 
przeciwko 4 zamachoweom całkowi- 
cie potwierdzają ich winę. Dalsze šie- 
dztwo w tej sprawie spoczywa w rę- 
kach sędziego Śledczego. Aresztowa- 
nym grozi sąd doraźny. (e). 

Wysłannicy Kominternu w roli działaczy 
białoruskich, walczących z Z. S.R.R. 

Na terenie odcinka granicznego Michnie- 
wieze patroł K. O. P.-u lustrując nad ranem 
pas graniczny natknął się na-3 osobników, 
którzy w sposób nielegalny przedostali się 
sio Polski przez t. zw. - „granicę zieloną”. 
Qdprowadzeni do strażnicy osobnicy ci poda 
li się za Szyniona Dmitrowieza i Andrzeja 
Szałkowa. Podiug złożonych przez nich zez- 
nań są oni działaczami białoruskimi, zrze- 
szonymi pod egidą nielegalnie istniejącego 
w Z. S. R. R. Związku Niezależnych Bialo- 
rusinów, który to Związek prowadził od dłu- 
ższego czasu wałkę o wyzwołenie Białorusi 
sowieckiej. 

W: myśl relacji zbiegów w dniu 29 wrze- 
Śnia władze sowieckie wpadły na trop dzia- 
łalności Związku, aresztując szereg najwy- 
bitniejszych jego członków oraz kilkadzie- 
siąt esób poze ścisłym kontak- 
tie z niepodiegłościowym ruchem bialorus- 
kim, Spodziewająe się lada dzień areszto- 

  

   

  

  

  

wania wymienieni postanowili zbiec do Pol- 
ski. Jak oświadczyli dalej badani, po kilku 
dniowym krążeniu wpobliżu granicy udało 
się im szeżęśiiwie wydostać z Resji. 

Ponieważ w ogniu krzyżowych pyiań zez- 
nania ich stawały się coraz bardziej męt- 
ne i zawierały eały szereg sprzeczności wła- 
dze KOP-u zaciekawiły się bliżej podejrza- 
nymi zbiegami. W świetie dalszych badań 
wyszło najaw, że domniemani przestępcy 
polityczni są poprostu agitatorami komuni- 
stycznymi, wysłanymi przez Komintern na 
teren województwa wileńskiego dla przepro- 
wadzenia tu akcji agitacyjnej w związku ze 
zbliżającym się dniem 14 reczniey rewolu- 
cji październikowej. W dniu tym wszystkie 
jaczejki i organizaeje komunistyczne otrzy- 
mały polecenia urządzenia czynnych wystą- 
pień oraz organizowania rozruchów i niepo- 
kojów. 

  

Święciany. 
fragiczny wypadek. 

We wsi Biała Woda gminy Żukojnie pow. 
święciańskiego wydarzył się następujący tra- 
giczny wypade 

W domu Kazimierza Chmielewskiego, 
podezas nieobeeneści starszych domowników 
% dzieci zabawiało się znalezionym zapalni- 
kiem od pocisku armatniego. W pewnym 
momencie nastąpił wybuch, skutkiem któ- 
rego jedno dziecko zostało zabite na miejscu. 
pozostałych zaś 5 odniosło ciężkie rany. Po- 
szkodowanym niezwłocznie udzielono pomocy 
iekarskiej. Władze policyjne wszezęły do- 
chodzenie celem ustalenia pochodzenia za- 
palnika. 

    

Komitet pomocy bezrobotnym. 
Z związku z akcją zwalczania bezrobocia 

zawiązał się miejscowy komitet w Świecia- 
nach. Na czele komitełu stanął jako prezes 
ks. dziekan Mańkowski. Komitet pr ystępuje 
do prac, zmierzających do złagodzenia cięż- 
kich warunków, wytworzonych na terenie 
miasta i powiatu brakiem pracy. 

Z pogranicza. . 
Przemyt wartości 45.000 złotych 
wpadł w ręce władz K. O. P-u. 

Podług ostatnio sporządzonego bilansu, 
wileńska brygada KOP-u na ternie swej dzia- 
łalności t. zn. na pograniczu polsko-łotew- 
skiem i litewskiem w ciągu ubiegłego miesią 
ca przychwyciła przemyt ogólnej warteści 
45.000 złotych. Artykułami przemytu w pier- 
wszym rzędzie były: jedwab, cukier, sacha- 
ryna, krople Hofmana, medykamenty lekar- 
skie, organki i t. p. 
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Teatr Lutnia. 
Występy Hanki Ordonówny 

„„ Małżeństwo Fredeny" komedja Picarda 
i Jaegera Szmidta, 

Magiczne słowa: „trzy występy 
Hanki Ordonówny* dokonały cudu i 
szczelnie wypełniły widownię Lutni 
na premjerze „Małżeństwa Fredeny* 
„Jest to w tym sezonie teatralnym nie- 
bywały ukces, bo chociaż nie ulega 
kwestji, że Hanka Ordonówna jest u- 

-lubienicą* publiczności wileńskiej. ale 
wszak i Juljusz Osterwa jest jej ulu- 
bieńcem, a jednak nie było tak pełno, 
prawdopodobnie dzieje się to dlatego. 
że Osterwa występuje u nas przez 
dwa tygodnie więc każdy mówi sobie: 
„Jeszcze mam czas*%, a Ordonówna 
tylko trzy razy i dlatego każdy się 
śpieszy. р 

„Małżeństwo Fredeny* jest świet- 
mem polem do popisu wielkiego 
"wszechstronnego talentu Ordonówny, 
zarówno jako niezrównanej pieśniar- 
ki jak też dużej miary aktorki. Ko- 
medja ta napisana z humorem i iście 
francuską werwą. niepozbawiona mi- 
łego sentymentu, pozwala zabłysnąć 
urodzie i kunsztowi artystki wszystkie 
mi barwami tęczy. Ordonówna jako 
Fredena jest kuszącem i rozkosznem 
zjawiskiem. jest uosobieniem wszech- 
władnego czaru i wdzięku, który za- 
chwyca i zniewala, subtelna mimika, 
głos, gra i plastyka ruchów zespałają 
się w piękną rytmiczną całość, Fine- 
zja interpretacji tuszuje cynizm nie- 
których powiedzeń i zapatrywań Fre- 
deny, szereg nowych prześlicznych 
piosenek wplecionych w tok akcji i 
podanych tak jak tylko Ordonka po- 
trafi, tworzą z roli Fredeny nieza- 
pomnianą kreację. A gustowne i dys- 
kretne dekoracje i wspaniałe toalety 
stanowią odpowiednią oprawę uwy- 
puklającą niezwykły talent, oraz sub- 
telną i oryginalną urodę artystki. 

Pan Wyrwicz-Wichrowski jest zna- 
komitym partnerem Ordonówny, jego 
Bertrand Pajere jest świetnie odczutą 
i ujętą postacią. Inteligentna gra uta- 
lentowanego artysty, wydobyła z typu 
Śmiesznego. starego bogatego miesz- 
<zanina, wszystkie jego walory, opro- 
mieniła go blaskiem szczerego głęba- 
kiego uczucia. czyniąc go rozrzewnia- 
jącym i sympatycznym. 

Pani Boeticherowa, którą Wilno 
zna z jej kilkakrotnych gościnnych 
występów w warszawskich rewjach, 
stworzyła wyborny typ mizdrzącej się 
teatralnej mamy, ubranej pokracznie 
i na swój śmieszny sposób troszczącej 
się o dobrobyt i przyszłość przybranej 
<órki. 

Role komparsów Brachineta i Re- 
vel'a dobrze były obsadzone, panowie 
Orłowski i Jaśkiewicz wywiązali się 
z nich poprawnie, lecz niestety nie mo- 
żna tego powedzieć o _ Klaudjuszu, 
Sdyż gra p. Mileckiego w żadnym wy- 
padku nie stała na poziomie gry Ordo- 
nówny i Wyrwicz-Wichrowskiego i 
Wogóle wiele pozostawiała do życzenia 
Juž same warunki zewnetrzne p. Mi- 
leckiego nie nadają się do roli tkli. 
Wego sentymentalnego trubadura. P. 
Milecki, który nieraz bywał doskonały 
W typach młodych zapaleńców, lub 

   

   

  

   

  

  

rozbuchanych młokosów, nie dał sobie 
rady z trudną rolą Klaudjusza, brak 
jego postaci i grze chłopięcego wdzię- 
ku, brak finezji i subtelności nadają- 
cej scenie z pierrotem posmak cza- 
rownej bajki, jest on zbyt realnie 
zmysłowy, nie umie operować półto- 
nąmi i dlatego jego rewelacje co do 
dalszych losów miłości Klaudjusza z 
Fredeną brzmią zdecydowanie brutał- 
nie i cyniecznie, gdyż wbrew inten- 
cjom autora są pozbawione wdzięku 
nieświadomego chłopięcego egoizmu. 

Pomimo tych niedociągnięć w roli 
Klaudjusza, spektakl „Małżeństwa 
Fredeny* był jako całość prawdziwym 
sukcesem, dzięki koncertowej grze 
Wyrwiez-Wichrowskiego i Ordonów- 
ny, której publiczność zgotowała pra- 
wdziwą owację, witając ją i żegnając 
burzą oklasków. 

Zasępca. 

List do Redakcji. 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie proszę o łaskawe umieszczenie 
w najbliższym numerze „Kurj. Wileńskiego” 
następującego sprostowania. 

Niejaki p. Władysław Sadowski podał w 
numerze 226 z dn. 1. X. r. b. „Kurjera Wi- 
leńskiego* artykuł z Mickun, zatytułowany 
„Pod pręgierz” opisując w nim zajście jakie 
miało miejsce podczas pożaru w Mickunaca 
w nocy z dn. 27 na 28 IX b, r. a nie z 28 
na 29. IX. b. r. 

1) Twierdzenie p. Sadowskiego, jakobym 
p. Krzysztofkowi Emanuelowi na jego uwa- 
$ę, odpowiedział ordynarnemi słowami jest 
niezgodne % rzeczywistością. Natomiast pra- 
wdą jest, że odesłałem go z jego uwagami 
do innej odpowiedniejszej pory, gdyż obo- 
wiązkiem moim było nie pilnowanie koni, 
lecz dowodzenie akcją ratunkową. 

2) Nieprawdą jest, że uderzyłem p. Krzy 
szlofka prętem, gdyż żadnego prętu w danej 
chwili nie miałem i mieć nie mogłem, gdyż 
trzymałem wylot z wodą, a prawdą jest, że 
D. Krzysztofek podbiegł do mnie i chciał mi 
wyłot z rąk wyrwać, do czego nie dopuści- 
łem. 

3) Nieprawdą jest, że puściłem prąd wo- 
dy na ludność, możliwem natomiast jest, że 
ludność, która znajdowała się bliżej pożaru, 
mogła być przez jeden z trzech pracujących 
wylotów oblana wodą, za co ja odpowiedział 
ności ponosić nie mogę. 

  

4) Prawdą jest, że ludność była wrogo 
usposobiona, lecz nie z powodu mego rzc- 
komego brutalnego zachowania się, ile z na- 
mowy p. Krzysztofka, wskutek czego też, 
przeszkadzano innym strażom w niesieniu 
pomocy. 

5) Nieprawdą jest, że odebrano mi z rąk wylot, lecz prawdą jest, że wyłot ten od- dałem sam strażakowi Jusiańcowi Konstan- temu ze Straży P żarnej fabryki „Mozera*. 
6) Nieprawdą jest, że wyjąłem broń, mie- rząc do tłumu, Prawdą jest, że broni żadnej nie posiadałem eo stwierdził komendant Po- sterunku przodownik Komocki. Również nie 

prawdą jest, że komendant Posterunku P. P. 
zaprowadził mnie na posterunek P. P., praw. 
dą jest, że sam zwróciłem się do komendan- 
ta P. P. z prośbą o interwencję. 

7) Prawdą jest, że faktycznie przybyłem 
na pożar wprost ze Zjazdu, Zawodów i Aka. 
demji Straży Pożarnych zmęczony całodzien- 
ną (od godziny 4 rano) pracą, nie prawdą 
jest, że byłem pijany, co udowodnić mogę 
świadkami. 

8) Tak samo nie prawdą „ jakobym 
kiedykolwiek w Miekunach po pijanemu  te- 
czkę zgubił i szukał, ale prawdą jest, że bę- 
dąc w Mickunach dnia 29 sierpnia b. r. na 
wykładach na Posterunku Policji zostawiłem 
teczkę w pokoju gościnnym Urzędu Gminy. 

Zaznaczam, że pociągnę za oszczerstwo au- 
tora tego artykułu do odpowiedzialności są: 
dowej. 

  

   

Z poważaniem, 

Władysław Strygor. 

K -U-R- J-E-R 

Położenie kamienia węgielnego 

LU EN S KI 

garažy samochodowych. 
W dniu wczorajszym odbyła się u- 

roczystość położenia kamienia węgiel- 
nego pod budowę garaży samochodo- 
wych na placu przy ul. Legjonowej 

2. Budowę jak wiadomo przeprowa- 
dza „Arbon*, zatrudniając na robotach 
tych około 100 robotników. 

Śmierć pod kołami pociągu 
i zamach samobójczy. 

W dniu wczorajszym w godzinach wie- 
ezorowych na przejeździe Bobrujskim pod 
przejeżdżający pociąg rzuciła się jakaś mło- 
da kobieta, która poniosła natychmiastową 
śmierć pod kołami lokomotywy. 

Wobec  nieodnalezienia przy samobój- 
czyni żadnych dokumentów, nazwiska jej, 
jak również miejsca zamieszkania, dotych- 
czas nie ustalono. 

Policja w sprawie tej prowadzi docho- 

Ujęcie 3-go sprawcy 

   
dzenie. 

Tegoż dnia o godzinie 9 wieczór, prze- 
chodnie ulicą Miłą znaleźli na chodniku nie- 
przytomną kobietę. Zawezwane pogotowie 
ratunkowe ustaliło, że kobieta zatruła się 
nieustałoną trucizną, Samobójczynię uloko- 
wano w szpitalu Sawicz, 

Ze znalezionych przy niej dekumentów 
ustalono, że jest to bezrobotna Anna Redut- 
ko. (e). 

głośnego oszustwa 
w K. K. 0. 

Dalsze dochodzenie w sprawie głośnego ' 
oszustwa w K. K. O. a czem donosiliśmy już 
w „Kurjerze Wileńskim* doprowadziło w 
dniu wczorajszym de ujęcia 3-g0 sprawcy 

ego oszustwa, Jest nim skromny wła- 
el piekarni w Jaszunach Józet Siemież. 

Po aresztowaniu rzekomego inżyniera 
Bancarewicza i jego wspólnika b. prezesa 
„Chatki Białoruskiej* — Wełejszy policja 
śledcza ustaliła, że aresztowani aczkolwiek 
byli głównymi inicjatorami sprytnej afery 
mieli jeszcze jednego wspólnika, który w 
eałej tej sprawie odegrał rolę nieobecnego 
wówczas w Wilnie właściciela domu Етае- 
kiewicza. ; 

Po dłuższych wysiłkach udało sie usta- 
lić, że osobą tą był piekarz z Jaszun Józef 
Siemież. Po ustaleniu tego faktu wydział śle- 
dczy nadesłał mu wezwanie, by stawił się w 
oznaczonym dniu w 3-ej brygadzie wydziału 
śledczego 

Siemież widząc, że policja jest już 

   

  

na je- 

go tropie postanowił przed zgłoszeniem się 
do policji pójść do prezesa Rady K. K. O. 
i wyznać mu szezerą *prawdę. 

Przyjęty przez p. Korolca przyznał się 
do tego, że odegrał w tem oszustwie rolę 
Frąckiewicza, podpisał jego imieniem wszy- 
stkie potrzebne papiery i pobrał za to wy- 
nagrodzenie w wysokości... 400 zł. Przyzna- 
nie się do winy umotywował wyrzutami su- 
mienia, 

Po opuszczeniu K. K. O. Siemierz został 
na ułiey zatrzymany i osadzony w areszcie 
centralnym. 

Podczas badania w wydziale Śledczym 
fiumaczył się on że występny czyn popełnił 
pod wpływem Wołejszy i Bancarewicza. 

Dochodzenie w sprawie tego pomysłowe- 
go oszustwa, nie zostało jeszcze ukończone. 

Są poszlaki, że nie wszysey jeszcze spra- 
wcey zostali ujęci, wobec czego Śledztwo 
trwa w dalszym ciągu. (c). 

  

Niedziela 

4 
Październ. Į 

Dziś: Franciszka z Asyżu. 

Jutro: Placyda m. 

  

  
  

Wachód słońca —g. 5 m. 40 

Ч Zachód a 

Spostrzeżenia Zaklaiu Motasrolegį) U, S. B 
w Wiłnie z dnia 3 X — 1931 roku, 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 754 

  

—g. 17 m. 11     

Temperatura średnia + 10° С. 
Ё najwyższa: -- 15° С, 
: najniższa: —- 4° С 

Opad w milimetrach: — 3,6 
Wiatr przeważający: zachodni. 
Tendencja barom! spadek, potem wzrost. 
Uwagi: rano deszcz, potem Pogodnie. 

OSOBISTA 
— Wojewoda tarnopolski w Wilnie. W 

dniu 3 b. m. bawił w Wilnie w sprawach 
prywatnych wojewoda tarnopolski p. Kazi- 
mierz Moszyński. Pan Wojewoda złożył wi- 
zytę w Urzędzie Wojewódzkim naczelnikowi 
Hryhorowiczowi. 

— Pan wieewojewoda Marjan Jankowski, 
zastępujący bawiącego na urlopie p. woje- 
wodę wileńskiego, wyjechał na kilka dni w 
sprawach służbowych na teren powiatu dzi- 
śnieńskiego. Zastępstwo sprawuje naczelnik 
Wydziału Ogólnego p. Włodzimierz Hryho- 
rowicz. 

— Profesor Stanisław Władyczko zmu- 
szony był poddać się operacji, której doko- 
nał profesor K. Michejda w Szpitalu św. Jó- 
zefa. Przebieg pooperacyjny jest narmalny. 

MIEJSKA. 
— Wyświetleniem gospodarki kina miej- , skiego zajął się prezydent miasta. Od czasu 

ujawnienia skandalicznej gospodarki w kinie 
miejskiem czem zainteresowały się nawet 
władze śledcze, sprawa ta nie przestaje ab- sorbowač opinji publicznej, która z niesła- 
bnącem zainieresowaniem oczekuje wyniku 
dochodzeń prowadzonych aż prz trzy in- 
staneje: władze śledcze, Magistrat i Komisję 
powołaną przez Radę Miejską. Doceniając 
ważność zarzutów, które dzięki nieustannie 
krążącym wersjom o nadużyciach, mogą 
zrobić poważny wyłom w autorytecie samo- 
rządu, Magistrat postanowił sprawę tę wyś- 
wietlić w jak najszybszym terminie W związ ku z tem dochodzenie prowadzone dotych- czas z ramienia Magistratu Przez wydział kontroli zostało przekazune sekcji ogólnej i prowadzone będzie nadal pod  osobistem kierownictwem prezydenta miasta mec. Fo- 
lejewskiego. 

— Wydajna praca Ośrodka Zdrowia. Jak wynika z ostatnio sporządzonego  sprawoz- dania z działalności Ośrodka Zdrowia wydaj. 
ność pracy tej niezwykle požytecznej instytuc 
ji miejskiej, kierowanej sprawną ręką d-ra Wasilewskiego, Wzmaga się niemał z dniem każdym, obejmując pod swą opiekę coraz szersze warstwy ludności, zwłaszcza ubogiej, 
której oddaje nieocenione zasłagi, bądź to w drodze bezpłatnych porad bądź też to w po staci pomocy lekarskiej i opieki nad chorymi. 

Obecnie mamy przed soba sprawozdanie 
za kwartał Illci. Podkreślić tu wypada, że 
w stosunku do kwartału II-go z roku ubic- 
głego wydajność pracy Ośrodka wzrosła nie- 
mal trzykrotnie i nadal wzmaga się w tem 
samem tempie. 

Oto cyfry ilustrujące alność Ośrodka 
Zdrowia na dzień 1-go października zarejestro 
wano pod opieką Ośrodka niemowląt 864; 
matek ciężarnych 115; dzieci chorych na kiłę 
498; dorosłych chorych wenerycznie 289 osób 
chorych na jaglicę 804 osoby, chorych na gru 
źlicę 46, 

Poradnia sportowa w okresie sprawozdaw- 
czym udzieliła porad 376 sportowcom. 

Pielęgniarki Ośrodka Zdrowia dokonały 
1196 wywiadów higjenicznych domowych, z 
czego 628, wywiadów dokonano do niemowląt 
do matek nych — 68; do dzieci kiłowych 
262, do chorych na jaglicę 245 i t. d. 

Z kuchni mlecznej ośrodka korzyta 515 
niemowląt dla których wydano 18675 litrów. 
mleka. 

      

  

    

   

  

    

  

  
  

LITERACKA. 
— Otwarcie sezonu Śród Literackich na 

i dnia 7 października r. b. w siedzibie 
Związku Literatów (Ostrobramska 9). Tema- 
tem wieczoru będzie sprawa znalezienia gro- 
bów krółewskich w podziemia Bazyliki 

  

    

Początek nowej epoki w dziejach leczni- 
etwa — to utrwalone preparaty roślinne, He 
moroidol — środek roślinny leczy hemoro- 
idy, żylaki. Hemoroidol — Rawski jest to 
utrwal. wyciąg z kasztanowca indyjsk, w ро- 
staci kropel do użytku wewnętrznego i czo- 
pków. Skład główny:Apteka  Magistra J. 
Rawskiego, Warszawa, Marjańska 12 (róg 
Twardej). 

  

(RONIKA 
Wileńskiej. Zaproszeni wybitni specjaliści 
oświetlą sprawę z punktu widzenia history- 
cznego, konserwatorskiego i t. p. Referaty 
ilustrowane będą przezroczami. Wstęp dla 

onków, sympatyków i wprowadzonych go 
   

Początek o godz. 20 min. 39. 

ARTYSTYCZNA. 
— Przedłużenie trwania wystawy obra- 

zów T-wa „Niezaležnych“, Wobec wzrasta- 
jącego zainteresowania się społeczeństwa 
wystawą obrazów „Wileńskiego Towarzyst- 
wa Niezależnych Artystėw-Malarzy“ i zna- 
cznego ożywienia się ruchu na wystawie w 
dniach: ostatnich — Komitet Wystawowy po- 
stanowił przedłużyć trwanie wystawy do dn. 
11 października (włącznie). 

Wysława otwarta codziennie w godzinach 
10—17 w ogrodzie Bernardyńskim w pawilo- 
nie wystawowym. — Wstęp 50 gr. ulgowe 
30 gr. 

SANITARNA, 
— Inspekcja sanitarno-porządkowa. Dnia 

2 października na terenie I i V komisarja- 
tu m. Wilna z polecenia Urzędu Wojewódz- 
kiego została dokonana lotna inspekcja sa- 
nitarno-porządkowa posiadłości prywatnych 
i zakładów użyteczności publicznej. Inspek- 
cję przeprowadzali lekarze urzędowi w obe- 
cności miejskiego dozoru sanitarnego przy 
asyście policji, Winni niezachowania prze- 
pisów sanitarnych zostali ukarani mandata- 
mi na miejscu, ewentualnie pociągnięci do 
odpowiedzialności karnej drogą protokólar- 
ną. Takaż lotna inspekcja sanitarna ma być 
dokonana na trenie całego m. Wilna. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Zawiadomienie alarmowe. Dziś w nie- 

dzielę dnia £ b. m. odbędzie się w lokalu 
Legjonu Młodych, Uniwersytecka 6 (zamiast w Sali Miejskiej) o godz. 11.30 zebranie przy 
gotowawcze do wiecu demonstracyjnego prze 
ciwko represjom rządu łotewskiego w sto- 
sunku do Polaków, zamieszkałych na Łotwie 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Kursy Rozpowszechniania średniego 

wykształcenia, koncesjonowane przez Kura- 
torjum O. S. W. w Wilnie przy ul. Biskupiej 
4—6. Wymienione Kursy, pozostające pod 
fachowem kierownictwem, rozpoczęły swą 
pożyteczną pracę w obszernym lokalu, po- 
siadając do dyspozycji uczniów bogatą bibl- 
jotekę, gabinet fizyczny, pracownię chemicz- 
ną, gabinet przyrodniczy oraz wszelkie po- 
moce naukowe, Wykłady są prowadzone 
przez znanych profesorów szkół średnich i 
obejmują zakres od 2—8 klasy gimnazjalnej. 
Przy Kursach istnieje Bratnia Pomoc, ma- 
jąca za zadanie ułatwić naukę niezamożnym 
uczniom (com). Zarząd Kursów licząc się z 
ogólnym kryzysem udziela jak najdalej idą- 
cych ulg przy dogodnych warunkach spłaty. 
Przy takich warunkach pracy, Kursy całko- 
wicie zastępują co do wartości naukowej i 
wyników gimnazjum, a uczniom (com) nie 

cym uczęszczać rano do szkół umożli- 
a nabycie średniego wykształcenia. 

GOSPODARCZA, 
— Jakie podatki sa płatne w październi 

ku. W ciągu października r. b. przypada płatność następujących podatków: 
Do dnia 15 października płatny jest poda- tek państwowy pr: mysłowy od obrotu osia- gniętego we wrześniu rb. przez przedsiębior-_ stwa handlowe pierwszej i Il-ej kategorji oraź. przedsiębiorstwa przemysłowe od 1 do 5-6 

kategorji i przedsiębiorstwa sprawozdawcze. 
Do dnia 15 października płatna jest trze- cia zaliczka na podatek przemysłowy od obro- 

tu na rok 1931, 
Do dnia 7 października płatny jest poda- 

iek dochodowy od uposażeń służbowych prae 
najemnych i emerytur. polrąconych w ciągu 
września r. b. 

Ponadto są płalne wszystkie podatki załe- 
głe, odroczone, rozłożone na raty w ciągu mie 
siąca października rb. oraz podatki na które 
płatnicy otrzymali nakazy płatnicze. 

Z POCZTY. 
° — Ругекейа Poczt i Telegrafów w Wilnie 
komunikuje: Nakładem p. Jana Dyszkiewi- 
cza b. wydawcy urzędowego spisu abonen- 
tów telefonicznych Wileńskiej Dyrekcji 
Poczt i Telegrafów została niedawno wyda- 
na książka p. tŁ „Informator Wileńskiego 
Okręgu rok. 1931-32, rocznik handlowo-prze- 
mysłowy*. Informator ten zawiera m. in. wy- 
kazy abonentów telefonicznych. 

Z powyższem wydawnictwem Dyrekcja 
Poczt i Telegrafów nie ma nie wspólnego, 
gdyż żadnego materjału do informatora nie 
dostarczała. 

Podaje się zatem do wiadomości abonen- 
tów sieci telefonicznej, że nabycie wzmianko- 
wanego informatora nieurzędowego nie zwał: 
nia ich od obowiązku przyjęcia i opłacenia 

   

        

  

    
  

  

    

spisu abonentów telefonicznych, wydanege 
przez Ministerstwo Poczt i Telegrafów ( par. 
72 taryfy telefonicznej). 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Inspekcja Związku Strzełeckiego. W 

ubiegłym miesiącu w okresie od 16 do 30-go 
włacznie zostały zinspekcjonowane oddziały 
Związku Strzeleckiego powiatów  brasław- 
skiego, dziśnieńskiego, postawskiego i wilej- 
skiego. Wszystkie oddziały zlustrowane wy- 
kazały wysoki poziom wyszkolenia i zdyscy- 
plinowania, stawiając się na  zarządzone 

zbiórki alarmowe, mimo prowadzonych obe- 
cnie robót przy wykopie kartofli, stale po- 
nad 90 proc. stanu liczebnego, doprowadza- 

Ść często do pełnych 100 proc. 
inspekcjonująca w składzie in- 

spektora PW i WF Korpusu Ochrony Pog- 
ranicza p. mjr. Frąckiewicza, komendanta 
Podokręgu Zw. Strzel. ob. kpt. Ptaszyńskiego 
i komendanta Rejonu PW Brygady Wileń- 
skiej KOP. p. kpt. Zarzyckiego wywiozła z 
tej inspekcji jaknajlepsze wrażenia, spotę- 
gowane zupełną świadomością  obywatel- 
ską członków Związku Strzeleckiego, czego 
dowodem było ujęcie przez strzelców oddzia 
łu Harki w pow. wilejskim 6 uciekinierów 
z Rosji Sowieckiej i odstawienie ich na od- 
legły o 18 klm. posterunek Policji Państwo- 
wej. 

Ogółem dokonano inspekcji 62 
łów Związku Strzeleckiego. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Wybory rabinów i podrabinów. P. 

wojewoda wileński zarządzeniem z dnia 2 
października 1931 r. polecił starostom po- 
wiatowym wezwać organa gmin wyznanio- 
wych żydowskich do rozpoczęcia postępowa- 
nia wyborczego dla wyborów rabinów i pod 
rabinów w tych gminach, które dotąd nie 
posiadają rabinów, zatwierdzonych przez 
władzę nadzorczą. 

Wybory odbędą się w poszczególnych 
miejscowościach w zależności od warunków 
lokalnych w jednym z dni w okresie od 30 
listopada do 4 grudnia b. r. 

— Bawi w Wilnie S. Londyński znariy 
poeta żydowski z Paryża. 
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RÓŻNE. 
— Kurs gimnastyki rytmicznej oraz pla- 

styki. Dnia 5 października 5 r. b. rozpoczną 
się lekcje gimnastyki rytmicznej oraz 
plastyki dla dzieci od 7—12 lat. Zapisy przyj 
mują, się w lokalu Szkoły Muzycznej przy 
ul. Mickiewicza 22—4, 

— Sprostowanie. W czwartkowem spra- 
wozdaniu z losowania premij w Komunal- 
nej Kasie Oszcz. mylnie, wydrukowano naz- 
wisko p. dyr. Fryde, co niniejszem prostu- 
jemy. 

ZABAWY. 
— Dancing Towarzyski, W sali cukierni 

„Zielony Sztrall* odbędzie się dnia 4 paź- 
dziernika r. b. o godz. 22 straniem Stowa- 
rzyszenia „Opieka Polska nad Rodakami na 
Obczyźnie* dawno zapowiedziany Dancing 
Towarzyski z konkursem na ne piękniejszy 
taniec. 

Bilety wstępu w cenie 1 zł. 50 gr. Aka- 
demicki 1 zł. przy we 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni. Dziś w nie- 

dzielę dnia 3-go b. m, o godz. 8-ej w. wraca 
na afisz pogod. niefrasobliwa, pełna humoru 
„Ładna historja* komedja w 3-ch aktach Ca- 
illaveta i Fleursa koncertowo grana przez cały 
zespół, ze znakomitym gościem Juljuszem Os- 
terwą w roli pełnego powabu Andrzeja oraz 
p. Dunin-Rychłowską w roli kochanej babci 
i L. Wołłejką na czele. Reżyserja K. Wyrwicz- 

      

  

— Wiehrowskiego, dekoracje W. Makojnika. 
— Najtańszy poniedziałek. Pragnąc za- 

chęcić jak najszersze warstwy do zapoznania 
się z perłą staropolsk. humoru „Panną mę- 
żatką* komedją w 3-ch aktach J. Korzeniow- 
skiego z kapiialną w roli pułkownikowej St. 
Wysocką oraz niezrównanym majorem p. L. 
Wołłejką na czele, w poniedziałek dn. 5 b. 
m. o godz. 8-ej w. Dyrekcja daje tę komedję 
po cenach tańszych od kina, bo od 20 gr. do 
2 zł 

— Stały tani wtorek. We wtorek dnia 6 
b. m. „Ładna historja* komedja w 3-ch ak- 
tach Caillaveta i Fleursa z p. J. Osterwą w 
roli Andrzeja po cenach o 50 proc. zniżonych. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Popołud- 
niówka. Dziś w niedzielę o godz. 4 pp. po 
cenach zniżonych „Horsztyński* ze znakomi- 
tym gościem J. Osterwą w jego niezrównanej | 
kreacji Szczęsnego na czele całego zespołu. 
Wieczorem 0 godz. 8-ej „Matrykula 33“ glos- 
na sztuka w 3-ch aktach A. Madisa i R. Bou- 
carda, która obiegła wzystkie większe sceny 
zdobywając sobie wszędzie niebywałe powo- 
dzenie. U nas sztuka ta cieszy się niezwykłem 
powodzeniem do czego przyczynia się znako 
mita reżyserja dyr M. Szpakiewicza, piękne 
dekoracje p. W. Makojnika, oraz wspaniaia 
gra wzystkich wykonawców z p. M, Wyrzy- 
kowskim ( w roli niezrównanego szpiega) oraz 
oraz z p. I. Brenoczy piękną, kuszącą kobietą- 
szpiegiem na czele, 

— Tani poniedziałek na Pohułance. W 
poniedziałek d. 5 b. m, nieodwołalnie po raz 
ostatni pożegnalne przedstawienie „Horztyń- 
skiego* z p. J. Osterwą w roli Szczęsnego po 
cenach o 50 proc. tańszych. 

RABIJE 
NIEDZIELA, DN 4 PAŹDZIERNIKA 1951 .r ` 

16.00: Tr. nabožeūsiwa ze Lwowa. 11.58: 
Sygnał czasu. 12.10: Kom. metcor. 12.15; Po: 
ranek z Iharmonji Werszaw. 14.00: m U) 
czem powinien pamiętać hodowca przed na- 
staniem zimy* — odczyt. 14.20: Aud: 

7 5 Audycja żołnierska. 15.55: 
ci. 16.20: Muzyka polska (pły- 

ty). 16.40: Odczyt. 16.55: Muzyka lekka: 
17.15: „Czy istnieje nienawiść u zwierząt 
odczyt. 17.30: „Wiadomości przyjemne i po- 
żyleczne”, 17.45: Koncert. 19.00: Utwory Mie- 
kiewicza po litewsku, 19.20: „Kukułka wi. 
leūska“. 1940: Program na poniedzialek. 
19.45: Słuchowisko „Gruby ryby* Bałuckie- 
go. 20.15: Koncert kameralny Kwartetu Wi- 
leńskiego. 21.55: Kwadrans literacki. 22.10: 
Koncert solistów. 22.40: Komunikaty i mu- 
zyka taneczna, : 

PONIEDZIAŁEK, dnia 5 października 1931. 
11.58: Sygnał czasu. 12.10. Kom. meteor. 

12.15: Muzyka operowa (płyty). 15.25: Od- 
czyt dla nauczycieli. 15.45: Kom. dla żeglugi. 
15.50: Program dzienny. 55: Muzyka lek- 
ka (płyty). 16.20: Lekcja francuskiego. 16.40: 
Haydn-Symfonaja d-dur (płyty). 17.10: „O 
promieniach nadfioletowych* +— odczyt. 
17.35: Muzyka lekka. 18.50: Wileński komu- 
nikat sportowy. 19.00: Przegląd litewski. 

Program na wtorek i rozm. 19.30: No- 
teatralne. 19.45: Pras. dzien. radj. 

. Feljeton muzyczny. 20.15: „Cyganerja“ 
opera Pueciniego. 22 Kom. i muzyka ta- 
neczna. y 

    

    

     

    

    
   

  

  

        

   

WTOREK, dnia 6 października. 
11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. met. 12.15: 
Tańce z różnych krajów (płyty). 15. „0 
Zaopalrywaniu okien i drzwi“ — odezyt. 15.45 
Kom. dla żeglugi. 15.50: Audycja dla dzieci. 
16.20: „Życie wód podziemnych* — odczyt 
16.40: Program dzienny. 16.45: Utwory Cho- 
pina (płyty). 17.10: „Ostatnia miłość księcia” 

  

  

   

  

„Panie Kochanku* — odczyt. 17.35: Koncert 
symfoniczny. 18.50 Radjowa gazetka rzemie- 
Ślnicza 19.00: „Nieco o Żmudzi* — odczyt. 
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Przeciw obstrukcji, hemoroidom, zabu- 
rzeniem w żołądku i kiszkach zastomie w 
wątrobie i śledzionie, bólach krzyża, zaleca 
się picie naturalnej wody gorzkiej „Franei- 
Szka-Józeia* kilka razy dziennie. Żądać w 
aptekach. 
Da i i CORE OW RSESZWE ROW 

Opodatkowanie się lekarzy 
na rzecz bezrobotnych. 

Zrzeszenie lekarzy Kasy Chorych m. 
Wilna na Walnem zebraniu w dniu 24 
września (na wniosek prezesa zrzesze- 
nia) jednogłośnie uchwaliło opodatko- 
wać się na rzecz bezrobotnych na ok- 
res czasu do 1 kwietnia 1932 r. miano- 
wicie potrącać z całkowitego zarobku 
każdego lekarza 1 proc. na rzecz do- 
karmiania dzieci bezrobotnych. 

Otwarcie wystawy art. 
małarza Jakóba Szera. 
W piątek w godz. popołudniowych 

odbyło się otwarcie wystawy dzieł art. 
malarza J. Szera. Jest to bodaj że pier- 
wsza prezentacja prac tego artysty, za- 
wierająca dość pokaźny dorobek i świa 
dcząca o znacznym jego wysiłku w 
wykuwaniu dróg w sztuce. 

Wystawę otworzyli przemówienia- 
mi pp. redaktor Rejzin i literat Wajnig. 

$ : sk. 
Lakis 2 EST RRETARSKCHZĄ 

19.20: Program dzienny. 19. 
organizacji rzemiosła na Wileń. 
odczyt. 1 P dzien. 
mostenes Francji'* — fel 
święcony muzyce 
techniczna. 22.15: 
foniczny (płyty). 

NOWINKI RĄDJOWE. 
Z FILHARMONJI WARSZAWSKIEJ 

Dnia 4 października o godz. 12.i5 Poiskie 
Radjo transmitować będzie Poranek Symfoni- 
czny poświęcony twórczości tytana muzyki 
klasycznej Ludwika van Beethovena. W 
ierwzej części programu jako solista wystą- 

pi młody pianista Aleksander Kagan, który wy 
kona Koncert Fortepianowy Es - dur o tonie 
pełnym i jędrnym; utrzymanym w natroju he- 
roicznym. W części s; nfonicznej usłyszą ra- 
djosłuchacze w wykonaniu orkiestry Filhar- 
monji Warzawskiej pod dyrekcją Bronisława 
Wolfstala, Symfonję I, C-dur, bogatą w mo- 
meny kolorystyczne i dynamiczne. 

WIAROGODNY MYŚLIWY. 

Niedzielny program dla dzieci i młodzieży 
rozpocznie w dniu 4 paźdz. o godz. 15,55 po- 
pularny wśród młodych radjosłuchaczów ty- 
godnik radjowy w opracowaniu J. Milewskie- 
50 p.t. „Co się dzieje na świecie*. W drugiej 
części programu znany literat i podróżnik ро!- 
ski A. F. Ossendowski opracował dla mło- 
dzieży wiełce ciekawy feljeton p. t. „Myślis- 
two na Półno: dzięki któremu będą się me- 
gli zapoznać wszyscy z obrazkami z życia 
mieszkańców mroźnych i zaśnieżonych krain 
podbiegunowych. 

LITEWSKA AUDYCJA. 
Niedziela 4 paźdz. o godz. 19.00. Dzisiejsza 

audycja litewka zatytułowana „Mickiewicz po 
litewsku* obejmie zapewne recytacje poezyj 
Miekiewicza w przekładzie litewskim. Mickie 
wicz i Wilno, dwa największe przedmioty spo- 
ru polsko-lilewskiego są w grucie rzeczy mo 
że najbardziej wspólną własnością kulturalną 
obi narodów i podstawą współ. w przesz- 
łości i na przyszłość. W drugiej części audycji 
piosenki litewskie odśpiewa panna Gajlusza jte, 

KWARTET WILEŃSKI 
Rozgłośnia Wileńska nadaje w. niedzielę 

4-X o godz. 20.15 koncert kameralny kwarte- 
tu wileńskiego. W koncercie biorą udział A 
Kontorowicz (I skrzpce) A. Poleski (II skrzyp - 
ce) I. Stołow (altówka) i A. Katz (wiolonczela) 
Program obejmuje utwory: Vivaldiego i Grie- 
ga. W przerwie recytacja p. Haliny Hohen- 
dlingerówny — fragment z dram. Calderona 
de la Barca „Czyściec św. Patryka* w para- 
frazie przekładu dr. E. Boye'go. 

„CYGANERJA* ZE STUDJA. 
Popularną operę niezrównanego melody- 

sty włoskiego Pucciniego „Cyganerję*, którą 
radjołuchacze słyszeli tyle razy z płyt gramo- 
fonowych nada w poniedziałek o godz. 20.15 
Rozgłośnia Warszawska ze studja w wykona- 
niu artystów Opery Warszawskiej pod dyr. 
A. Dołżyckiego. 

LEKCJE JĘZYKÓW. 
Poczynając od pierwszych dni październi- 

ka Polskie Radjo nadawać będzie lekcje ję- 
zyka francuskiego oraz, jako nowość, lekcje 
języka angielskiego. Lekcje języka francuskie- 
go prowadzić będzie świetny lektor p. Lucien 
Roquigny. Będą nadawane jednocześnie dwa 
kursy — kurs elementarny i kurs średni, po 
jednym wykładzie tygodniowo. Pierwsza lek- 
cja kursu elementarnego zostanie nadana w 
poniedziałek dnia 5 X o godz. 16.20. Pierwsza 
lekcja elementarnego kursu języka angielskie- 
go zostanie nadana dnia 7.X o godz. 16.00. 
Nadawane one będą systemem Linguaphone. 

SPERT 
CHLUBNE WYRÓŻNIENIE LEKKOATŁETY 

WILEŃSKIEGO. 
Jak się dowiadujemy, do reprezentacji pol- 

skiej na mecz lekkoatletyczny w Belgji wsta- 
wiony zotał znany i ceniony zawodnik wiłeń- 
ski p. Sidorowicz (AZS), który obok Kusociń- 
skiego w dniu 11 b. m. w Brukseli bronić bę- 
dzie barw polskich w biegu na 1500 metrów. 

BIEG WIOŚLARSKI WILNO— WERKI. 
„W wileńkich kołach sportowych duże zain 

teresowanie wzbudza dzisiejszy bieg wioślar- 
ski o puhar ufundowany przez „Il. Kurjer Co: 
dzienny“ 

Do biegu zgłosiły się wszystkie kluby wi- 
leńskie za wyjątkiem Pogoni. 

Start punktualnie o godz, 3-ej w Werkach 
Mela koło przystani Wil. T. W. Trasa wynosi 
8 klm. 

Wszystkie osady zgłoszone do biegu od 
kilka już tygodni prowadzą intensywny tre- 
ning. 

MECZ PIŁKARSKI POLSKA— BELGJA 
NADAWANY BĘDZIE PRZEZ RADJO. 
Polskie Radjo, doceniając znaczenie mecza 

Polska — Belgja, postanowiło, transmitować 
przebieg drugiej połowy meczu piłkarskiego 
Będzie to pierwsza w Połsce transmisja spor- 
towa z zagranicy, organizowana dużym na- 
kładem pracy i pieniędzy. 

Speakerem będzie belgijski korespondent 
PAT p. Hauptman. Podczas tej transmisji p. 
Hauptman poda wyniki meczu lekkoatletycz- 
nego Polska—Belgja. 

Nazajutrz po meczu Polska—Belgja (12 
października) odbędzie się w Leodjum mecz 
piłkarski  Kraków—Leodjum. Kluby z któ- 
rym gra Kraków znajdują się obecnie w sto- 
sunkowo słabej formie, u reszty jednak dru- 
żyny znać ogromną poprawę, co czyni ich 
bardzo niebezpiecznymi w spotkaniu z Pol- 
ską. 

Krakowska reprezentacja wystąpi w skła- 
dzie: Koźmin, Zachemski, Konkiewicz, Koilar- 
czyk, II Wilczkiewicz, Mysiak, Riesner, Mau- 
rer, Smoczek, Pazurek i Bator. (Patį 
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EISZEYZETYEYTEWEZTRE Z TEA gą 
|OGŁOSZENIA 

do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 
l innych pism najtaniej 
załatwiać za pośrednictwem 

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

WS=TE BEN S"k=t 

СЫга СА Са ССа)Се1Са] а]С =)С) ССа а)) ]С ]С] С Г) ) 

UWAGA! 
Tylko na sezon zimowy dajemy możność 

każdemu zaopatrzyć się w wszelkie towary, 
- 'więc nie zwlekaj, rozwiąż i przeslij rozwiąza- 

nie. Dostaniesz prócz prezentu 20'/, taniej na 
każdy zamówiony towar, niniejsze rozwiązanie 
przesłać wraz z 25gr. znaczkiem na odpowiedź. 

4 K UBI B R 

Wielki Tydzień Polskiego Czerw. Krzyża 
Okręg Wileński Polskiego Czerwonego Krzyża, w czasie od 4 do 11 

października włącznie urządza swój _ „TYDZIEŃ*. 
Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża powstało w imię ukochania 

ludzi i pod hasłem: „WSZYSCY KTÓRZY MIŁUJĄ — DLA WSZYSTKICH 
CO CIERPIĄ“. : 

Tam gdzie zajrzy klęska epidemji, nędzy, głodu, lub katastrof ży- 
wiołowych, gdzie nawiedzi ludzi widmo największego nieszczęścia — 
wojna — Polski Czerwony Krzyż ratuje i śpieszy z pomocą. 

Z pracy Zarządu Wileńskiego 
Okręgu Zw. Nauczycielstwa 
"> Polskiego. © : 
W dniu 28.IV 1531 r. odbyło się po- 

siedzenie komisji społeczno-oświatowej 
istniejącej przy Zarządzie Okręgu Wi- 
leńskiego Z. N. P. w obecności przewod 
niczącego Komisji p. Dracza Jana oraz 
pp. Aluchny Edwarda, Chmielewskie- 
go Aleksandra, Stubiedy Edwarda, 

[e 

    

Szkopa Jana i Kordowicza Wiktora. 
Na wstępie dokonano podziału fun- 

kcyj. Na vice-przewodniczącego komi- 
sji powołano p. Stubiedę; na sekretarza 
p. Chmielewskiego. 

W związku ze sprawami organiza- 
cyjnemi tego działu: pracy postanowio- 
no przy Zarządach Oddziałów Powiato 
wych powołać do życia sekcje społe 
czno-oświatowe i samorządowe. Sek- 
cja taka ma posiadać referanta spraw 
społeczno - oświatowych ji referenta 
spraw samorządowych. W myśl wyty- 
cznych Komisji sekcje te mają opieko- 
cie oraz występować z inicjatywą tej 
pracy w myśl derektyw Zarządu Okrę. 
gu. 

W programie pracy uwzględniono 
organizację uniwersytetu powszechne - 
go. Program i metody pracy uniwersy- 
tetu powszechnego zostaną opracowa- 
ne przez specjalną Radę Pedagogiczną, 
która będzie pracowała pod kier. Kom. 
Wobec wielkiego rozwoju akcji śpie- 
waczej teatralnej na terenie oraz wo- 
bec konieczności otoczenia opieką tych 
że placówek Komisja postanowiła na- 
wiązać kontakt z Towarzystwem Pol- 
skiego Teatru Ludowego w Wilnie. 
Pracę w tej dziedzinie poruczono p. 
Szkopowi. 

Sprawom prasowym w dziale pra- 
cy społeczno-oświatowej Komisja po 
słanowiła poświęcić najbliższe posiedze 
nie, które się odbędzie w dniu 7-go pa- 
ździernika 1931 r. o godz. 17-ej. 

On Ciebie strzeże obywatelu, on Ciebie ratuje, bądź więc mu 
wdzięczny! 

POMÓŻ POLSKIEMU CZERWONEMU KRZYŻOWI RATOWAĆ CIEBIE! 

Na program „Wielkiego Tygodnia Polskiego Czerwonego Krzyża” 
złożą się: Ё 

4 paždziernika: , 
Godz. 10-ta Uroczyste Nabożeństwo w Kość. Św. Jana. 

„  ll-ta Defilada Kół Mł. P. C K. — Plac Katedralny. 
„  12-ta Pokaz gazowy i ratownictwa — Plac Katedralny. 
„  16-ta Koncert, zorganizowany przez młodzież P.C.K. w Małej 

Sali Miejskiej (Końska 1). 
W. programie: Chóry, tańce, orkiestra. 

10 października: 
Godz. 23-cia Wieczór Towarzyski w Cukierni Zielonego Sztralla— 

Mickiewicza 22. 
Wstęp Zl. 2— za zaproszeniami, które 
w Sekretarjacie P. C. K. Zawalna Nr. 1. 

11 października: 

można otrzymać 

Godz. 12-ta Poranek Muzyczny w Sali Kina Miejskiego  (Ostro- 
bramska 5). 
20-ta Wielki Koncert w Małej Sali Miejskiej — (Końska 1). 
Cały dzień kwesta uliczna. = 

W ciągu całego ,„Tygodnia* będzie się odbywała zbiórka ofiar 
na listy, oraz sprzedaż nalepek i znaczków, jak również werbowanie Człon- 
ków P. C. K. 

KAŻDY WPŁACAJĄCY ROCZNIE ZŁ. 3 — ZOSTAJE CZŁONKIEM 
RZECZYWISTYM POLSKIEGO CZERKONEGO KRZVŻA 

ZAPISUJCIE SIĘ NA CZŁONKÓW! SKŁADAJCIE OFTARY! 

KAŻDY GROSZ PRZYCZYNI SIĘ DO OTARCIA ŁEZ BLIŹNIEMU! 

ы Zarząd — Zawalna 1. Urzęduje od 10 do 13 i od 18 do 20. 

SAVE PISUARO USSR TIK TOS SDR TEST ISSN BSS NNIS 

Silne lotnictwo to potęga Państwa! 

  

  šių Miejskie 
(SALA MIEJSKA 
strebramcka 5. 

Od dn. 2.X. 1931 r. Dła młodzieży 
od godz. 4—6 pp. 

Początek seansów o godz. 6, 8 i 10 
  

Wielki film sport. SZALONY WYŚCIG ię, m rox PODWÓJNA GRA *m.żżę* 
Ludzie na posterunku Wsrząsający dramat 

strażników morza. 
W rolach główn.: Edmund Lowe, Mae Charke, William Harrigan, Warren Hymer. 

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

Dziś ost. dzień! Przebój dźwiękowy! Gigantyczne potężne 
Film, o którym z zachwytem mówi cały światl 

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

arcydzieło! 

DŹWIĘK. KINO-TEATR 

(Big House). W rolach 
główn.: Wallace Beery, 
3000 statystów. 

„Szary Dom" wstrząsnął sumieniem światal „Szary Dom* — to 
„Szary Dom* — to film, którego się nigdy nie zapomina! Dodatki dźwiękowe 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8.i 10.15 

Szary Dom 

  „ABLIOŃ” 
Wilóśska 89, tel. 9-26 Reż. nieśmiert 

W. Murnau 

Jutro premjera! Wielki film dźwiękowy, który zdobył wszystkie ekrany świata! 

TABU 
Początek seansów o godz. 

М krainie wiecznej wiosny. Film piękna pośród nagich ludzi. 
NAD PROGRAM: Wspomnienia Wileńskiej Produkcji i Tygodnik 
Paramountu. Na pierwszy seans ceny zniżone. 
4, 6,8 i 10.15 w soboty i niedziele o godz. 2-ej po poł. 

WKRÓTCE: Przeboje wszechświatowe: X—27 (Spzieg) z Marleną Dietrich i „Hadży Murat* z Iwanem Mozżuchinem 

Dziś ost. dzień! 
arcydzieło króla reżys. 
Cecil B. de Mille'a 

W rol. gł: Kay Johnson, Reginald Denny i Lilian Roht. 
tastrofa w przestworzach. Niebywała wystawa. 
Na |-szy seans ceny zniżone od 60 gr. 

BŽWIEKOWE KINO 

MADAME SZATAN 
Wielki bal na Zeppelinie. Gigantyczna ka- 

5000 statystów. NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30. w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 
  „ABLLYWODD” 

Bloklow. 22, tel. 15-28 | Zachwyt! Furorę! 
Jutro Premjera! Humor! 

Budzi 
przebój dźwiękowy 

w/g powieści F.. Watkins. 
W rol. główn: Bohaterka filmów 
„Parada Miłości" i Król Żebraków Kochanek północy 

JEANETTE MAC DONALD i Reginałd Denny. 
NAD PROGRAM: Tygodnik dźwiękowy Foxa. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20, w w dnie świąt. o g. 2-ej 
  

Dziś ost. dzień! W. epopea 

filmowa! Muzyka R. Dzimsa. 

W rolach głównych: Król 
śpiewak. bożyszcze kobiet 

Ze względu na wysoką wartoś artystyczną dla młodzieży dozwolone. — 
dźwiękowy Foxa i rysunkowy dodatek dźwiękowy Fiejszera. Na |-szy seans ceny zniżone. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie św. o 2-ej, 

* Dźwiękowe Kino 

C6/INS 

KRÓL ŻEBRAKÓW $ме*!- Сноп-Тайсе! 
Denis King i nasłyn. śpiewaczka opery Jeanette Mac Donald, : 

„Metropolitain* w N. Yorku 
NAD PROGRAM: Dodatek 

NASTĘPNY PROGRAM: SYN BIAŁYCH GÓR. 
  

ul. Wielka 47, tel. 15-41 Jutro premjera! 
Przebój dźwiękowy! 
Po raz pierwszy w Wilniel 
W rolach głównych: Niezap. 
bohater filmu „Monte Santo" 

Trzech djabłów z Materhorn (dm białych cór) 
Luis Trenker, MATY GOP НА SCORE M Bosiatek 

„dźwiękowy Foxa i rysunk. 
w gł. roli 
kobiecej 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. od g. 2-ej, NASTĘPNY PROGRAM: Łódź podwodna 
  

  

ло ŃOiejcwa Dziš! Wielki R d e w | k e s akt. wzruszający 
iały dram. ramat erotyczny z 

0 GNIS Ki) Kas a om ans u WO ZiCcie życia wielkomiejsk. 

Piękaa uwździeiik, Lya dė Pulti, eri Ben Lyon : sodka Lois Moran, 
(edsk dworea kolejow.) Bajeczna akcjał Nadzwyczajnie ciekawa treść! — Początek o godz. 5-ej, w niedz. i święta o godz. 4-ej pP- 

= у 2 z m 
kowy Kino-Teatr Dziś! Najnowszy superszlagier 193] r. Po raz pierwszy w PIESN CABALL A 

Divię 7 Wilnie. Przebój światowy! 100% arcydzieło dźwiękowe p. t. ER 

STYLOWY 
alisa Wieika 36. 

Dramat w 10 aktach. To konflikt miłości i nienawiści! 
wielkiego Duglasa Fairbanksal 

nard i żywiołowo piękna i gorąca Dorota Jordan wykonują przecudne najpiękniejsze melod, pieśni i romanse. 
NAD PROGRAM: Humor, satyra i śmiech! Najn. atrakcja p t. CUD XX WIEKU wyb. sal. kom.-farsa w 8 akt. 

Błyskawiczne tempo! Emocje i napięcie! Godne tylko 
W rolach głównych: Płomienny Hiszpan Don Jose, Klive Brook, Ken May- 

  

Kino - Teatr 

LUX 
Mickiewicza 11,t. 15-61 

za szczęściem 

Dziś! Potężny i wzru- 
szający dramat. W pogoni MŁODA GENERACJA 
W zolach słówn: Ricardo Cortez, Roza Rozanowa i Lina Basquette 
Początek o godzinie 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej. Dla młodzieży dozwolone. 

— 
  

KINO-TEATR 

Światowid 
Miekiewicza 9.   Wszyscy špieszą 

obejrzeć najwięk. 

przebój polski 
W rol. główn.: Piękna 
gwiazda ekranu polsk 

Ceny miejsc od 40 gr. 

Wspaniały i wzruszający do łez 
dramat na tle znanej noweli Hen- 

Janko Muzykant ryka Sienkiewicza. 
Marja Malicka, Witojd Conti, Kazimierz Krukowski i Adolf Dymsza. 

Orkiestra znacznie powiększona. — Dla młodzieży dozwolone. 
— 

  

OSTRZEŻENIE! 
Pewne firmy w rozlewa swoje małowar- 

gtościowe piwo w używane 
ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU R Zakład Przyrodoleczniczy, Mysłowice. 

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

simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWO ŻYWIECKIEGO 
na ORYGINALNĄ; ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU 
Reprezentacja: Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62. 
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PIJAŃSTWO +5 
    

Kompletna kuracja za przesłaniem „Dia 

„M. JURECKI, naturalista butelki „Patent” 

stale ondtlowanie zbyteczne! 
Trwała ondulacja za pomocą grzebienia 

ondulacyjnego! Tylko zwykłem uczesaniemi 
Jednorazowy wydatek! W razie niespodo 
bania zwrot pieniędzy za zwrotem grzebie- 

g| nia. Cena 5 zł. Wysyłka za poprzedniem 
nadesłaniem (franko) lub za zaliczeniem 
(60 gr. na porto przy zamówieniu dołączyć). 
Skład główny R. Schulz, Poznań, Rybaki 7. 
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“Dom Towarowy „Oszczednošė“ 
Łódź, skrzynka poczt. Nr. |. 

(—) WŁADYSŁAW SLEPAK. 

7076 
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ZEEFEEEEEEEEEEFEEFEEEEEEEFEE. 

WIELKA ZNIŻKA CEN. 
Jesień się zbliża. Biorąc pod uwagę 

ogólny kryzys zniżyliśmy znacznie ceny 
naszych towarów, wprost po niebywałych. 
Dla przekonania wysyłamy niżej podane 
komplety o pierwszej jakości, które są 
niezbędne: dla każdego domu. 

tylko za 9 zł. 90 gr. 
l swetr męski do ubierania przez głowę 
w dobrym gatunku, 1 koszulę męską 
tryk. w dobrym gatunku, 1 para kalesonów 
męskich | gat. 3 pary skarpetek męskich 
cwern., | ręcznik pełnej długości, 3 chu- 
steczki kieszonkowe, 1 krawat jedwabny 

Do danego kompletu doliczamy porto 
2,50 'gr. 

tylko za 27 zł. 90 gr. 
3 mtr. bostonu na eleganckie ubranie mę- 
skie w kolorze granatowym lub czarnym 
w dobrym gat., 4 mtr. na suknię damską 
w różnych deseniach, 6 mtr. flanelki na 
bieliznę czysto białą lub w paseczki, 
6 mtr. oksfurdu w paseczki lub w kra- 
teczki w dobrym gat., 6 mtr. płótna kre- 
mowego nadającego się na bieliznę wszel- 
kiego rodzaju, 6 mtr. ręcznikowe w do- 
brym gat. 

tylko za 30 zł. 80 gr. 
17 mtr. płótna białego w dobrym gat., 
10 mtr. barchanu na bieliznę w pasecz- 
ki lub czysto białą, 6 mtr. płótna kremo- 
wego nadająca wię na bieliznę wdzelkić- 
go rodzaju, 6 mtr. ręcznikowe w dobrym 
gat. 

tylko za 35 zł. 80 gr. 
1 ubranie męskie gotowe bostonowe 
w odpowiednim gatunku w kolorze gra- 
natowym lub czarnym (podać Nr. ubr.), 

4 mtr. na suknię damską w różnych de- 
seniach, | koszulę męską tryk. | gat., 
1 para kalesnów męskich tryk. I gat., 
1 koszulę damską tryk. w dobrym gat., 
1 para reform damskich w dobrym gat. 

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

Wysyłamy | kołdrę watową z obustron- 
nem pokryciem satynowem z czysto białą 
watą tylko za 16 zł. 80 gr. 

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

wysyłamy: 

wysyłamy: 

wysyłamy: 

wysyłamy : 

UWAGA: 

Adresować prosimy: 

TANIE ŹRÓBŁO 
wł. LEON KRAKOWSKI 

ŁuvD 
7064 Skrzynka pocztowa Nr. 547. 

BET T TDS 

CUDOWNE LOKI. 
Nieograniczenie trwałe przy wil- 

gotnem powietrzu i pocie, osiągną Pa- 
nowie i Panie bez rurek zapomocą 
Hela esencją ziół do włosów. Rów- 
nież najpiękniejsze krótkie włosy u 
Pań będą upiększone przez Hela, po- 
nieważ ondulacja jest zbyteczna. Duże 
zaoszczędzenie czasu i pieniędzy. Dzia- 
ła na porost włosów. Pański obraz w 

  

lustrze zachwyci Was. Zaraz po myciu wspaniałe fale 
oendulowanych loków, powabna fryzura. Dużo listów 

z podziękowaniem. Przedewszystkiem artystki scenicz- 
ne są pełne zachwytu. 

Cena zł. 2, 3 flaszki zł. 4.50, 6 flaszek zł. 7. 
Dr. NIC. KEMENY, Cieszyn, skrzynka pocztowa £)50. 
7068 POLSKA. 
  

  

MEBLĘ stylowe i nowoczesne pierwszorzęd- 
nej jakości w wielkim wyborze polecają 

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

Nadeszło dużo nowości. )—( CENY ZNIŻONE.   

ŚWIAT 

| 

ZA DARMO. 
Za siedem złotych miesięcznie: 

Prenumerata „ŠWIATA“. Tom 

wyborowej powiešci w luksuso- 

wem wydaniu 

(wartość ksiegarska 7—8). 

Každy zeszyt „ŠW IATA“ tetni 
życiem. 

Kto chce wiedzieć, co się dzieje w 

Świecie, musi czytać „ŚWIATY. 

Kto szuka zajmującej lektury, niech 

czyta powieści „ŚWIATA*. 

Redakcja i Administracja: 

WARSZAWA, Szpitałna 12. 
7059 8 

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

  

  

  

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

jadalne, sy pialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

na dogodnych warunkach 
I NA RATY. 

NĄDESZŁY NOWOŚCI. 
6181 

  

  

Studenci U.5S.B. 

udzielają 

korepetycyj 
grupami w zakresie 

6-ciu klas gimnazjum. 
Warunki b. dogodne. 

Zgłaszać slę: 

ul. Kwaszeina 23—1.       

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. 

Student 
łodzianin poszukuje 
korepetycyj lub innej 

posady. Adres: 
Dominikańska 14 m. 3. 

Buchalter - Bilangista 
z długoletnią samodzielną 
praktyką w dziedzinie księ 
gowości przemysłowej, 

bankowej i handlowej; o- 
beznany z nowoczesnem 
systemem przebitkowym; 
posiada poważne referen- 
cje; poszukuje stałej lub 

godzinowej pracy. 
UL. STARA 24, m. 2-b. 

SKLEP 
do wynajęcia. 

UL. -WIEKA 39 m. 2, 

Pokój 
umeblowany z nie- 
krępującem wejściem 

dla samotnej-go. 

ZARZECZE 17, m. 13 

„Mieszkanie 
z 3 pokoi ze wszelkiemi 

  

  

  

  

wygodami (elektr. i ka- 
nal. świeżo odremont) do 

wynajęcia, 
POPŁAWSKA 28, m. |. 

Pokój 
świeżo odnowiony z elek- 
trycznością i osobnem wej- 

ściem do wynajęcia. 

Zarzecze 14, m. 16. 

  

Pracownia obuwia 
F NOSOWICZ 
Wilno, ul. Gdańska 2. 
Nagrodzona złotym 

medalem. 
Przyjmuje wszelkie obsta- 
lunki: męskie, damskie i 
dziecinne obuwie oraz 
wszelkiego rodzaju repe- 
racje, jak również'repe- 
racje i zalewanie kaloszy. 
Wykonanie solidne. 

Ceny umiarkowane. 

ZIOŁĄ LECZNICZE 
według przepisów sław- 
nych lekarzy przeciw cho- 

robom żołądka, kiszek, 
płuc, nerwów, wątroby, 
nerek, pęcherza, hemo- 
roidom,upławom, obstruk- 
cji, kamieniom żółciowym, 
kaszlowi, astmie, bledni- 
cy, sklerozie, artretyzmo- 
wi, reumatyzmowi etc. 

Żądajcie bezpłatnej 
broszury pouczającej ! 
Adres: Liszki, Apteka. 

Sprzedam 
parokonuy powóż 

- kryty: 

Trębacka 8—1. 7047 
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AKUMULATORY 

do domu, 

ładuje i konserwuje 
akumulatory po cenach fabrycznych. 

Dostarcza do domu codzień świeże 

baterje anodowe 

1 ТТ 
UL. WILENSKA 24. 

Nie džwigajcie akumulatorėw i bateryj I 

Dzwoncie do nas. 

    

BEZPŁATNIE 

    Telefon 10-38. 

J. KRUŻANKA 
powróciła i rozpoczęła 

lekcje śpiewu solowego Į 
OSTROBRAMSKA 16 m. 29. TEL. 8-75. 

  

  

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

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

Egz. od 

1850 r. Wilno 
8-11. 

6674 
  

M Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moezoplei we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 į 4-8. 

M. Biumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

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

W. Z. P. 29. 

Di. med. H. Rejzendejg 
3 Choroby. uszu, 

noski de 
W. Pohulanka |. Tel. 5-78. 
Przyjm. 9 — 12 i 4—7. 
  

LEKARZ WET. 

Stefan Stankiewicz | 
przyjmuje chore zwierzę- 
ta w Lecznicy Sejmiko- 
wej od 9 do 15. Wileń- 

sk. 12, tel. 15-84. 7066 

Akuszerka 

LATA LAKDETOWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 

  

UMOWY 
i pokwitowania na ko- 
morne Podania do sądów 
i do PP, komorników są- 
dow. na protestow. wesle. 
pełnomocnictwa, plenipo- 
tencje i inne druki. Do 
nabycia u D. GORDONA. 
Zawalna 60. Sklep ma- 
terjałów pism. i drukarnia. 

Zakład krawiecki 
męski 

L. Kryszkiewicz 
Tatarska 12 7056 

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

dostępne. 6812 

Aparaty е 
fotograficzne 

przyjmuję do naprawy, 
solid wyk. ceny dostępne. 
Nowootwarta pracownia 

ul. Zawalna 15 m. 2. 

DO WYNAJĘCIA 

1 pokój umeblowany, Z opałome 
Lelektryczm dia samotnej Pani 
i tamże 2 pokoje z uży-- 

  

    

  

  

  

ulica Kasztanowa 7, m. 5. walnością kuchni. 
W. Z. P. Nr. 69. Ul. Połocka 4-12. 7071 

Akuszerka Do wynajęcia 

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

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

  

o Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Zamkową 3, m. 3, 
tamże gabinet kosmetycz- 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48. 7034 

Poszukuję 
posady 

rządcy domu 
w domach rządowych 
lub prywatnych, po- 
siadam dobre świa- 
dectwa. Łaskawe о- 
ferty proszę nadsyłać 

  

  do adm. „Kurj. Wil.“ 
pod Nr. 6872.   

MIESZKANIE 

4 pokojowe z kuchnią 
i elektrycznością, 

Plac św. Piotra i Pawła 
Nr. 5/| u właściciela 
  

Pierwsza parowa 

farbiarnia 
i chemiczna pralnia. 

T. SOROKO 
M. Pohulanka 11, m.12 

filie: Miekiewicza 37 
Kalwaryjska 9 
Dominikańska 13 

Robota pierwszorzędna. 
Ceny przystępne. 6856 
  

  

Do wynajęcia 
suche, jasne 

mieszkanie 
5-ciopokojowe z kuchnią, 

łazienką i wygodami 
Wiłkomierska 5-a 7043 

PIANINO 
do wynajęcia 

Wiłkomierska 3—20. 
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