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Wizyta Lavala i Brianda w Berlinie 
Oświadczenie Lavala. 
PARVŻ (P.A.T.). Premjer Laval 

oświadczył przedstawicielom pra- 
sy, że podróż jego I ministra 
Brianda do Berlina nie powinna 
być uważana za zwykły akt kur- 
tuazji, gdyż winna doprowadzić 
do konkretnych rezultatów. 

Jeśli stosunki między Francją 
a Niemcami poprawią się, jeżeli 
polityka czynnej współpracy 
dwóch wielkich narodów zosta- 
nie podjęta, toz pewnością przy- 
wrócenie wzajemnego zaufania 
okaże się łatwiejsze. To trudne 
I drażiiwe zadanie nie powinno 
być niamożliwe do wykonania. 

Nasze narady w Paryżu i Lon- 
dynie już je ułatwiły. Jeżeli zaj- 
dą zagadnienia, których nie bę- 
dziemy mogli poruszyć w obe- 
cnych okoiicznościach, to w ka- 
żdym razie inne sprawy będą 
mogły być zdecydowane w duchu 
wzajemnego zrozumienia. Spe- 
cjalnie dla ustalenia I uregulo- 
wania stosunków gospodarczych 
obu krajów. Tego rodzaju współ- 
praca winna być zorganizowana, 
popięrana i kontrolowana przez 
oba rządy. 

Winna ona spowodo- 
wać zbliżenie między 
kwalifikowanymi repre- 
zentantami głównych gałę- 
zi gospodarczych obu 
krajów | doprowadzić 
do pomyślnych rezulta- 
tów, wyrażając się kon- 
kretnemi zdobyczami. 
Stanowić ona będzie również 
skuteczny czynnik psychologicz- 
ny. Przyzwyczajenie opinii publi- 
cznej | stwierdzenie ciągłości 
wysiłku, zmierzającego do zape- 
wnienia współprasy gospodar- 
czej, jest przygotowywaniem w 
przyszłości — oby najbliższej — 
atmosfery Spokoju | zaufania, 
bez której rozwiązanie szeregu 
TR 6 ZBY WRO ELITE TEST III 

Kandydaci na prezy- 
denta Austrii 

Termin wyborów prezydenta Au- 
strji, coraz to bardziej się zbliża. Więk 
szość stronnictw politycznych zgłosiła 
już swe kandydatury, tak, że obywatel 
austrjacki już teraz może zastanawiać 
się nad tem, komu oddać swój głos. Na 
razie mówi się o sześciu kandydatach. 
Chrześcijańsko-socjalni po długich kon 
ferencjach zdecydowali się wysunąć 
kandydaturę obecnego prezydenta Mi- 
klasa, podczas, gdy Lanbund i grupa 

Schobera dotychczas jeszcze nie są 
zdecydowane. Socjałdemokraci zgłosili 
kandydaturę dr. Rennera, komuniści 
Kopleniga a  Heimatblock generała 
Hūlgertha. Również hackenkreuzlerzy 
ku ogólnemu zdziwieniu oświadczyli, 
że wysuną własną kandydaturę. O od- 

iedniej osobie zadecydować ma do- 
piero Hitler w Monachjum. Wielkie za- 
interesowanie wzbudza kandydatura 
styryjska dr. Udego. 

Korespondent „„Centropressu* tak 
przedstawia trzech głównych kandyda- 
tów na prezydenta Austrji. 

Prezydent Miklas — to elegancki, 
spokojny pan, który pięknie potrafi 
przemawiać i odznacza się ogładą to- 
torzyską. Tak, jak wielu Austrjaków i 
on jest bardzo pobożny, jakoteż spra- 
wiedliwy. Jako prawdziwy Austrjak nie 
nosi niemieckiego nazwiska. Ma kilko- 
ro dzieci, ale ani jedno ze stanowiska 
swego ojca nie zyskało ani grosza. 
Oczywiście, że pomiędzy chrześcijań- 
sko-socjalnymi ma wielu przeciwni- 
ków, ale fakt ten jedynie przysparza 

mu zwolenników wśród innych partyj. 

Dr. Renner nie jest tak spokojnym 
politykiem, jak Miklas. Będąc jeszcze 
młodym, występywał zawsze rewolu- 
cyjnie i z tupetem. Jego mowy słucha 

się z przyjemnością, bowiem nacecho- 
wane są nadzwyczajną bystrością; W 
polemice posługuje się tylko argumen- 
tami a zarazem uszczypliwie atakuje 
przeciwnika. W swej partji zajmuje 
miejsce na skrajnej prawicy. Bardzo 
dobrze orjentuje się w sprawach ban- 
kowych i handlowych. Kto zobaczy te- 
go przywódcę socjaldemokratycznego 
po raz pierwszy, a nie wie, że jest to 
dr. Renner, przypuszczałby, że jest to 
jakiś bogaty fabrykant, któremu bardzo 
lobrze się powodzi. Jest to człowiek 

uczuciowy, Chętnie również podkreśla 
hasła narodowe. Za jego prezydentury 
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Konto czekowe P.K.O. 

niepokojących świat poważnych 
problematów nie wydaje się mo- 
żliwe. 

Jadąc do Berlina nastrojeni 
tym duchem, jesteśmy pewni, 
że będziemy wyrazicielami głę- 
bokich uczuć narodu francuskie- 

„NIECH ZYJE POKÓJ" 
PARY, PAT. Premjer Laval i minl- 

ster Brland odjechali w dniu 26 b. m. o 
1625 do Berlina, žegnani na dworcu 
Północnym E ez wszystkich obecnych 
w Paryżu członków rządu oraz niezwy- 
kle ilczne tłumy publiczności. W chwil 
przyjazdu Lavała I Brlanda na dworzec 
paryski tłumy urządziły na Ich cześć 
owację. W momencie odjazdu pociągu 
rozległy się okrzyki: „Niech żyje pokój” 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W 
BERLINIE. 

BERLIN. Pat. W związku z przy- 
byciem do Berlina francuskich mę- 
żów stanu dyrekcja kolei niemieckich 
oraz dyrekcja policji w Berlinie wy- 
dały szereg zarządzeń ostrożności. 
Służba bezpieczeństwa na dworcu 
Friedrichstrasse powierzona została 
organom policji państwowej. 

Wstęp na peron, na który zaje- 
dzie pociąg, wiozący gości francus- 
kich, dozwolony będzie osobom, о- 
czekującym z urzędu przybycia mi- 
nistrów. Przedstawiciele prasy będą 
mogli obserwować przybycie mini- 
strów tylko z drugiego przeciwległe- 

    
  

  

Redakcja rękopisów 
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

tedak 6 niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzgłędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

go peronu. Z chwilą przybycia po- 
ciągu paryskiego wjazd wszystkich 
innych pociągow zostanie na czas u- 
roczystości powitalnych wstrzymany. 
Plac przed dworcem otoczony będzie 
kordonem policji. 

W.g. ustalonego programu, prem- 
jer Laval i minister Briand przybędą 
do Berlina w niedzielę o godzinie 8 
min. 30 rano na dworzec Friedrich- 
strasse. 

Celem zapewnienia bezpośredniej 
komunikacji z Francją,  berlińskie 
władze pocztowe i telegraficzne zało- 
żyły w hotelu Adlon, gdzie zamiesz- 
kają francuscy ministrowie, specjalną 
linję do Berlina. ‚ 

Von Rheinbaben o wizycie 

BERLIN, PAT. — Wczoraj były sekre- 
tarz stanu baron von Rheinbaben wygłosił 
przez radjo dłuższe przemówienie o znacze- 
niu wizyty ministrów francuskich w Berhnie. 

Społeczeństwo niemieckie — mówił Rhein 
baben — inno należycie ocenić donio- 
słość i znaczenie tej chwili, Porozumienie 
francusko-niemieckie jest — najważniejszym 
nakazem chwili, nie przyda się bowiem oglą 
danie się na inne państwa, które "również 
zwracają się przeciwko gospodarczej i mili- 
tarnej hegemonji Francji. Niemcy muszą 
przekształcić samodziełnie swój stosunek do 
Francji, 

Między innemi chodzi o uregulowanie 
sprawy świadczeń wojennych oraz prostowa 
nie opinji, panującej we Francji w kwestji 
zbrojeń, a polegającej na przekonaniu, że 
Francii stale grozi niebezpieczeństwo ze stro 
ny silnie uzbrojonych Niemiec. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Buiet Kołejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*, 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEĮ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyaski. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch““. 

   
     

      

NIEŚWIEŻ — ul 

— A. Łaszuk. 

Ratuszowa — Księgarnia jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski.. 

Zwierzyński. ST. SWIĘCIANY 

WARSZAWA — 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy SzkotneX. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch. 

SLONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ui. Mickiewicza 13. 
— M, Lewin—Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja 8. 

WiLEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewrzza 21, F. Juczewska. 
Tow. Księgarni Kot. „Ruch“ 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr. 60 gr. W nu.nerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 'o 50 proc drożej Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

  

ZATARG CHIŃSKO-JAPOŃSKI. 
TOKJO. Pat. Minister wojny 

oświadczył, że po naradzie ze 
sztabem generalnym postano- 
wiono zaprzestać wysyłania 
wojsk dla ochrony obywateli ja- 
pońskich poza strefę kolejową 
Mandżurji oraz wycofać wszyst- 
kie wojska, znajdujące się poza 
tą strefą. 

TOKJO. (Pat). Dowódca wojsk ja- 
pońskich w Mandżurji otrzymał od 
ministra wojny polecenie niewszczyna- 
nia żadnych rokowań i miepopierania 
jakiegokolwiek ruchu, zmierzającego 
do zapewnienia niezależności Mongo- 
Ilji lub Mandżurji, celem uniknięcia nie- 
porozumień z zagranicą. Polecenie to 
spowcdowane zostało pogłoskami, że 

delegaci chińscy i mongołscy, repre- 
zentujący;sfery irredentystyczne wspom 
nianych krajów, czynili jakoby pewne 
starania w tym kierunku u dowedzy 
wojsk japońskich i konsuła japońskiego. 

GENEWA. (Pat). Przedstawiciel 
chiński w Radzie Ligi otrzymał w dn. 
26 b. m. telegram od związku dzien- 
nikarzy w  Nankinie. Dziennikarze 
stwierdzają, że wojska japońskie 

zajęły Mandżurję, gnębią oby- 
wateli chińskich, zabijają urzędników, 
rozbrajają chińskich żołnierzy oraz pa- 
lą budynki publiczne. W dalszym 
ciągu dziennikarze odwołują się do 
przedstawiciela Chin, by zawiadomił 
Radę o tych wypadkach. 

i 

Šwiatowe skutki dewoluacji funta 
Grožba inflacji w Niemczech 

BERLIN. PAT. Konsekwencje, ja- 
kie wynikną ze spadku funta angiełskie 
go dla gospadrki Niemiec, w dalszym 
ciągu budzą zaniepokojenie społeczeń- 
stwa niemieckiego. 

Do zwiększenia nerwowego nastroa 
ju przyczynia się zwłaszcza obawa in- 
flacji, której domagają się pewne bar- 
dzo: wpływowe sfery gospodarcze. Na- 
strój ten jest również rezultatem zwięk 
szonej podaży na rynku papierów pań- 
stwowych oraz akcyj większych przed 
siębiorstw niemieckich. 

  

Xl-te Zgromadzenie Ligi Narodów 
Obrady potrwają do wtorku 

GENEWA. PAT. — W dniu 26 
września po południu zebrała się na 
5-tą, kolejną swą sesję komisja stu- 

djów unji europejskiej. Sesję otworzył 

sekretarz generalny sir Drummond. 
Tymczasowy przewodniczący Motta za 
proponował desygnowanie państw, któ 
re mają wejść w skład komitetu dla 
zbadania sowieckiego projektu paktu o 
nieagresji gospodarczej. Do  komi- 
tetu powołano przedstawicieli państw 
europejskich: Belgji, Hiszpanji, Nie- 
miec, Estonji, Finlandji, Francji, Anglji, 
Grecji, Włoch, Łotwy, Polski, Rumu- 
nji, Szwecji, Szwajcarji, Czechostowa- 
cji, Turcji, ZSSR. i Jugosławji. Poza- 
tem zaproszono z państw pozaeuropej- 
skich Australję, Kanadę, Chile, Chiny, 
Indje, Japonję i Urugwaj. Następnie na 
propozycję lorda: Cecila przez aklama- 
cję wybrano ministra Brianda na prze 
wodniczącego komisji. 

GENEWA, PAT. — Wobec tego, 
że dotychczas nie było możliwe osiąg- 
nięcie jednomyślności w łonie komi- 
sji rozbrojeniowej co do sprawy zanie- 
chania zbrojeń na okres konferencji 
rozbrojeniowej, przeto Zgromadzenie 
Ligi Narodów będzie prawdopodobnie 
trwało do przeszłego wtorku. 

Na sobotniem posiedzeniu Zgroma 
dzenia omawiano sprawę obywatel- 
stwa kobiet zamężnych, przyczem pani 
Luttleton, przedstawicielka Anglji, zde- 
cydowanie wypowiedziała się za rów- 
nouprawnieniem kobiet z mężczyzna- 
mi w sprawie przynależności państwo 
wej. i sri 

GENEWA. (Pat). Na sobotniem 
posiedzeniu Zgromadzenia przyjęto 
szereg raportów komisyj, m. in. ra- 
port trzeciej komisji w sprawie kon- 
wencji generalnej o wzmocnieniu środ- 

nawet lewicowa rewolucja byłaby ła- 
godna i niewinna. 

„Trzeci kandydat dr, Ude jest bar- 
dzi ciekawą osobą. Jako profesor teo- 
logji, dzięki swym  wystąpieniom pu- 
blicznym w sprawach moralności, zy- 
skał sobie przezwisko „styryjskiego 
Savanaroli". Jest to szczupły ksiądz o 
ciekawym profilu, czarnych włosach i 
ascetycznym wyglądzie. Na jego odczy 
ty wiedeńskie przybywa zazwyczaj 
wielka ilość pięknych pań. Dr. Ude 
jest człowiekiem szlachetnym, który 
przedewszystkiem walczy o prawa 
drobnych rzemieślników, przeciwko 
przesadzonej oszczędności i przeciwko 
bankom, którym otwarcie zarzuca wy- 
korzystywanie ludu. Konsekwentna i 
ścisła moralność zyskała mu o wiele 
koty, przeciwników, aniżeli przyja- 
CIÓŁ. 

ków prewencyjnych przeciwko wojnie. 
Konwencję tę, opracowaną przez 

trzecią komisję Zgromadzenia, przyję- 
to. Art. 2 konwencji, w brzmieniu, 
zgodnem z ostatnim wnioskiem pol- 
skim, zaznacza, że celem konwencji 
jest przeciwdziałanie możliwości woj- 
ny i że nie stosuje się ona w razie 
jej wybuchu, w tym wypadku bowiem 
pakt Ligi zawiera odpowiednie posta- 
nowienia. 

Konwencja określa kompetencje 
Rady w wypadku niebezpieczeūstwa 
wojny. Kompetencje te ograniczone 
są do wydania nakazu wycofania wojsk 
z terytorjów, zajętych przez nieprzy- 
jaciela. Konwencja wejdzie w życie po 
ratyfikowaniu jej przez 10 państw. 

Państwom podpisującym konwen- 
cję przysługuje prawo zgłoszenia do 
niej zastrzeżeń. 

GENEWA. (Pat). Na wczorajszem 
posiedzeniu Rady Ligi Narodów przy- 
jęto raporty komitetu finansowego w 
sprawie sanacji finansowej Węgier i 
Austrji. 

W sprawie Węgier z=Rada poleciła 
komitetowi finansowemu zbadania sy- 
tuacji i powzięcie takich środków, któ- 
re wydadzą mu się odpowiednie dla 
osiągnięcia zamierzonego celu. 

W sprawie Austrji Rada przyjęła 
do wiadomości raport komitetu finan- 

sowego, jak również deklarację kan- 
clerza austrjackiego, złożoną w komi- 
tecie finansowym co do oszczędności, 
jakie Austrja zamierza wprowadzić do 
swego budżetu. Następnie Rada upo- 
ważniła komitet finansowy do współ- 
pracy z rządem austrjackim w celu 
wprowadzenia w życie planu reformy 
Skarbowej i wysłania do Wiednia jed- 
nego lub więcej przedstawicieli, którzy 
opracują wraz z rządem 
austrjackim szczegóły realizacji tego 
planu i okażą rządowi austrjackiemu 
wszelką pomoc, jaka okaże się po- 
trzebna. 

GENEWA, (P.A.T.). Nieurzędowe 
koła chińskie są wyraźnie zawiedzio- 
ne sposobem, w jaki lord Cecil in- 
terpertował zobowiązania Ligi Naro- 
dów, wynikające z paktu. 

GENEWA. PAT. Na piątkowem posiedze- 
niu komisji budżetowej Ligi kilku delegatów 
domagało się rewizji pensyj urzędników Ligi, 
przewyższających o 7—8 miljonów franków 
szwajcarskich pierwotnie preliminowaną sumę 
28 miljonów. 

GENEWA. PAT. Zgromadzenie Ligi Naro- 
dów przyjęło sprawozdanie w sprawie zwal- 
czania niewolnictwa. Przytem przedstawiciel 
Holandji stwierdził, że w Afryce niewolnictwo 
nie zostało jeszcze całkowicie zniesione. 

Z kolei Zgromadzenie' przystąpiło @0 о- 
mawiania szeregu zagadnień z dziedziny pra- 
wnej, m. i. rozważało sprawozdanie w spra- 
wie stopniowej kodyflkacji międzynarodowe- 
go prawa. 

  

Premjer Laval pojedzie do Waszyngtonu 
PARYŻ. PAT. — Rada ministrów 

na piątkowem swem posiedzeniu jed- 
nomyślnie uznała doniosłość zaprosze- 
nia, skierowanego przez prezydenta 
Hoovera do premjera Lavała. Laval u- 
dzieli przychylnej odpowiedzi na za- 
proszenie. Na tem samem  posiedze- 
niu Laval i Briand omawiali sprawę 

przyszłej wizyty w Berlinie oraz po- 
szczególne kwestje, które stanowić bę- 

dą przedmiot rozmów berlińskich. Na- 
stępnie Briand przedstawił radzie sta- 
nowisko, zajęte przez Francję w Gene 
wie w sprawie konfliktu mandżurskie- 
go. W końcu Briand i Flandin złożyli 
sprawozdanie z przebiegu obrad ge- 
newskich. 

  

Międzynarodowe zawody hippicznew Talinie 
sukces jeźdców polskich 

TALLIN. PAT. — O godzinie 14 
w dn. 26 bm. naczelnik państwa otwo 

rzył międzynarodowe zawody hippicz- 

ne, w których biorą również udział jeź 
dźcy polscy. Kulminacyjnym punktem 
był w pierwszym dniu zawodów ciężki 
konkurs hippiczny z udziałem jeźdźców 

  

zagranicznych. Pierwsze miejsce zajął 

rtm. Starnawski, przechodząc całą tra- 
sę bez punktów karnych w czasie 1 m. 
35 s., drugie miejsce — rtm. Starnaw 
ski O punktów karnycn w czasie 1,39, 
trzecie — rtm. Królikiewicz O p. 1,45, 

czwarte — ppor. Reiman 4 punkty kar 
ne 1.40, piąte mjr. Trenkwald 1 p. 4,45. 

— 

Z powodu bezczynnošci gietd nie- 
mieckich można ten stan rzeczy obser 
wować na giełdach zagranicznych. Ob 
niżenie kursu niemieckich pożyczek 
zagranicznych jest znaczne, 

Wystarczy tylko wspomnieć, że 
np. 7-procentowa pożyczka obniżyła 
swą wartość rynkową w ciągu jedne- 
go tygodnia o 22 proc. Także notowa- 
nie 6 i pół proc. niemieckiej pożyczki 
dolarowej na giełdzie amsterdamskiej 
wykazuje przeciętny spadek kursu o 
21 proc., 7 proc. bony dolarowe — o 
14 proc. Również poziom kursu pożycz 
ki Younga obniżył się w ubiegłym ty- 
godniu znacznie w Nowym Yorku z 49 
na 38. 3 

W związku z tym stanem. papierów 
niemieckich na giełdach zagranicznych 
z wielu stron podnoszą się* głosy, iż 
rząd niemiecki powinien przedsięwziąć 
stanowcze środki w celu powstrzyma- 
nia spadku kursu niemieckich akcyj za 
granicą, a odnośne banki emisyjne po- 
winny więcej zwracać uwagi na utrzy- 
manie swych papierów na odpowiednim 
kursie. Wszyscy jednak zdają sobie 
sprawę, że w obecnej chwili jest to nie 
możliwe. 

LA PAZ. PAT. — Kongres boliwij- 
ski aprobował ustawę, upoważniającą 
rząd republiki do zawieszenia wypła- 
cania w złocie na okres 30 dni, a na- 
wet_ dłużej. 

PARYŻ. PAT. — Ministerstwo  fi- 
nansów wydało komunikat, w którym 
stwierdza, iż miaister finansów, gut.er- 
nator Banku Francuskiego oraz przed- 
stawiciele innych wielkich bank*w roz 
ważali sytuację Narodowego Banku 
Kredytowego, co do którego krążyły: 
pewne pogłoski na giełdzie. Po zbada 
niu sytuacji tego Banku utworzono fun 
dusz gwarancyjny, który daje Bankowi 
temu możność prowadzeniz normal- 
nych operacyj oraz czynienia zadość 
wszelkim zobowiązaniom, 

— 

Konkurs awjonetek 
Drugi dzień 

WARSZAWA. PAT. — Dnia 26 
bm., jako w drugim dniu 4-go k:ajo- 
wego konkursu samolotów  turystycz- 
nych, zorganizowanego przez zarzęd 
LOPP odbyła się na lotnisku cywilnem 
próba lotu na wysokuśc. W. południe 
nastąpiło zamknięcie kontroli przelotu 
maszyn. 

„Po konkursie przybyły jeszcze dwie 
awionetki: RWD 4 z Aeroklubu Aka- 
demickiego z Krakowa z piloten: Ta- 
deuszem Krokiem i obserwatorem Hen 
rykiem Łepkowski. oraz MN 5 z Aero 
klubu Wileńskiego z pilotem Zakrzew- 
skim i obserwatorem Snackim. Wyco- 
fane zostały RWD2 z Aeroklubu War- 
szawskiego i RWD 4 ze Lwowskiego. 

Ostatecznie wiec w konkursie hie- 
rze udział 20 samolotów. O godzinie 
15 rozpoczął się start do lotu na wy- 
sokość. Próba ta polegała na osiągnię 
ciu wysokości półtora metra w możli- 
wie najkrótszym czasie, przyczeni nej- 
wyżej można było zużytkować na tę 
próbę 20 minut. Silny wiatr utrudniał 
w znacznym stopniu dokonanie tej pró 
by. Do próby lotu na wysokość stanę- 
ło ogółem 18 samolotów. 

Dwa — mianowicie RWD 2 z Ae- 
roklubu Wileńskiego i PZL 5 z Aero- 
klubu Krakowskiego dokonają tej pró- 
by później, Oficjalne wyniki lotu na 
wysokość zostaną ustalone dopiero w 
poniedziałek po sprawdzeniu barcgra- 
fów, co musi zająć pewien czas. 

Silva rerum 
Głośne są echa odkryć wileńskich 

w prasie polskiej! Budzą się wspom- 
nienia świetnej epoki jagiellońskiej, ro- 
dzą się nowe nadzieje... Wzruszeniu 
poddaje się każdy, kto w głębokiem za- 
myśleniu mógł stanąć przed cudownie 
odkrytemi grobami,  zawierającemi 
szczątki królewskie. 

Czas (Nr. 220) pisze: 

Dziwnie głębokie wrażenie budzi widok 
wielkiej nawy bazyliki! Wokoło rozkopanegó 
dołu gromadka osób, szepcząca Ly arm 
wpatrzona w opieczętowany wyłom krypty. 
Z góry zwisa historyczny sztandar ze starym 
0; Jagiellonów! Przed grobem monar- 
szym pręży się w żołnierskiej postawie za- 
ciągnięta we wtorek rano warta. A wokoło 
wieńce i kwiaty, kwiaty, kwiaty. Z temi kwia 
tami przypielgrzymowało tu całe Wilno! 

Rzeczpospolita (Nr. 263) mówi: 

Minęły długie wieki, straszne  nieszczę- 
ścia dotykały Wilno, Kamień na kamieniu nie 
pozostał w tej Bazylice starodawnej — ale 
Rzeczpospolita: żyje jak wówczas, gdy groby 
te w podziemiach składano, Wszystko inne 
złym snem było, sen ten naród przetrwał. 

Biją dzwony wileńskie, brzmią działa, sy- 
Pią sie kwiaty na mogiłę Jagiellońskiej ro- 

y. 
A mówiono nam, że Polska dzisiejsza nie 

ma i nie chce mieć nic wspólnego z Polską 
dawną, przedrozbiorową, Rzeczpospolitą — 
szlachecką..,. 

A mówiono nam, że dla ludu polskiego, 
który dopiero teraz doszedł do głosu — nie 
mówią nic martwe kamienie i groby... 

Kłamstwo! Jesteśmy kością z kości, krwią 
z krwi naszych praojców! Żyje gięboko w 
naszych duszach, w pańskich, w do 
mach mieszczańskich, w izbach  robotni- 
czych i chłopskich świadomość, iž wielkie- 
go, historycznego narodu jesteśmy dzieci. 

Nie Bogi obce, lecz Bóg chrześcijański, 

wi trójcy jedyny, jest naszym Bogiem, Bóg 
Piastów i Jagiellonów, 

Nie przed czerwonym sztandarem chyłą 
się czoła, lecz przed choragwią narodu... 

Cztery wieki spał w podziemiach wileń- 
skich król polski Aleksander, wielki książę 
Litwy i Rusi — w jego dzierżawach mp 
darzyli długo sąsiedzi, a i teraz, tuż 
patrzą na odnalezione prochy Jego ci, któ- 
rzy zrywając unję z Połską, nie obawiali się 
groźby słów ostatniego Jagiellona 
wt Bożego "..., 

Unja Mieinicka, zawarta przez króla Alek 
sandra mówiła o „jednem nierozdzielnem i 
nieróżnem ciele"... Rzeczypospolitej i jakże 
dumne jest dziś Wilno, gdy stojąc nad trum- 
ną dawnego włodarza tej ziemi — powie- 
dzieć mu może: 

Królu Aleksandrze,  pozostaliśmy wierni 
testamentowi Twemu i stoimy pod twoim 
sztandarem, ... 

Dzień Polski Nr. (262) porusza bar 
dze ważną sprawę tendencyjności kar. 
tografji niemieckiej. Fałszowanie map 
jest stałem zjawiskiem w Niemczech. 
Najpoważniejsze nawet firmy dopu- 
szczają się świadomych fałszerstw, je- 
żeli chodzi o tereny polskie. 

Na pierwszy plan wysuwają się tutaj ofi- 
cjalne mapy szczegółowe urzędu „Reichsamt 

fir d ai Mapy te, wykonane 
zresztą precyzyjnie i dokładnie, grzeszą dziw 
ną niedokładnością na obszarach, 
do Polski, oczywiście zaznaczanych wyraž- 
nie jako dawniej niemieckie, Dotyczy to no- 
wych dróg, kolei etc. Prace Wojskowego In- 
stytutu Geograficznego są oficjalnie zignoro- 
wane. Nomenklatura na mapach, przedsta- 
wiających obszary polskie, jest wyłącznie 

stosownie do ien „Cen- | 
tralnej komisji dla naukowych badań krajów 
niemieckich" z r. 1927 o „utrzymaniu nie- 
mieckich nazw w publikacjach  wszełkiego 
rodzaju, jeżeli nazwa ta jest w użyciu u. 
Niemców, albo była używana aż do wojny | 
światowej”, Podobną uchwałę 0 „ochronie. 
niemieckich nazw“ jął niemiecki „Geo- | 

są e Bebo Wizysłkie Bzy wocaiado: ją się ślepo wszystkie а’ ! 
nietylko niemieckie, ale i Dartas 

Nawet w międzynarodowej m : 
1:1,000.000, gdzie statutowo enim dia I 
używanie innych nazw, niż oficjalnych dane- 
go kraju i to w oryginalnej pisowni, Reich- . 
samt pozwolił sobie nietyiko wydać 
„Warszawa“, którą przed 14. rokiem 
Polska, jeszcze raz pod nazwą „Ostpreussen* 
M priojas > z przedstawiony 

y ale i używa nomenklatury 
niemieckiej. * Ё 

Nasz „Przegląd  Kartograficzny“, 
wydawany przez Książnicę Atlas, pro- 
wadzi stałą walkę z fałszerstwami nie- 
mieckiemi; ale do tej walki należy 
wciągnąć znacznie szersze warstwy 
inteligencji, gdyż mapy niemieckie ma- 
ja zbyt szeroki zbyt i szkodzą nam cią- 

gle. ; Lector. 

  

Projekt nowego ustroju 
adwokatury. 

„ WARSZAWA, (tel. własny). Do- 
wiadujemy się, że nowy projekt ustro- 
ju adwokatury, przowiduje na całym 
terenie państwa okres 5 letniej apli- 
kacji, z tem, że do niej może być 
zaliczona aplikacja sądowa. 

Nowy Komendant Policji 
w Białymstoku. 

WARSZAWA (tel. własny). Ko- 
mendantem wojewódzkim P.P. w Bia- 
łymstoku mianowano podinspektora 
Wł. Łozińskiego. | 

  

  

 



GŁOSY CZYTELNIKÓW 

SŁOWNIK WYRAZÓW OBCYCH 
& CZYLI PSYCHOPATOLOGICZNA ATROFJA INTELEKTU 

Ko z was, Czytelnicy ma słownik 
wyrazów obcych, znajdzie tam wyraz: 
bonifikata. Nazywa się to tak dlatego, 
żeby nikt nie zgadł, a w gruncie 1ze- 
czy — to jałmużna. W każdym bądź 
razie, różnica niewielka. Kiedy więc 
litościwa ciocia Adelajda wtyka pod 
kościołem 5 groszy dziadkowi — to 
będzie jałmużna; kiedy zaś społecznik 
podaruje publiczny grosz drugiemu 
społecznikowi —to mamy bonifikatę. 
Bonifikaty, to specjalność pewrych 
spółdzielni kredytowych. Mają zaś tę 
własność, że rzadko je widzą iudzie u- 
bodzy. Jak już stwierdziliśmy, bonifi- 
kata jest wyrazem obcym. Nie lubię, 
wiecie, tych zagranicznych słówek. A 
zaraz powiem, dlaczego.... 

Otóż poznałem kiedyś dwóch jego- 

"mościów. Bardzo mili ludzie. Tylko 

nie wiem, co ich za djabeł skusił — 

kupili sobie słownik do spółki. Taki 

grubaśny tom, z którego się było moż- 

na dowiedzieć, co znaczy: archosteg- 

gnosis, diachoresis, kataglittizm i mi- 

sogamja... Jakoś przed rokiem, idziemy 

sobie z przyjacielem po ulicy. Przed 

nami, widzę, też dwóch maszeruje. A- 

no, ludzie, jak ludzie. Z tyłu niby cał- 

kiem zwyczajni. Ale gadają jakoś nie 

po naszemu. „Kie licho?“ — myślę, 

więc szturcham w bok przyjaciela: 
„Anglicy przyjechali* — powiadam. 

„Lžesz, bo Hiszpanie”, — ten mi na 

to. „Zaktad?“ — „Zaklad“. Przyšpie- 

szamy więc kroku, aby to dziwo od 

frontu obejrzeć. Okazuje się — nasi 

przyjaciele. Skończyli właśnie studjo- 

warie słownika wyrazów obcych, a 

teraz robili powtórkę. Zatrzymali się 

akurat na „M“. „Mateosophia“ — sy- 

labizuje pierwszy i błędnie na mnie 

spoziera. „Megalopsychia* — drugi 

mu wtóruje „Menametastasis“! zawo- 

łali wreszcie chóralnie. Biedacy!.. kiel- 

bie im się we łbach zalęgły z rozpa- 

'czy, że ich ludzkość nie może zrozu- 

mieć... Sa 1 : 
Od tego czasu boje się, jak. ognia, 

niepolskich wyrażeń. Bo chocby w, 

naszych towarzystwach i społdziel- 

miach... Wsiąż ta mnędzynarodówką 
słówek. Jeżeli więc np. zarząd się po- 

doba, udzielają mu  „absoluzorjum*; 

kiedy przypadkiem narobił bałaganu 

— zgłaszają „ votum" nieuiności. Już 

lepiej — w niektórych korporacjach 

studenckich. Tam, kiedy coś zarząd 

przeskrobie, śpiewają zwykle na gło- 

“sy: „Do gdziesik z tem prezydjum... 

Brzmi to swojsko jakoś, no — i zro- 

zumiale. . 

“Ale niech już sobie będzie ,, votum 

nieufności”, Byleby go tylko w naszych 

spółdzielniach mądrze stosowano. Zda 

'rza się bowiem czasem, że zarząd aż 

się prosi, żeby go usunąć i jeszcze 

po nim przewietrzyć. A tu członkowie 

śpią... „Człowieku, — mówisz takiemu 
— toż ci społeczniki spółdzielnię ruj- 

- тна!' „A mnie co do tego?“ — ро- 
wizda ušwiadomiony czionek. 

Zdawałoby się, że w spółdzielniach 
grupują się same światłe głowy. Nie- 
stety, nie mogę tego powiedzieć o 

sporej części znanych mi członków. 
- Hrzecietny bowiem członek, po wpła- 

ceniu udziału , przestaje się z zasady 
_ spółdzielnią interesować. W wyniku, 

cały ciężar sprawy spada na zarząd. 
  

Niniejszem wyrażamy głęboką. wdzię- 
_ czność p. Doktorowi  Dowgi:łło-Mo- 
 szyńskiej, oraz p. D-rowi Wąsowskie- 
mu, jak również całemu personelowi 

- Wydz, Chirurgicznego szpitala dziecię - 
cego na Antokolu za uratowanie od 

_ śmierci dziecda naszego w czasie jego 
kuracji we wspomnianym szpitalu 

# Ch. Lewdański z żoną. 
  

  

Tą drogą składamy serdeczne po- 
 dziękowanie d-rowi Dowgiałło - Mo- 
szyńskiej oraz całemu personelowi 
Wydz. Chirurgicznego Szpitala Dzie- 

‚° «ięcego na Antokolu za czujną opiekę 

okazaną dziecku naszetnu w czasie je- 

/ go kuracji, co uratowało mu życie. 

M. Bastuński z żoną. 

    

          
"Rząd sowiecki w swej „bezszabasz- 

noj“ wzgardzie dla tradycji narodu i 
państwa rosyjskiego, dla piękna i kul- 

_ tury „kapitalistycznej*, w sposób naj- 
bardziej cyniczny i bezwzględny wy- 

' sprzedaje bezcenne skarby rosyjskich 
muzeów, galeryj, prywatnych zbiorów, 
zabytki sztuki i kultury. Idą one we 
wspólnych skrzyniach, drogie kamie- 
nie, kolje, brylanty, puhary, obrazy, 
broń starożytna, klejnoty państwowe— 
zagranicę, na sprzedaż, na licytację. 

_ Nie od dziś i nie od wczoraj. Wagona- 
mi wywozi się to, co . wiekami było 

_ zbierane, skupywane, kompletowane, 
_ albo krwią i życiem zdobyte w zwycię- 
skich bojach. Ten smutny rozdział ostat 

iej eppei rosyjskiej kultury ciągnie się 
tak długo dlatego tylko, że w dobie 
powszechnego kryzysu, niepodobna 
znaleźć masowych nabywców, ludzi 

_ dość bogatych do kupna przedmiotów, 

. 

   

    

   
    

    

   
    
   
  

które na międzynarodowych rynkach 
oceniane są drogo, bardzo drogo. 

| Ostatnio zaszedł niezmiernie cha- 
rakterystyczny szczegół w tem wyrzu- 
caniu na rynek i ulicę iście carskich 

    

   

  

Jeżeli są w nim ludzie naprawdę od- 
dani sprawie ogółu, no, to spółdzielnia 
rozwija się i kwitnie. Takich jest jed- 
nak mało. Większość myśli przede- 
wszystkiem o sobie. Skoro więc tylko 
nasze społeczniki przekonają się, że 
członkowie wcale nie są ciekawi spraw 
spółdzielczych, — zaczynają rządzić 
po swojemu, Od czasu do czasu wal- 
ne zebranie uchwali, co mu każą — i 
znowu spokój. Kilku myśli za tysiące, 
ale nie dla dobra tei masy. Członkom 
zaś powtarza się kiedy-niekiedy, że 
wszystko idzie składnię, równo i w 
jak najlepszym porządku. A cóż czło- 
nek? Ano, jak struś, schował główkę 

za drzewko i rad, że nic nie widzi. Do 

jakiego stopnia dochodzi bezmyślność 

członków, można się przekonać z na- 

stępującej autentycznej uchwały: 

„Walne zebranie upoważnia zarząd 

do udzielania pożyczek w jedne ręce 

osobom fizycznym do 2 tysięcy zł., a 

osobom prawnym do 8 tys. zł. Ogia- 

niczenie to nie dotyczy pożyczek in- 
nych, niż zwyczajne..." 

A niech mi kto, przez litość, wy- 

jaśni: co to za zwierzę te pożyczki 

„inne niż zwyczajne**? Przecież na 

mocy takiej uchwały zarząd może całą 

gotówkę wpakować jednemu bubkowi 

(a potem ją zbonifikować), no i wtedy 

rozumie się, pożyczka będzie „inna, 

niż zwyczajna”. Ciekawym, co z tych 

nadzwyczajności wyniknie? : 

A teraz proszę 0 chwilkę uwagi. 

Gdzieś, pono w Anglji, zjawił się chi- 

rurg, który twierdzi, że wystarczy tyl- 

ko wyciąć jakiś tam gruczołek, a wnet 

każdy osioł genjuszem zostanie. Róż- 

nym ludziom różne rzeczy wicinać: 

zaczynając od wyrostka robaczkowe- 

go, kończąc na przykrych operacjach 

u sułtana. Dotychczas jednak od wy- 

cięcia nic nie przybywało. A żeby ko- 

mu od tego miał rozum pęcznieć B 

mowy nie było! Z przyjemnością więc 

witam nowy przewrót. Same genjusze 

na świecie! — ach, jakże się cieszę. 

Martwi mnie tylko jedno. Na kimże bę 

dą jeździć moje społeczniki, skoro 0S- 

łów zabraknie? W. Matusewicz. 

  

KTO WYGRAŁ? 
23 Loterja Państwowa 

V-ta klasa 13 dzień ciągnienia 

‚ GŁÓWNIEJSZE WYGRANE 

15.000 zł. na nr.: 21192 

10.000 zł. na nr.: 173272 

5.000 zł. na n-ry: 7050 39932 178612 
3,000 zł. na nr.: 139074 

2.000 zł. na n-ry: 1951 28114 51387 80610 
81960 83591 84034 93931 107962 111602 

142235 147236 152157 '05331 169239 102527 

142235 147236 152157 166831 169239 102527 

193025 194308 195477 196606 108978 149537 

1.000 zł. na n-ry: 13276. 14204 24680 

35070 36258 38791 50960 57082 72401 74914 

75608 80839 83967 90505 100706 109254 

112786 123867 128864 131648 131861 149345 

154558 157051 170944 195232 197126 201297 

202817 202034 207292 

500 zł. na n-ry: 16869 1695 3693 5244 
10882 11706 12181 13281 13581 16722 17367 

17773 18022 19619 19903 23953 27326 28583 

31142 34681 35515 35618 35884 37092 37140 
37212 37276 37713 38539 38664 39505 40637 
40900 42961 44119 44145 45491 46109 46505 
46543 52394 53702 54905 51535 60821 65814 

68682 69325 70882 73019 73598 74154 74411 
15538 75880 78260 79412 79490 80390 82173 
82556 83379 84045 89193 89406 90003 94347 
95284 97464 99308 101524 102652 106159 
108119 108727 108124 113579 114218 115730 
115901 116537 117577 117846 118562 119561 
122995 124484 126234 127220 129439 129967 
132846 133716 134667 136163 136981 138191 
140105 140503 141518 142811 143438 143951 
146900 150272 152867 153819 153524 157079 
157613 157817 158368 158943 159102 150106 
159186 159354 159404 159901 161577 161909 
162055 164109 164473 168927 169431 169787 
170366 171982 172443 172585 177477 178534 
180550 182066 183086 104869 188090 188090 
188309 193364 195179 195385 107955 198210 

9 3973 204353 
206219 207691 209108 

WARSZAWA, PAT. W dniu 26 b. m. w 
14 m dniu ciąglenia 5 klasy 23 Polskiej 
Loterji Państwowej główniejsze wygra” 
ne padły na numery następujące 100 
złotych — Nr. 103756. po 20 tysięcy — 
51174 I 127.620, po 15 tysięcy 121012 I 
131 743, po 10000 — 9 204 i 12.432, po 5 
tysięcy 31.800 i 131.645. 

drogocenności. W. Stokholmie istnieje 
od lat jedna z najsławniejszych w Eu- 
ropie firm antykwarskich. Firmę tę za- 
łożył š. p. Henryk Bukowski, stryj zna- 
nego w Wilnie dziennikarza i literata 
Konstantego Bukowskiego. Henryk Bu- 
kowski znalazł się na emigracji w ubie 
głem stuleciu, jako drugą ojczyznę 
przybrał sobie Szwecję. Był on jednym 
z założycieli muzeum narodowego w 
Rapperswilu. Jednocześnie  antykwar- 
nia stokholmska prosperowała coraz 
lepiej stała się wielką, poważną firmą 
o rozległych europejskich stosunkach 
handlowych. Świetnie _ postawione 
przedsiębiorstwo, selekcja w doborze 
współpracowników, pewnego rodzaju 
system i szkoła, którą wpoił ś. p. Bu-' 
kowski swoim spadkobiercom, to wszy 
stko nie pozwoliło zahamować rozwo- 
ju firmy nawet po śmierci jej założy- 
ciela. Dziś obraca ona wielkiemi fun- 
duszami, a nazwisko „Bukowski* nie- 
zmiennie widnieje na szyldzie. 

Do kogoż zatem, jak nie do firmy 
Bukowskiego miał się zwrócić rząd 
sowiecki, który na państwa skandynaw 
skie rzucił bezcenne trofea wojsk Pio- 
tra Wielkiego i pamiątki szwedzkie na 
sprzedaż! — Poprzednio prowadzone 

SŁ O 

(NOŻNA ? 
wo 

[W IA ALON 
Woda wciąż przybiera 

KRAKÓW. PAT. — Z powodu ilu przez całą noc wyjeżdżało z pontona- mów. Pan wojewoda dr. Kwaśniewski 
gotrwałego deszczu w okolicy Górnej 
Soły woda na Sole w Żywcu podniosła 
Się nad ranem do 330 cm., tak że stan 
na Soie jest obecnie 1 m. 40 cm. po- 
nad poziom normalny. 

W Dworach przy ujściu Soły stan 
wody wynosi 4 metry 15 cm. ponad po 
ziom normalny, w Smolicach, poniżej 
ujścia Skawy do Wisły — 4 metry 20 
cm. ponad poziom normalny. Wisła w 
Czernochowie ma stan 3 m. 60 ci, po 
nad normalny, w Krakowie — 4 m. 70 
cm. ponad poziom normalny. Również 
w Nowym Sączu wskutek deszczu wo- 
da znowu przybrała o 2 metry 45 cm. 
ponad poziom normalny. Opadła tylko 
na Rabie w Proszówkach pod Bochnią 

imi, 
miejscowościom. 

KRAKÓW. PAT. Stan wody na Wi wiatów, 
śle w Mysłowicach, pow. . oświęcim- 
skiego na Górnym Śląsku wynosił O 
godzinie 9-ej 659 cm. (524 cm. ponad 
stan normalny). Woda opada. Kulmi- 
nacja była w piątek 0 godzinie 20: 

705 cm. Do powiatu wadowickiego, 
gdzie woda poczyniła znaczne szkody, 
wysłano na pomoc dwa pontony z ob- 
sługą wojskową. Ludność częściowo 
dachach domów. 

udzielając pomocy zagrożonym wraz z naczelnikiem wydziału Waii- 
ckim wyjechał w sobotę rano do po- 

nawiedzonych _ powodzią. 
Wszystkie karpackie dopływy Wisły z 
wyjątkiem Dunajca i Soły okazują ten 
dencję do obniżenia stanu wody. W 
Krakowie kulminacja spodziewana jest 
w dniu dzisiejszym. 

* 

WARSZAWA. PAT. — Pan mini- 
ster pracy i opieki społecznej delego- 
wał na teren Małopolski Zachodniej, 
dotkniętej klęską powodzi, p. Grunwal- 

OPŁATY 
BOTNYCH 

WARSZAWA, (tel. własny). Rada 
Ministrów na dzisiejszem posiedzeniu 
powzięła uchwałę wprowadzającą па 
kolejach polskich dopłaty do biletów 
pasażerskich i kwitów bagażowych. 
Opłaty te będą pobierane od 1 paž- 
dziernika do 15 kwietnia 32 r. Celem 
tych dopłat jest zasilenie funduszów 
komitetu pomocy bezrobotnym. Wy- 
sokość tych opłat jest następująca. 
10 groszy od każdych 10 złotych w 
cenie biletu, z wyłączeniem biletów 
które nieprzekraczają 2 złotych i 50 
gr. od przesyłki bagażowej. 

PROJEKT ZMIĄN W USTAWIE 
O OCHRONIE LÓKATORÓW 
WARSZAWA, (tel. własny). Wnie- 

siony do Sejmu projekt o zmianie u- 
stawy o ochronie lokatorów przewi- 
duje m. in. niedopuszczalność eksmi- 

_ W powiecie bialskim woda poczy- dą, naczelnika wydziału w departamen sji w czasie od 1 listopada do 31 
niła spostoszenia w 8 gminach. Znie- cje opieki społecznej. Jednocześnie p. marca. 
sione zostały dwie kładki i most. W 
gimnie Torąbce uszkodzony 

minister wyasygnował na pierwszą do 

о 1 m. 20 cm. tak, że jej stan obecny most. Gościniec państwowy Biała — złotych. 
wynosi 5 metrów 85 cm. ponad stan 
normalny. Naogół stan wody na rze- 
kach górskich podnosi się, tylko na Ra 
bie opada. W Krakowie spodziewany 
jest dalszy przybór wody © blisko je- 
den metr. Ewakuowano dotychczas kil 
kanaście wsi nad Sołą i Rabą. 

W niżej położonych miejscach Kra 
kowa woda narazie przecieka kanała- 
mi, załewając piwnice. Wszystkie wsie 
nad Wisłą, między Kopanką w pow. 
krakowskim a Bóbrkiem w pow. 0- 
święcimskim są ewakuowane.  Gości- 
niec państwowy pod Kątami zalany 
jest na wysokości 1 metra. Wojsko 

Kraków zalany został na jednym kilo- 
metrze między Chańcem i Kątami na 
wysokości jednego metra. Komunika- 
cja przerwana. 

Droga wojewódzka Czaniec — Žy- 
wiec zalana. Komunikacja z żywcem 
przerwana. Droga powiatowa Biała — 
Kąty — Łęg — Jawiszowice również 
zalana. Komunikacja przerwana. Komu 
nikacja między Białą, Bielskiem i Kra- 
„kowem możliwa tylko przez Oświęcim. 
Zalanych jest około 50 domów. 

Dunajec rozlał się w Janowicach 
pow. Tarnów na przestrzeni 4 km. 
Ludność usunięto z zagrożonych  do- 

Straszna katastrofa 
TYSIĄC LUDZI W OGNIU! WYBRYKI 

NEW YORK (Par). 
noszą o strasznej ka »«, Jaka miała miej 
sce z wielkim sterowcem C, B. 55. Amery- 
kański miljoner Jimmy Walsh, znany ze 
swych ekscertrycznvch wybryków, urządził 
na pokładzie Zepepiina C. B. 55 bal mzsko- 
wy, na który zaorosił clitę towarzyską Los 
Angelos i okolic. Čidy zabawa na Zeppelinie 
dosięgła kulminacyjnego punktu, zerwała się 
szalona burza, która strzasxała stery statku. 
Od tej chwili Zeppelin stat się ieraszką roz- 
szalałego żywiołu, który rzucał nim na 
wszystkie strony. Wśród gości wynikła rie- 
opisana panika, Wszyscy rzuril: się do spa- 

Z los Angelos do- 

    

  

  

# ZAKLAD 
ERD T. 

  

Zeppelina (. B. 55 
AMERYKAŃSKICH _MILJONERÓW 

dochronów, których, jak się okazało, była 
niedostateczna ilość. Ponieważ brak  bliż- 
szych szczegółów, trudno jest natazie usta 
Mić liczbę ofiar tej największej z napowietrz- 
nych katastrof. 

W ostatniej chwili dowiadujemy się, że 
katastrofa Zeppelina C. B, 55 była specjalnie 
zainscenizowana przez słynnego reżysera 
filmowego Cecil B. de Millea do zdjęć jego 
najnowszego arcyfilmu „Madame Szatan”. 

Film „Madame Szatan', który między in- 
nemi pokazuje scenę tej wielkiej ketastro- 
fy, ukaże się jutro w kinie „Hollywood". 

KRA 
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UL. WILEŃSKA Nr. 32 m. 2. 1 piętro TEL. 15-51. 

Poleca 

Zamówienia przyjmowane są jak 

na sezon bieżący świeżo otrzymany towar. 

z własnych, tak i z powie- 

rzonych materjałów. 

Uwagz! wchodzących w zakres # 

nając od dnia 28-ро wrzešnia b. 

  

  

  

były rokowania pomiędzy sowieckim 
przedstawicielem w Stokholmie i rzą- 
dem królewskim w tej Samej sprawie. 
Szwecja dała dumną odpowiedź, god- 
ną zaiste północnych rycerzy bez ska- 
zy, ale niezupełnie konsekwentną, jeżeli 
chodzi o fakt, że kontrahentem tych ro- 
kowań byli ...bolszewicy. Królewski 
rząd w Stokholmie odrzucił propozycję 
nabycia bezcennych i drogich pamią- 
tek: „To, co się sprzedało ceną krwi, 
nie może być kupione za cenę srebra! 
Słusznie i pięknie i dumnie. Ale stano- 
wisko rządu szwedzkiego dlatego na- 
zywamy niekonsekwentnem, ponieważ 
uważając, że zdobyte na Karolu XII 
sztandąry, armaty, broń i t. d. należą 
do Rosji i tam winny być przechowy- 
wane, jednocześnie sankcjonuje Bolsze 
wję na historycznego i kulturalnego 
spadkobiercę imperjum Piotra I-go. 

Psychika kulturalnego człowieka 
przed kooptowaniem dzisiejszej bolsze 
wji do historycznych tradycyj ubieg- 
łych wieków. Cóż się stanie w takim 
razie z zabytkami, których rząd sowiec 
ki, niewzruszony napewno odmową, 
sprzeda innym, być może w mniej god 
ne ręce? Należałoby raczej wykupić od 
dane w walkach sztandary, by je na- 

Idąc z biegiem czasu, CENY na wszelkie wykonania robót 

© ' 

Honunalna Maga Oszczędność 
m. Wiina 

podaje do wiadomości, że numery książeczek oszczędnościowych 

uprawnionych do losowania w dniu 1 października b. r., poczy- 

Kasy celem sprawdzenia przez osoby zainteresowane. 
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krawiectwa są znacznie obniżone 

r. będą wywieszone w lokalu 

yższa Szkoła Instytutu Naukowo-Badawczego H 
Europy Wschodniej w Wilnie 

przyjmuje zapisy słuchaczów do dnia 3 października 
Wszelkie informacje i szczegóły w Sekretarjacie Wyższej Szkoły 1. N. B. E. W. 

Zygmuntowska 2, godz 10 — 12i 17-19 

stępnie dobrowolnie wręczyć znów... 
Rosji. Tąk postępuje człowiek uczciwy, 
któremu przypadkowy paser sprzedaje 
przedmiot, a on go poznał jako włas- 
ność kogoś ze znajomych. 

Więc dobrze, że kupiła je jeszcze 
firma Bukowskiego. 

Tak tedy do polskiej firmy w Stok- 
holmie napływać poczęły  skrzynie,, 
przez zatokę Botnicką, a w nich sztan- 

dary, zdobyte przez Piotra Wielkiego 
na polach Połtawy, starożytne armaty, 
rapiry rajtarów, strzelby muszkieterów, 
broń różnoraka z roku 1700-go, boga- 
te rynsztunki, namioty, siodła. Ale 
rząd sowiecki nie ograniczył się tylko 
do trofeów wojennych i wysłał do 
Szwecji, na sprzedaż, wszystkie wspa- 
niałe dary, które przez wiele wieków 
otrzymywali carowie rosyjscy od swych 
szwedzkich sąsiadów królów. Do fir- 
my Bukowskiego przybyły dwa puha- 
ry srebrne, każdy wysokości 123 cen- 
tymetrów, wykonane przez słynnego 
majstra niemieckiego Beitmiillera. Pu- 
chary te ofiarowane zostały carowi 
Aleksandrowi Michajłowiczowi w r. 
1647 przez królową Krystynę szwedz- 
ką. Największe puhary jakie dwór ro- 

  

Zakaz eksmisji pozostawia się do 
został raźną pomoc dla powodzian 25 tysięcy uznania sądów i dotyczyć ma ona 

osób, które w razie eksmisji pozosta- 
łyby bez dachu nad głową. 

  

  

Wejście do krypty królewskiej, odnalezionej w Ba- 
zylice, udexorował wspaniale prof. Ferdynand Ru- . 
szcyc. Pod wysoko unoszącym się baldachimem 2 
purpurowej draperji, na wzniesieniu, 

przykryty złocistą draperją, stawia jakby sarkofag, 
które przed- 

spoczywa symboliczna korona królewska, 
Pod nią, poprzez kryształowy krzyź, daru Gasz- 

tolda, widniej srebrny Orzeł Jagiel oński. 
Na pierwszym planie wojskowa straż honorowa. 
  

Narady nad budżetem na 
rok 1932 —33 

WARSZAWA. Pat. Pan premjer 
Prystor odbył w dniu 26 b.m. przed 
południem w Prezydjum Rady Mini- 
strów konferencję ze wszystkiemi mi- 
nistrami, poświęconą opracowaniu 
budżetu na rok 1932— 38. 

Śledztwo w sprawie zamor- 
dowania Ś. p. T. Hołówki 

LWÓW. Pat. W wyniku docho 
dzenia, wdrożonego w związku 
z morderstwem ś. p. Tadeusza 
Hołówki w Truskawcu, organa 
policji państwowej zatrzymały 
Eijasza Buturyna I Leona Kryś- 
kę, członków organizacji ukraiń- 
ców - nacjonalistów, względem 
których władze sądowe zastoso- 
wały areszt śledczy. »ledztwo w 
sprawie powyższej jest w toku. 

  

  

nazwy „Dobro pożałowat* ozdobiony 
jest figurami rycerzy rzymskich, a u 
góry główkami amorków. Wokół oto- 
czony girlandami kwiatów, tarczami i 
pikami rycerskiemi. Wszystko to mister 
nie w srebrze wykonane. 

Wspaniałe były ongiś dary: półme- 
trowej wielkości dzban złoty, rzeźbio- 
ny w kształcie lecącego konno  rvce- 
rza. Dzban ten ofiarował Piotrowi I-mu 
Karol XII w roku 1699. Dzban drugi, 
szczerozłoty, wykonany przez słynnego 
złotnika Melchjora Gelbe, wyobraża 
głowę kobiety. Ofiarował go Karol X 
Aleksemu  Michajłowiczowi. Obydwa 
dzbany o bezcennej dziś wprost war- 
tości, należą do najbardziej klasycz- 
nych okazów przemysłu złotniczego 
XVII wieku. Wspaniałości te nie wy- 
czerpują listy: dwanaście srebrnych 
waz, ofiarowanych carewiczom Iwano- 
wi i Piotrowi, z wyżłobionemi posta- 
ciami amorków. Amorki te mają oczy 
przysłonięte symbolicznie. Złoty kubek 
o wadze półtora kilograma ofiarowany 
został Piotrowi I-mu przez mieszkań- 
ców Wyborga, w chwili, gdy wojska 
rosyjskie zwycięsko wkraczaty do mia- 
sta. Na kubku tym wyryta jest winjeta 

syjski posiadał! Jeden z nich słynny z wyobrażająca fregatę rosyjską z wnie- 

NOWE KSIĄŻKI. 
Augustyn Stefien. Zbiór polskich pieśni 

ludowych z Warmji t. I. Wstępami zaopa- 
trzy dr. Jan Bystroń, prof, U. j., oraz dr. 
Kazimierz Nitsch, prof. U. ]. Poznań, 1931, 
str. XVIII--252. Cena 8 zł. 

Nakładem Towarzystwa Pomocy Dzie- 
ciom i Młodzieży Polskiej w Niemczech, uka 
zał się obszerny zbiór „Polskich pieśni lu- 
dowych z Warmii”. Zbiór ten, ułożony dzię- 
ki wytrwałej pracojwiitości i skrzętności jed- 
nego z synów Ziemi Warmijskiej, p. Augu- 
styna Steffena, młodego uczonego, pracują. 
cego od. kiłku lat na polu regjonalnych i fol 
klorystycznych badań na Warmji, zawiera 
200 pieśni, podzielonych na kilka działów, 
według ich charakteru i treści wewnętrznej 
(pieśni obrzędowe, powszechne, zawodowe, 
oraz — w. uzupełniającym dodatku — 25 
pieśni tanecznych). Wszystkie te pieśni po- 
dane są ze szczególną dbałością i zachowa- 
niem ich w postaci autentycznej, to jest tej 
formy i treści, jaką nadał im w tiągu dzie- 
sięcioleci i wieków ich bezimienny zbieracz 
autor — polski lud Ziemi Warmijskiej. Dla- 
tego też w pisowni zachowane zostały w 
sposób bardzo staranny wszelkie cechy gwa 
10we i dialektyczne miejscowej wymowy, co 
jednak nie utrudnia zapoznania się z książką 
czyte'nikowi, nieznającemu gwary  warmij- 
skiej naskutek systematycznego i planowego 
wprowadzenia objaśnień, usuwających wszeł 
kie ewentualne trudności i niejasności. 

Sygnalizując więc ukazanie się tej rewe- 
lacyjnej pod wielu zwględami nowości wy- 
dawniczej, możemy wyrazić nadzieję, iż te 
„pieśni proste, śpiewane przez ludzi pro- 
stych", będące wyrazem zawsze żywych i 
szczerych uczuć polskich mieszkańców Zie- 
mi Warmijskiej, znajdą się wi każdej biblio- 
tece polskiej, dotrą do rąk nietylko 
specjalistów i uczonych, staną się źródłem 
wiedzy o Polsce w rękach wszystkich, któ- 
rzy swojem uczuciem i zainteresowaniem 
ogarniają całość polskiej ziemi i całość ludu 
polskiego. 

  

sioną flagą. Wiele, wiele jeszcze rze- 
czy drobniejszych, pięknych, drogo- 
cennych. 

I nietylko w Stokholmie. Co się 
dzieje w Berlinie. Połpredstwo tamtej- 
sze urządziła sobie formalny - bazar, 
wystawę, sklep. Stoją tam  stłoczone, 
lub pięknie, na „kapitalistyczny* smak 
rozstawione meble, wiszą obrazy, Ssre- 
brne i złote przedmioty, porcelana, kry 
ształy. Nietylko w Berlinie! W Londy- 
nie dzieje się to samo, w Wiedniu po- 
dobnie, w New Yorku.. Po całym świe 
cie rozwłóczone bogactwa zarówno 
carskie _ jak prywatnych domów ro- 
syjjiskich. Skarby te sprzedawane są 
częściowo do muzeów, częściowo wpa 
dają do rąk prywatnych, a często gę- 
sto niepowołanych. Sprzedaje się je z 
wolnej ręki, z przetargu, z licytacji 
torgpredstw i zagranicznych firm han- 
dlowych. — Jeszcze lat kilka, mo- 
że kilkadziesiąt, a w całej Rosji, jak 
długa i szeroka śladu nie pozostanie 
nawet po dawnych skaibach, dawnych 
właścicieli. jeżeli wrócą kiedy, wypad- 
nie wszystko od początku budować, 
zbierać, kompletować, kupować w tej 
zubożałej, zniszczonej,  wysprzedanej 

Rosji. aż. 

NA RZECZ BEZRO- -
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Katastrofa kolejowa (ZY ZAMAĆ 
Rozśrubowanie szyn spowodowało wykolejenie się lokomotywy 
WILNO. Wczoraj w nocy o 

godzinie 2 m. 20 na Ssziaku WIl- 
no—Głębokie wydarzyła się ka- 
tastrofa kolejowa. 

Pociąg osobowy ldący z Wiina 
do Królewszczyzny w odległości 
jednego kilometra od +Łyntup, 
wskutek uszkodzenia toru wy- 
padł z szyn i stoczył się na na- 
syp, szczęsliwym zbiegiem oko- 
liczności nie ulegając rozbiciu. 

Ww chwili gdy lokomotywa 
wyskakując z szyn trafiła na 
nasyp, idące za nią wagony je- 
dynie cokolwiek się przechyliły 
i pozostały tak stojąc na miej- 
scu. Temu należy zawdzięczać, że 
w ocalałych od rozbicia wago- 
nach, nikt z pasażerów nie ucier- 
piał. Również wyszli obronną 
ręką maszynista i obsługa po- 
ciągu. Pociąg jechał z nieznacz- 
ną szybkością, więc w chwili ka- 
tastrofy udało się go w czas za- 
hamować. 

Pierwsze oględziny miejsca 
wypadku nasuwają przypuszcze- 
nie, że zaszedł tu nowy akt Sa- 
botażu. 

Mianowicie, natrafiono na śla- 
dy rozkręcenia szyn, na krótko 
przed nadejściem pociągu. 

® 

O godzinie 4 min. 20 pociągiem ra- 
towniczym wyjechała z Wilna komisja 
kolejowa, złożona z naczelników wy- 
działów: drogowego, mechanicznego i 
wydz. ruchu wileńskiej Dyrekcji kolejo 
wej dla przeprowadzenia administra- 
cyjnego badania, tym samym  pocią- 
giem wyjechali wyżsi funkcjonarjusze 
Wydziału i Urzędu śledczego i Wy- 
działu Bezpieczeństwa. Przybyli rów- 
nocześnie starosta Święciański i ko- 
mendant powiatowej policji. 

Władze bezpieczeństwa  zasządziły 
nadzwyczaj sprawnie i energicznie do- 
chodzenia i poszukiwania za sprawca- 

O godzinie 10 na miejsce wypadku 

REWIESRZ ROSZAK WZYWBY BEE WAZA ESTEER 

LIST DO REDAKCJI 
Szanowny Panie Redaktorze. 

Proszę uprzejmie o łaskawe umieszczenie 

  

niniejszego listu w swem poczytnem piśmie.. 
Chwila odnalezienia grobów królewskich 

w Katedrze podnosi wmysły i serca każdego 
Polaka, a tembardziej mieszkańców prasta- 
rego Wilna. Czyżby godzinę odnalezienia 
tak cennych szczątków dawnych królów poł 
skich nie należało uczcić na zawsze w ten 
sposób, byśmy mogli.słyszeć z wieży dzwon 
nicy katedralnej naszą najstarszą pieśń po:- 
ską „Bogurodzica”, Zamiast pieśni „Witaj 
Panno", przegrywanej codziennie o godz, 12 
w południe, należałoby przegrywać w godzi 
nę odkrycia krypty „Hejnał Królewski" na 

fanfarach oraz pieśń „Bogurodzica", W dni 
zaś tak uroczyste, zanim szczątki królew- 

skie zostaną przeniesione, należałoby polecić 
orkiestrom w godzinę odkrycia krypty przy- 
grywać kolejno na placu Katedralnym pieśń 

„Bogurodzica', hymn grany w czasie pano- 

wania Króla Aleksandra Jagiellończyka, tem- 
bardziej, że obecnie tłumy zwiedzają sarko- 
fag_ królewski. 

Pierwszą orkiestra mogłaby być orkiestra 
gimnazjalna im. Kr. Zygmunta Augusta. 

Raczy Sz. Pan przyjąć wyrazy szacunku, 
Kapelmistrz i nąuczycieł muzyki Gimn. 

im. Kr. Zygmunta Aueusta 
Michał Telmaszewski. 

RADJO WILEŃSKIE 
NIEDZIELA, DNIA 27 WRZEŚNIA 

10,15 Transmisja ze Lwowa. 
11,35 Transmisja z Warszawy. Odczyt 
Jny. 

12,10 Poranek symfoniczny z Filharmonji 
14,00 Komunikat meteorologiczny z War 

szawy. й 
14,50 Transmisja z Brna wyścigu auto- 

mobilowego. 
* 1g,30 „Jakie korzyści można mieć z ło- 

wiectwa"* — odczyt wygłosi Włodzimierz 

17,00 Andycja dla dzieci z Warszawy. 
17,30 Koncert popołudniowy z Warsza- 

1000 „JUnja w Krewie i Horodle" — od- 
czyt wygłosi Jan Dowiat. 

22,00 „Nieproszeni wychowawcy“ — od 
wygłosi wizytator Jerzy Ostrowski, 

22,15 Komunikaty z Warszawy. 
23,00 Muzyka taneczna z Warszawy. 

PONIEDZIAŁEK, DN, 28 WRZEŚNIA 

11,58 Sygnał czasu. 
12,05 Muzyka wokalna. 
17,10 Słuchowisko dla dzieci i młodzieży 

„Dwie sieroty" — opowiadanie Zofji Mos- 
soczowej, zradjofonizowała Halina  Hohen- 
dlingerówna. 

18,00 Muzyka lekka z Warszawy, 
19,00 „Pierwociny piśmiennictwa fitew-- 

skiego" — odczyt litewski wygłosi P. Jur- 

519,40 „Polacy zagranicą" — odczyt wy- 
głosi dr. Walerjan Charkiewicz. 

20,30 Koncert kameralny 
2130 M. Rimskij-Korsakow 

rezada“ — balet (piyty). 
-— Szeche- 

  

Dla oczyszczenia krwi, pijcie rano przez 
kilka dni z rzędu szklankę naturalnej wody 

gorzkiej „Franciszka-Józefa*, żądać w apt. 

  

Oflary 
Na Dom Ludowy w Nowej ae 

Dla uczczenia świętej pamięci Arnolda Mo 
go Kazimierzostwo Monikowscy składają 

E-30. 

   Traktory szwedzkie 
„MUNKTELLS“ 

Ь na ropę naftową. 

Najtrwalsze, najprostsze i najtańsze w 

: užyciu 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wiino, Zawalna 11-a. 

    

wyszedł pociąg nadzwyczajny, którym 
udali się do Łyntup dyrektor P. Kolei 
Państw. inż. Falkowski, wicewojewo- 
da Jankowski, prokurator Sądu Okrę- 
gowego Przybylski, i skontrolowali po 
czynione zarządzenia. Zaraz potem 
przystąpiono do podnoszenia wykole- 
jonych wagonów i parowozu. 

* 

Podzóżni, jadący pociągiem, 
uległ wypadkowi, odjechali z Łyntup 

SŁ O Ww O 

patupanić 
do Królewszczyzny specjalnym pocią- 
giem. 

Ponieważ przerwa w ruchu trwała 
cały dzień i noc, podróżni przybywa- 
jący od strony Królewszczyzny do Wil 
na, odjeżdżali wąskotorówką do Świę- 
cian. W niedzielę nad ranem podjęty 
został ruch normalny. 

Znaczniejszych szkód ani w wago- | 
który nach ani w zepsuciu toru kolej nie po- 

niosła. 

Jutro proces Wardeńskiego 
W poniedziałek przed Wileń- 

skim Sądem Okręgowym roz- 

pocznie się sensacyjny  pro- 

ces o nadużycia w dobrach We- 

ropajewskich o co jak wiadomo 
oskarżony jest b. pienipotent hr. 

Przeździeckiego Aleksander War- 
deński. 

Stol on pod zarzutem przy- 

właszczenia w różnych okolicz- 
nościach i różnemi drogami о- 
koło 800 tys. złotych stanowią- 

cych własność dóbr woropajew- 

skich, a powierzonych jego pie- 

czy z tytułu zajmowanego prze- 
zeń stanowiska. 

Straszna Śmierć staruszki na rogach byka 
Wiiejka. W majątku Krywicze zdaczył 

się tragiczny wypadek, ofiarą którego padła 
65 letnia służąca Marja Suwałko. W czasie, 
gdy Suwałko przechodziła przez podwórze 
majątku, została niespodziawanie napadnięta 
przez byka, 

Staruszka widząc nibezpieczeństwo chciała 
się cofnąć ku zabudowaniom, lecz było już 
zapóźno* 

Rozszalałe zwierzę dopadło uciekającą, 

porwało na rogi, rzuciło o ziemię i przebiło 
nioszczęśliwą rogami. 

Na wszczęty przez Świadków tego okrc- 
pnego wypadku, alarm, zbiegła się służba, 
która z trudem zdołała odpędzić byka od 
swej ofiary, dającej już tylko słabe oznaki 
życia. 

Wszelka pomoc okazana biednej kobiecie 
zmasakrowanej wprost przez byka okazała 
się bezskuteczną, 

  

KRONIKA 
wileńrka 
NIEDZIELA) 

Dziś 27 

Kosmy 
Jutro 

Wacława 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 

ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 
z dnia 26 września 1931 r. 

Ciśnienie średnie 756. 
Temperatura średnia 4-5. 
"Temperatura najwyžsza ->-7. 

Temperatura najniższa 4-3. 

Opad w mm.: ślad, 
Wiatr: p:łrfocny. 

Tendencja: wzrost. 
Uwagi: pochmurno, przelotne opady, 

       

    

W. s. g. m. 08 

2,/5;g. 5 m. 15 

   

— 

NABOŻEŃSTWA 
— Nabożeństwo T-wa „Tur”*. Zwycza- 

jem lat ubiegłych w niedzielę, dnia 27 bm., 
o godzinie 11.45, w kościele Św. Trójcy, 
przy ul. Dominikańskiej, odbędzie się doro- 
czne nabożeństwo Polskiego Stowarzyszenia 
Myśliwskiego „Tur* wi Wilnie, na które za- 
rząd zaprasza członków, ich rodziny, oraz 
sympatyków, 

URZĘDOWA 
— Przyjęci przez p. wojewodę. P.p. Rubin 

sztejn i Kruk byli przyjęci przez p. wojewo- 
dę w sprawie gminy żydowskiej, 

Prosili omi o zatwierdzenie budżetu gmi- 
ny żydowskiej. 

MIEJSKA 
— Perypetje asfaltowe. Ma- 

gistrat wychodząc z założenia, że naj- 
tańsza oferta na prowadzenie robót 
asfaltowych nie może decydować o 
przyznaniu koncesji na tego rodzaju 
roboty gdzie sprawdzianem może być 
tylko ich wynik, zażądał od ubiega- 
jącej się o te roboty firmy (najtańszej) 
by przedłożyła dowody, że propono- 
wany przez nią system  asfaltowania 
był już stosowany i to z dobrym 
"A я 

(o czasu złożenia wymagan 
dowodów Magistrat nie | aha 
nej umowy. 

Jeśli chodzi o zmiankowaną  fir- 
mę, to proponuje ona ułożenie asial- 
łu na istniejących brukach (jak to 
mamy koło Sądów). 

O ile do 5 pażdziernika Magistrat 
otrzyma wymaganąopinję projektowane 
wyasfaltowanie 10 tys. mtr. jezdn'Faw 
śródmieściu może być wykonane 
jeszcze w roku bieżącym. 

-— Wzmacnianie przyczołków 
mostowych. Lesko dee 
wiosennej powodzi przyczołki mosto- 
we na Wilji wymagają gruntownej 
naprawy. Odpowiednie fundusze zo- 
stały już wyznaczone i przy pomocy 
saperów naprawa uszkodzeń prędko 
rozpocznie się. 

— (o będzie z nową rzeźnią 
miejską. Stocznia gdańska zwróciła 
się do Magistratu z zapytaniem czy 
miasto w dalszym ciągu podtrzymuje 
projekt budowy w Wilnie nowej rzeź- 
ni miejskiej. Jak słychać Magistrat 
chce  zruszyć tę _ sprawę z 
martwego punktu. й 

Zachodzi įedynie pytanie, czy rzež- 
nia ma byč dostosowana jedynie do 
potrzeb miejscowych, czy też również 
dla celów eksportowych. 
_ W interesie rolników naszego wo- 
jewództwa leży, by rżeźnia wileńska 
była przystosowana do eksportu, Mia- 

sto jako takie również na tem nie straci. 
— Badanie nadużyć w kinie miejskiem. 

Wczoraj odbyło się posiedzenie Komisji wy 
delegowanej do zbadania gospodarki w ki- 
nenlatografie miejskim, 

.. Na posiedzeniu dokonano podziału funk- 
cji. 

, — Nowe ceny na chleb, Storostwo Grodz 
kie przeprowadziło nową kalkulację cen i z 
dniem 26 bm. ustaliło następujące ceny na 
mąkę i chleb żyćni: 

Mąka pytlowa 65 proc. żytnia w hurcie 
38 gr. za | kg, Mąka żytnia 98 proc. w hur- 
cie 27 gr. za 1 kg. Chleb żytni pytłowy 65 
proc. w detalu 40 gr. za 1 kg, Chleb żytni 
razowy 98 proc. w detalu 30 gr. 

Winni żądania lub pobierania wyższych 
cen od wyżej wskazanych będą karani zgod 
nie z przepisami aresztem do 6 tygodni lub 
grzywną do 3000 zł. 

— Roboty brukarskie na mieście zostaną 
w tych dniach wznowione. 

W. pierwszym rzędzię będzie przebruko- 
wana W. Pohulanka, poczynając od Słowa- 
ckiego do Zawalnej. 

— Prace regulacyjne w  Tupaciszkach. 
Projekt prac mających doprowadzić majątek 
miejski Tupaciszki do wymaganego stanu, 
został przez Magistrat zatwierdzony i odpo- 
wiednie roboty ziemne już w środę zostały 
rozpoczęte, Znalazło tam zatrudnienie 50 
robotników opłacanych z nadwyżek do ceny 
wody. 

— Układanie nowych chodników. Szef 
sekcji technicznej wystąpił do Magistratu z 

wnioskiem wznowienia układania nowych 

chodników w śródmieściu. 
Nagrodzamone zapasy w betoniarni miej- 

skiej pozwalają na ułożenie chodników na kil 
ku ulicach, Również mogą być dokończone 
roboty chodnikowe na ul. Zawalnej w kie- 
runku Ha! Miejskich. 

— Elektrownia stawia piony. Wobec ze- 
rwania umowy z Z. T. E. Magistrat, jak wia 
domo, postanowił prowadzić robety elektry- 
czne na meście własnemi siłami, systemem 
gospodarczym. 

Prace te będą rozpoczęte już 28 bm, 
  

Stosowanie nowych leków w iecz- 
nictwie—to utrwalone preparaty roślinne. 
Takim utrwalonym preparatem jest Mutabor- 
Rawski złożony wyciąg w postaci kropel. 
Leczy biegunkę, uporczywe rozwolnienia, ka- 
tar kiszek oraz nerwicę narządów trawienia, 
Leczcie się skurecznym Mutaborem Magistra 
Rawskiego. Skład Główny: Apteka Magi- 
stra Rawskiego. Warszawa, Marjańka 12 (róg 
Twardej). 

RÓŻNE 
— środy literackie, Na !iczne zapytania 

Związek Literatów wyjaśnia, że sezon Śród 
Literackich rozpocznie się 7 października. 
"Tematem pierwszej „Środy”" będzie odnale- 
zienie szczątków królewskich w podziemiach 
Bazyliki wileńskiej. Zaproszeni będą wybit- 
ni prelegenci — specjaliści. 

Kasjer Związku, p. L. Szeligowski (Bak- 
szta 14, tel. 78) przyjmuje opłaty członkowi- 
skie, oraz nowe zgłoszenia na członków sym- 
patyków, poparte przez dwóch członków 
zwyczajnych. 

‚ — „Pan Milorand Raiczevicz, jugosłowiań 
ski dziennikarz i różnik naukowy, kawa- 
ler orderu Św, Grobu, bawiacy w przejež- 
dzie w Wilnie, odwiedził redakcję naszego 
pisma. Podróżnik ten przeb Afrykę od 
Caira do Przylądku Dobrej Nadziei, a swe 
spostrzeżenia opisał w książce „Sous le so- 
leil de I'Afrigue“ (Pod słońcem Afryki). O- 
becnie p. R. zamierza przebyć całą Europę 
aż do Nordkapu, W Polsce zwiedził już 
Lwów, Warszawę, Poznań, Katowice i Kra- 
ków, Wieliczkę i Zakopane. Podróżnik posia 
da ciekawy zbiór autografów, panujących, 
mężów stanu i najwybitniejszych osobistości 
krajów, po których podróżował, 

IV Krajowy Konkurs Samolotów 
Turystycznych. W dniu 25 b. m. wzo- 
rem lat ubiegłych rozpoczął się IV Kra- 
jowy Konkurs Samolotów  Turystycz- 

  

Przeprowadziłem się 
Lekarz - Dentysta 

Stanisław Gintyłło 
ul. Jagleliońska 9, tel. 15-16. 

Przyjm. od 12-2 i 3-6 g. w. 
Wieczorowe god'iny według uprzed- 

nich zapisów, 
Gabinet Roentgenowski. 

Lampa „Sollux*,   

    

    

    

    

    
Cześć Jego pamięci 

Wielebnemu  Duchowieństwu, 

rnold 

Dnia 24 b. m. zmarł w Nowej Wilejce 

Mozer 
PRZEMYSŁOWIEC, CZŁONEK RADY NADZORCZEJ NASZEJ INSTYTUCJI 

W zmarłym tracimy światłego i poważanego współpracownika 

Zrzeszenie Producentów Drożdży 
w Warszawie 

Instytucjom, Organizacjom, 

którzy wzięli udział w oddaniu ostatniej posługi 

Pracownikom i wszystkim tym, 

ARNOLDOWI MOZEROWI 
serdeczne podziękowanie składa 

RODZINA 

  

Echa zabójstwa kupca 
Rutsztejna 

POLICJANT TURKOWSKI 
NANOWO SKAZANY 

WILNO. Przed dwoma laty wielkie poru 
szenie wywołało zabójstwo kupca leśnego, 
Rutsztejna, który zginął od kuli wywiadow- 
cy Turkowskiego, gdy przechodził w nocy 
ulicą Słowackiego. 

Tragicznej tej nocy Turkowski, zauwa- 
żywszy idącego szybko nieznanego mu  0- 
sobnika i przypuszczając, że ma przed sobą 
kolportera ulotek komunistycznych, wezwał 
wieznajomego do zatrzymania się, Zagadnię 
ty, a był nim Ratsztejn, podejrzewając z ko- 
lei, że zbliżający się do niego osobnik w cy- 
wilnem ubraniu jest bandyta, rzucił się do u- 
cieczki. 

Gdy wywiadowca dopadł Ratsztajna, ten 
począł bronić się łaską, W tym momencie 
Turkowski wystrzelił, raniąc Śmiertelnie 
Rutsztejna. W drodze do Pogotowia ranny 
zmarł, 

Sad Okręgowy uniewinnił Turkowskie- 
go, natomiast Sąd Apelacyjny skazał go na 
rok twierdzy, 

Sprawa ta na skutek zaskarżenia wyroku 
do Sądu Najwyższego znalazła się wczoraj 
ponownie na wokandzie Sądu Apelacyjnego. 
Tym razem Turkowski otrzymał karę 6 mies. 
twierdzy. 

Na rzecz żony Rutsztejna żostała jedno- 
cześnie zasądzone powództwo w wysokości 
500 złotych. Turkowskiego bronił adw. Ja- 
siński, powództwo z ramienia Rutsztejnowej 
wnosił adw, Kulikowski. 

Napad pod Niemen- 
czynem 

WILNO. W dniu 26 bm., o godz. 7,45 
Józef Bukiel, zam. we wsi Dalka, gm, Pod- 
brodzie, kiedy jechał z Wilna traktem na 
Niemenczyn, padł na 17 km. od Wilna ofia- 
rą napadu. Napadli nań 4 osobnicy, którzy 
zrabowali ubranie, bieliznę i obuwie łącznej 
wartości 800 zł. Według opowiadań Bukie- 
la, rabusie ci napadli również na jadącego 
z tyłu za Bukielem włościanina z okolicy 
Suzań gm. niemenczyńskiej (nieznanego na- 
zwiska), pokaleczyli mu głowę, ponieważ 
stawiał opór bandytom, i zrabowań skórę na 
buty i materjał na ubranie. 

% 

(KLINIKA 
CHIRURGICZNA 

U. S. B. 
wznowiła przyjęcia chorych. 
Przychodnia kliniczna udziela nieza- 
możnym chorym Dbeipi.tnych porad 
i jest czynna od 9 — 11 g. w dniach 

powszednich. 

aa iii zoo i 
nych organizowany przez Zarząd Głów 
ny L.O.P.P. 

Kontrolę sportową objął Aeroklub 
Rzeczypospolitej Polskiej. Próby lotu 
na wysokość i lotu w obwodzie zam- 
kniętym odbywają się w Warszawie, 
poczem następuje najciekawsza część 
konkursu rajd dokoła Polski na trasie 
długości 2.576 klm. Do Wilna zawod- 
nicy przylecą we wtorek dnia 29 wrze- 
śnia. Najliczniejszego przybycia uczest 
ników spodziewać się można pomiędzy 
godziną 9 a 13. Wstęp na lotnisko na 
Porubanku wolny. 

— Dancing Towarzyski. W sobotę, 3-go 
października, w cukierni B. Sztraśla odbędzie 
się Dancing-bridge, organizowany przez 
T-wo Pomocy Żołn. Pols, łącznie z T-wem 
Przyjaciół 85 p. Strzelców  Wileńskich na 
potrzeby kulturalno — oświatowe żołnierza. 

Zaproszenia rozsyłane będą oraz wrę- 

SZAR 
Od jutra 28 b. m. w kinie „Helios* de- 

monstruje się potężne, fascynujące arcy- 

dzieło „Szary Dom* (Bieg House), które 
zainteresuje najszersze koła miłośników X 

Muzy. „Szary Dom* — to niepospolite wy- 
darzenie artystyczne, to dzieło wielkiej sztu- 
ki filmowej, „Szary Dom* wstrząsnął sumie- 
niem świata. „Szary Dom“ › - to bunt dusz 
skutnych w kajdany. Treść przykuwa uwa- 

gę, zmusza do przeżycia niezwykłych 
chwil, 

  

  

sf. 

Ignacy Gasztowti 
b. obywatel Ziemi Kowieńskiej 

opatrzony św. Sakramentami po długich i ciężkich cierpieniach zmarł dnia 
26 września 1931 r. przeżywszy lat 64. 

Wyprowadzenie zwłok zę Szpitala Kolejowego w Wilnie na Wilczej 
Łapie do kościoła św. Jana odbędzie się dnia 27 września o godz. 5 pp. 

Nabożeństwo żałobne dnia 28 września 1931 r. o godz. 10 rano, pos, 
czem nastąpi pogrzeb na cmentarzu po-Bernardynskim. 

O czem powiadamiają 

Żona, córki, zięciowie i wnukowie 

Szanownej Rodzinie 

„T. 

ARNOLDA MOZERA 
wyrażamy głębokie współczucie z powodu bolesnej stryty 

czane w cukierni przez członków  Zarzą- 
dów, poczynając od 29.9. 

Początek o godzinie 23-ej, Wstęp 2 złote. 
— Klub Sportowy Rodz. Wojsk, zawia- 

damia członkinie i sympatyczki 0 urucho- 
mieniu kursu gimnastyki plastycznej. Zapi- 
sy przyjmuje sekretarjat Rodz. Wojsk,, ul. 
Mickiewicza Nr. 13 w poniedziałki i czwart- 
ki od godz. 17—18. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni, Dziś, w nie- 

dzielę, o godzinie 4-ej pp., po cenach zniżo 
nych „Panna mężatka”, komedja w 3-ch ak 
tach J. Korzeniowskiego z St, Wysocką w 
roli pułkownikowej. Wieczorem o godz. S-ej 
nieodwołalnie po raz ostatni sensacyjna sztu 
ka w 3-ch aktach Maughama „Święty pło- 
mień*, Świetnie grana przez cały zespół z 
pzm St. Wysocką w ro!i matki na 
czele. 

W poniedziałek, dn. 28-go, o godz. 8-е] 
wiecz. premjera „Ladneį historji“, komedji 
w 3-ch aktach Caillaveta i Fleursa. 

— Teatr Miejski na Pohulance, W nie- 
dzielę, dn, 27 bm., o godz. 4 pop. po ce- 
nach znižonych „Horsztynski“ J. Slowackie- 
go ze znakomitym J. Osterwa w roli „Szczę 
snego“. Wieczorem 0 godz. 8-ej nieodwolal- 
nie po raz ostatni „Horsztyński”, 

W poniedziałek, dn. 28 bm., z powodu 
próby generalnej „Matrvkuła 33", sztuki w 
3 aktach A. Madisa i Boucarda, której pre- 
mjera odbedzie się we wtorek, dn. 29 bm.— 
przedstawienie zawieszone. 

  

— Wylew Szczary i nie- 
pogoda w Słonimszczyź- 
nie. Trwające tu od dłuższego czasu 
ustawiczne deszcze, padające literalnie 
bez przerwy w dzień i w nocy spowo- 
dowały podniesienie się poziomu wo- 
dy w rzekach, a specjalnie w Szczarze, 

Y DOM 
Wielka i wzniosła miłość opromienia ten 

gigantyczny film. Rozmach i J3rom wysta- 
wy oszałamia przyzwyczajonych nawet do 
największych fihinów. jenjalna kreacja Wal 
lace Beery, niepospolite postacie, w jakie 

  

się wciela Chester Moris i Robert Montgc- członków komisji spisowej na pow. słonim: 
merry, utkwią w pamięci wszystkich na dłu- ski, 
gie lata. 

„Szary Dom* to film, którego się nigdy stało zwołane posiedzenie na 
nie zapomni. 

     

      

      
Bracia A. i D. Strugacz 

Oszmiana      

  

które tu sięga w dniu dzisiejszym | 
(26.9) 1 mtr. 15 cm. Wskutek tak wiel 
kiego poziomu Szczara wystąpiła z 
brzegów i załała nadbrzeżne miejsco- 
wości. Część łąk nadszczarzańskich 
jest kompletnie pod wodą. ' 

Trwające ulewy i deszcze uniemoż- 
liwiają zasiewy, które w słonimszczyź- 
nie nie zostały jeszcze całkowicie u- 
kończone. Szereg artykułów rolnych i 
ogrodowych jak: ziemniaki, wyka, wa- 
żywo i t. p. w wielu miejscowościach 
zaczęło już gnić. Niesprzyjające warun 
ki atmosferyczne uniemożliwiły doko- 
nanie drugiego pokosu w bieżącym ro- 

ku. 
W szeregu miejscowościach  nad- 

szczarskich i wsiach jak: Pinskowicze, | 
Ostrowo, Boruki Dąbrówka i in. lud- 

ność kopie kartofle literalnie w wodzie, 
by ulewy choć w części u- 
chronić je od gnicia. 

— Szczyt zainteresowania. Wyznaczone 
na dzień 23-1X r. b. zebranie sekcji arty- 

stycznej T-wa Domu Ludowego nie- odby- 
ło się z powoda... niepizybycia członków. 

  

Jak nas informują, na zebranie to przy- | 

było zaledwie 2 osoby — członkowie ustę- 

ującego zarządu. SR. у 

р_ "Fakt ten dowodzi niezbicie jak wybrani 

do Zarządu Sekcji członkowie interesują się . 

jej rozwojem. z 

— Parce przygotowawcze do spisu lud-- 
ności. W związku z mającym się odbyć spi-- 
sem powszechnym ludności, rozpoczęte Z0- . 

stały tu prace przygotowawcze, Referentem | 
spisowym na pow. słonimski został miano- 
wany p. Aleksander Jelinek, referentarz sta- 
rostwa. >    

   

  

     

    

   
    

  

— Zmiana na stanowisku sędziego Okrę- 
gowego śledczego. Dotychczasowy sędzia 
okręgowy śledczy w Słontmie p. Witold 
Kiersnowski został przeniesiony do Kosowa 
Pol. na równorzędne stanowisko. Na miej-- 
sce p. Kiersnowskiego został mianowany 
sędzia śledcz, p. Domin'k, = 

— Prace dookoła II-z0 powszechi 
spisu ludności. W dniu dzisiejszym p. staro 
sta słonimski powołał 66 osób z pośród 
miejscowego społeczeństwa w. charakterze 

Dla zaznajomienia członków z pracą 20- 

roku na godz, 13-ą, które odbędzie się 
sali konferencyjnej starostwa. 

rtotjjócka 

3 

dzień 4.10 A 

` 

* 
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Wyciąć!  Zachowaćl 

  

    

                      

   

                    

   

Niezliczone choroby włosów 
rozmnożyły się bardzo silnie, 
zwłaszcza w ostatnich latach u 
mężczyzn, kobiet i dzieci, i zagrażają często niespostrzeżone, 
nie wywołując żadnych bólów, tej najpiękniejszej, naturalnej 
ozdobie człowieka — włosom. а 
55 letaia praktyka w dziedzinie pielęgnacji włosów zapoznała 
p. Annę Csillag z tysiącami przypadków, gdzie wskutek nie- 
świadomości lub niedbałości już od dzieciństwa rozpoczyna 
się powolne o umieranie korzonków włosowych i wówczas 
wszelkie zabiegi celem odzyskania włosów są spóźnione. 
Te przypadki, które należy przeważnie tłumaczyć nieświado- 
mością danych osób o istnieniu choroby, skłoniły nas do bez- 
warunkowo koniecznego środka zapobiegawczego, a mianowicie 

zupełnie bezpłatnego badania włosów 
w nadziei, że każdy dla własnego dobra i w interesie dobra 
ogółu gorąco nas w tem poprze. Jeśli więc kto zauważy w 
swych włosach symptomy choroby, jak. 

łupież, wypadanie włosów (także miejscowe), 
rozdwajanie i łamanie się włosów, kołtonienie, 
przetłuszczenie lub wysusze-le włosów, po- 
wolne lub za cienkie odrastanie włosów, 
przedwczesne siwienie i t. d. 

to wówczas jest jeszcze czas przeszkodzić dalszemu rozwojowi, 
tej częstokroć jeszcze nierozwiaiętej chorobie, i jej zapobiec. 
Wśzystko, co powinniście uczynić, to wypełnić dokładnie za- 
mieszczony poniżej kwestjonarjusz i przesłać go wraz z prób- 
ką włosów do naszego laboratorjum. Badanie włosów, jakoteż 
przesłanie wyniku badania jest bezpłatne i bez zobowią- 

     gok założ. 157 

     

     
     

    
     

       

     

  

     
   

   

      

zania. 

1.000 złotych 
TTT, daje Anna Csillag temu, 

EWISKO na02i5 60000 „jj który pa musiał 
MSŁ 2:8 2 zapłacić, lub w inny spo- 

ła sób uiścić się za badanie 
A włosów. Nie wahajcie się 

Wiek . . . ... . « «. . .| więc w przekonaniu, że to 
Czy cierpi pan(i) na wypsdaniej Wam jest niepotrzebne 

włosów? . . . . . . . .| lub, że ktoś Was wyko» 
* rzysta. Każdy musi się 

Czy ma pan(i) łupież? . upewnić o stanie zdrowia 
Czy włos pan(i) jest suchy, czy | swych włosów, zanim bę- 
M Tao is КОСО dzie zapėžno. Uwažajcie zawczasu na włosy 

Czy skóra głowy jest wrażliwa? Waszych dzieci, bo nie istnieje dziedziczność ły- 
sienia, lecz tylko zaniedbanie. Siwizna nie jest 
uwarunkowana wiekiem. 

-4 A Czy w ostatnim czasie przebył 
pan(i) jakie choroby? > š — 

Jeżeli tak, jakie? . . . . . . Ten kwestjonarjusz lub SOI su- 
© iel i i) włosy? miennie we wszystkich punktac oktadnie wy- 
л P 7 R Pas 2 > а pełnić i wraz z kilkoma, w AB ai 4 

i i czesanemi włosami, wysłać celem zupełnie bez= 
Czy ma pan(i) TYzUĘ chtopię- płatnego zbadania, ° przyczem zobowiązuję się do 

cą, czy też długie włosy?. .. | zachowania zupełnej dyskrecji. 
Czy włosy pan(i) są rzadkie, 

lub gęste? . . . 20 a, ° = 
Czy cierpi pan(i) bóle głowy? "KRAKÓW 
(Załączyć 25 gr. w markach D 

pocztowych na odpowiedź). Wielopole 51416 
416 3891 k 

  

       

  

  

Tel. 14-60 UL. KRÓLEWSKA4—1.  Tel.14-60. 
POLECA 

Uczelniom: przyrządy i szkło laboratoryjne oraz wszel- 
kie pomoce naukowe. 

A р tekom; Szklo i porcelanę apteczną, wažki, odwaž- 
niki i t. p. 

ZZzakresu szpitalnictwa: 
narzędzia chirurgiczne, przyrządy medyczne oraz wszelki 

materjał opatrunkowy. Ceny niskie. 

  

Tadeusz = 

  

  

Konsygnacyjny Dom Towarowy Fabryk Włókienniczych 

Z.Kazaski 
| 

WILNO, WIELKA 36 (były lokal G. Molendy) 

O. R.Z. 1.M.AN O 

na SeZ0n jesienny i zimowy 

OSTATNIE NOWOŚCI 

materjałów damskich i męskich 
SPRZEDAŻ WEDŁUG OSTATNICH 
TANICH FABRYCZNYCH CEN 

    

SŁ O Ww O 

  

il į КОЙ 
Górnośląski konc. Zjedn. Kop. Górn. 
„PROGRESS* Katowice wagonowo i 
od jednej tonny w szczelnie zamknię- 

tych i zaplombowanych wozach 
dostarcza 

M. DEULL wio. 
EGZ. od 1890 r. 

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

Fabryka I skład mebli 

W. Wilenkin i 5-Ka 
Spółka z ogr. odp. 

Wino, ul. Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1843. 

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 
sy, stoły, szaty, biurka, krzesła dębo- 
we i t. p. Dogodne warunki i na raty,    
  

SZKOŁA TAŃCÓW P. Borowskiego 
ul. Trocka Nr. 2. 

Za wyuczenie 4-ch najmodniejszych 
tańców tylko 10 zł, za mazura 5 zł. 
Kurs rozpoczyna się w piątek 2-go 
października o godz. 8 wiecz. w dnie 
Świąteczne tańce praktyczne od godz. 

7 w. Zapisy codziennie.     

  

  

LECZNICA LITEWSKIEGO 
STOW. POOMCY SANIT. 
Wiino, ul. Wileńska 28, tel. 846 

Przyjęcia 10—3 pp. 

GABINET RENTGENOWSKI 
czynny 11—6 pp. 

Opłata za leczenie i utrzymanie w 
lecznicy oraz za wszelkie zabiegi lekar- 
skie i rentgenowskie została obniżona 

ŻĄDAJCIE @ 
we wszystkich aptekach 1 
składach aptecznych znanege 

środga oó odcisków 

Prow. A. PAKA 

  

  

  

  

Pierwszorzędny 

zakład krawiecki 

L. KULIKOWSKI 
Wilno, nl. Wielka 13, przyjmuje zamó- 
wienia na raboty damskie, męskie i 
uczniowskie oraz futra. Wykonanie so- 

lidne. Ceny dostępne. 

STYLWE | 
Meble i nowoczesne 

pierwszorzędnej jakości 
w wielkim »-Ci 

= B“ Olkin poleca s 
Wilno, ul. Niemiecka 3, tel. 362. 

Nadeszło dużo nowości! 

Ceny zniżone. 

  

  

    
W. JUREWICZ 

były majster firmy 
Paweł Bure 

poleca wielki wybór zegarów i bi- 
żuterji oraz precyzyjna naprawa 

po cenach zniżonych 

Wiino, A. Mickiewicza 4. 

JĄKANIE 
oraz wszelkie inne zboczenia mowy 

radykalnie usuwa 

zakład leczniczy dla jąkałów 
S. ŻYŁKIEWICZA, Warszawa, 

uł. Chłodna 22. 
Prospekty kancelarja wysyła bezpłatnie 

  

PROSIMY SIĘ PRZEKONAĆ 
że wełny, jedwabie, flanele, oraz ma- 

terjały pościelowe bieliźniane, kołdry 
i koce sprzedaje najtaniej 

GŁOWIŃSKI — WILEŃSKA 27. 

  

  KRAWIEC DAMSKI 
SSWASILEWSKI 

ul, Królewska 3. 
Przyjmuje zamówienie fantazyjne an- 
gielskie, oraz futra, przeróbki wcho- 

dzące w zakres kuśnierstwa. 
Ceny dostępne. 
  

  , CZY$ SPEŁNIŁ SWO] OBOWIĄZEK (-Shrzędaje sie DI 
WOBEC WSPÓŁOBYWATELI DO- =D ul. „daj jskiej e pac 

S 2 || dzies. Moż iami. O kach REECE EC Iletatnni ci A brali Ogóiko- 
Konto P.K,O. nr, 82100 | wa 46. (koniec).     

Ziemskie majątki 
około 100 do sprzedania od ma- 
łych kolonji do wielkich obszarów, 

oraz młyn. „Intormator”. 
Ul. Pilsudsk:eho 2.     

     

      

    

EET YTPAR 

OSTRZEŽENIEI! K 
małowartościowe piwo w używane batelki 

0" .Patent* _ ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU 
= w ŻYWCU i wprowadza tem w błąd Sz. 

Przelo ostrzegamy Sz. Konsumentów przed łaisyfikatam | 3) 
prosimy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy i 4) Referencje 

3 . Elektrwnia Miejska m. Wilna ogłasza konkurs na objęcie 
Pewne Firmy w Wilnie rozlewają swoje wskującej posady pomocnika buchaltera (uposażenie grupy IX-a). 

Warunki wymagane od reflektantów: 

1) Ukończenie średniego zakładu naukowego oraz kur- 
ACR sów buchalteryjnych, 
oem" Konsumentów 2) Wiek nie przekraczający lat 40, 

Praca kilkuletnia w buchalterjach Zakł. Przemysłow. 

. 

P į W A Ž Y W i E c K | E G 8 Podanie należy składać do dnia 10 października b. r. w 
biurze Elekirowni m. 

ONKURS 

instytucji lub osób znanych. 

     
   

na oryginalną etykletę I korek z firmą 

    

kami po 25 zł. 
FRANCISZKA FRLICZKI     Wilno, Zamkowa 9, tel. 6-46. 
  

Wydawca Stauistaw Machiewi. 

Arcyksiążęcy Browar wŽywcu) „.900000000000000000 
Reprezentacja: Wlino, Zarzeczna 19. Tel. 18-62 NIE WOLNO : 

TS ATA TESTAI || saniedbyweč tsk wydajnego źródła dochodu w gospodarstwie 
rolnem, jaki zabezpiecza pasieka w ulach ameryk. Dadin'a, 

NAWET w STROJU JESIENNYM Nie zwlekaj, kup 10 100 pni pszczół z pasieki subsydjo- 
3 й : : wanej przez Bank Rolny po 70 zł. loco st. załadowania z gwa- 

będzie Pani powabną, gdy modne pończoszki, rancją dobrego przezimowania. 3 

sweter i berecik wybierze Pani ze sklepu Na żądanie pomoc instruktorska. Ule słomiane z nadstaw- 

2 Ad Ё „P 
Polskiej Składnicy Galanteryjnej ini p retro ai wta ęczyj Sora 

1806660600006000060606 

Em. Cholem“ * 

  
   

  KINO Od dnia 23 go wrzešnia 1931 r. Potęžny, wzruszający drama) 

MIEJSKIE ZA GRZEC KIV BRATA rozgrywający się na pustynnej dalekiej 
SALA MIEJSKA i pcłnocy z Lols Moran, najsłodszą z skto- 

rek i Haroldem Murrayem w rolach głównych. Nad program; Na pograniczu wschodu i zachodu i Tygodnik 
Ostrebramska 5 ilustrowany. Konceriowa orkiestra pod batutą P. M. Salnicklego. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10 wiecz 

Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr. Kasa czynna od godz. 3.30 do 10 w. 

  

Dziś ostatni dzien: Otwarcie sezcni! Potężne arcydzieło dźwiękowe! Wytw. Mežrabpom-Rus-Moskwa. 
Real. genjaln. twórcy „Pancernik Potiomkin* Sergjusza Eisenstelna 

„ox BŁĘKITNY EXPRESS 
Tel. 926. w filmie biorą udział wielcy artyści teatrów rosyjskich. Małżeństwo z rozsądku według arcydzieła ANTONA 

CZECHOWA, z udział art. Moskiewskiego Teatru Artystycznego. Móskwina: M. Czechdwa 1 Natalji Wołodko. 
Dodatki dźwiękowe: Na pierwszy seans ceny zniżone od 60 gr. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

Wkrótce: Najnowsze przeboje sezonu: „Szary dom* i „Tabu* 

  

Dźwiękowy Jutro prenie'a: Przebój dźwiękowy! Gigantyczne potężne arcydzieł! Film, októrym z zachwytem mówi cały świat! 
KINO-TEATR SZ ARY DOM (Big House). W rol. gł. Wallace Beery, Robert Moutgomery, Chester Noris. 
HELIOS" ! м Leiba Hyams, Lewis Stone i inni. — 3.000 statystów. Wielki ten film wywiera pio- 

э jmnujące wrażenie! „Szary Dom* wsirząsuął sumieniem Świata! „Szary Dom“ — to bunt dusz, skutych w kajdany. 
al. WILENSKA 38. „Szary Dom*—to film, którego się n'gdy nie zapomina. Dodatki dźwiękowe: Na 1-szy seans ceny zniżone,—od 60 gr 

Tel. 326. Pocz od godz.;2-ej 4, 6, 8 i 10.15. Wkro ce: najnowsze superprzeboje wszechświatowe: „TABU* i „X—27* (Szpieg)”   
  

Dźwiękewe kino Dziś ostatni dzień! Dawno oczekiwany przebój swiata! 
8 Przepiękny dźwiękowiec z życia woj- „KOLLYWOOD G. i. FELDĄARSZAŁEK skowego. Nadzwyczajny UA 3 

Mickiewicza 22, rujący śpiew! Przepiękna muzyka. W rol. gł. Viasta Burlau, Roda-Roda, Felicja Malteu. 
tel. 15-28 Nad program: Dodatek rysunkowy i tygodnik „Foxa*. Na l-szy seans ceny zniżone od 60 gr. 

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

Dziś przebój dźwiękow: ‚ вёчичкомя Kino G“ TRYUMF KILOŚCI 
* (Trzykrotne wesele) 

Potężny dramat dwojga serc na tle życia emigrantów w Ameryce. W rol. gi. Nancy Corrol i 
ulubieniec kobiet Charles Roggers. WIELKA 47. tel. 15-41 Nad program: Tygodnik dźw ękowy „Foxa*. Na ERC seans ceny zniżone. 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8i 10.15, w sobotę i niedzielę o godz. 2-ej. 
Następny program A'cydzieło dźwiękowe „Król żebraków" 

  

  

Jutro premjera! Wielka epopea filmowa! Muzyka R. Dzimsa, 
DŹWIĘKOWE KINO ó 0 Špi > 

piew—Chór—Tańce. W rol. gł. Król špjewakėw božysz- 
66 KR L ŻEBRAK w cze kobiet Denis King i najslyn, oo: a 

„Metropolitain* w N. Yorku Jeannette Mac Donald. Cały film w kolorach naturalnych. Ze 
93 į względu na wysoką wartość artystyczaą dla młod.ieży dozwolone. Nad program: Dodatek 

Wielka 47. Tel. 14-51 dźwiękowy „Foxa* Na pierwszy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4. 6, 8 i 1015. W dnie 
świąt. o godz. 2-ej. 

Dźwiękowy Dziś najnowsze i najpiękniejsze 100 proc. dźwiękowe arcydzieło. Szereg przepięknych cygańskich romansów 

Kino-Teste | języku: Wę rowie GENERAŁ GRACH Giały Szatan) 
66 

„STYLOWY Monumentalny arcypotężny 100 proc. dźwiękowy dramat w 12 skt. ilvstrujący Wojnę bałkańską — Rosja Wielka 36 Turcja. W rol. gł. ulubieniec John Barrymore i urocza Marlon Nixon. 

ĮL:KARZE or. wolfson Pokój „u; KURSY WIECZOROWE 
wene yczne, moczopł, wynajęcia, Wilao, Ja i $ е i iki ni. Wileńaks ASS TO Dać Jednoroczne Meljoracy jne, Miernicze, Drcgowe, Żeńskie Tech- 

Dr 7, tel, 10-67 9—1 i 4—8 gie wejście z ogródka. niczno-Krešlaiskie, Noweczesnej Obróbki Metali i spawania s acetylenowego oraz Elektrctechniczne o pcziomie mistrzowskim 

  

    
  

  

  

а a ы uruchamia w dniu 15.X.1931 rcku Towarzystwo Kursów Techni- Łukiewicz Do wynajęcia cznych w Wilnie w gma'hu Państwowej Szkoły Technicznej 
LO K A LE dwa pckoje lub jeden.|] przy ul. Holenderni 12. Wykłdy rozpocną się 15 p+2dziernika 

choroby weneryczne i (elaktryczno: ć). Wilno, į i trwač będą d» maja; po ukończeniu Kursów i ztozeniu egza- 
kė Połocka 4—12. Rak zoo ay RAJA Świadectwa. Navka odbywa się na owrócił — — ursach w godzinach wieczcrowych—od g. 17 do 21. Oprócz dt Mickiewicza 44, Mieszkanie Mieszkania wykładów teoretycznych słuchacze odbywają także ćwi zenia 

Przyjmuje chorych pry- oraz pokój do odna- 2 i 3 pokcjowe słone- praktyczne w zakresie „swej specjalności. „Na Kursy Drog we 
watnych 5—- 7 jęcja. Wilno, Ofiarnacene, suche, ciepłe z i Nowoczesnej Obróbki Metali przyjmowani są k ndydaci posia DOKTOR RE › wazelk: nowoczesn.| dający praktykę i Świadectwa o ukończenie 5 oddzialów Szko- z ido ic „6; wygodami do wynaję: AA pe; nę AS „pats muszą mieč 

cia w Wilnie przy ul. szkołę powszechną ukończoną, na omiast praktyka nie jest wyma- L e чр W cz Mieszkanie Zakretowej NE. 7. O-| gana. Na Kursy Drogowe przyjmowani będą także i ci kandy- 
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tel 27.7 Ga i i + d godz. 11—13 i 16—18. * 

ryczne i moczopłciowe Mi k i ciepły, dobrze umebio- K D 5 R 0 W $ K A 
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