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Przedłożenia podatkowe. 
Będące w toku ustawodawczym 

projekty podatkowe rządu można po- 

dzielić na trzy grupy. Do pierwszej 
zaliczymy projekt ustawy o opodal- 

Kkowaniu piwa oraz wina i miodu sy- 

conego, które mają ściśle fiskalny cha- 

rakter, t.j. dążą do podniesienia do- 

"=. z tych pozycyj. 
Na drugą grupę składają się dwa 

projekty: o uiszczaniu podatków bez- 

pośrednich w naturze i w sprawie 
zwolnienia od podatku cukru, prze- 
znaczonego na cele akcji pomocy dla 
bezrobotnych. Uiszczanie podatków 
w naturze ma umożliwić ściągnięcie 
zaległości podatkowych, które powsta 
ły z powodu braku gotówki u płatni- 
ków. Obok węgla przewiduje się jako 
artykuł płatniczy zboże i ziemniaki. 

Projekt rozpatrywany z samego 
tylko stanowiska wsi, lub, szerzej mó- 

gosodarstwa rolnego, którego 
yczy w tak wielkim stopniu, ma 

duże zalety zarówno dla gospodarstw 
rolnych jak i skarbu państwa. Przy 
braku gotówki, odezuwanym dotkli- 
wie przez wieś, możliwość spłacenia 
zaległości podatkowych zbożem jest 
ulgą dla rolnika. Przewidywania, że 
skorzysta on z tego w szerokim za- 
kresie są tem realniejsze, że w myśl 
projektu ustawy zboże i ziemniaki 
przyjmowane będą po cenach wyż- 
szych o 10 proce. od miejscowych cen 
rynkowych. Dziesięcioprocentowa pod- 
wyżka w stosunku do lokalnych cen 
rynkowych ma bowiem wyraźne ce- 
chy premji, dzięki czemu skarb pań- 
stwa zdoła w w posiadanie zaleg- 
łych sum podatkowych, a rolnictwo 
uiścić się ze swych zobowiązań, wyni- 
kających ze świadczeń publicznych. 

Pozatem jednak oba omawiane 
projekty ustaw mają charakter spo- 
łeczny, rozwijając poważnie akcję nie- 
sienia pomocy bezrobotnym. Art. 5 
projektu ustawy o uiszczaniu podat- 
ków bezpośrednich w naturze przewi- 
duje bowiem, że uzyskane w ten spo- 
sób artykuły żywności i węgiel mają 
być użyte na cele pomocy w naturze 
dla bezrobotnych i ich rodzin. Drugi 
projekt ustawy upoważnia ministra 
skarbu do zwolnienia od podatku spo- 
żywczego cukru, pobieranego z cuk- 
rowni przez komitety pomocy dla bez- 
roboinych, a przeznaczonego wyłącz- 
nie na cele dożywiania dziecj w szko- 
łach. 

W skutkach swych może ustawa 
o uiszczaniu zaległych podatków w 
naturze oddziałać jak zwiększenie fun- 
duszów dla bezrob., lecz bez dalszego 
obciążenia skarbu państwa. Zastrze- 
żenie, że gromadzone tą drogą zapasy 
zboża i węgla użyte będą na cele spo- 
łeczne i to w naturze; kładzie tamę 

szkodliwej zniżce cen, która mogłaby 
nastąpić, gdyby państwo zdobywane 
tą drogą artykuły rzucało w wielkich: 
ilościach na rynek. 

Na trzecią grupę składają się pro- 
jekty o zmianie niektórych postano- 
wień ustawy o państwowym podatku 
dochodowym i o nadzwyczajnym do- 
datku do państwowego podatku do- 
chodowego. Pierwszy projekt jest 
czemś więcej, aniżeli wyszukiwaniem 
nowych źródeł dochodów  skarbo- 
wych w niezwykle ciężkich warun- 
kach gospodarczych. Jest on bowiem 
trwałą nowelizacją ustawy o podatkii 
dochodowym, wprowadzającą do niej 
racjonalne korektywy. Korektywy do- 
tyczą tantjem i uposażeń służbowych 
osób, które otrzymują wynagrodzenie 
od różnych służbodawców. 

    

   

      

   

„Za dochód z tantjem uważa się 
wszelkie wynagrodzenia, wypłacane 
pod jakąkolwiek nazwą osobom nale- 
żącym do składu zarządu, rad, komi- 

tetów nadzorczych i komisyj rew 
nych, z wyjątkiem stałych, perjody. 

nych i zgóry w sumie absolutnej cyf- 

rowo określonych poborów, wypłaca- 

nych tym osobom z tytułu ich stałego 
zatrudnienia w przedsiębiorstwie; 
procentowe wynagrodzenie tych stale 

zatrudnionych osób uważa się również 
za tantjemy“. 

To określenie tantjem otwiera dro- 

gę do objęcia podatkiem dochodów 
dotąd uchylających się z pod niego. 
Dość przytoczyć, że gdy wpływy z po- 
datku od tantjem wynosiły w roku 
budżetowym 1928/29 ok. 280.000 zł, 

1 budżetowym 1929/30 tylko ok 
ćwierci miljona zł, _ przewidywania 

możliwość wzrostu wpły- 
budżetowych z tego źródła o 6 

miljonów złotych! 
Tantjemy, a także wynagrodzenia 

>, choč te ostatnie nie zaw- 
tylko ludzie zamożni 

   

        

    

  

    procei 
sze, posiadają 

lub wręcz bogaci. W wielkiej mierze 
są to dochody bez obowiązków, kla- 
syczne synekury. Ze stanowiska go- 
spodarczego opodatkowanie rzeczywi- 
ste, a nie jak dotąd formalne, takich 
dochodów jest rzezczą najzupełniej 
normalną i to w najlepszej sytuacji 
gospodarczej. Ze stanowiska społecz- 
nego jest ono pod każdym względem 
słuszne i pożądane. 

Nowelizacja ta rzuca Światło na 
stosunek rządu do zagadnień społecz- 
nych. Opozycja lewicowa nie znajdzie 
chyba tym razem pola do ałaku na 
rząd za opodatkowanie tantjem, chy- 
baby w ferworze bojowym przeszła na 
stronę członków rad nadzorczych, za- 
rządów spółek akeyjn. i rewizyjnych 
komisyj Planowane podw enie po- 
datków od nieruchomości Świadczy 
również korzystnie o społecznej bez- 
stronności rządu. 

W ok e, w którym urzędnik 

państwowy z prawdziwą ofiarnością 
znosi prywacje, wypływa tem bardziej 
postulat równomierności w opodatko- 
waniu. Druga część nowelizacji zmie- 
rza do opodatkowania służbowych do- 
chodów osób, zarobkujących u więcej 
niż jednego pracodawcy i w wysoko- 
ści, odpowiadającej łącznej kwocie 

wynagrodzenia. 
Ustawa o nadzwyczajnym dodatku 

do podatku dochodowego, czyli o t. 
zw. podatku kryzysow., ma charakter 
przejściowy i stoi pod znakiem wy- 
równania deficytu budżetowego, podo- 
bnie jak przewidywane podniesienie 
podatków od nieruchomości z 7 proe. 
na 10 proc. Przypuszczalne wpływy 
stąd mają wynieść 44 miljonów zł. 
Skala dodatku jest progresywna i roz- 

poczyna się od rocznego dochodu po- 
nad 1500 zł. stawką 0,5--proe.,-pozo* 
stawia zatem poza świadczeniem mi- 
nima egzystencji. Dotkłiwość nowego 
obciążenia łagodzi nadto zwolnienie 
od tego podatku uposażeń urzędników 
państwowych i samorządowych oraz 
emerytur i równoczesne zawieszenie 
poboru 10-procentowego dodatku do 
podatku dochodowego. 

Omówione projekty ustaw są wstę- 
pem do obszernego ustawodawstwa 
podatkowego, którego gruntowną re- 
formę rząd uważa za rzecz konieczną. 
Jej konstruktywnym fragmetnem jest 
szczęśliwie pomyślana reforma podai- 
ku przemysłowego. Lecz głębiej się 
gające zmiany systemu podatkowego 
wymagają największej ostrożności w 
obliczu kryzysu, który rozpętał się do- 
koła nas i falami swemi uderza i po- 

  

    

     

raża najsilniejsze organizmy  państ- 
wowe. AH. 

Min. Zaleski jest chory. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Wskutek choroby min. Zaleskiego 
istnieje wątpliwość, czy zapowiedziane 
ekspose p. min. w komisji spraw za- 
granicznych w dn. 16 bm. dojdzie do 
skutku. 

Przedstawicieli Polski na po- 
siedzeniu Rady L. N. w dn. 

13 b. m. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W dniu 13 bm. odbędzie się w Ge 
newie nadzwyczajne posiedzenie Ra- 
dy Ligi Narodów, zwołane na prośbę 
Chin. Min. Zaleski nie weźmie udzia- 
łu w tem posiedzeniu Rady, gdyż 
wskutek przeziębienia od kilku dni 
nie opuszcza swego mieszkania. Min. 

Zaleski zawiadomi sekr generalnego 
Ligi, że przedstawicielem Polski na se- 
sji nadzwyczajnej Rady Ligi będzie 
stały delegat Polski przy Lidze p. So- 
kal. 

Protesty wyborcze. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W poniedziałek Sąd Najw y roz 

patrywać będzie trzy protesty przeciw 
wyborom do Sejmu w okr. Nr. 51 
Lwów — powiat. Z okr. tego kl. BB 

WR „posiada 4 posłów, a klub ukraiń- 
ski 8 o, й 

W Sejmie. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 
W dniu wczorajszym w Sejmie pa- 

nowały pełne pustki, które potrwają 
do wtorku. Dnia tego o godz. 4 po poł. 

odbędzie się plenarne posiedzenie Sej- 

mu, na którem załatwione zostaną 
ostatnio wniesionych przez rząd do Sej 

wszystkie projekty dotyczące podatk. 

mu oraz odbędzie się pierwsze czy- 

tanie projektów ustaw. które zostały 

skreślone w dn. wczorajszym z posie- 

dzenia. 
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Koedukacyjna Dokształc. Szkoła Handlowa 
Stowarzyszenia Kupców i Przem. Chrześc. w Wilnie — Biskupia 4 

z prawami publiczności. 

Zajęcia wieczorem od godz. 18-ej do 2i-ej. 
Ukończenie Szkoły daje prawa pracownika umysłowego. 

Zapisy przyjmują się-w Sekratarjacie Szkoły (Biskupia 4) w ponie- 
działki, środy i piątki w godz. od 18 ej do 2U-ej. 

Nauka w szkole jest bezpłatna. 
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w WarSzawi?, Jasna 4 (od Marszałkowskiej przez Złotą). 

WYŚMIENITA KUCHNIA. 
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kroju i szycia bielizny 
Lekcje i haftu artystycznego 
pod kierownictwem nauczycielek - spe- 
cjalistek Kan i Syrkinówny. Wiado- 
mość, ul. Wielka 14, m. 2 odg. 10—2. t 

Dr. JEDWABNIK 
powrócił. 

  

Po utworzeniu nowego gabinetu Brueninga 
Hitler u. Hindenburga. 

Przeszło godzinna rozmowa dotyczyła polityki wewnętrznej 
i zagranicznej. 

BERLIN, 10 X. (Pat). Zapowie- 
dziane na sobotę przyjęcie przywód- 
cy stronnictwa narodowo socjałistycz 
nego Hitlera przez prezydenta Hin- 
denburga zmobilizowało koła  poli- 
tyczne stolicy Niemiec. 

Od wczesnych godzin rannych 
przed pałacem prezydenta Hinden- 
burga przy ul. Wilhelmsirzsse gro- 
madziły się tiamy, wśród których 
ogólną uwagę zwracały gsupy naro- 
dowych socjalistów. Policja kordo- 
nem zamknęła dostęp do pałacu pre- 
zydenta. 

Q godzinie 11 min. 30 zajechał sa- 
mochód, wiozący Hitlera w towa- 

i zagranicznej. Do zaj 

rzystwie posla narodowo-scejalistycz- 
nego byłego kapitana Goeringa. Naro- 
dewi socjaliści powitali zjawienie się 
swych przywódców okrzykiem „Deu- 
tsehland erwache*, na który Hitler 
odpowiedział podniesieniem ręki na 

sposób faszystowski. 
Audjeneja u prezydenta trwała 

przeszło godziisę. Według ogloszone- 
go przez biuro Woliia „komunikatu 

prezydent Hindenburg  szezegółowo 
informował się o celach rachu naro- 

dowo-soejalistycznegoe. Rozmowa do- 
tyczyła kwestyj polityki wewnętrznej 

Ść nie doszło.   

Napięcie polityczne trwa dalej. 
BERLIN 10.X. Pat. Napięcie 

polityczne, wywołane niepewnością 
co do losu gabinetu Brueninga trwa 
dalej. 

Wbrew oczekiwaniom,  dotych- 
czas nie udało się kanclerzowi Bruc- 
ningowi zapewnić sobie poparcia ze 
srony większości frakcyj parlamentar 
nych. W kołach politycznych krążą 
fantastyczne pogłoski na temat moż- 
liwego przystąpienia drobnych grup 
prawicowych do obozu opozycji na- 

rodowej. Zarząd partji gospodarczej 
ogłosił _" deklarację, zapowiadającą 
bezwzględną opozycję frakcji parla- 
mentarnej stronnictwa wobec kancle- 
rza Brueninga. Wieczorna prasa de- 
mokratyczna pesymistycznie ocenia 
szanse nowego rządu, podkreślając, że 
nawet w razie pogorszenia się jego 
pozycji osłateczna decyzja zależna 
jest od tego, czy Bruening cieszy się 
istotnie poparciem prezydenta Hinden- 
burga. 

Pięć tysięcy złotych na bezrobotnych 
przeznaczył Pan Prezydent Rzplitej 

zamiast rautu na Zamku w dniu święta niepodległości. 

WARSZAWA, 10 X. (Pat). Raut u 
p. Prezydenta, odbywający się corocz 
nie w Zamku Królewskim w dniu 11 
listopada jako w dniu święta niepod- 
ległości, w bieżącym roku na życze- 

nie p. Prezydenta nie odbędzie się. 
Zamiast rautu p. Prezydent postano- 
wił przeznaczyć 5 tysięcy złotych na 
rzecz pomocy bezrobotnym. 

  

Dalszy spadek dolara. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Na giełdzie warszawskiej spadek dolara trwał w dalszym ciągu. 
Wczoraj oddawano dolar po 8.82 przy minimalnym popycie. Bank Polski 
skupuje dolary po kursie 8.83. 

Rząd turecki deportował Trockiego 
i osadził go w jednej z fortec dardanelskich. 

SOFJA, 10-X. (Pat). Według doniesień z Ankary, rząd turecki depor- 
tował Trockiego, który dotychczas zamieszkiwał na wyspach Książęcych 
na morzi Marmara, do jednej z iortec w cieśninie dardaneiskiej. 

Decyzja ta powzięta została w związku z tem, że rząd turecki uwa- 
żał, że ostatnie spotkanie Trockiego z b. królem Amanuliahem stano- 

wiło niebezpieczeństwo dla pokoju na granicy turecko-perskiej. 
W ostatnich dniach pozbawieno również Amanullaha praw ekstery- 

torjalności, które w swoim czasie przyznane mu były przez Turcję. 

Hitlerowcy zapowiadają bez- 
względną walkę. 

BERLIN, 19 Х. (Pat). W pałacu Spor- 
towym odbył się wczeraj wieczorem me- 
eting zwołany przez partję narodowo-soc- 
jalną, w którym uczestniczyło 15 tys. osób. 

Mowę wygłosił poseł hitlerowski Goebbels, 
zapewiadając, iż hitlerowcy bezwzględnie 

zwalczać gędą nowy gabinet. 
Zjazd opozycji narodcwej w Harzburgu 

hędzie wstępem do kampan przeciwko 

Brueningowi. 
Opozycja narodowa gotewa jest każdej 

chwili objąć ster rządów му Niemezech. 

Szanse nowega rządu. 

BERLIN, 10 X. (Pai). W niemieckich ko 
łach politycznych opinje co do szans nowego 
rządu uzyskania większości w parlamencie 
są dotychczas podziełone. 

Koła zbliżone do kanelerza 
liczą napewno, że rząd yska w ier- 

mit nym większość głosów. Jako 

per w kołach politycznych, iż 
soc kontynuować będą wobec 
now: wg netu Rzeszy politykę tolerancyj- 
ną. Również drobne ugrupowania prawicy 
umiarkowanej, z wyjątkiem partji ludowej, 
nie odmówią swego poparcia kanclerzowi 

Brueningowi. 
ą otwartą jest, czy uda się prze- 

enia bawarskiej partji lu- 
domagającej się pewnych gwarancyj 

   

  

Brueninga 

       

    

   

   
   

dowej, 
co do zaniechania przez rząd wszelkich pro- 
jektów reformy ustroju. 

W sferach rządowych otwarcie przyznają, 

że z czasem nastąpią zmiany w składzie per 
sonalnym nowego gabinetu Brueninga. Na- 
przykład powierzenie teki spraw wewnętrz- 

  

nych ministrowi Groenerowi uważane jest 
za prowizoryczne. 

Nuta trwogi w prasie 
francuskiej. 

PARYŻ, 10 X. (Pat). Prasa wieczerna ko- 
mentuje ukonstytuowanie się nowego gabi- 
netu niemieckiego. Zarówno na lewicy, jak i 
na prawicy słychać tę samą nutę trwogi z 
powodu następstw, poczynionych na rzecz 
elemenów naejonalistycznych. 

We środę posiedzenie Senatu. 
WARSZAWA, 10 X. (Pat). Posie- 

dzenie Senatu odbędzie się we Środę 
dnia 14 b. m. o godzinie 4 po połud- 
niu. 

Kto wygrał ? 
WARSZAWA, 10 X. (Pat). W 26 

dniu ciągnienia 5 klasy 23 Polskiej 
Państwowej Loterji Klasowej głów- 
niejsze wygrane padły na Nr. Nr.: 
wygrana złotych 250-"premja 1850 zł. 
— Nr. 95.963, 106.921, 153.549 i 
177.400, wygrana złotych 1.000 i i prem 
ja w kwocie 1850 zł. — 126.558, po 
10 tysięcy zł. — 97.857, 148.106, po 
3 tysiące zł. — 8.587, 14.980, 46.000, 
134.255 i 176.255. 
XERENA STOOKOAWAKY SARA 

Dr. med. EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

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

  

Na Dałekim Wschodzie. 
W przededniu większych wypadków. 

MOSKWA, 10 X. (Pat). Prasa 50- 
wiecka, powołując się na źródła chiń- 
skie, podaje, że w rejonie kolei 
wsehodnio - chińskiej tworzone są 
oddziały dywersyjne, złożone z Mon- 
gołów i emigrantów rosyjskich. 

Przed paru dniami jeden z takich 
oddziałów napadł w zachodniej częś- 
ci Mandżurji na chińską osłonę kon- 
ną. W czasie potyczki obie strony po- 
niosły znaczne straty. 

Dzienniki sowieckie podają, że w 
związku z temi wypadkami ludność 
miasta Harlaru, leżącego  wpobliżu 
granicy sowieckiej, ewakuuje się do 
Charbinu. 

Nie jest wykluczone, że skromna 
ta notatka dziennikarska stanowi 
przygotowanie opinji publicznej do 
większych wypadków, jakie wkrótce 
rozegrać się megą w północnej 
Mandžurji. 

Zbkombardowanie linįi koleioweį pod Ching-How. 
PEKIN, 10 X. (Pat). Aeroplany 

japońskie zkombardowały odgałęzie. 

nie linji kolejowej wpobiiżu Ching- 
How, niszcząc je całkowicie. Aeropla- 

  

ąpańskie podejmują obeenie lot 
POWEZY, zapuszezająe się aż do    

  

Japonja sprzeciwi się interwencji 
TOKJO, 10 X. (Pat). Agencja Reu- 

tera donosi, że rząd japoński sprzeci- 

wi się interwencji Ligi Narodów w 

sprawie zatargu  chińsko-japońskie- 

go, wychodzące z założenia, że kwestja 

mandżurska jest zbyt mało znana na 

terenie europejskim. 
Należy zauważyć, że w Japonii 

rząd i armja zgodne są, jeżeli chodzi 
© zasadę słuszności preiensyj japoń- 
skich. 

Panuje jednak między niemi roz 
bieżność zdań, jeśli chodzi o metody 
przeprowadzenia tych  postulałów. 
Rząd jest niezadowołony z powodu 
zbombardowania Ching-How. 

  

— REWELACYJNIE NISKIE CENYlI! 

  

WIADOMOSCI z KOWNA 
WOLDEMARAS OTRZYMAŁ ZEZWOLENIE 

NA WYJAZD ZAGRANICĘ. 

Prof. Weldemaras otrzymał zezwolenie 
na dwumiesięczny wyjazd zagranicę. 

ZARZĄDZENIE WALUTOWE. 

Według informacyj przyjezdnych, rząd 
litewski wydał zarządzenie zabraniające wy- 
wozu, oraz wysyłania waluty zagranicznej. 

  

Echa 9 peździernika w Kow- 
nie i Rydze. 

"KOWNO (tel. wł.). W dn. żałoby państw. z 
powodu zajęcia Wilna przez gen. Żeligowskie- 

go min. Zaunius wygłosił Związku 

Szaulisów odczyt na temat zagadnienia Wil- 

na na forum międzynarodowem. 

Przed rozpoczęciem odczytu 

nius oznajmił zebranym, 

w sali 

minister 

Za 

ski składa skargę do Ligi Narodów z powo- 
przez Polaków 

   że rząd litew- 

du r. 

  

komego zasirzelenia 

pogranicznika litewskiego Kibartasa. 

Po tem oświadczeniu minister Zaunius 

szczegółowo zobrazował przebieg historycz- 

ny sporu polsko-litewskiego. Przechodząc do 

wypadków ostatnich, p. Zaunius powiedział: 

Wyrok Trybunału Ha- 

dze będzie jeszcze rozpatrywany na posiedze 

Ligi Ostatecz- 

ne uchwały nie megą być przyjęte bez zgody 

Litwy. Nasza walka o Wilno — niezałeżnie 

od brzmienia wyroku — będzie tr 

dal. Oinja publiczna Litwy nie powinna myš 

leć, że nawet w razie dogodnego dla Polski 

Sprawiedliwości w 

niu styczniowem Narodów. 

  

na- 

  

wyroku 7 e on w słanie załe- 

  

ybunału, 

akt. Że 
Pow ze 

       galizować g g 

aźnie Śświad- 

spodziewając się nieprzychyl- 

nego wyroku w Iladze, przygotowuje 5ро- 

łeczeństwo litewskie do tych niepowodzeń, 

które spotkały Litwę na terenie międzyna- 

rodowym. 

przemówienie wy     
czy, iż rząd, 

* 

RYGA (tel. ,wł.). W związku z dn. 9 paźdz. 

„Pedeja Bridi* zamieszcza artykuł pod tyt. 

„Tragedja prastarej stolicy Litwy*. Po krót- 

kim historycznym wstępie przechodzi au- 

tor artykułu do wypadków z roku 1920. 

Traktat pokojowy, zawarty pomiędzy Rosją 

sowiecką a Litwą nie zadowolnił Polski — 

  

  

zaznacza autor. 

Według traktatu Wilno i 

przyznane zostały Litwie. Polacy, którzy 

podpisali 7 października traktat w Suwał- 

kach, następnego dnia naruszyli go i za- 

jęli Wilno, poczem ruszyli dalej w głąb te- 

rytorjum litewskiego w celu zagarnięcia go. 

Klęska ich wojska, rozbitego przez Litwi- 

nów(?1), uniemożliwiła ich 

planów. Litwini jednak w swych dążeniach 

opierają się nietylko na historji. 

W okupowanym przez Polaków kraju za- 

tego Grodno 

zrealizowanie 

mieszkuje około pół miljona (?) Litwinów, 

których Polacy szykanują, zamykają im szko 

ły i czynią wszelkie możliwe wstręty w ży 

ciu społecznem, starając się jednocześnie ich 

spolonizować, a że Polacy w swych dąże- 

niach polonizatorskich stosują najrozmaitsze 

metody, o tem przekonaliśmy się naocznie 

i dłatego zamknęliśmy ich szkoły i organi- 

zacje na Łotwie, które prowadziły — twier 

dzi „Pedeja Bridi* — wrogą politykę w sto- 

sunku do państwa łotewskiego. Dziś powin- 

niśmy — kończy dziennik — wszyscy zro- 

zumieć tragedję wileńską i wałkę Litwy w 

jej prawnych dążeniach i moralnie poprzeć 

ja w tej walce. 

Popierajcie przemysł krajowy 
ESSELTE TSS SY TS 

NADESŁANE. 

Światło Lindbergha idzie 
w zawody ze Słońcem. 

Z olbrzymiego miasta Chicago bije pod 

  

  

  

niebo łuna—znak nowego zwycięstwa, tech- 
niki. Są to promienie iatła Lindbergha, 
nazwane tak na cześć słynnego bohatera 
przestworzy, poświęcone są bowiem lotnikom 

h krajów. „ by, służyć im pomocą w 

odnajdywaniu drogi w ciemnościach nocy. 
Elmer A. Sperry ofiarował je miastu Ch 
go, „z hołd 3 wynalazczości na 

    

   

    Wa swoje promienie ze „Arado, 
cago, z 37 pięter liczącego gmachu Palmoli- 
ve. W) gmachu tym mieści się olbrzymie la- 
boratorjum wyrobu mydła. Tutaj to po dłu- 
goletnich naukowych badaniach i pracach 
wybitni chemicy wyprodukowali mydło, któ 
re w krótkim przeciągu czasu zdobyło świa 

tową sławę: Palmolive. Jemu to 
biet zawdzięcza — piękno swej ce 
kulturalnej kobiety jest troskiiwe piel 

ała kwestją niezmiernej wagi. A 
nianie w tym względzie mydła Palmo 

daje miarę, w jak niezrównany sposób myd- 
ło te nadaje się do pielęgnowania sókry. 

    

   

   

    

  
  

   



- memu korzyść mieć i ludziom 
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Uroczyste otwarcie roku akademickiego 1931/32. 
Niezwykle uroczyście a tradycjo- 

nalnie poprzedzone nabożeństwem u 
Św. Jana, odbyło się wczorajsze za- 
początkowanie nowego, 13-go od 
wskrzeszenia, a 353 od założenia, roku 
pracy i nauki we Wszechnicy naszej. 

Na fotelach zasiedli trzej nasi bi- 
skupi: Ich Eks. Jałbrzykowski, Mi- 
chalkiewicz j Bandurski, duchowieńst- 

wo innych wyznań, p. premjer Ргу- 
stor, p. marszałek Raczkiewicz, p. min. 
W. R. i O. P. Jędrzejewicz, w-min. 
Żongołowicz, p. wojewoda Beczkowicz 
gen. Żeligowski, b. min. Meysztowicz, 
prezes miasta p. Folejews p. kurator 
Szeiągowski. p. starosta Iszora. Senat 
akad. w togach i eały świat uniwers., 
prasa i literatura całe inteligenckie Wil 
no, które skwapliwie przychodzi co 
roku słuchać suchego napozór, ale 
pełnego treści i znaczenia sprawozda- 
nie z ubiegłego roku. 

       

    

  

Historję naszej Almae Mater przez 
€zas ostatniej kampanji naukowo-pe- 
dagogicznej odczytuje rektor Janusz- 
kiewicz, zacząwszy od wspomnienia 
o zmarłym min. Czerwińskim i jego 
dła oświaty polskiej zasługach. co о- 
becni na wezwanie rektora uczcili 
przez powstanie. Długo i drobiazgowo 
odczytuje rektor Januszkiewicz spra- 
wozdanie: zdobycze naukowe, powo- 
dzenia światowe, prace i wysiłki, trud 
profesorów i młodzieży akademickiej, 
jej zabawy, dochody i gospodarka, jej 
promocje i postępy, wszystko się w 
tych suchych cyfrach maluje. Rozwi- 
ja się jakby kanwa przyszłej organi- 
zacji państwowego całokształtu, przy- 
szłe bogaetwo nasze w umysłach i 
pracy ludzkiej zawartego. 

Niesposób powtórzyć, albo choć- 
by streścić całego materjału, który 
rektor Januszkiewicz odczytywał prze 
szło godzinę. Ale kiłka wiadomości, 
cyfr, należy podać do wiadomości o- 
gółu. Choćby to np., że Wskrzesiciel 
Uniwersytetu, Marszałek Piłsudski, 
nie zapomina o swem ulubionem dzie- 
le, 55.718 złotych przeszło już z Jego 
hojnych rąk do kasy U. S. B. i zo- 
stało użyte na jego potrzeby, przeważ- 
nie na stypendja, których wydano 66. 
Szczęśliwie też zakończono dawno za- 
bagnioną sprawę fundacji margrabi- 
ny Janiny Umiastowskiej i z Żemło- 
sławskiego funduszu czerpać będą mo- 
gli absołwenci Wydz. Roln., którzy 
właśnie w tym sezonie kończą swój 
4-ty rok studjów. Naogół Rektor 
stwierdził z zadowoleniem zwiększo- 
ną pilność i postęp w naukach, roz- 
wój normalny i dodatnie rezultaty 
pracy. Najlepszym dowodem dobrej 
organizacji i poczucia społecznego jest 
fakl, iż bez subwencji został ukoń- 
czony ze składek studenckich Dom 
Akademicki na Górze Boufałłowej i 
za miesiąc zostaną oddane do użytku 
akademików 104 pokoje, sale gimna- 
styczne, czytelnia i t. p. A kosztowało 
to 738 tys. zł. prawie zupełnie spłaco- 
nych. 

Studentów przybyło 200 od zesz- 
łego roku i jest obecnie w Wileńskiej 
Uczelni 3618 słuchaczy į stuchaczek, 
z czego najwięcej na Wydziale Praw- 
niczym (1126). Proc. katolików wyno- 
si 60. Polaków 63, narodowości ży- 
dowskiej jest 30 roc., z Łotwy i Litwy 
Kowieńskiej po kilkudziesięcu mamy 
tu słuchaczy. W roku ubiegłym wyda- 
no 334 dyplomy naukowe i 37 dokto- 
ratów honorowych, przeważnie zna- 
nym uczonym zagranicznym. Wyje- 
chali z Wilna cenieni . profesorowie 
Pigoń Stanisław, prof. Modelski i prof. 

  

- Wilamowski, przybyli nowi. Utworzo- 
no nowe lektoraty hebrajskiego i wło- 
skiego jęz., czytelnictwo w Bibljotece 
Uniwersyteckiej wzrosło, Bibljoteka 
otrzymała 4040 nowych dzieł. I tak, 
w każdej dziedzinie życia Wszechnicy 
zaznaczało sprawozdanie postęp i 
promieniowanie wysiłków  profeso- 
rów, czy to w 10 klinikach uniwer- 
syteckich, będących wzorowemi lecz- 
nicami dla najszerszych warstw lud- 
ności, czy to w pracach naukowych 

  

w kraju i na kongresach, czy to w ar- 
tykułach i odczytach. 

Sprawozdanie swoje J. M. zakoń- 
czył następującemi słowami: 

Wysoce zaszczycony zaufaniem Kolegów 
po raz drugi przyjąłem i Ich ręki insygnia i 
ciężką purpurę rektorską, bo się na ich ży- 
czliwej pomocy w roku pierwszym nie za- 
wiodłem i jeżeli iętniło normalnie to całe 
skomplikowane życie Uniwersytetu, to Im 
dziękować za io powinienem, a przedew- 
szystkiem członkom Senatu Akademickiego, 
którzy mnie wspierali zawsze swą życzliwą 
radą i pomocą, 

O tę radę i pomoce na rok bieżący rów- 
nież serdecznie proszę i na nią rozliczam, 
a mamy przed sobą odpowiedzialne zadania 
pracy naukowej i pedagegicznej i ogólnego 
daiszego rezwoju Uczelni w ciężkich warun 
kach materjalnych, z jakiemi się zmaga 
Państwo. 

Naszemu Państwu pragnęlibyśmy być 
jak najmniejszym ciężarem, ałe zarazem 
pragnęlibyśmy być tego Państwa godną i 
dostejną Instytueją. 

Zjednoczmy się we wspólnej pracy, do 
której wzywam również personel naukowy 
pomocniczy, a przedewszystkiem młodzież 
akademieką. 

Do Was się zwracam, Młodzieży Kocha- 
na! Musicie się stawić do tego apelu. Nie 
marnujcie sił i środków. Wzywam Was do 
wytężonej i spokojnej pracy w imię oho- 
wiązku, jaki macie względem samych sie- 
bie; rodziców i uczelni, a przedewszystkiem 
Państwa. 

Baczmy, abyś li godni pamięci Wiel- 
kiego Króla, założyciela tej Wszechnicy i 
abyśmy nie zawiedli zaufania tego, który, 
wiedziony gorącą miłością, tę Wszechnicę 
jeszcze przy huku armat otworzył i Was-do 
niej jako najpiękniejszą nadzieję Państwa 
wprowadził. 

Wskrzesicielowi Wszechnicy Wileńskiej, 
Marszałkowi Józetowi Piłsudskiemu składam 
w dniu otwarcia roku akademickiego wyra- 
zy hołdu i wdzięczn: Ы 

Z gorącem pragnieniem dalszego rozwo- 
ju drogiej nam Uczelni otwieram rok aka- 
demieki 1931/32, 13-ty od chwili wskrzesze- 
nia Uniwersytetu, a 353 od daty jego zało- 
żenia. Oby był szczęśliwy! 

Quod felix, faustum, fortunatumque sit! 
Po skończonem sprawozdaniu nie- 

zmordowany rektor Januszkiewicz wy- 
głosił zajmujący odczyt p. t. Zagadnie- 
nie konstytucji ustroju ludzkiego. 

W przerwach chór akademicki 
wykonał okolicznościowe pieśni. 

R. 
ZARAREGRZNWRC A FRARSZEE IRAK 

Zmiana warunków egzami- 
nów dyplomowych na me- 

dycynie. 
Jak się dowiadujemy, z końcem 

r.b. wygasają dotychczasowe przepisy 
o egzaminach końcowych (dyplomo- 
wych) dla absolwentów wydziałów 
lekarskich na wyższych uczelniach. 
Ostatnie egzaminy według dotyczcza- 
sowych przepisów odbędą się jeszcze 
w październiku b. r. Od dn. 1 stycz- 
nia 1982 r. obowiązywać już będą no- 
we przepisy, w myśl których dla uzy- 
skania dyplomu doktora wszechnauk 
lekarskich wymagana będzie specjalna 
praca naukowa. 

    

   

        

Ministerjalna inspekcja litew- 
skiego pasa granicznego. 
W ostatnich dniach specjalna komisja 

Ministerjalna z ramienia litewskiego mini- 
sterstwa wojny i spraw wewnętrznych do- 
konała szczegółowej lustracji odcinków. gra 
nicznych: Troki. Orany, Olkieniki, Łygmiany 
Kołtyniany i pasa granicznego z pow. świę- 
ciańskim. Komisja interesowała się specjal- 
nie sprawami wojskowemi i bezpieczeństwa. 
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MŁOCARNIE WICHTERLEGO czysz- 

czące i inne, 
MŁOCARNIE KIERATOWE zwyczaj- 

ne i szerokomłotne, 
SIECZKARNIE ręczne i maneżowe, 
MOTORY na naftę i ropę, 
KIERATY różnych wielkości 7107 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 

DOGODNE WARUNKI KUPNA.   

КОН Тв ж РЕ оКТ 

Przyjazd do Wilna prezesa Rady 
Ministrów Prystora i przedstawicieli 

W dniu 10 b, m. rano przybyli do 
Wilna premjer rządu pułk. A. Pry- 
stor, z małżonką minister WR i OP Ję- 
drzejewicz, wicemin. ks. Żongołłowicz, 
wiceminister skarbu Zawadzki, mar- 
Szałek Senatu Wł. Raczkiewicz, oraz 
wojewoda Beczkowicz który powrócił 
z Krynicy. Przybyłych na dwor- 
cu witali przedstawiciele władz pań- 

Rządu. 
stwowych na czele z wicewojewodą 
Jankowskim, samorząd reprezentował 

prezydent miasta mec. Folejewski, 
profesorowie U. S. B. na czele z JM. 
rektorem prof. Januszkiewiczem o 
grono miodzieży szkolnej i uniwersy- 
teckiej na czełe z kuratorem szkolnym 
p. Szelągowskim. 

  

     

  

Pan Premjer Prystor wraz z ministrami w Bazylice : 
przy grobach krėlewskich. 

P. prezes Rady Ministrów Prystor 
zapowiedział przybycie swe do Bazy- 
liki na godz. 18-tą. 

Jak wiadomo p. Premjer przewod- 
niczy powołanej przez Radę Ministrów 
specjalnej komisji rządowej opieki 
nad nowoodkrytemi grobami królew- 
skiemi, a w skład tej komisji wchodzą 
p. minister skarbu Jan Piłsudski, p. 
minister W. R. i O. P. Jędrzejewicz 
i wiceminister ks. Żongołłowicz, 

W oczekiwaniu przybycia szefa 
Rządu ustawiła się opodal bocznego 
wejścia do Bazyliki kompanja hono- 
rowa 1 p. p. Leg. ze sztandarem i or- 
kiestrą. 

P. Premjer przybył punktualnie o 
godz. 18 ; przed udaniem się do Bazy- 
liki przeszedł przed frontem kompanji 
honorowej, której orkiestra odegrała 
hymn państwowy. 

Wraz z p. Premjerem przybyli 
marszałek Senatu Wł. Raczkiewicz, 
minister W. R. i O. P. Jędrzejewiez, 
wojewoda Beczkowicz, wiceminister 
ks. Żongołłowicz, wiceminister skarbu 
Zawadzki (reprezentujący p. ministra 
skarbu), generał Żeligowski, ks. bisk. 
Bandurski, generalny konserwator Re- 
mer, wicewojewoda Jankowski i inni. 

U wejścia do Bazyliki powitali p. 
Premjera Prystora i członków rządu 

członkowie Komitetu ratowania Bazy- 
liki z ks. biskupem Michalkiewiczem 
na czele, konserwator okręgowy wi- 
leński dr. Lorentz, kierownik robót 
konserwacyjnych prof. Kłos i inni. 

W Bazylice, gdzie zebrani byli 
szefowie władz państwowych,  cywil- 
nych, wojskowych i samorządowych 
powitał p. Premjera u wejścia do kry- 
pty królewskiej metropolita ks. arcy- 
biskup Jałbrzykowski składając ser- 
deczne opdziękowanie rządowi za do- 
tychczasową akcję. 

W odpowiedzi p. prezes Rady mi- 
nistrów Prystor potwierdził stanowi- - 
sko Rządu co do objęcia opieki nad 
grobami królewskiemi w Wilnie oraz 
dodał, że bezpośrednią opiekę sprawo- 
wać będzie jako reprezentant Rządu 
Wojewoda wileński w kontakcie z ko 
mitetem ratowania Bazyliki i władza- 
mi košcielnemi. 

Następnie p. Premjer, p. minister 
oświaty i wiceministrowie zeszli do 
krypty królewskiej, gdzie o odkry- 
ciach informował ich konserwator dr. 
Lorentz. 

Zkolej p. Premjer i p. minister Ję- 
drzejewicz zwiedzili roboty w kapli- 
cy św. Kazimierza i w nawie głównej 
zapoznając się ze stanem Bazyliki i z 
przebiegiem prac konserwacyjnych. 

„Odjazd p. Premjera i marszałka Senatu Raczkiewicza. 
P. Prezes Rady Ministrów Prystor 

odjechał o godz. 23.15 zpowrotem do 
Warszawy. 

P. minister W. R. i O. P. Jędrze- 

jewicz zabawi w Wilnie dni kilka. 
Marszałek Senatu Raczkiewicz od- 

jechał dziś wieczorem do Warszawy. 

——————— 

Minister Jędrzejewicz bada stan szkolnictwa wileńskiego. 
Bawiący w Wilnie minister W R 

i OP. p. Jędrzejewicz w dniu wczoraj 
szym w towarzystwie miejscowych 
władz szkolnych zwiedził kilka szkół 

wileńskich zapoznając się z metodą 
nauczania. Równocześnie minister od- 
był dłuższą konferencję w sprawie 
szkolnictwa z kuratorem szkolnym. 

Skazanie Polaków w Łotwie na więzienie 
za śpiewy polskie w kościele. 

DYNEBURG, 10 X. (Pat). W pro- 
wadzonym w Grzywie procesie Poła- 
ków, oskarżonych za Śpiewy polskie 
w kościele w Elerni, zapadł wyrok, 

Wielkie manewry 
WIEDEŃ, 10 X. (Pat). „N. W. Tagblatt* 

donosi z Moskwy: Manewry jesienne czer- 
wonej armji odbywały się w tym roku w 
szezególnie wielkich rozmiarach. Kierował 
niemi osobiście Woroszyłow. Wielką rolę w 
manewrach odegrała flota powietrzna i no- 
we rodzaje broni technicznej. Wypróbowano 
nowe tanki, sporządzone w Rosji sowieckiej, 

Po raz pierwszy widziano krążownikij 
powietrzne, samoloty z małemi armatkami. 

skazujący 4 oskarżonych na 3 miesią 
'ce aresztu, 10 na 2 miesiące, zaś” je- 

den został uniewinniony. 

armii czerwonej. 
Ciężka artylerja strzelała specjalnego rodza- 
ju amunicją, wskutek czego musiano całe 
wsie ewakuować. 

Na terenie manewrów wielkie miasta zo- 
stały otoczone mgłą sztuczną dla ochrony 
ich przed atakami, floty powietrznej. 

W. manewrach brały również udział 
dzieci od lat 12. Używano ich do służby po- 
moeniezej przy oddziałach karabinów maszy 
nowych. 

W Gdyni po strasznej katastrofie. 
GDYNIA, 10 X. (Pat). Jak stwierdzono 

dotychczas, ofiarami katastrofy jest 13 zabi- 
tych i 7 rannych. Pogrzeb, zabitych odbę- 
dzie się w poniedziałek. Całe miasto okryte 
jest żałobą. Wszędzie panuje przygnębienie. 
W restauracjach i kawiarniach pustki. Jedy- 
nym tematem rozmów mieszkańców miasta 
Gdyni jest katastrofa, której groza coraz bar 
dziej się uwydatnia. 

- Dalsze prace nad odkopywaniem zabitych 
ze strony podwórza wstrzymano ze względu 
na niebezpieczeństwo zawalenia się dachu i 

naruszonych przez wybuch ścian. 
Przylegająca do miejsca katastrofy część 

gmachu naruszona wybuchem ulegnie roz- 
biórce. Straty materjalne obliczają na 700 
tysięcy zł. W, związku z katastrofą eksplozji 
komisarz rządu miasta Gdyni wydał zarzą- 
dzenie zamknięcia wszelkich instalacyj ga- 
zowych w eałem mieście, przedmuchania rur 
gazewych i wypuszczenia z nich gazu. Jed- 
nocześnie wydał zarządzenie, zabraniające 
urządzania nowej instalacji gazowej aż do 
odwolania. 
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potęga Państwa! 
+ Щ 

LEON WOŁŁEJKO. 

Pogaduszki mejszagolskie. 
SWAT 

(humoreska 

W dubińskiej parafji nad samo je- 
zioro, — w chatuszce, co komin mia- 
ła z puszki od konfetów przystrojony, 
—żył Maciej Kierul, — dziaduk fa- 
cetny į na cała okolica sławny. Lubił 
on różne zakręcenia w swojej głowie 
stroić i nadto mądre medytacji roz- 
prowadzać, — ale, że szmat wieku 
przeżył i sam był jak palec, nijakiej 
roboty nie połurał*) i tyko, "węda 
wziewszy, całymi dniami na jezierze 
rybka łapał. 

  

   
  

Pieknego południa, siedząc na du- 
szehubce **) i patrząc na pławki, co 
hojdali sie po wodzie, taka postanow- 
lenia wzioł — co: jego żyćcia nijakie- 
go tołku nie ma i co trze-będzi jakiści 
interes tak wymedytować, coby i sa- 

poży- 

  

teczność dać. 

Ale dzień szed za dniem — a stary 
Maciej nijakiego sposobu naleźć nie 
mog. Nocyma nie spał, schud, zczer- 
  

*) nie lubił, nie rozumiał, 

***) czółno z jednej beli wyciosane. 

„tutejsza“'). 

niał, — ale na sprawiedliwa droga nie 
potrafił... 

Aż przydarzył sie taki trafunek, co 
chiba sam Pan Bóg miłosierny swoja 
światłość do głowy jemu wpuścił... 

W święty dzień, w Dubinkach, zo- 
stawszy sia na nieszporach, patrzał 
Maciej — jak ludzi szlub bioro... 

Widział podmłodziencow w kram- 
nych marynarkach, widział i mło- 
dych, co tak szedli do szlubu jak do 
mirowego ***) na sąd idzi sie, widział 
swacia, co chustko czyrwono głowa 
miała obmotawszy, — ale zdurniał 
naczysto obaczywszy — swata! 

Nu, bo jakżesz? 

Ogromniasty dziad w samodziało- 
wej kapocie, — szed przez kościoł, 
głowa do góry zadarszy, jak pułkow- 
nik ci graf jaki; a wąsy pomado na- 
szmarowane, styrczeli až pod same о- 
czy i szmat fanaberji jemu przyda- 
wali. _ Buty, jak słonca bliszczeli od 
szuwaksu a czyrwony pas i kramna 
koszula, biała jak mlika i z miedzia- 

    

***) sedzia pokoju. 

nym guzikiem na kownierzu, — zro: 
bili taki widok, co biedny Maciej ty- 

ko oczy zamrużył i przytomność za- 
wszystkim stracił... 

Nie poczuł, co czapka jemu na- 
czysto zmiętosili a kijaszek, co do pod- 
pierania był wziowszy — niewiadomo 
gdzie podział sie... 

Powracając do chaty, zechciał Ma- 
ciej takim swatem być... 

I żeb czasu nie mitrężyć, — wsu: 
noł sie do karczmy, co przy drodze 
stała, na porada. Wcisnewszy głowa 
do dziury od celbanka, cały sekret 
jednym duchim Szmujle  rozowie- 
dział i rady praktycznej prosił... 

A stary Szmujła poczoł broda 
skrobać i taka odowiedź dał: 

„Ty, Maciej, prawda mówisz, có 
człowiek nietyko musi swego brzucha 
patrzyć ale i drugim pożyteczność dać! 
Ciebie znajo, ciebie lubio — będzi 
z ciebie dobry swat! I hunoru będzi 
szmat i sława nie aby jaka. Nie mar. 
koć sie — i czekaj! Już ja tak zrobia, 
coby ty był swat! 

Nie spodziewał sie Maciej takiej * 
nowiny i odwiławszy sie pieknie i po- 
dziekowawszy, — až podskakując z 
radošci, — wylecial z karczmy na dro- 
ga... Chciał nawet cości zaśpiewać, ale 
że do muzyki nijakiego przysposobie- 
nia nie miał, — kużda nuta była fal- 
szywa i do śpiewania nawet nie po- 
dobna. 

Kapeczka poczekawszy, do Szmuj- 
łowej karczmy zajechała sąsiadka... 

Domicela Pokieturowa z Powoszo- 
ki... Zechciała baba kwasu pić i, zna- 
kiem tego, siedząc na ławie z butelko 
w ręku, poczeła opowiadać, co córka 
już dorodna ma i zamąż wydać-by 
jo chciała, — tyko co: chłopcy teraz 
—sama paszkudztwa j biez swata ni- 
jakiego ruchu nie moży być! 

Późniejszo poro — na wdowien- 
stwa swoja haniebnie żaliła sie ij tak 
okuratnie cały interes wymelidowała, 
co Szmujła obe wszystkim wiedział, 
jakby u jej w chacie był... A przypom. 
niawszy Macieja, poczoł oczami po 
stalowani wodzić i broda gładzić, i 
taka mowa rozprowadził: 

„Mam ja takiego swata, co przy- 
jacielem będzi i chłopca fajnego na- 
raji! I do kościoła zawiezi. Jeszcze i 
gościnca kupi! Jak chcesz, to w nie- 
dziela naczekuj. Przyjdzi!...* 

A Domicela uszom nie wierzy. 
Smieji sie tyko i dziękuji... Późniejszo 
poro za ręcy chwyciła i prawi: 

„A jej, Szmujła, przyszlij! Już ja 
tobie ci Inu, ci puchu cała torba dam 
—tyko ty mnie, biednej wdowie po- 
moż!!! 

A Szmujła głowo na zgoda kiwnoł 
i odwróciwszy się do ściany, poczoł 
krejdo różne znaki pisać... 

Obaczywszy co kwasu już w bu- 
telce niema, — Domicela, odwitaw- 

Vili Tydzień L. 0. P. P. 
Zarząd Komitetu Wojewódzkiego 

Wileńskiego L. O. P. P. przystępuje 
do przeprowadzenia na terenie m. 
Wilna VIII. Tygodnia L. O. P. P. 
Protektorat tej dorocznej imprezy ła- 
skawie przyjęli: Pan Marszałek Sena- 
tu Władysław Raczkiewicz, wojewoda 
wileński p. Zygmunt Beczkowicz. Je- 
go Ekscelencja Arcybiskup Metropo- 
lita Wileński Romuald Jałbrzykowski, 
prezydent m. Wilna Józef Folejewski 
i dowódca III. Okr. Korp. p. generał 
Litwinowicz. 

Celem Tygodnia jest zebranie nie- 
zbędnych do przeprowadzenia  dal- 
szych programowych prac Ligi fun- 
duszy w szezególności prac związa- 
nych z organizacją obrony przeciw- 
gazowej i przeciwlotniczej. Cele te są 
tak żywotne i doniosłe, że nie wąt- 
pimy, że pomimo ciężkiego kryzysu 
ekonomicznego akcja L. O. P. Pu 
znajdze žywy oddžwiek w najszer- 
szych warstwach społeczeństwa wileń- 
skiego, które jak corocznie wydatnie 
poprze nasze zamierzenia. 

Wszystkie imprezy dochodowe są 
tak pomyślane, żeby przy jak naj- 
mniejszych kosztach organizacyjnych 
mogły dać jak największy zysk za- 
pewniając równocześnie możność jak 
najściślejszej kontroli. Dzięki temu 
wszyscy ofiarodawcy będą mieli zu- 
pełną gwarancję, że grosz ofiarowany 
na L. O. P. P. faktycznie pójdzie na 
cele związane z ogólną akcją naszej 
instytucji. Wśród wszystkich przygo- 
towywan. imprez najszerzej stosowa- 
ne będą listy ofiar, które rozesłane 
zostaną do wszystkich właścicieli do- 
mów z uprzejmą prośbą o zbieranie 
ofiar wśród lokatorów, pozatem roz- 
powszechniane będą mareczki L. O 
P. P. i nalepkį okienne, — w jednyin 
też z dni Tygodnia na boisku 6 P.p. 
Leg. odbędzie się wielkie widowisko 
batalistyczne p. n „Cud nad Wisłą”, 
Nie wątpimy też, widowisko to 
wzbudzi wielkie zainteresowanie i 
ściągnie tłumy widzów. W czasie wi- 
dowiska odbędzie się zbiórka do pu- 
szek na rzecz L. O. P. P. 
TASTE OT TSS TT SANIUOIAS 

SPORT 
RAID MOTOCYKLOWY. 

pieczeństwa na trasie raidu. 
Klub Motockływy Wileńskiego  Towa- 

rzystwa Cyklistów i Motocyklistów urządza 
w dniu 11 października raid na terenie Wil. 
no-Lida-Wilno przez Raduń. 

Start i meta w Wilnie na placu Kate- 
dralnym. Start z Wilna o godz. 5 m. 30, 
przypuszczalny powrót o godz. 15. 

Władze wydały odpowiednie zarządze- 
nia organom policji państwowej i drogowym, 
mające na celu zapewnienie porządku i bez 
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Z Białorusi Sowieckiej. 
Koionizacja komunistyczna 

pogranicza. 
W połowie czerwca r. b. na pograniczu 

połsko-sowieckiem bawiła specjalna „komisja 
z ramienia Centralnego Komitetu Wykonaw- 
czego Z. S. R. R., której zadaniem było szcze 
gółowe zbadanie prawowierności elementu 
rolniczego zamieszkałego na pograniczu pol- 
skiem. W wyniku miesięcznych badań, ko- 
misja sporządziła chszerny raport rządowi 
sowieckiemu. W raporcie między innemi 
wskazano, iż mieszkańcy pogranicza ро!- 
skiego są przeważnie pochodzenia „mie: 

w przewa Reej ilości narodowości 
biaiorukiej i polskiej, eraz hb. szlachty za- 
gonowej, którzy mimo najusilniejszej agitacji 
komunistycznej, nigdy nie dadzą się pozys- 
kać dla idei i inieresów państwowych Z. S. 
R. Ri. tem bardziej nie będą komunistami. 
Również mieszaną ludność białoruska, któ- 
rej zaszezepianc nienawiść do polskiej szlach 
ty, przypominając jej „pańszczyznę polską“ 
nie daje się w zupełności pozyskać dla idei 
komunistycznej i wpływy nacjonalizmu pol- 
skiego, a zwłaszcza duchowieństwa katolickie 
go odciągają fysiączne masy ludu białoru- 
kiego, który w ciągu wieków zżył się z Po- 
łakami. Lud białoruski bardziej nienawi- 
dzi „iścinno ruskich* i Żydów niż Polaków. 
Drobnej ilości ludności litew: jej, nie nale- 
ży brać w rachubę. Ludność ta i tak w szyb- 
kim czasie ulegnie asymilacji. 

Wobec powyžszego komisja zapropono- 
wała: rządowi sowieckiemu założenie na po- 
graniczu t. zw. punktów oporu komunistycz- 
nego z ludności czysto rosyjskiej rekrutowa- 
nej z В. wojskowych i osadników. Myśl tę 
zaakceptował Komitet wykonawczy i uzy- 
skała ona całkowitą aprohatę Stalina. 

Do dzieła przystąpiono nadzwyczaj szyb- 
ko, gdyż w ostatnich tygodniach w pograniez 
nych miejscowościach poczęto osiedlać rol- 
ników — osadników b. wojskowych z Rosji 
centralnej. Według uzyskanych wiadomości 
z najbardziej wiarogodnego źródła na t. zw. 
punkta oporu komunistycznego wyzna- 
<zono następujące podokręgi:  Wołyniee- 
Wietryno, Antonowicze— (punkt kolejowy i 
strategiczny),  Uczanzy-Bieholin, Łohojsk, 
Zasław, — Kejdanów (punkt oporu kolejowe 
go). Wsie osiedłeńcze podzielono na osady 
numerowane ze specjalną rejestracją woj- 
skową, na wypadek wojny. Podczas mobili- 
zacji mieszkańcy tych osad odrazu mogą 

    

    

    

   

    
   

   

być wcieleni do szeregów i rzuceni na linje 
bejowe. 

Dotychczas osiedlono na roli około 
10.000 osadników, którzy będą według opinji 
władz sowieckich „awangardą czrwonych ko- 
munarów znajdujących się pod bokiem bur- 
żuazyjnej zaborczej Polskiś, 

Dwa wyroki śmierci. 
Z Mińska doneszą, iż we czwartek wie- 

czorem został wykonany wyrok śmierci 
przez rostrzelanie na dwóch t. zw: kułakach 
sabotażystach. Straceni zostali Michał Fe- 
reńczuk i Andrzej Oleksiuk, którzy w m. 
sierpniu r. b. podpalili kołhoz „Komunar* 
w okręgu Borysowskim oraz zastrzelili ko- 
respondenta sowieckiego Minichina, 

Dla unikniącia nieszczęśliwych wypad- 
ków konieczne jest ścisłe przestrzeganie 
podczas raidu przepisów ruchu kołowego i: 
pieszego, przedewszystkiem nie chodzenie i 
niestawanie na jezdniach, oraz podporządko- 
wanie się wskazówkom władz policyjnych i 
drogowych. 

  

Ohydny mord w Bohołówce. 
Zbrodniarze ponieśli zasłużoną karę. 

Wczesnym rankiem dnia 9 czerwca b. r. 
w stodole folwarku Bohołówka, gm. rudzis- 
kiej znaleziono martwego już mieszkańca tej 
miejscowości Bronisława Szwengrubena. 

Uwiadomiona o wypadku policja, ustali- 
ła przy pomocy oględzin lekarskich, iż Szwen 
gruben padł ofiarą mordu. Świadczyły o tem 
rany postrzałowe zadane z tyłu. 

Wobec tego, że na miejscu zbrodni zna- 
leziono wystrzeloną kulę karabinową, poli 
aresztowała mieszkańca pobliskiej wsi Szkla- 
ry Kozimierza Koniuszewskiego, który był w 
posiadaniu karabinu. 

Dalsze dochodzenie ujawniło, że Koniu- 
szewski w swoim czasie umówił się ze swym 
sąsiadem Wincentym Szczygłem co do za 
mordowania Bronisława Szwengrubena ce- 
lem późniejszego dokonania rabunku. 

Do udziału w planowanej zbrodni przy- 
łączył się też niejaki Adam Kołpak z kolonji 
Ołany, który, poźniej odegrał w ohydnej tej 
sprawie wybitną rolę. 

W ostatniej chwili Szczygieł odmówił bez- 
pośredniego udziału w zbrodni, natomiast 
zgodził się świadczyć, że Koniuszewski kry- 
tycznej nocy spał u niego, za co miał otrzy- 
mać 200 zł. 

Wobec tego do Bohołówki udali się Ko- 
niuszewski i Kołpak, Ten ostatni wywołał 
Szwengrubena z mieszkania i pod  jakims 
pretekstem zwabił go do stodoły. 

Kiedy, nie przeczuwający podstępu, Szwen 
gruben znalazł się wewnątrz stodoły, Kołpak 
raptownie cofnął się i wystrzelił z przyszy- 
kowanego zawczasu karabinu, poczem wy- 
biegł i ukrył się w zaroślach. 

W tym momencie wbiegł do stodoły Ko- 

   

szy sie pieknie, 
wskoczyła do kałamaszki i 
chała... 
pó 

wyszła z karczmy, 
poje- 

į 

Kuždy zgadni, co Maciej miał me- 
lidunek — ob całym interesie — pręd- 
ki i okuratny. 

Nasamprzód o mało co nie sfikso- 
wał z radości, ale, późniejszo poro, 
nocyma nie brał jego sen, nawet do 
jedzeni stracił ochota i byłby moży 
umar, żeb okuratnie nie przyszedszy 
niedziela... 

Tego dnia na ranku, Maciej sko- 
czywszy z łóżki, poleciał do sąsiadow 
lusterki szukać... Przyniosszy do cha- 
ty i postawiwszy na okna, poczoł na- 
sampierw wąsy zajęczym skromem 
szmarować, coby do Dubinskiego swa- 
ta podobnym być. Późniejszo poro 0- 

dział czysta samodziałka, podpasał sie 
dziaszko, wzioł czapka i poszed... swa- 
towski interes robić! 

  

Domicela Pakieturowa, wyprawiw- 
szy córka do kościoła siedziała na zy- 
delku rzed chato... Różne, musi, pomy- 
szleni kręcili sie jej po głowie, bo i śmia 
ła sie do siebie i ręcomi kapeczka ma- 
chała... į tak byla zamedytowawszy się, 
co nie poczula jak Maciej na dziedzin- 
czyk wszed i, czapka zdjowszy, pod 
ganeczkim stoi... 

Zadziwiła Domicela haniebnie, co 
to jej znajomy, stary Maciej do jej 
pizyszed, ale dowiedziawszy sie w 

niuszewski i oddał drugi strzał, przyložyw- 
szy lufę karabinu do pleców Szwengrubena. 

Po pewnym czasie, kiedy obaj zbrodnia- 
rze, ukryci w krzakach, przekonali się, 1Z 
strzały nie zwróciły niczyjej uwagi, poszli do 
stodoły i tu Koniuszewski wyjął z kieszeni 
zabitego portmonetkę z pieniędzmi, z któ- 
rych Kołpakowi dał 45 zł. Z 

Stosownie do planu bandyci mieli zko!ei 
zamordować i obrabować siostrę Szwengru- 
bena, Marję i służącą; do wkonania jednak 
tego zbrakło zbrodniarzom odwagi, a wobec 
tego udali się do domów, a karabiny wrzuci- 
li do jeziora. 

W związku z tą sprawą zaaresztowany 
został również Szczygieł, który nie przyznał 
się do winy, twierdząc, że namowom Koniu- 
szewskiego *nie uległ. Potwierdził jednak, > 
karabin którym posługiwał ię Koniuszewski 
przechowywał u siebie, 

Wszyscy trzej zamieszani w zbrodnię sta- 
nęli wczoraj przed Ili-m wydziałem karnym 
sądu okręgowego w składzie pp. sędziów: 
O. Okulicza, St. Miłaszewicza i Cz. Sienkie- 
wicza, 

Oskarżyciel publiczny, wice prokurator p. 
Giedrojć domaga się jak najsurowszej kary 
dla oskarżonych. Ё 

Sąd Koniuszewskiego i Kołpaka uznał za 
winnych dokonania mordu z chęci zysku 
(art. 51, 455 p. 12 KK.) i skazał pierwszego 

z nich na bezterminowe a drugiego na 8-ole- 
tnie ciężkie więzienie. 

Za nieuwiadomienie władzy o planowanej 
zbrodni (art. 162 kk.) sąd skazał Adama Szczy 
gła na 1 rok domu poprawczego. 

   

Ka-er. 

czym interes, do chaty jego poprosiła 
— i tam poczeła sie gawęda oku- 
ratna... ч 

Wiadomo jak u wieskich ludzi: 
zdaleka ; nawkoło, Pakieturowa po- 
czeła ropzytywać sie: a kiedy?, a jak?, 
a gdzie?... 

Gadał stary Maciej i tłumaczył jak 
umiał — a Domicela swoja gębulka 
coraz bliżej do wąsów przysuwa... aż 
nareście, jak chwyci jego za szyja... 

Do pieršei przycisneła i dawaj 
całować! 

U Macieja oczy tyko mlikiem za- 
szli, (nogi jemu naczysto podcieło) i, 
jak siedział, tak zjechał z ławy na zie- 
mia... 

A Domicela eałuji jego i gada: 
„Ty, j człowiek dobry i chrakter 

twoj okuratny. Dość tobie ryba wę- 
dzić i w chatuszce, jak pustelnik żyć 
Do mnie na dom chodź. Bądź ty mo- 
im dziadukiem i przyjacielem. 

A Maciej siedział na ziemi i pła- 
kał... 

    

Za dwa tygodni — sam proboszcz 
Dubinski dawał szlub Macieju i Do- 
miceli. 

I choć „pan młody* nigdy już w 
życiu swatem nie był, — żyli oni dłu- 
go i szczęsliwie. A na pamiątka tego 
trafunku i dziś stoi w Kierulach nad 
jeziorem — stara i  zdefechtowana 
Maciejowa chatuszka.



| Wileūskiego“ z braku miej 
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Nr. 235 (2177) КОВЕ R WĘI LE N.S K I 

WIEŚCIIOBRAZKIZ KRAJU. 
Wielki wysiłek magistratu m. Oszmiany 

„Kurjera 
ca zaled- 

wie wzmiankowaliśmy dwukrotnie. 
iż najchlubniejszym owocem  wysił- 
ków miasta Oszmiany jest hydroelek- 
trownia i gmach 7mioklasowej szkoły 
powszechnej. które nadają miastu na- 
wskroś europejspki charakter. 

W wczorajszym numerze 

  

   

  

Hydroelektrownia w Oszmianie. 

Hydroelektrownia. 

Mamy przed sobą obszerne spra- 
wozdanie Magistratu, nadesłane nam 
łaskawie przez p. burmistrza Zubiela, 
na podstawie którego dajemy treści- 
wy zarys tej czołowej w Oszmianie 
placówki miejskiej. 

Otóż po opuszczeniu Oszmiańsz- 
czyzny w r. 1918 przez okupantów 
Niemców. siłą rzeczy przestała pro- 
sperować wyposażona przez nich elek- 
trownia w Łoszy, która oświetlała te- 
atr wojny w promieniu kiłkadziesięciu 
kilometrów . no i oczywiście m. Osz- 
mianę. 

Elektrownia ta mimo zdewastowa- 
nia jej dysponowała lokomobilą o mo- 
cy 24 KM.. która to — następnie sta- 
ła się zaczątkiem nowej stacji elek- 
trycznej w Oszmianie. 

„Przy pomocy trzech t. zw. fiderów 
elektrownia zasila sieć przewodów, 
przeważnie żelaznych i tylko w nie- 
znacznej części aluminjowych. 

Prąd stały miał napięcie zaledwie 
220 volt. Oświetlonych było narazie 
zaledwie 9 i pół klm. ulic. 

Elektrownia ta była początkowo 

pod zarządem władz administracyj- 
nych Z. €. Ziem Wsch. w końcu zaś 

1920 r. przejął ją departament prze- 
mysłu i handlu T. K. Rz. Litwy Środ- 
kowej, który dopiero w 1922 r. wy- 
dzierżawił ją na 3 lata magistratowi 
miasta Oszmiany, lecz już w grudniu 
1922 r. naskutek przeprowadzonych 
starań Magistrat nabył ją na własność 
za sumę 6,984,650 mk. pol. W lipcu 
1923 r. elektrownia -wydzierżawiona 
została przedsiębiorcy. Praca jej trwa- 
ła tylko do g. 1-ej w nocy — i to przy 
«całkowitem obciążeniu prądnicy (220 
volt i 75 amp.) mając 325 abonentów, 
wykorzystujących ogółem 6.400 
świec. 

Rzecz jasna, że w takim stanie e- 
lektrownia nie mogła być wykorzy- 
staną przez szerszy ogół obywateli— 
i Magistrat musiał myśleć nad jej roz- 
budową. I otóż w r. 1926 — zdecy- 
dowano wykorzystać miejsce spalone- 
80 podczas wojny młynu na Oszmian- 
<e, gdzie pobudowano najpierw most 
Jazdowy, zaś już w r. 1927 przystą- 
Piono do realizacji budowy hydroelek- 
trowni, której poświęcamy niniejszy 

artykuł. 
Budując hydroelektrownię przewi- 

dziano jej duży zasięg na całą okolicę 
1 możliwość zasilenia prądem w przy- 

szłości innych małych elektrowni. 

Zainstalowana została zatem tur- 
bina o sile 95 KM., samoczynny hy- 
drauliczny regulator chyżości, co wy- 
konała firma „K. Rudzki i S-ka* w 
M arszawie. Prądnica zaś o mocy 65 

KWA. jak również rozdzielnię i sieć 
elektryczną wykonała również firma 
warszawska S-ka Akce. „Brown-Bove- 

ri. Oczywista, że zastosowano już w 
czasie budowy najnowsze zdobycze 

techniki. 
Koszta budowy zakładu wodnego 

wyniosły 255.677 złotych. 
Fydroelektrownia rozpoczęła pra- 

cę w listopadzie 1927 r. przy 227 abo- 
nentach, których ilość stopniowo za- 
częła wzrastać i tak już na 1. IV. 
1928 r. bylo ich 400.n a 1. IV 1929 r. 
508, na 1. IV. 1930 — 564, w b. r. na 

1. IV. — ilošė abonentów wynosiła 
619 — zaś do września rzybyło no- 
wych około 20. 

Moc zainstalowanych motorów wy- 
nosi 88 KM. 

W takim stanie hydroelektrownia 
jest przedsiębiorstwem dochodowem, 
dając czystego zysku w r. 1927/28 przy 
dochodzie brutto 14,799 zł. — 8,044; 

      

(w r. 1928/29 przy 58,021 zł-—34,420; 
WE 1929/30 przy 78,811 zł> —45,742 
iw r. 1930/31 przy dochodzie brutto 
67,599 — 43,266 złotych zysku. 

_ Personel hydroelektrowni składa 
Się z 5 osób (1 kierownik i 4 monte- 
rów). 

„ Czysty zysk na r. b. przewidziany 
jest na 54,374 zł. > 

Zauwążyć trzeba, że hydroelektro- 
wnia znów wymaga w pewnym stop- 
niu rozbudowy, a to choćby z tego 
względu, iż w czasie pracy jednej fab- 
ryki drożdży B.eį Strugacz — obicą- 
żenie WYNOSI w cjągu kilku godzin 
45 KW. i wykluczą możność korzysta- 
nia z prądu innym odbiorcom. 

, Zapotrzebowanie energji elektrycz- 
nej przez drobnych odbiorców na za- 
silanie motorów stałe wzrasta. tak, że 
kwestja zwiększenia mocy maszyny 
wytwarzającej prąd jest b. aktualna. 

Projekt rozbudowy hydroelektro- 
wni leży rzec można na warsztacie 

   

pracy Magistratu, lecz — realizacja je- 
go natrafia na nieprzezwyciężone na- 
razie trudności z racji braku kredy- 
tów. 

Szkoła powszechna. 

Jedną z największych bolączek, 
odbudowującej się po wojnie Oszmia- 
ny był brak odpowiedniego lokalu 
pod, stale rozrastającą się szkołę po- 
wszechną. 

Stary budynek szkolny. nie posia- 
dający żadnych urządzeń, zaledwie 
mógł pomieścić 300 dzieci, wówczas, 
gdy w wieku szkolnym było jeszcze 
gdzieś w 1924 r. dwa razy więcej. 

W r. 1928 w szkole było już tak 
ciasno, że rozrzucono klasy w kilku 
punktach miasta, zwłaszcza iż stary 
budynek groził zawaleniem się. 

Magistrat opracował projekt. któ- 
ry zajął wiele posiedzeń Rady Miej- 
skiej i był przedmiotem obrad na ró- 
żnych konferencjach z czynnikami 
miarodajnemi. Ustalono wreszcie, iż 
budowa nowej szkoły według przyję- 
tego planu wyniesie około 600 tys. zł. 

W sukurs przyszły miastu władze 
państwowe, które zaakceptowany kosz- 
torys szkoły, wynoszący 589,000 zł. 
udzieliły miastu stosownej na koszta 
budowy pożyczki w wysokości 185000 
zł. i bezzwrotnego zasiłku — 263,000 
zł. Na powyższą kwotę Magistrat wy- 
dał krótkoterminowe weksle. Budowę 
szkoły rozpoczęto w kwietniu 1929 «., 
a ukończono zaś na wiosnę roku nastę- 
pnego. 

Uroczyste jej poświęcenie nastąpi- 
ło w czasie pobytu P. Prezydenta Rze- 
czypospolitej prof. Mościckiego 21-g9 
marca 1930 r. Gmach 7-klasowej Pu- 
blicznej Szkoły Powszechnej im. Pre- 
zydenta Mościckiego w Oszmianie po- 
siada 12 klas, sale gimnastyczną, ro- 
bót ręcznych, gabinet przyrodniczy, 
korytarze rekreacyjne, kancelarję, po- 
kój nauczycielski, pokój na pomoce 
naukowe, garderobę, salę natryskową, 
wreszcie 1 mieszkanie 3-chpokojowe 
z kuchnią į wanną, 1 m. 2-pokojowe 
z kuchnią. Ogėlna kubatura gmachu 
wynosi 10,000 m”. 

Szkoła ta pobudowana jest na pla- 
cu o obszarze 2,5 ha, posiada budyn- 
ki gospodarcze, boisko, oświetlenie €- 
lektryczne i ogrzewanie parowe. 

W roku bieżącym korzysta w niej 
z nauki 630 dzieci. Personel nauczy- 
cielski wraz z kierwnikiem p. Konecz- 
nym wynosi 15 osób. 

Jest to bezwzględnie jeden dziś z 
najwspanialszych gmachów szkolnych 
na naszych ziemiach. 

Niech wolno mi będzie dodać, 1ż 
wspomniany personel nauczycielski 
jest doborowy i cieszy się ogromnem 
zaufaniem ludności. Kierownik szkołv 
p. Koneczny, jest jedną z najbardziej 
popularnych i cenionych osobistości 
w powiecie, 

Uczczenie pamięci Ś. p. Tadensza 
Hołówki przez Żydów. 

W ubiegły wtorek odbyło się sta- 
raniem miejscowego Koła Żydowskie- 
go Klubu Myśli Państwowej w lokalu 
teatru Ludowego zgromadzenie z od- 
czytem przybyłego z Paryża literata 
żydowskiego S. Londyńskiego. 

Na zgromadzeniu było obecnych 
zgórą 300 osób. Przewodniczył p. Ab- 

ram Strugacz, który powołał do pre- 
zydjum pp. Golarczyka, Gurwicza, So- 
łoduchę, poczem referent przedstawił 
życiarys Ś. p. Tadeusza Hołówki na 
obszernem tle stosunków polsko ży- 
dowskich. Referat wywarł głębokie 
wrażenie na obecnych. 

Święciany. 
Zjazd Zw. Nauczycielstwa Polskiego. 

W dniu wczorajszym w Święcianach roz- 

począł się V doroczny Zjazd Związku Nauczy: 
cielstwa Polskiego z terenu powiatu święciań- 
kiego. Obrady Zjazdu poprzedziło nabożeń- 
stwo w kościele parafjalnym. Następnie 0 g. 
11 w lokalu państwowego seminarjum nauczy. 
cielskiego nastąpiło uroczyste otwarcie Zjaz- 
du. Zagaił zebranie prezes oddziału Związku 
Wójciak Józ. witając przybyłych gości oraz 
członków Związku. Nastąpiło przemówienie 
starosty St. Mydlarza, który podkreślił doni 
słość prac nauczycielstwa w obecnych ci 
kich warunkach gospodarczych.. Przemawia- 
li inspektor szkolny Michał Balun, poseł na 

Sejm Stanisław Dobosz, prezeska Zw. Pracy 
Obyw. kobiet p. Mydłarzowa, prezes Federacji 
PZOO Wacław Jeśman, komendant powiato- 
wy PW por. Czarkowski. Wysłano depesze 
hołdownicze do p. Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej, do p. Marszałka Piłsudskiego, telegram 
do p. ministra oświaty Jędrzejewicza, i do 
prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego. 
Referat o stanie szkolnictwa na terenie powia- 
tu święciańskiego wygłosił p, Marjan Świe. 
cicki. W niedzielę w drugim dniu Zjazdu wy- 

głoszone będą referaty i toczyć się będą obra- 
dy nad sprawami organizacy jnemi. 

Hoduciszki. 
Zebranie organizacyjne Spółdzielni 

Spożywców.  * 
Opuszczając ładny gmach Szkoły Pow- 

szechnej, w którym obradowano w dniu 4 

października r. b. w sprawie założenia spół. 

dzielni, wyniosłem pełne zadowolenie i na- 

dzieję na przyszłość nowopowstałej placów- 
ki, której dano symboliczną nazwę „Zjedno- 
czenie”, Bo proszę, w dobie kryzysu i zubo- 

żenia wsi, ludzi tu nie załamują bezradnie 

rąk i nie czekają na pomoc skądinąd, lecz 

łączą się do wspólnego wysiłku, do ratowa- 

nia się w nieszczęściu. й 
Mimo smutnych kolei losu istniejącej tu 

do niedawna Spółdzielni Roln.-Handl., nie 
zatracili oni tej świadomości, że trzeba pra- 
cę zbiorową rozpocząć nanowo. Dotychcza- 

sowe błędy, a stąd i niepowodzenia będą 

  

   

  

najlepszą szkołą, jak nie nałeży prowadzić 
spółdzielnię i jakiemi zasadami w niej się 
kierować. O tych ostatnich najwięcej deba- 
towano. Zasady. własne fundusze obrotowe, 
sprzedaż gotówkę i dobra kontrola, były 
przez zebranych jednogłośne uznane i zale- 
cone władzom spółdzielni do wprowadzenia 
w e. Może nieco słabo wygląda sprawa 
10-cio-złotowych udziałów. Biorąc jednak 
pod uwagę brak pieniędzy na wsi i nader 
skromną zdolność nabywczą rolnika, udo- 
stępni to przystąpienie do spółdzielni, jak 
najszerszym warstwom społeczeństwa. 

Z liczby obecnych na zebraniu, tuż zade- 
klarowało przystąpienie 38 osób. Powołane 
władze spółdzielni przewidują, że do końca 
b. miesiąca zjednają 100 członków od- 
biorców i w końcu listopada uruchomią 

sklep. 
Rada Nadzorcza, na czele z przewodni- 

czącym p. Juljanem Burakiem, do Zarządu 
Spółdzielni powołała: ks. Bolesława Bazewi- 
cza, p. p. Stanisława Faltusa i Antoniego Bu 
blisa. 

Na zebraniu był obecny delegat Związku 
S. S. „Spolem“ p. Malko. 

WIEŚCI Z WOJEW. 
Nowogródek. 

Rada Wojewódzka B.B. W.R. 
w Nowogródku. 

Wi sobołę dnia 17 b. m. odbędzie się w 

sali konferencyjnej Sekretarjatu Wojewódz- 
kiego B. B. W. R. o godz. 11 m. 30 zebranie 
Rady Woj. B. B. W. R. 

Na porządku dziennym: 1) zagajenie p. 
een, Rdułtowskiego, 2) refer. narodowościo - 
wy (pp. Poźniak i Szymanowski), 3) potrze- 
by rolnictwa p. Rdułtowski, 4) o organi- 
zacjach wojskowych (p. Gorzkowki), 5) o 
reformie podatkowej (p. Czapski), 6) spra- 
wozdania z terenu i 7) sprawy bieżące. 

ŻYCIE MŁODZIEŻY 
NOWOGRÓDZKIEJ. 

Gimnazjum państwowe. 

Wyszedł z druku Nrł 1 (Rok. 4-ty) mie. 
sięcznika młodzieży gimnazjalnej pod tyt.: 
„Nasze Życie”, Pismo redaguje uczeń klasy 
8-ej Kiersnowski, bardzo uzdolniony poeta 
i harcerz w jednej osobie. Na pierwszy nu- 
mer składa się bogata treść, a mianowicie: 
1) Od red: ji, 2) „Przed iebie* — Pepe, 

3) „W: s. setną rocznicę zwycięstwa nad 
odwiecznym wrogiem* — R. K., 4) „Spełnij 
swój obowiązek'—K. Przeździecki, 5) „Pierw 
szy alarm - Hawajka, 6) „Ostatnia pieśń — 

Jack, 7) „Jesienny wieczór —Hawajka, 8) 
„Pójdę* — R. Kiersnowski, 9) „Słów kilka o 
prasie* — H. R., 10) „Ja, ona i ten trzeci“ 
R.D., 11) „Niebiesko oki paž“ — R. Kiersnow- 
ski, 12) „Pod znakiem wyborów** — Rysiek, 
13) Życie szkolne. 

Ładna estetyczna okładka, dopełnia bar- 
dzo ciekawej i wartościowej całości. 

      

  

     

   

  

  

  

    

   

    

Koło Dramatyczne. 

Onegdaj odbyło się w lokalu Sekre- 
tarjatu Wojew. B. B. W. R. zebranie orga- 
nizacyjne Koła Dramatycznego, jednoczące- 
go w swojem łonie: Polaków, Żydów, Biało- 
rusinów i Rosjan. Koło grać będzie Sztuki 
kolejno we wszystkich czterech językach. 
Na kierownika Koła powołano referenta 
Kult.-Ośw. Sekr. Woj. B. B. W. R. Reży- 
serję objął p. Bućko, wybitny i zdolny ar- 
tysta. Koło brać będzie udział w „czwart- 
kach literackich* urządzanych przez Zw. 
Dziennikarzy i Literatów Woj. Now. Poza-. 
tem, ca pewien czas odbywać się będą wie- 
czory towarzystkie które mieć będą za zadanie 
zapoznanie się wzajemne i zżycie się człon- 
ków Koła. 

Z ruchu „strzeleckiego". 
Ruchliwa sekcja oświatowa naszego no- 

wogródzkiego „Strzelca*, zabrała się ener- 
gicznie do pracy. Na wczorajszem zebraniu 
(w „Ognisku*) ukonstytuowała się w nowym 
składzie Sekcja dramatyczna, która przystę- 
puje do odegrania szeregu sztuk popular- 
nych. 

Posiedzenie Rady Związku 
Straży Pożarnych 

Województwa Nowogródzk. 
W sobotę, dnia 10 b. m. odbędzie się w 

Sali Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego 
© godz. 13-tej zebranie Rady Związku Stra- 
ży Pożarnych Wojew. Nowogr. Na porządku 
dziennym, poza sprawozdaniem .i budżetem, 
sprawa nadania godności członka honoro- 
wego wojewodzie wileńskiemu p. Z. Becz- 
kowiezowi, oraz dekoracja złotym medalem 
zasługi. 

AKCJA ODCZYTOWA 
BEZPARTYJNEGO BLOKU 

Niechniewicze. 

W| sobotę dnia 10 b. m. odbędzie się w 
miasteczku Niechniewicze pow. nowogródz- 
kiego kolejny odczyt popularny, organizo- 
wany przez Sekr. Woj. B. B. W. R. w No- 
wogródku. Odczyt ilustrowany będzie boga- 
to, licznemi przezroczami. 

  

Baranowicze. 

W niedzielę dnia 1l b. m. odbędzie się 
w Baranowiczach odczyt na temat: „Zna- 
czenie harcerstwa dla społeczeństwa i pań: 
stwa*. Odczyt wygłosi prelegent Sekr. Woj. 
B. B. W. R. p. Tomaszek. 

Nowogródek. 

W niedziełę, dnia 11 b. m. odbędzie się 
w sali Kina „Pogoń* o godz. 15-ej kolejny 
odczyt popularny dła rzesz robotniczych. 
Odczyt na temat: „Rząd Marszałka Piłsud- 
skiego”, wygłosi referent oświatowy Sekr. 
Woj. B. B. W. R. Po odczycie wyświetlony 
zostanie film dźwiękowy, 

Z ruchu robotniczego. 
Związek Robotników Niefachowych zor- 

ganizowany niedawno w Nowogródku, wy- 
kazuje dużą otność i ruchliwość. Za- 
rząd tego Związku potrafił zjednać sobie 
przychylne stanowisko szeregu władz i ine 
stytucyj i zatrudnia dzięki im wszystkich 
swoich członków. W obrębie Związku orga- 
nizuje się kurs dla analfabetów, oraz pro- 
wadzi się odczyty popularne, w czem przy- 
chodzi z pomocą Związkowi w dużej mierze 
p. poseł Poźniak, Kier. Sekr. Woj. B.B.W.R. 

Sensacyjny proces. 
W dniu 9 b. m. w nowogródzkim sądzie 

okręgowym zakończył się sensacyjny proces 
żonych odpowiadało 24 działaczy komuni- 
O. K. KPZB., w którym w charakterze oskar 

stycznych powiatów baranowickiego, nowo- 
gródzkiego, słonimskiego i nieświeskiego woj 
nowogródzkiego, oraz powiatu łuninieckiego 
i brzeskiego woj. poleskiego. Między innymi 
jako główni oskarżeni na ławie oskarżonych 
zasiedli: delegat polskiej sekcji Kominternu 
w Moskwie Iwaszkiewicz Antoni vel Wojcic 

  

Warto na tem mejscu zaznaczyć, że chy- 
ba to nie przypadek rządzi, że w powiecie 
święciańskim powstaje dziś druga nowa spół 
dzielnia, i że egzystujące w powiecie w licz- 
bie 8, pracują z powodzeniem. Należy ży- 
cżyć, aby te przykłady znalazły godne na- 
śladownictwo w innych powiatach  Wileń- 
szczyzny, a będzie to najlepsze lekarstwo na 
okrzyczany kryzys. Obecny. 

Z pogranicza. 
Masowe ucieczki z Rosji Sowieckiej. 

W nocy-z 8 na 9 b. m. na odeinku gra- 
nieznym  Kozdrowicze na teren polski 
zbiegła z terenu Rosji sowieckiej grupa u- 
ciekienerów na czele z duchownym prawo- 
sławnym B. Tardziejenką z okręgu Kojda- 
nowskiego. 

Zbiegami zaopiekowały się władze pol- 
skie. 

W tymże dniu na odcinku został zastrze- 
lony jeden z uciekinierów, który usiłował 
przedostać się na teren polski. 

NOWOGRÓDZKIEGO 
ki Władysław, który był głównym kierowni- 
kiem akcji kompartji na terenie wojewódz- 
twa nowogródzkiego w czasie wyborów do 
Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej w jesieni 
r. b, Bysiuk Bazyli ze wsi Naple gminy 
Motykały pow. brzeskiego, sekretarz O. K. 
KPZB. w Baranowiczach vel Krusień Jonas, 
mieszkaniec m. Wilna, karany poprzednio 
9 miesięcznem więzieniem za udział w de- 
monstracji komunistycznej w Wilnie, kur- 
jer C. K. KPZB., następnie Walger Chaja z 
Hołynki pow. nieświeskiego, łącznik tech- 
niczny między С. K. KPZB. Baranowicze. 
Iwaszkiewicz, Bysiuk i Gutkowicz zostali 
skazani przez sąd okręgowy na kary po 6 
lat ciężkiego więzienia, zaś Walger Chaja i 
jeszcze trzech działaczy kompartji — po 4 
lata ciężkiego więzienia, 5 oskarżonych — 
po 3 lata ciężkiego więzienia, 7 — po 2 lata, 
4 — po jednym roku i 10 miesięcy. Dwóch 
oskarżonych uniewinniono. Jeden z oskar- 
żonych Łabor Timofiej ze wsi Horoszki pow. 
nowogródzkiego, pozostający na wolnej sto- 
pie, w dniu rozprawy usiłował zbiec zagra- 
nicę do Rosji sowieckiej, lecz przez żołnie- 
rzy KOP, został ujęty na granicy. Sprawa 
Łabora została wyłączona i będzie rozpa- 
trzona odrębnie. 

Dowody rzeczowe stanowiły przeszło 120 
kg. literatury komunistycznej, archiwum 
O. K. KPZB. w całości oraz szereg rękopi- 
sów wydanych i przygotowanych odezw i 
okólników. Jak wynika z dowodów i aktu 
oskarżenia, zadaniem O. K. KPZB. Barano- 
wicze było w czasie akcji wyborczej do Sej- 
mu i Senatu Rzeczypospolitej nie dopuścić 
do przeprowadzenia wyborów, zdemolować 
lokale wyborcze i urządzać demonstracje ko- 
munistyczne. — Po odczytaniu wyroku oskar 
żający w tej sprawie prokurator Łukasie- 
wicz zapowiedział apelację, uważając wymiar 
kary za zbyt łagodny dla oskarżonych. 

Uroczystość poświęcenia Wy- 
działu Zamiejscowego Wil. 
Sądu Okręgowego w Lidzie. 

LIDA 10.X. Pat. — W dniu 10 b. m. od- 
była się uroczystość poświęcenia Wydziału 
Zamiejscowego Wileńskiego Sądu Okręgowe- 
go w Lidzie, w której wzięli udział jako re- 
prezentanci włądz: reprezentujący p. ministra 
sprawiedliwości- prezes: Sądu Okręgowego w 
Wilnie p. Kaduszkiewicz, w zastępstwie woje 
wody nowogródzkiego p. starosta H. Bogatko- 
wski, prezes Sądu Okręgowego z Nowogród- 
ka p. Henryk Muraszko, prokurator Sądu O- 
kręgowego p. Przybylski, wiceprezes Sądu O- 
kręgowego w Wilnie i prezes tutejszego Wy- 
działu Sądu Okręgowego p. sędzia Jan Jerzy 
Bukowki. wiceprokurator w Lidzie Szemioth, 

wiceprezes Sądu Okręgowego w Wilnie p. Mie- 
czystaw Pluciński, sędzia Sądu Wojskowego 
kpt. Chrzanowski, sędzia śledczy Achmatowicz 
burmistrz miasta Lidy Zadurski, pałestra lidz- 
ka in corpore, sędziowie sądów grodzkich z 
powiatu lidzkiego, wołożyńskiego i szczuczyń- 
kiego oraz szereg zaproszonych gości. 

Uroczystość rozpoczęła się nabożeństwem 
w kościele parafjalnym następnie zaś odbył 
się akt poświęcenia, którego dokonał dziekau 

lidzki ks. kan. Bojaruniec. Podczas uroczys- 
tości wygłoszono szereg przemówień, podkreś- 
lających że otwarcie Sądu Okręgowego przy- 
czyni się do podniesienia Lidy do rzędu wię. 
kszych miast Rzplitej . ( 

Z okazji uroczystości wysłano depesze do 
Pana Prezydenta Rzplitejj Marszałka Józefa 

Piłsudskiego, Ministra Sprawiedliwości, i p. 

Wacława Wyszyńskiego Prezesa Sądu Apela- 
cyjnego w Wilnie. 

Skazanie wywrotowców. 
LIDA 10-X. Pat. — Trzeci wydział karny 

Sądu Okręgowego w Wilnie, na sesji wyjaz- 
dowej w Lidzie rozpatrywał w dniu 10 b. m. 
głośną sprawę członków KPZB  Koczergina 
Jana, mieszkańca Wilejki pow. b. sekretarza 
OK.Wyb. BWRKP pizy dodatkowych wybo- 
rach do Sejmu w roku 1930 oraz byłego ucz- 
nia wileńskiego gimnazjum białoruskiego Ma- 
żucia Jana i Widlańskiego Łejzora z Wereno- 
wa pow, lidzkiego. Koczergin. był w swoiis 
czasie wydalony z granic Polski na przeciąg 
lat 3 za dopimaganie byłemu posłowi Wołyń- 
cowi w ucieczce do Rosji Sowieckiej. Wszys- 
cy trzej obrali za teren swej działalności w; 
wrotowej okreg lidzki, zostali jednak przyła: 
pani przez policję. Sąd w składzie przybył 
z Wilna sędziów K. Bobrowskiego i M. 
kowskiego oraz miejscowego sędziego 
kowskiego skazał Koczergina na 6 lat cię 

kiego więzienia, zaś Mażucia i Widlańskiego—- 
na 4 lata ciężkiego więziena. Wszyscy trzej 
zostali pozbawieni praw. Oskarżał prokurator 
Odyniec, obronę wnosił p. Gordon z Wilna. 

(I. [A 
górnośląski * 3 

poleca Wilno, Jagiellońska 
firma D E U L L Telefon 8-11. 

KES NRETETTTRES E 

Zmiany w Gminie Karaimskiej 
w Wilnie. 

Plenarne Zebranie Członków Gminy Wy- 
znaniowej Karaimskiej w Wilnie dokonało 
wyborów nowych władz. Na prezesa Gminy 
wybrano p. dyrektora Eljasza Jutkiewicza, 
na wice-prezesa mecenasa Izaaka Michajło- 
wieza, na sekretarza J. Rojeckiego. Zarząd 
składa się z 7 osób, w tej liczbie z urzędu 
Hazzan-proboszcz Kienesy — Józef Łaba- 
nos. $ 
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W razie przeziębienia, kataru, zapalenia 
gardzieli przy bólach nerwiwych i łamaniu 
w kościach, nałeży dbać o codzienne regu- 
larne wypróżnienie i wtym celu używać pół 
szklanki naturalnej wody gorzkiej „Franeisz 
ka-Józefa*. Żądać w aptekach 1 drogerjach. 

3 

Aresztowanie oszustki, podającej się za siostrę 

Arcybiskupa Jałbrzykowskiego. 
Ostatnio ukazała się w Raduniu młoda i 

przystejna niewiasta, nazwiskiem Aniela 

Dąbrowska, która podawała się za siostrę 

J. E. Arcybiskupa Jałbrzykowskiego, 
Dąbrowska zaopatrzona w sfałszowane 

upoważnienia i dokumenty, odwiedzała 
zamożniejszych mieszkańsów Radunia i oko- 

lie zbierając datki na rzecz budującego się 
(tylko w imaginacji sprytnej oszustki) koś- 
cioła. 

Dzięki swej krasomówczości, oraz rze- 
komemu  pokrewieństwu z arcybiskupem, 

oszustka potrafiła wyłudzić większe sumy 

pieniężne od szeregu osób. 
Wszystko skeńezyłoby się pomyślnie, gdy< 

by „kwestrką* nie zainteresowała się policja, 

która bez większego trudu ustaliła, że Dą- 

browska ani nie jest krewną J. E. Arcybi- 

skupa, ani też nie ma najmniejszego prawa 

do zbierania ofiar. > 

W związku z tem Dombrowską areszto- 

wano i osadzono w więzieniu powiatowem. 

Sprawę jej przekazano do dyspozycji Są- 

du Grodzkiego w Ejszyszkach. © 

  

RONIKA 
   

Dziś: 

Jutro: Eustachego. 

Germana. 

     

T Wschód słońca —g. 5 m. 52 

poza Zachód —„ —g. 16m.54   
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. $. В 

w Wilnie z dnia 10 X — 1831 reku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 765 

Temperatura średnia  -+ 13° С. 
= najwyższa: > 15° С. 

ь žezai —- 9° С. 

Opad w milimetrach: — 1,5 

Wiatr przeważający: połudn.-zach. 

Tendencja barom. wzrost, potem słaby spadek 

Uwagi: pochmurno, 

URZĘDOWA. 

«— Wyjazd p. wojewody Beczkowieza „do 

Oszmiany. p. wojewoda Beczkowicz, który 

przerwawszy urlop, przybył z Krynicy w 

dniu 9 b. m. do Wilna i uczestniczył w inau 

guracji roku szkolnego na Uniwersytecie, 

oraz w uroczystym akcie w Bazylice, wy- 

jechał w dniu 10 b. m. do Oszmiany celem 

wzięcia udziału w zjeździe gospodarczym i 

otwarcia oszmiańskiego pokazu-jarmarku w 

tymże dniu. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Pan Premjer filistrem korporacji „Pił- 

sudja*. Pan premjer Prystor przyjął dzisiaj 

godność filistra korporacji „Pilsudja“. Pan 

Premjer przez czas dłuższy rozmawiał z de- 

legacją tej korporacji, interesując się spra- 

wami ruchu korporacyjnego. 

— Podaje się do wiadomości członków 

Legjonu Młodych A. Z. Pracy Ula Państwa, 

iż w dniu 11 października 1931 r. (dziś) o 

godz. 17 po poł. w lokalu własnym—Uniwer 

sytecka 6/8 m. 5 odbędzie się zebranie or- 

ganizacyjne. Ze względu na ważność spraw 

obecność wszystkich członków konieczna. 

— Ostatnie terminy składania podań o 

odroczenie opłat upływają dla kol. kol. z 

następujących Wydziałów: 
Prawa i Nauk Społecznych do 15 b. m. 

Lekarskiego do 13 b. m. Matematyczno - 

Przyrodniczego do dn. 13 b m. Sztuk Pięk 

nych do dnia 12 b. m. 
Pożyczki długo i krótkoterminowe. 

Komisja Kwalifikacyjna podaje do wiado- 

mości koł. kol., że wobec wyczerpania fun- 
duszu pożyczkowego na m-c październik 
r. b. udzielane będą pożyczki dopiero na 
m-ce listopad r. b. 

   

SPRAWY SZKOLNE. 
— Kursy wieczorowe jednoroczne meljo- 

racyjne, miernicze, drogowe, żeńskie tech- 

niczno-kreślarskie, nowoczesnej obróbki me- 

tali i spawania acetylenowego, oraz elektro- 
techniczne uruchamia w dniu 15 b. m. To- 
warzystwo Kursów Technicznych w Wilnie. 

GOSPODARCZA. 
— Wakaty na koncesje wódczane. Izba 

Skarbowa podaje do powszechnej wiadomoś- 
ci, że w związku z wprowadzeniem w życie 
nowej ustawy przeciwalkoholowej i wydat- 
nem zwiększeniem ilości miejsc detalicznej 
sprzedaży napojów alkoholowych w woj. 
leńskiem, powstały wakaty na koncesje wód- 

czane. 
Osoby uprzewilejowane, reflektujące, po- 

winny złożyć odnośne prośby do Izby Skar- 
bowej w terminie nie później 20 paździer- 
nika r. b. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Akademja popułorna z okazji 1500- 

lecia Soboru Efeskiego. Dziś, w niedzielę, 
11 października r. b. o godz. 13 w sali T-wa 
Chrześcijańskiego Domu Ludowego odbę- 
dzie się popularna akademja z okazji 1500- 
lecia Soboru Efeskiego, na którym został 
ogłoszony dogmat Macierzyństwa Bożego. W 
programie akademji są przemówienia, refe- 
rat, deklamacje oraz śpiewy. Wstęp bez- 
płatny i wolny dla wszystkich. 

— Z T-wa Eugenicznego (walki ze zwy- 
rodnieniem rasy). Oddział Wileński T-wa 
przystępuje do organizacji cyklu jesienne- 
go 'odczytów popularnych, głównie w spra- 
wie dziedziczności i wałki z chorobami we- 
nerycznemi. 

15 października w lokalu Poradni Euge- 
nicznej (ul. Żeligowskiego 4) Dr. W. Moraw- 
ski wygłosi odczyt na temat „Dojrzewanie i 
przekwitanie u kobiet i mężczyzn”. 

Początek o godz. 5 i pół. wiecz. 
Wstęp wolny. Е 
— Stowarzyszenie Absolwentow Sredniej 

Szkoły Handlowej Męskiej w Wilnie zawia- 
damia kolegów absolwentów o mającem się 
odbyć plenarnem zebraniu Stowarzyszenia 
w dniu 14 października 1931 r. o godz. 18 
(6 p. p.) w lokalu szkoły. Biskupia 4—4t. 

— Polskie T-wo Teoszofieczne w Wilnie 
zawiadamia że po przerwie wakacyjnej wzna 
wia pogadanki i dyskusje na tematy filozo- 
ficzne i etyczne. 

Pogadanki odbywają się co niedziela o 

godz. 17 w lokalu T-wa, Portowa 23-27. 

Sekretarjat i bibljoteka otwarte są również 
w niedziele w tych samych godzinach. 

— Zarząd Oddziału Zrzeszenia im. Fila- 
retów zawiadamia członków, iż w dniu 11 
października r. b. o godz. 19-ej odbędzie się 
nadzwyczajne Walne Zebranie we własnym 
lokalu przy ul. Ostrobramskiej 19—9. 

Przybycie obowiązkowe ze względu na 
ważne sprawy. 

— Dzisiejszy odczyt dr. K. Górskiego © 
Żeromskim i jutro o Kasprowiczu ściągną, 
jak widać z bardzo żywej sprzedaży biletów, 
tłumy publiczności wileńskiej. Świetny pre- 
legent ujmie dwie te przełomowe postacie 
naszej literatury pod kątem widzenia dzi- 
siejszej Polski, dając żywy obraz głębokich 
załamań i zwycięstw, odniesionych przez 
nich nad duchem niewoli. 

Pozostałe bilety na pierwszy odczyt dziś 
wieczorem w kasie Konserwatorjum, na dru 

gi jutro w „Orbisie* i w kasie wieczornej. 
Początek obu odczytów o 8 m. 30 wiecz. 
Szczegóły w afiszach. Członkowie zwyczajni 

Związku Literatów oraz młodzież ucząca się 

korzystają ze zniżki 50 proc. Bilety od 50 gr. 

do 3 zł. 

  

   

RÓŻNE. 
Sprostowanie. W przypisie do wczoraj- 

szego feljetonu p. t. „W: Oszmiańskiem* 
mylnie przez przeoczenie nazwano senatora 

    

prof. Stefana Ehrenkreutza prezesem wileń- 

skiej regjonalnej grupy posłów i senatorów; 

wówczas, gdy powisno być „Iubelskiej“. 
— Poranek muzyczny. Dzisiaj o godz. 

12-ej w Sali Kina Miejskiego (Ostrobramska 

5) odbędzie się „Poranek muzyczny* zorga- 

nizowany przez Młodzież Polskiego Czerwo- 

nego Krzyża z racji „Wielkiego Tygodnia 

POCIE: 
Na program złożą się: Cho: tańce, or- 

kiestra harmonijkowa i myczkowa. 

Wejście — 50 gr. dła dorosłych, 30 gr. 

dła młodzieży. 

  

Początek nowej epoki w dziejach lecz- 
nietwa — io utrwalone preparaty roślinne 
Środek przeciwko uporczywym kaszłom, nie- 
żytowi dróg oddechowych i kokluszów Da- 
nutol-Ruwski idealnie leczy. Przyrządzony z 
odpowiednich świeżych roślin przez utrwa- 
lenie w stanie świeżym utrzymanych, jest 
preparatem roślinnym i taki nieczem nieza- 
stąpiony. Skład główny: Apleka Magistra 
J. Rawskiego, Warszawa, Marjańska 12 (róg 
Twadej). 

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

dzielę dnia 11-go b. m. o godz. 12-ej w poł. 
1-szy poranek muzyczny w wykonaniu zna- 

  

komitego kwartetu wileńskiego: prof. A. 
Kontorowicza, A. Poleskiego, I. Stołowa, A. 
Katza — przy fortepianie zasiądzie E. Soło- 
monówna. Wykonane będą nejcelniejsze u- 
twory Griega, Vivaldiego, Nielsena, Bilety 
popularne od 20 gr. — 2 zł. do nabycia w 
kasie. 

— Ostatnie 2 gościnne występy ulubień- 
ea wileńskiej publiczności znakomitego ar- 
tysty Juljusza Osterwy w jego kreacji Andrze 
ja w komedji w 3-ch aktach „Ładna historja* 
odbędą się: w niedzielę o godz. 4-ej pp. 
Ceny popularne. i w najtańszy poniedziałek 
dnia 12-go b. m. e godz. 8-ej w. po cenach 
najtańszych od 20 gr. — 2 zł. 

Są to nieodwołalnie już ostatnie występy 
znakomitego artysty, który z Wilna udaje 
się do Krakowa. 

W. niedzielę o godz. 8-ej w. „Szelmostwa 

Skapena* Moliera. 
W| próbach „Róża* Żeromskego. 
— Teatr Miejski na Pohulance. Popolud 

niówka. Dziś w niedzielę, dnia 11-go b. m. 
o godz. 4-ej pp. po cenach zniżonych sen- 
sacyjna emocjonująca sztuka w 3-ch aktach 
A. Madisa i R. Boucarda „Matrykula 33“ w 
koncertowem wykonaniu wszystkich grają- 
cych z pociągającym p. M. Wyrzykowskm, 
oraz pełną powabu kusicielką p. Ir. Breno- 
czy na czele. 

O godz. 8-ej wiecz. „Złoty wiek rycertwa“ 
Marlowe'a, premjera której była owacyjnie 
przyjęta przez prasę i licznie zebraną pu- 

bliczność. 
— Tani poniedziałek na Pohulanee. W 

poniedziałek dnia 12-go b. m. o godz. S-ej 
wiecz. nieodwołalnie po raz ostatni po ce- 
nach o 50 proc. zniżonych głośna „Matryku- 
ła 33“. 

Fała 244,1 m., mocy 21,5 Kw. 

NIEDZIELA, dnia 11 października 1931 roku. 

10.00: Tr. nabożeństwa. 11:35: Odczyt 
misyjny. 11.58: Sygnał czasu. 12.10: Komuni- 
kat meteor. 12.15: Poranek z Filharmonji. 
14.40: „To co rolnika najbardziej interesu 
je” — odczyt. 14.20: Odczyty i muzyka. 
15.55: Audycja dla dzieci. 16.20: Muzyka lek 
ka (płyty). 16. 30: „Czy Angola nadaje się 
na kolonję Polski* — odczyt. 16.45: Muzyka 
lekka (płyty). 16.55: „Zabytki kujawskie* — 
odczyt 17.10: „O dożywianiu dzieci** — od- 
czyt. 17.25: Tr. z Brukseli meczu piłkarskie- 
go Polska—Belgja. 18.00: Koncert. 19.00: 
„Pan Tadeusz* A. Mickiewicza po litewsku. 
19.20: „Co się dzieje w Wilnie?* — pogad. 
19.40: Program na poniedziałek. 19.45:. Słu- 
chowisko. 20.15: Koncert. 21.55: Kwadr. liter. 
(Orkan). 22.10: Koncert solistów. 22.40: Kom. 

i muzyka taneczna. 

PONIEDZIAŁEK, DNIA 12 PAŹDZIERNIKA. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 
12.15: Muzyka wokalna i operowa (plytyi. 
15.25: „Znaczenie zwierząt t. zw. niższych dła 
biologji i szkoły* — odczyt. 15.45: Program 
dzienny. 15.50: Muzyka taneczna (płyty. 
16.20: Lekeja francuskiego. 16.40: Utwory 
skrzypcowe (płyty). 17.10: „Oryginały w prze- 
szłości połskiej* — odezyt. 17.35: Muzyka - 
lekka. 18.50: Wileński komunikat sportowy 
19.00: „Radjo w chacie wiejskiej* 20.1 
Operetka „Sztygar* — Zellera. 22.15: „Pod 

trójbarwnym sztandarem Francji* — felje- 
ton. 22.30: LOPP w obliczu nowych zagad- 
nień — pogadanka. 22.40: Kom. i muzyka 
taneczna. 

WTOREK, dnia 13 października 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteoro 
logiczny. 12.15: Muzyka lekka i operetkowa 
(płyty). 15.25: „Radjo dla kobiet —odezyt. 

15. Progr. dzienny. 15.50: Audycja dla 
. 16.00: „O ciekawej białej kurce* — 

opowiadanie dla dzieci. 16.20: „Ślizgowce* 
odczyt. 16.40: Utwory Chopina (płyty). 
17.10: „Współczesne prądy filozoficzne w 
Niemczech* — odczyt. 17.35: Koncert. 18.50: 
Kom. Aeroklubu Wil. 19.00: „Przegląd lite- 
racki“. 19.20: Progr. na środę. 19.25: „Ze 
Świata radjowego“ — pogad. 19.45: Pras. 
dzien. radj. 20.00: „Teatr bolszewicki w Wil- 
nie* (garść wspomnień). 20.15: Koncert popu 
larny. 21.30: Utwory na dwa fortepjany. 
22.15: Recital śpiewaczy. 22.40: Komunikaty. 
23.00: Kabaret (płyty). ` 

NOWINKI RĄDJOWE. 
TRANSMISJA PORANKU SYMFONICZNEGO 

Z FILHARMONIJI. 

Dnia 11 października o godz. 12.15 rad- 
jostacje polskie trasmitować będą z Filhar- 
monji Warszawskiej Poranek Symfoniczny 

poświęcony muzyce francuskiej. Solistką te. 
go koncertu będzie znana z występów radjo- 
wych wiolonczelistka — Zofja Adamska, 
która wykona koncert wiolonczelowy Lalo 
pełen popisu i nastroju. W części orkiestro- 
wej zostanie wykonany pod dyrekcją Grzego- 
rza Fitelberga charakterystyczny niepozba- 
wiony humorystycznych fragmentów „Kar=* 
nawał zwierząt”. 

        

  

  

   

 



SZUKAMY TERENOW 
KOLONJALNYCH. 

Program odczytowy w tygodniu bieżą- 
€ym rozpocznie swą prelekcją dr. Stanisław 
Leszczyński w dniu 11 października o godz. 
t6.30. Odczyt ten transmitowany z Krakowa 
p. t. „Czy Angola nadaje się na kolonje pol- 
skie' będzie rozpatrzeniem terenów ziemi po- 
łudniowej i porównaniem czy odpowiada jej 
warunkom gospodarczym. 

MECZ Z BRUKSELI. 
W niedzielę o godz. 17.35 „Polskie Radjo'* 

transmituje mecz piłkarski z Brukseli. Czy 
dubicie dodatki dźwiękowe Paramountu — 
filmy z zawodów sportowych? Momenty ci- 
szy i napięcia walki przerywane wyciem try- 
buny. Będziecie oglądali dzisiejszy mecz za 
pół roku w kinie, a tymczasem radjo daje 
wam możność brać niemal osobisty udział i 
ryczeć razem z publicznością do głośnika. 

LITEWSKI KONCERT. 
W niedzielnym koncercie litewskim o 

godz. 19.00, poświęconym jak zwykle pieś- 

ni litewskiej oraz reeytacjom poezji Mickie- 
wicza w tym jęzuku, wystąpi jako solistka 
p. Biruta Gajluszajte. Przy fortepjanie zasia- 
da Walentyna Czuchowska. 

KONCERT ZE WSPOLUDZIALEM 
EWY BANDROWSKIEJ-TURSKIEJ 

Dnia 11 paždziernika o godz. 20.15 w ra- 
djowym koncercie wieczornym wystąpi przed 
mikrofonem warszawskim popularna  arty- 
stka Opery Warszawskiej o pięknym sopra- 
nie Ewa Bandrowska-Turska, która dała się 
już poznać publiczności zagranicznej. W wy. 
konaniu jej ułyszymy kilka pieśni o nastroju 
lirycznym Maxa Asta, oraz kilka pieśni Ry- 
szarda Strausa, ujętych w zwięzłą, skoncen- 
trowaną formę, pozatem kilka utworów Be- 
nedieta, Haendla, i Saint-Saensa. Orkiestra 

Polskiego Radaja pod dyrekcją Józefa Ozi- 
mińskiego odegra szereg popularnych i me- 
lodyjnych utworów. 

OPERETKA „SZTYGAR* ZELLERA. 

Dnia 12 października, o godz. 20.15 Pol- 

skie Radjo nadaje wesołą i pełną werwy i 

  

    

   

   

  

   

    

KU ROJCE-R 

wdzięku operetkę Karola Zellera p. t. „Szty- 
gar”. Operetka ta w dawnych czasach cieszą- 
ca się wiełkiem powodzeniem i zasłużonem u- 
znaniem wśród amatorów muzyki lekkiej zy- 
ska sobie napewno w radjo szerokie koło 
zwolenników. Wykonawcami tej operetki 
będą soliści: Halina Dudiczówna, Halina Sa- 
wieka, Dorota Gutowska, Aleksander Wasiel 
Bronisław Nietyksza i inni. Orkiestrą Polskie- 
go Radja dyrygować będzie p. Wacław El- 
szyk. 

RADJO W CHACIE WIEJSKIEJ. 

Poniedziałek 12 października godz. 19.90 
Coraz dalej posuwająca się specjalizacja i 
organizacja zawodowa życia sprawia że pe- 
wne dziedziny wymagają wybitnie fachowej 
ręki. Po prymat w pracy kulturalnej sięg::- 
ją regjonalne organizacje społeczne, jako in- 
stytucje najbardziej powołane do mówienia 
o rzeczach bliskich. Dziś audycję radjową 
dla wsi próbuje zorganizować Rada Opiekuń- 
cza Kresowa w myśl postulatów zawartych 

kajać dzieci, gdy 

Р 

  

e 
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kiecie „Slowa“ 
wych. 

na temat programów radjo- 

Audycja składa się z kilku odczytów: 
rolniczego, pedagogicznego i Federacji, prze- 
plecionych muzyką ludową, polską, litewską 
i białoruską. Na zakończenie zostanie nada- 
ne słuchowisko „Garść pszenna* Syrokomli 
w radjofonizacji p. Obiezierskiej. Miłą kon- 
feransjerkę prowadzi zasłużona ciotka Al- 
binowa. 

KŁOPOTY POWIETRZNE. 

Teza niektórych naiwnych ekonomistów 
že nie starczy miejsca dla nowych pokoleń 
ludzkich okazuje się niesłuszą. Ziemi nie 
starczy, ale ludzkość przenosi się w powie- 
trze. Już niektóre funkcje jak wojna 1 Ко- 
munikacja mają wielką przyszłość nadziem- 
ną. W obliczu nowych zagadnień staje nasza 
skromna LOPP i głowi się jakby sobie dać 
radę z tym fantem. Taki jest podkład ogólny 
odczytu, który odbędzie się w poniedziałek 

   

Otwarcie lokalu Towarz. 
Miłośników Fotografii. 

Wczoraj o godzinie 5-ej po poł. 
w obecności licznego grona członków 
odbyło się otwarcie nowego lokalu 
Wileńskiego Towarzystwa  Miłośni- 
ków Fotografji przy ulicy Ad. Mickie- 
wicza 15. Jednocześnie otwarta zosta- 
ła w tymże lokalu wystawa prac człon 
ków Towarzystwa. Prezes Towarzys- 
twa, p. Jan Bułhak w swem przemó- 
wieniu inauguracyjnem wskazał na 
wysiłek Zarządu, dzięki któremu To- 
warzystwo zdobyło sobie w centrum 
miasta dogodny lokal na posiedzenia. 
bibljotekę i pracownię. Istnienie tej 
placówki zależne jest jednak od po- 
parcia członków w postaci regularnego 

Nr. 235 (2177) 

wpłacania składek (1 złoty mies.). 
Następnie członek zarządu p. Turski 
zreferował najbliższe cele Towarzyst- 
wa i zapowiedział w  najbliż- 
szym czasie rozpoczęcie dwóch rodzai 
kursów dla amatorów: 1) dla począt- 
kujących i 2) dla zaawansowanych. 
Wreszcie ks. Śledziewski 
zebranych wyraził gorące podziękowa 
nie Zarządowi Tow., w szczególności 
prezesowi p. Bułhakowi, i p. Turskie- 
mu za ich energję, z którą stworzyli 
dla Towarzystwa niezbędne warunki 
pomyślnego rozwoju. 

SPORZETRCEW PWS ENIE PEE I. 

Popierajcie Ligę Morską 

I Rzeczną! 

EEST 777 EISS SET SEESEE 

w. imieniu. 

każde dostanie swoją porcję. Matki i wychowawcy muszą nieraz uspo- 

Epuzcežagia Q©eńlce ra 
jest na stole; wszystkie upominają się o największą porcję, gdyż bu- 
dyń Wetise rea smakuje im wyśmienicie. 
go dzieciom jaknajczęściej, bo jest smaczny, pożywny i lekkostrawny. 

ki budyniowe €Bzśisewam i Dra Pedicewea 
budynie-delicje są ze względu na znaczny ich zbyt zawsze w świeżym 

stanie do nabycia we wszystkich składach spożyw= 
czych. Tamże można otrzymać barwnie ilustrowaną 
książeczkę €©Beńise© Tam z przepisami, WB 
Gicamie K. zaa ADB 2u0SZEJ, która 
zachęca do przyrządzenia różnego rodzaju legumin 

i pieczywa. Gdy książeczki w składzie zabraknie, wy* 
syłam wprost za nadesłaniem znaczków pocztowych. 

Be. A. Petiser, Ebłńiwwen 

Trzeba więc dawać 
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OSTRZEŻENIE! 
Pewne firmy w rozlewa swoje małowar- 

tościowe piwo w używane butelki „Patent“ 

ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU 
i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 

Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 
simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWO ŻYWIECKIEGO 
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR w ŻYWCU 
Reprezentacja : Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62. į | 
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Klm Piejskie 
$ [BALA BIEJSKA 
„Ostrobramska 5. 

Od wtorku 6-go października 

Dla młodzieży od 4 — 6. 

Wielki dramat sensacyjny 99 

зна kef ona BIO Polo“ San ERocRaw,   

Śladem przestęp 
„PROGRAM: Wujaszek z Psiej Wólki 

46 

cy 
wesoła kom. w 3 akt. i Wsta- 

wiony pasażer 
  

Od godz. 
6—8— 10. NIEPOSKROMIONY dramat w 8 aktach 

W roli głównej 

George O'Brien i Louise Huntipgton. NAD PROGRAM: W krainie niebieskiego smoka p 5 
Koncert. ork. pod batutą M. Salnickiego.—Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr.— Kasa czynna od 3.30 do 10 w. 
  

DŹWIĘK. KINO-TEATR 

„ABLIOŚ" 
Wilośnka 89, tel 9-28 

BŹWIĘKOWH KINO 

„ALLY WODO”   Miaklew. 22, tel. 15-28 

Dźwiękowy Kino-Teatr 

HELIOS 
Wszechświatowy przebój 

dźwiękowy režyserji 
Józefa von Sternberga 

DZIŚ ostatni dzień! Wielki film dźwiękowy, który 
Reż. nieśmiert T A B U W krainie wiecznej 

W. Murnau Paramountu. 

wiosny. 
NAD PROGRAM: Wspomnienia Wileńskiej Produkcji i Tygodnik 

zdobył wszystkie ekrany światal 
Film piękna pośród nagich ludzi 

Na pierwszy seans ceny zniżone. 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15 w soboty i Rieić o godz. 2-ej po poł. 

WKRÓTCE: Przeboje wszechświatowe: X—27 (Spzieg) z Marleną Dietrich i „Hadžy Murat“ 

Kochanek o północy 
DZIŚ ostatni dzień! 
Furoręl Budzi przebój 

dźwiękowy 

z lwanem Mozżuchinem 

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

JEANETTE MAC DONALD i Reginałd Denny. 
NAD PROGRAM: Tygodnik dźwiękowy Foxa. 

JUTRO PREMJERA! 

X-27 (Szpieg 

  

niejsza gwiazda 

  

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20, w w dnie świąt. o g. Ż-ej 

Dźwiękowy Kino-Teatr 

HOLLYWOOD 
W rolach głó h: Najsłyn- i Ia aaa doby cteczej Marlena Dietrich 

i jej partner Victor Mac Laglen. 
NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. 

W celu dania możności obejrzenia tego super-filmu najszerszym warstwom publiczności, będzie on wyświetlany pierwsze trzy dni 
w dwóch największych kinach: „KELIOS* ; „HOLLYWOOD. 
Honorowe bilety nieważne. — 

Dźwiękowe Kino 

CGUIN 
ul. Wielka 47, tel. 15-41 

Timo Kolejowe 

OGNISKO 
(903% Tręrae kalejzw,) 

Dziś ostatni dzień! 
Przebój dźwiękowy! 
Po raz pierwszy w Wilniel 
W rolach głównych: Niezap. w gł. roli 
bohater filmu „Monte Santo" Luis Trenker, kobiecej 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. od g. 2-ej, 

— Na pierwszy seans ceny zniżone. 

WKRÓTCE największe przeboje sezonu: „„Hadżi Murat'' z Iwanem Mozżuchinem i „10-ciu z Pawiaka 

Trzech djabłów z Materhorn (gn białych gór) 
Mary Glory. 

— Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15 

NAD PROGRAM: Dodatek 
dźwiękowy Foxa i rysunk. 

NASTĘPNY PROGRAM: Łódź podwedna 
  

Jutrol Potężne 
  zosa ŁÓdŹ podwodna $ 44 ===" dźwiękowe w n 

Na dnie morza, w odległości 
400 mtr. od życia i ludzi to- 
czy się zajadła walka o kobietę 

W rolach głównych najsłynniejsze gwiazdy ekranu: Jack Holt, Dorothy Revier i Ralph Grares. 
NAD PROGRAM: DODATEK DŹWIĘKOWY „FOXA“, 

Na |-szy seans ceny zniżone. 

Dziś! Dramat 
życiowy w 8 SĘ 

magnatów angielskich. — 

AMERYKANKA 
MARY. ASTOR a> CLIVE BROOK. 

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

w rolach głównych 

zachwycająca 

Bogata wystawa! Paryż ijego pokusy. 
Piękne widoki Szwajcarji. Pałace 

— Akcja rozegrywa się we Francji, Anglji i Szwajcacji. 
  

Dwiękowy Kino-Teatr 

STYLOWY 
Elica Wielka 38. 

Dziś! Najnowsze i najpiękniejsze 100% dźwiękowe arcydzieło po sę pierwszy w Wilnie | Superszlagier 1931 r. 

Tyranja miłości. 
jakiego: dotychczas nie było według 

sbnaci Aleksandra Dumasa »: * powieści 

Monumentalna epokowa tragedja ludzka namiętności 
w 14 akt. Symfonja miłości i zmysłów. W rol. gł. słynny Lewis Stone i Deilla Hyams. 
  

Kino - Teatr 

LUX 
Mickiewicza |, t.15-61   Śpieszcie się! Ostatni dzień! 

Najwspan. film wszystk. czasów! 

EMIL JANNINGS, 
Początek o godzinie 4-ej, w dnie świąteczne o godz. 1-ej. 

FAUST 
współudział biorą Atos Kamilla Horn i urocza Gasta Ekmen. 

Ceny miejsc od 40 gr. 

Tytaniczna epopea miłości, grzechu i śmier- 
ci, osnuta na tle arcydzieła Goethego. W 
roli „Mefistofelesa'* genjalny mistrz ekranu 

Dla młodzieży dozwolone. 

  

  

rękawiczek wełnian. (podwójnych). 

ką pocztową (płaci się przy odbiorze). 

miamy na inny towar. 

deśle 5 

DARMO 
zupełnie przeznaczyliśmy 
werów, celem 

Tylko za 12 zł. 50 gr. 
wysyłamy: l pullower żakardowy lub sportowy (męski) z koł- 
nierzykiem i z t. zw. błyskawicznym zamkiem przy szyi (naj- 
modniejsży w obecnym sezonie), 3 pary grubych skarpetek 
zimowych, 1 duży ręcznik kąpielowy z frendzlami, 3 chus- 

teczki do nosa białe i kolorowemi brzegami, 1 krawat rypsowo-jedwabny, 1 para 
Opłatę poczt. i opakow. 2 zł. płaci odbiorca. 

Powyższy komplet towarów wysyłamy każdemu na zamówienie listowne za zalicz- 
BEZ RYZYKA, jeżeli towar się nie podo- 

ba, przyjmujemy go z powrotem, pieniądze zaś zwracamy lub na żądanie, zamie- | 
Pamiętajcie więc, jeżeli chcecie zakupić towary pierwszo- 

rzędnej jakości, po cenach minimalnych, omijajcie przekupniów i pośredników, 
a napiszcie bezpośrednio do nas. — Zamówienia prosimy adresować: 

Firma „Łódzka Tkanina'', Łódź, ul. 1-go Maja 9. Skrzynka pocztowa 417. 
Uwaga! Do każdego kompletu załączamy jeden kupon premjowy 

takich kuponów, ten otrzyma 1 pullower żakardowy męski lub damski 
zupełnie bezpłatnie. 

reklamowania naszej 
firmy. — Przeczytajcie uważnie! Bio- 

rąc pod uwagę ciężkie przesilenie gospodarcze. jakie obec- 
nie przeżywamy, chcąc jednocześnie spopularyzować firmę 
naszą wśród niezliczonych rzesz konsumentów naszego kraju, 
obniżyliśmy ceny towarów zimowych do minimum. A więc: 

1000 pullo- 

  

Polecając się łaskawym względom 

Sz. Klijenteli, uprzejmie donosimy, 

iż firma nasza - = 

„KULT-RADJO" 
została przeniesiona 

na ul. Wiieńską pod Nr. 26. 

  

Kto na-   7184 

| MEBLE 
B-cia OLKIN *""teiern zez" a: 
Nadeszło 

stylowe i nowoczesne pierwszorzęd- 
nej jakości w wielkim wyborze polecają 

dużo nowości.   )-( CENY ZNIŻONE. 

  

dej ondulowanie Ibierzne! 
Trwała ondulacja za pomocą grzebieni 

ondulacyjnego! Tylko zwykłem asi 

  

  

Wilno, 
į jom (lewego tw. mog ai 

ulica Wileńska 28, telefon 846. 
Przyjęcia 10—3 pp. Jednorazowy wydatek! 

nia. Cena 5 zł. 
nadesłaniem (franko) lub 

ko DJE 

Wydawnictwo „Kurjer 

  

W razie niespodo- 
bania zwrot pieniędzy za zwrotem grzebie- 

Wysyłka za poprzedniem 
za zaliczeniem 

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

czynny 1l — 6 pp. 

Opłata za leczenie i utrzymanie w lecznicy oraz za 
wszelkie zabiegi iekarskie i rentgenowskie została obniżona. 

za 

| GABINET RENTGENOWSKI 

  

lin 309 I. 
lub złożę jako, kaucję 

ZA WYKGDIĘKIE. piaty 
wożźnego,inkasenta 

ewentualnie 

i pracy fizycznej. 
Łaskawe zgłoszenia pod 

  

  

„Posada“ : do Administr 
„Kurjera Wil.“ 7163 

  

| BEZPŁATNIE | 
AKUMULATORY odstawia 

do domu, 

ładuje i konserwuje 
akumulatory po cenach fabrycznych. 

zabiera i 

Dostarcza do domu codzień świeże 

baterje anodowe 

Służba aku- muntorowa [MM ELL 
UL. WILEŃSKA 24. 

Nie dźwigajcie akumulatorów i bateryj | 

EZ do nas. Teleion 10-38. 

L lkksiasniodsusanėii 
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NAJTANIEJ 
kupuje się do- Gł i ki 
bre towary u owins iego. 
Polecamy wełny i szewioty na mundurki, 
welwety gładkie i deseniowe najtańsze i 
najpraktyczniejsze na suknie i szlafroki.   

7172 Uwaga   — Wileńska 27. 
  

  

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 ; 

Meble. 
Jadalte, sy pialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

na dogodnych warunkach 
! NA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
6181 

  

| POSZUKUJE $ SIĘ | 
wspólnika - z kapita- 
łem do pierwszorzęd- 
nego przedsigbior- 
stwa handlowego w 
centrum miasta. — 

Współpraca pożądana, 
lecz nie konieczna. 
Solidny i stały do- 

: chód zapewniony. 
Zgłoszenia do Biura 
Reklamowego Stefana 
Grebowókiego*w Wil. 

nie, ul. Garbarska Nr. I, 
telefon 82: 

2500 dolarów | 
FOLWARK 

pod samem Wilnem. 
Ziemia dobra, las dę- 
bowy,brzoza,leszczyna 

Jezioro, dom mieszk., 
budynki.     

FEFFEFFFEEEFEFFEEFFEFE 

FABRYKA 
czeska biżuterji jabłoniec- 
kiej odda wyłączną sprze- 
daż na poszczególne wo- 
jewództwa, kupującym na 
własny rachunek. Kapitał 
od 3000 zł. wymagany. 

Oferty pod „Gablonz* do 
Biura ogłoszeń S$. Fuchs 
Łódź, Piotrkowska 50. 

7185 

Młoda pracowita panna 
poszukuje praktyki biuro- 
wej, celem zapewnienia 
sobie posady, znająca bu- 
chalterję, korespondencję 
i maszynę. Złoży świa- 
dectwo oraz pierwszorzęd- 
ne referencje. Zgadza się 

pierwsze miesiące praco- 
wać bezpłatnie. Łaskawe 
oferty do administracji 

sub „Pracowita“. 7189 

PANNA 
20-letnia sierota poszuku- 
je pracy za pokojową, do 

dzieci, lub do wszystkiego, 
do dwojga osób, umie 
różne roboty ręczne, z po- 
ważnemi rekomendacjami. 

Wiino, Mickiewicza 15-17 
7171 

„Lori 0 
dla 4 — 5 inteligent- 
nych pań od lat 25 

i wzwyż od zaraz. 
Zgłaszać się z doku- 

    

  Prawdziwa ok: mentami w ponie- 
Dom H.-K. "Zachęta" działki i wtrorki od 

po > [‚ tel. 905 godz 10 — 213—5 

ul. Ad, Mickiewicza 41-19 
FUTRO front. 

Codzień wee MIO KO damskie (bronzowe) w do- 

brym stanie okazyjnie do 

sprzedania, Oglądać: 

ul. Filipa 6—3. 7170   13—5, tel. 14-68. 

z majątku dla młeczarń 
i sklepów. Tamże sprze- 
daż kartofli. Piłsudskiego 

7139   

Poszukuję 
posady 

rządcy domu 
w domach rządowych 
lub prywatnych, po- 
siadam dobre świa- 
dectwa. Łaskawe o- 
ferty proszę nadsyłać 
do adm. „Kurj, Wil." 

pod Nr. 6872. 

UDZIELAM 
LEKCYJ 

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

pod Nr. 6334. 

Języki obce 
niemiecki, francuski 
włoski (konwersacja). 

Przygotowywanie 
ze wszystkich przedmiot. 

do matury 
i egzaminów 

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

Poszukuję bony 
izraelitki na wyjazd. 

Pożądana znajomość ję- 
zyków: polskiego, nie- 
mieckiego i ewentualnie 
hebrajskiego. Zgłaszać się 
osobiście: Sawicz | m. 2, 

w godz. 1—3 po poł. 

  

  

  
  

  

2 luksusowe 
5 pokoj. mieszkania do 

wynajęcia 

przy ulicy Mostowej 9 
z przerobionemi na nowo 
piecami i z gwarancją za 

ciepło z wszelkiemi wy- 
godami. Oglądać od godz. 
15 — 16. 7193 

MIESZKANIE 
z 6 pokoi ze wszelkiemi 
wygodami do wynajęcia. 
Kolejowa 15 róg Gościnnej 
dowiedzieć się u dozorcy 

Okazyjnie 
do sprzedenia F O TEL 
rozkładający się na kołach 
prawie nieużywany za 

bardzo przystępną cenę. 
Dowiedzieć się: 

ul. Mickiewicza 4 — 12 
u masażystki. 7196 

Natychmiast 

pu gda $ID 
einas 

w śródmieściu z wyrobio- 
ną klijentelą. 

Wiadomość: ul Trocka 2 
Szkoła tańc. Borowskiego 

7164 

Składnia Sportowa 
Wileńska 10 

zawiadamia, że z powodu 
kasowania działu sporto- 
wego, sprzedaje wszyst- 
kie artykuły sportu i gim- 
nastyczne z ustępstwem 
od 30 do 50%. 7187 

  

  

  

Wytwornetowarzystwopo- 
zneje automobilizm tylko 

na kursach > 
inżyniera Froma, 

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

warsztaty. 

    

  

M Kenigsberg 
Chorob; 808 

wemeryczne 
1 moezoplei we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8, 

i. Blumowicz 
Choroby weneiyczie, 

skórne i moczopłciowe, 
ul. Wielka Nr. 21, 

tel. 9-21, od 9—1 i 3—8 
W. Z.P. 29. 

Dr. Wolfson 
Choroby weneryczne, 

moczopłciowe i skórne 

Wilenska 7, tel. 10 67 
od godz. 9—| i 4—8. 

Dr. Med. Em. Cholem 
urolog choroby nerek, 
pęcherza i dróg moczo- 
wych Jagiellońska € m. 19, 

tel. 10-63. 
Przyjęcia 12 — Zi 5—7. 

LEKARZ-DENTYSTA 

L. FRYDMAN 
Wilno, Zawalna 24. 

Laboratorjum techniczno- 

  

    

  

FEFEEEFE | 
NOWOOTWORZONA 

POLSKA 

MLECZARNIA. 
przy ui. Wielkiej 20 

Poleca: codz. świeże: 
mleko, masło, sery, jaja. 
mleko zsiadłe, wędliny. 
iinne chłodne 
Ma BS je chłodząne* oraz 
obiady domowe 

smaczne i zdrowe 
od 70 gr. 

FIFFIFFFFER 
Pracownia krawiecka 
LonginakKulikowskiege 

ul. Wielka 13, 
przyjmuje zamówienia na. 
roboty męskie i damskie 
oraz futra, Wykon.solidne. 
Ceny dostępne. 6812. 

  

Pierwszorzędnapracownia. 
ubiorów damskich pro- 
wadzona przez b pracow= 
nika firm zagranicznych: 

S.Zakrzewskiego 
Wilno, ulica Wileńska 37 

7181 

Zakład krawiecki. 
B. Ławrynowicz 
Śniadeckich Nr. | 

  

dentystyczne. : m B 

Koronki porcelanowe. Wykonanie solidne. 
7179 Ceny dostępne. 7178 

Lekarz-Dentysta | ZAKŁAD KRAWIECKI 
D. Frydman-Jasz | A. Kaleczyc 

Wilno, ul, Wielka Nr. 4 | uł. Tatarska 3 m. 28. 
Nowość! Korony i mostki 
porcelanowe z gwarancją. 

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 

  

Akuszerka 

Merja Arina 
przyjmuje od 9 r. do 7 w 

p OWASzm się 
„ Mickiewicza 46, m. 1. 

W. Zdr. Nr 3093. 
  

Akuszerka 

Ilja (AtneftWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z. P. Nr. 69. | 7120 

Lokal do wynajęcia 
w centrum miasta, po re- 

moncie, elektryczność, ka- 

bel telefoniczny. Nadaje 
się na biuro lub na sklep. 
Dowiedzieć się u dozorcy 
domu ul, Jagiellońska 6. 

7192 a НОИ 

„Tiūmat2 jązykėu obcych“ 
jest czasopismem niezbęd- 
nem dla wszystkich zna- 
jących począ ki frincu- 

  

, Skiego, niemieckiego, an- 
gielskiego. Żądać w księ- 
garniach. Bezpłatne stro- 
nice okazowe wysyła ad- 
ministracja „Tłumacza”: 
WARSZAWA. Skrzynka 
pocztowa 396. 7182 

Zakład stolarski 
St. Remankiewicza 

przy ul. Jasnej 26—przyj- 
muje wszelkie chstalunki, 
reperacje iupakowywanie 

mebli. 7174 

Stolarska fa bryka 
okien i drzwi 

Br. Parnes 

    

  
Wykonanie solidne. 

Ceny dostępne. 7176 

Krawiec damski 

M. Rachman 
Niemiecka 12. 7173 

PIANINO 
"do sprzedania 
Jagiellońska 3—27 aa ka 

SZKŁO OKIENNE. 
poleca 

„ETNA“ 
Wilno, Rudnicka 2, tel. 13-28. 

7195 

Pokój 
świeżo odnowiony z elek- 
trycznością i iosobnemwej- 

šciem do wynajęcia. 
Zarzecze 14, m. 16. 

Pokój 
umeblowany, słoneczny, 
ze światłem elektrycznem, 
z osobnem wejściem de 
wynajęcia przy ul. Zacisze 

„Nr. 4, m. 3 I piętro. 

Pokój 
umeblowany z nie- 
krępującem wejściem: 

dla samotnej-go. 

ZARZECZE 17, m.1% 
m 

POGINKUJĘ pasa 
ekspedjentki, kelnerki lub» 
do prowadzenia gospo- 
darstwa, chętnie zgodzę 

    

  

  

się na wyjazd. Oferty 
skłądać do adm. „Kurjera 
Wil" dla Ko W. | 6720 

  

STUDENT 

Inję. ЛОМ 
za obiady 

M 

zakąski, | 
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ul. Tartaki 3, tel. 1-76. > zaułek Ponomarski P m ienia. rzyjmuje zam gów 7177 Nr. 3, aa 3, g. 16—18 

 


