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Rok VIII. Nr. 247 (2188). 

Należność pocztowa opłaco 1a rycza:tem. 

Wilno, Niedziela 25 Października (331 r. Cena 20 eroszy. 
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li o zwalenia rytjnm ZAPRASZAMY 
Berlin, koniec października. 

Dła wielu zwiedzających ostatnie 
targi lipskie była, prawdopodobnie, 
wielką niespodzianką mowa znanego 
amerykańskiego handlowca  Filene. 
który zalecał, jako środek zbawczy 
przeciw kryzysowi ekonomicznemu... 
powiększenie płacy zarobkowej. Nie 
bez złośliwości zaznaczył socjalistycz- 
ny „Vorwarts“, že taką myšl wypo- 
wiedział nie socjalista, a nawet nie 
monarchista, lecz amerykański bussi- 
nesman, typowy money-makeer. Rów- 
nocześnie jakiś J. Ettinger wydał bro- 
szurę pod wieleobiecującym tytułem 

„Nie wieder Arbeitslosigkeit“ (Precz 
z bezrobociem), gdzie rzuca m 
analogiczne do wypowiedzianych przez 
Filene na targach lipskich. 

  

  

  

    

W sprawie metody. zwalezenia 
kryzysu wypowiedziało się już wielu 
uczonych, polityków, publicystów. 
Jednakże, nie widzimy narazie czyn- 
nej walki z największem złem—bez- 
robociem. Przynajmniej, nie widać 
dotąd znaczniejszych pozytywnych 
tej wałki rezultatów. Wskutek tego 
ludność wszystkich państw, dotknię- 
tych kryzysem, ogarnia depresja i tę- 
pa bezradność, a z drugiej strony 
wzrasta fala radykalizmu, zagrażają- 
cego podstawom istniejącego ustroju 
socjalno-ekonomicznego, a więc, i 
podstawom zachodnio-europejskiej 
kultury. Każdy przeto głos, wskazu- 
jący wyjście z tego położenia, w ja- 
kiem świat się znajduje, zasługuje na 
uwagę, jeśli nawet nasuwają się uza- 
sadnione wątpliwości co do skutecz- 
ności tej drogi. Filene i Ettinger wy- 
chodzą z tego założenia, że pokonanie 
kryzysu jest możliwe jedynie w dro- 
dze stworzenia pracy. 

Istotnie, gwałtowna racjonalizacja 
produkcji wytworzyła z jednej strony 
nadmiar towarów, z drugiej — po- 
zbawiła miljony ludzi pracy, t. j. skre- 
Śliła ieh z liczby konsumentów. Absur- 
dalność takiego stanu rzeczy jest nie- 
wątpliwa. Stan ten pogłębia się jesz- 
cze przez zmniejszenie płacy zarob- 
kowej. Wytwarza się circulus vitio- 
sus: płaca zarobkowa zmnie się 
z powodu zmniejszenia się zbytu a 
zbyt maleje z powodu zmniejszenia 
placy zarobkowej i zwiększenia bcz- 
robocia. Bezrobocie zaś wzrasta w sto- 
sunku geometrycznym z powodu 
zmniejszenia się zbytu, wywołanego 
wzrostem bezrobocia! Czy możliwą 
jest większa niedorzeczność? Z jed- 

nej strony nadmiar wyrobów — z dru- 
giej rosnąca nędza miljonów bezrobot- 
nych. Z jednej strony topią w Kana- 

   
  

    

  

    

° barki z chlebem, — z drugiej 
strony — miljony głodnych... Cóż dzi- 
wnego, masy ludzkie“ogarnia zwąt- 

  

  

pienie w racjonalność ustroju socjał- 
no-ekonomicznego, doprowadzającego 
do takich absurdów, że zaczynają one 
oglądać się na to, co się temu ustro- 

jowi przeciwstawia. 

    

Ettinger niezawodnie słusznie za- 
znacza: „Powtórzcie tysiąc razy bez- 
roholnym niemieckim, że robotnik ro- 
syjski żyje w gorszych warunkach, niż 
niemiecki bezrobotny — oni wam nie 
uwierzą! A, wreszcie, całe zło bezro- 
bocia nie polega jedynie na brakach 

materjalnych, lecz na bezczynności, 

skrešleniu z žycia...“ Wysuwa się je- 

dyny wniosek: trzeba dać bezrobot- 
nym pracę. Trzeba stworzyć siłę na- 
bywczą. Należy z potencjalnej siły na- 
bywczej bezrobotnych uczynić efek- 
tywną za pomocą wciągania ich w 

proces wytwarzający. Trzeba racjonał- 

nie wyznaczać nadmiary wyrobów w 
drodze wykorzystania głodu towaro- 

wego bezrobotnych. Pokonanie kryzy- 

su zdaniem Ettingera wymaga: 1) po- 

wrotne przyjęcie do pracy zredukowa- 

nych wskutek racjonalizacji robotni- 
ków, 2) zwiększenie płacy zarobkowej 
13) zniżka cen. Powrotne przyjmowa- 

nie do pracy bezrobotnych i zwiększe- 
nie płacy zarobkowej przyczyni się do 

kolosalnego zwiększenia siły nabyw- 
czej, która zapewni zwiększenie zby- 
tu, a łącznie z tem i rentowność wzro- 

stu produkcji. 

Jest rzeczą ciekawą, że takie tezy 

wysunęli praktyczni handłowey. Coby 
nie wysuwano przeciwko myślom Fi. 
lene i Ettingera odznaczają się one 
surową logiką. W każdym bądź razie 

jasne jest jedno, że tak czy owak, 

śmiałe poczynania odpowiedzialnych 
kierowników gospodarki narodowej, 

gotowych zrzec się przestarzałych kon- 

cepcyj, mogą wyprowadzić nas z te- 

  

  

  

  

    

  

  

    

   

  

   

  

  

   

    
  

  

go stanu. Trzeba się zgodzić z Ettin- 
gerem, że jeśli odpowiedzialni kie- 
rownicy gospodarki narodowej nie zro- 
zumieją nakazu chwili, jeśli wodzowie 
przemysłu nie będą mogli dać pracy 
miljonom bezrobotnych, wówczas ma- 
sy ludowe zmuszone będą szukać in- 
nej drogi ku nowemu układowi życia 
ekonomicznego bez nich i przeciwka 
nim. Kapitalizm nie obawia się pre- 
pagandy komunistów! Wrogiem kapi- 
talizmu są nieudolność i impotencja 
przedsiębiorców kapitalistycznych. 

Dr. Grzegorz Wirszubski. 
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Przeniesienie zwłok 
ś. p. min. Czerwińskiego. 

WARSZAWA. 24.X. (Pat.) W dniu 
24 b. m. w kościele św. Karola Boro- 
meusza przed południem odbyło się 
nabożeństwo żałobne za duszę Ś. p. 
ministra wyznań religijnych i ośw. 
publicznego Sławomira Czerwińskie- 
go, poczem nastąpiło przeniesienie 
zwłok z katakumb do grobu rodzin- 
nego. W żałobnej uroczystości, oprócz 
rodziny zmarłego, wzięli udział: mini- 
ster W. R. i O. P. Janusz Jędrzeje- 
wiez, minister reform rolnych Leon 
Kozłowski, wiceminister W. R. i O. P. 
p. Pieracki, przedstawiciele poszecze- 
gólnych ministerstw, delegacje mło- 
dzieży akademickiej i szkół ze sztan- 
darami. Trumnę ze zwłokami Ś. p. 
ministra Czerwińskiego ponieśli z ka- 
takumb do grobu przedstawiciele mło- 
dzieży akademickiej. Przy grobie mi- 
nister Jędrzejewicz wręczył w imieniu 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
wdowie po Ś. p. ministrze Czerwiń- 
skim odznaki wielkiej wstęgi orderu 
Polonia Restituta, którą Ś. p. minister 

Czerwiński został w swoim czasie od- 
znaczony. 

Min. Zaleski na Zamku. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Pan Prezydent przyjął dziś na 
Zamku min. spraw zagran. Zaleskie- 
go, który złożył Panu Prezydentowi 
sprawozdanie z wrześniowej sesji Ra- 
dy i Zgromadzenia Ligi Narodów. 

Minister Zaleski po powrocie z 
Genewy zaniemógł i przerwał urzę- 
dowanie, które objął dopiero w dn. 
23 b. m. 

Min. Patek wyjeżdża 
do Moskwy. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Bawiący w Warszawie poseł pol- 
ski w Moskwie Patek wyjeżdża do 
Moskwy w poniedziałek lub wtorek. 

Wiec akademicki przeciwko 
represjom antypoiskim 

na Łotwie. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wezoraj na dziedzińcu Uniwersytetu 
odbył się protestacyjny wiec akade- 
mieki w sprawie represyj na Łotwie. 
Po wiecu akademicy usiłowali przedo- 
stać się przed gmach poselstwa łotew 
skiego, jednak oddziały policji nie do- 
puściły ich na ulicę, przy której po- 
selstwo się mieści. 

WEDBACIŚ 1 ARRAS EO GZ SETCE ROZ DAIOZĄZÓA › 

Dr. H. FEJGUS 
CHOROBY WEWNĘTRZNE 
(specjalność żołądka i jelit). 
Gabinet Roentgenologiczny. 

Przyjmuje od II—1 rano i 5—7 wiecz. 
Zawalna 60 Telefon 812 

powrócił. 

Dr. med. EM. CHOLEM 
Urolog. 

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

Przyjmuje 12—2 i 5—7. 
ASA ST ARTE ZZO 

Dr. R. BERGER-RYMINI 
CHOROBY DZIECI. 

ul. Piwna 2, m. 23, tel. 12.20, 
przyjmuje od godz. 4-ej 'doiGlej so” poły 

1) J) J) 

WAGI dziesiętne i stołowe 

PARNIKI i gniotowniki do kartofli 

SIEKACZE, szarpacze i śrótowniki 

SIECZKARNIE ręczne i konne 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wiino, uł. Zawalna 11-a. = 

= 

J) AAAA 
    

  

   
  

Za duszę ś.fp. Eljasza Duboniewicza 
w rocznicę śmierci msza św. odbędzie się dnia 26 października 193| r w kościele 
po-Bernardyńskim o gogz. 8 min. 30 rano. Żona. 
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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 21-ej. 
Ukończenie Szkoły daje prawa pracownika umysłowego 

Zapisy przyjmują się w Sekretarjacie Szkoły (Biskupia 4) w ponie- 
działki, środy i piątki w godz. od I8-ej do 20-е). 

Nauka w szkole jest bezpłatna. 
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Proces b. więźniów brzeskich 
rozpocznie się w poniedziałek. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W poniedziałek 26 b. m. © godz. 
9 rano przed Sądem Okręgowym w 
Warszawie rozpocznie się proces b. 
więźniów brzeskich. 

Na ławie oskarżonych zasiądzie 11 
byłych i ekecnych pos 
mann, Barlicki, Ciołkosz, Mastek, 
Pragier, Dubois — wszyscy z P. P. S. 
Kiernik, Witos, Bagiński, Putek i Sa- 
wieki ze Str. Ludowego. 

Obliczają, iż sprawa potrwa оКо- 
ło 5 tygodni, ałbowiem powołano 

  

ów: Lieher- 

świadków około 300, w tem 188 ze 
strony oskarżenia: Bronić będzie 0- 
skarżonych kilkunastu najwybitniej- 
szych adwokatów. 

Proces budzi wielkie zainteresowa 
nie, przybywa wielu koresponden- 
tów pism zagranicznych. Ze wzgłędu 
na szezupłość miejsca na sali rozpraw 
bilety dla publiczności i prasy wy- 
dawane są w bardzo ograniczonej 
ileści. 

Rada Miejska m. Warszawy zostanie 
rozwiązana. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Pogłoski o mającem nastąpić w 
niedługim czasie rozwiązaniu Rady 
Miejskiej i Magistratu m. Warszawy 
potwierdzają się. 

Ostatnie wypadki na terenie War- 
szawy, jak Strajk urzędników oraz 
polityka s5iagistratu eałkiem nie odpo 

  

  

wiadająca istotnym potrzebom mia- 
sta zmuszają do rozwiązania obecnego 
zarządu. Jako kandydat na stanowi- 
sko rządowego komisarza Warszawy 
jest wymieniany w kołach politycz” 
nych b. vice-minister spraw wewnę- 

trznych dr. Maurycy Jaroszyński. 

Pretest wyborczy z Okr. 62 Lida — Wilejka. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

W poniedziałek 26 b. m. Sąd Naj- 
wyższy rozpatrywać będzie protest 
przeciwko wyborom do Sejmu z Okr. 
Nr. 62 Lida— Wilejka zgłoszony przez 
b. posła z Ch. D. Harniewi 

  

   
    

Z okręgu tego otrzymali mandaty 

prof. Witold Staniewicz, prof. Żon 
gołłowiez, Wł. Kamiński, St. Dobosz, 
Bazyli Kue, Romuald Stołpyho, St. Si- 

iński сВ К, 

  

Przeniesienie szczątków 
króla Aleksandra Jagiellończyka. 
W sobotę dnia 24 października o 

godzinie 9 rano rozpoczęto w Bazyli- 
ce przenoszenie szczątków króla Alek- 
sandra Jagiellończyka do  prowizo- 
rycznej trumny, w obecności JE. ks. 
biskupa Michalkiewicza, wicewojewo- 

dy wileńskiego p. Jankowskiego, ks. 
prałata Sawickiego, członków komisji 
historyczno-artystycznej z przewodni- 
czącym prot. Ruszczycem na czele, 
oraz rzeczoznawców profesorów USB. 
dr. M. Reichera, dr. K. Opoczyńskie- 

  

   

  

go i dr. M. Hlaski. 

Przy szezegėlowem przeszukiwanin 

części krypty, w której mieściła się 
trumna króla Aleksandra, stopniowo 

przenoszono znajdowane szczątki 
zwłok oraz resztki trumny wraz z ź 
laznemi okuciami. W trakcie poszu- 
kiwań odnaleziono po podniesieniu 
korony dwa pierścienie. Przy prawym 
boku szczątków królewskich znajdo- 
wały się resztki miecza ze szczątkami 
pochwy skórzanej. 

ątki króla Aleksandra oraz 
znalezione przedmioty złożono w spe- 
cjalnych pomieszczeniach przeznaczo- 
nych na ten cel w Bazylice. 

    

  

Laval w Waszyngtonie. 
Senator Borah jest przeciwny współpracy St. Zjednocz. 

z Europą. 
WASZYNGTON. 24.X. (Pat.) Ko- 

respondent Havasa podaje: Przyjmu- 
jąc dziennikarzy, którzy towarzysza 
premjerowi Lavałowi w czasie jego po- 
bytu w Waszyngtonie. Borah, .prze- 
wodniczący komisji spraw zagranicz- 
nych senatu, oświadczył, iż osobiści 
przeciwny jest współpracy Stanów 

  

   

  

Zjednoczonych z Europą. Senator u- 
waża, iż rozbrojenie Europy jest nie- 
możliwe bez wprowadzenia zmian 
traktatu Wersalskiego. W sprawie ko 
rytarza polskiego, który — jak zazna- 
czył senator — winien zniknąć, — wy- 

  sunął on myśl konferencji zaintereso- 
wanych mocarstw. 

Odprawa Lavala sen. Borah'owi. 
NOW YORK, 24. 10. (Pat). We- 

dług doniesień „Herald Tribune“, La- 
val, ezyniąe aluzje do oświadczenia 
sen. Boraha, złożonego wobec przed- 
stawieieli prasy francuskiej, powie- 

dział, że nie przybył do Waszyngtonu, 
ażeby wdawać się w polemikę z sen. 
Berahem, ani też, ażeby dyskutować 
e rewizji traktatu wersalskiego. 

© czem będą mówiii Laval i Hoover? 
WASZYNGTON, 24. 10. (Pat). 

Gświadczenie urzędowe stwierdza, że 
prezydent Hoover i premjer Laval bę- 
dą omawiali wyłącznie tematy poli- 
tyczne, mające na celu przyśpieszenie 

zakończenia Światowego kryzysu g9- 

spodarczego. 
Pogłoski o wszelkich innych tema- 

tach dyskusji są bezpodstawne. Na 

    

szezęście pomiędzy Stanami Zjedno- 
ezonemi a Francją nie istnieją żadne 
punkty sporne. 

Jedynym celem rozmów obeenych 
jest szezera i poważna wymiana zdań 
mająca na eelu znałezienie wspólnej 
podstawy dla użytecznej akcji, mają- 
cej na celu dążenie do postępu na ca. 
łym Świecie. 

    

  

" ffa minister Grandi oś 

  

do „NOWEJ GOSPODY" RESTAURACJA i BAR 
(Fija „G ASTRONOMJI“ 

w Warszawie, Jasna 4 (od Marszałkowskiej przez Złotą), 

WYŚMIENITA KUCHNIA. — REWELACYJNIE NISKIE CENYIII 

Konilikt chińsko - japoński. 
Dalsza publiczna debata Rady L. N. 

Japońskie „zasady podstawowe”. 
GENEWA, 2ć. 10. (Pat). W sobotę rano 

zebrała się Rada Ligi Narodów na publicz- 

ne posiedzenie. Na wstępie przemawiał de- 
legat Japonji Yoshizawa, który podkreślił, 
że dla uniknięcia nieporozumien pragnie po- 
wtórzyć, że „zasady podstawowe*, wzian- 

kowane w projekcie japońskim, dotyczą tej 
kategorji spraw, o których mówił przewod- 
niczący Rady, a mianowicie są to sprawy 

bezpieczeństwa w Mandżarji. 
Następnie przemawiał lord Cecil, który 

penownie żądał ed przedstawiciela Japonji, 
by wyjaśnił Radzie, co rząd japoński rozu- 
mie pod wyrażeniem „zasady podstawowe*, 
eo do których pragnie on porozumieć się 
z Chinami przed rozpoczęciem ewakuacji 
wojskowej. Wyrażenie „zasady podstawewe* 
uważa lord Cecil za zwrot tajemniczy i pod- 
kreśla, że Rada nie może debatować nad 
ustępem projektu rezolucji, który zawiera 
powyższy zwrot. W zakończeniu lord Cecił 
energicznie zapytuje, czy rząd japoński ma 
na myśli omawianie spraw politycznych, do- 
tyczących  Mandżurji, przed wycofaniem 
wojsk. 

Wobec tak wyraźnie postawionej przez 
lorda Cecila sprawy, popieranej przez wszy- 
stkieh ezłonków Rady, przedstawiciel Japonji 
dał jasną odpowiedź na pytanie. Powiedział 
on mianowicie, że rząd jego, mówiąc O „Za- 
sadach podstawowych* ma na myśli pewne 

sprawy, o których delegat Japonji nie może 
mówić Radzie bez upeważnienia swego rzą- 
du. W ten sposób stwierdzone zostało wo- 
bec Rady Ligi, że „zasady podstawowe*, © 
których wielokrotnie wspeminał przedsta- 
wiciel Japonji, odnoszą się do spraw ogól- 
niejszego znaczenia, a nie do spraw techniki 
ewakuacji wojsk oraz objęcia terytorjum 
przez władze chińskie. 

Po przemówieniu delegata hiszpańskiego 
Madariagi jeszcze raz zabrał głos delegat Ja- 
ponji, który wzbraniał się dać w dalszym 
ciągu jakichkolwiek wyjaśnień eo do spraw, 
jakie rząd japoński pragnie załatwić bezpo- 
średnio z rządem chiifskim przed rozpoczę- 
ciem ewakuacji teryterjum mandżurskiego. 

Wreszcie przewodniczący Rady minister 
Briand podkreślił w przemówieniu końcowem 
w sposób zdecydowany, że Rada nie może 
włączyć do swej rezolucji proponowanej 
przez przedstawiciela Japonji formuły © „za- 
sadach podstawowych*, gdyż nie zna treś 
ei tych zasad i nie ma co do nich żadnych 
wyjaśnień ze strony Japonji. Rada nie mo- 
głaby włączyć tej formuły do rezolucji, gdyż 
w ten sposób usankejonewałaby zamiary 
rządu japońskiego bliżej Radzie Ligi niezna- 
ne. 

Posiedzenie Rady zostało odłożone do go- 
dziny 17-ej. 

Rada odrzuciła kontrpropozycję japońską. 
GENEWA, 24. 10. (Pat). Rada od- 

rzuciła kontrpropozycję japońską. 
Tekst propozycji Rady przyjęto wszy- 

stkiemi głosami przeciw japońskiemu. 

Projekt rezolucji przyjęty Kontra głosowi przedstawiciela 
Japonii. 

GENEWA, 2ć. 10. (Pat). O godzinie 5-ej 
min. 15 po pełudniu zebrała się ponownie 

Rada Ligi na publiczne posiedzenie. 

Na wstępie przewodniczący przypomniał 
że pe rannem posiedzeniu toczyły się dalej 
układy między zainteresowanemi stronami 
celem doprowadzenia do porozumienia i 0- 
pracowania takiego tekstu rezolucji, który 
mógłby być przyjęty jednomyślnie. Praca 
ta nie dała jednak oczekiwanych rezultatów 
delegat Japonji w dalszym ciągu podtrzy- 
muje swe znane zastrzeżenie. Wohec tego 
istnieją dwa projekty rezolucji. Zgodnie ze 
zwyczajem przewodniczący poddaje pod gło- 
sowanie najpierw kontrprejekt rezolucji, 
zgłoszony przez przedstawiciela Japonji. 

Yoshizawa, dełegat Japonji, podkreśła 
jęszcze raz, że nie może się zgodzić na pro- 
jekt rezolucji oraz zaznacza, że Japonja nie 
pragnie prowadzić wojny z Chinami. Wyni- 
ka stąd, że niema niebezpieczeństwa wojny, 
o jakiem mówi art. 11 paktu. Japonia nie 
ma zamiarów co do terytorjum Mandżurji. 
Wycofa ona swe wijska do strefy kolei Ż 
laznej, a uczyni to w możliwie najszyb- 

koro tylko bezpieczeństwo 
żyeia i mienia jej cbywateli będzie zapew- 
nione. Uważa jednak za konieczne uprzed- 
nie przystąpienie do bezpośrednich wstęp- 
nych układów z Chinami w sprawie waż- 
nych „spraw zasadniczych*. ы 

Kontrpropozycja japońska została pod- 
dana pod głosowanie. Za jej tekstem opo- 
wiada się jedynie delegat Japonji. 

          

Nast. w imiennem głos. wszyscy czł. Rady 
opowiadają się za projektem rezolucji, о- 
pracowanym przez Radę i przedstawionym 
na onegdajszem posiedzeniu. Przeciwko te- 
kstowi temu głosuje przedstawiciel Japonji. 

Przewodniczący stwierdza, że projekt re- 
zolucji zotsał przyjęty jednomyślnie prócz 
głosu przedstawicieła Japonji. 

Dalej przewodniczący podkreśla trudno- 
Ści przed któremi stanęła Rada rozstrzyga- 
jąc ten zatarg. Stwierdza on, że wprawdzie 
nie udało się osiągnąć oczekiwanych rezul- 
tatów, należy jednak liczyć się z tem, że 
strony wezmą pod uwagę złalecenia zawar- 
te w projekcie rezolucji tak, że do następne- 
go posiedzenia Rady sprawa będzie złikwi- 
dowana. 

Po przewodniezącym przemawiali kołejno- 
delegat Włoch Scialoia, lord Cecil, von Mu- 
tius i Baraadland (Hołandja), którzy wyra- 
zili przewodniezącemu Rady cznanie za 
zręczność i wytrwałość pracy, mającej przy- 
nieść uspokojenie i zażegnanie zbrojnego 
zatargu. 

Następnie przedstawiciel Chin wyraził 
się z ohawą, że nadzieje sformułowane przez 
przewodniczącego, eo do poprawy położenia 
w Mandżurji nie będą urzeczywistnione. Ja- 
ponja domaga się szczególnie bezpośrednich 
i wstępnych układów z Chinami. Chiny nie 
mogą pod żadnym pozorem zgodzić się na 
tego rodz. układy przed wycofaniem wojsk 
japońskich z Mandżarji. Zdaniem delegata 
Chin, odroczenie Rady do 16 listopada sta- 

nowi termin zbyt długi. Chiny zastrzegają 
sobie meżność zażądania wcześniejszego 
zwołania Rady, o ile proces opróżniania 
Mandżurji nie nastąpi zgodnie z nadziejami 
wyrażonemi przez przewodniczącego. 

W końcowem przemówieniu przewodni- 
czącego minister Briand zwrócił się z ape- 
lem do przedstawicieli Chin i Japonji, by 
wykazały ene dobrą wolę i doprowadziły da 
pokojowego załatwienia nieporozumienia. . 

Na tem posiedzenie zamknięto, 

    

Wyjazd członków Rady L. N. z Genewy. 
GENEWA. 24.X. (Pat.) W sobotę 

wieczorem i niedzielę rano członkowie 
Rady, obecni tu na sesji, opuszczają 

Genewę. 

Rozczarowanie I niezadowolenie Japonii. 
Możliwość wystąpienia Japonii z Ligi Narodów. 

TOKJO 14.X. Pat. — Rozezaro- 
wane i niezadowolone z powodu sta- 
nowiska zajętego przez Ligę  Naro- 
dów rządowe koła japońskie nie kry- 
ją się z zamiarem poważnego zasta- 
nowienia się nad wystąpieniem z Li- 

go Narodów. Uważają one, że nietyl- 
ko zlekceważone zostało stanowisko 
Japonji, lecz że Liga Narodów od- 
stąpiła od swych zasad, kładąe zbyt 
mały nacisk na nienaruszalność trak- 
tatów. 

    

Przyjazd Grandi'ego do Beriina. 
BERLIN. 24.X. (Pat.j W sobotę 

o godzinie 19 min. 55 włoski minister 
spraw zagranicznych Grandi przybył 

pociągiem pośpiesznym do Mona- 
chjum, skąd wyjeżdża do Berlina. 

Wizyta Grandi'ego nowym symbolem przyjaźni włosko- 
niemieckiej. 

BERLIN 24x. Pat. — W rozmowie z 
przedstawicielem monachijskim biura Wol- 

świadczył: Życzę sobie 
gorąco podz (>9- 
raz narodowi niemieckiemu za ich uprzejme 
zaproszenie, a jednocześnie wyrazić moje 
zadowolenie z powdu tych odw n, do 
których rząd mój i kraj | wiązują s e- 

gólne znaczenie i doniosłoś: ko do nowego 
symbolu aznych stosunków, istnieją- 
cych między Niemcami i Włochami oraz о- 
bopólnej dobrej woli pracowania razem nad 
rozwiązaniem poważnych które ob- 
chodzą nietyłko nasze dwa kraje, lecz świat 

    

    

       

     

   

    

   

  

Zarazem imieniem szefa rządu włoskiego 

   

    

chciałbym złożyć narodowi niemieckiemu 
serdeczne podziękowanie narodu włoskiego, 
jak również wyrazy naszej szczerej sympatji 
i najgorętsze życzenia: powodzenia. 

i osobisty kontakt, kt 
dziewam s w tych dniach naw z 

prz ami rządu Rzeszy, posiadają 
dla mnie jak największe znaczenie i ocze- 

kuję napewno, ich dostarczą 

nowego dowodu dobrej woli i opartej na 

Rozmowy     
   

    

że w; 

zaufaniu współpracy, któremi ożywione są 
nasze narody i które nieomieszkają wywrzeć 
najlepszych skutków w ramach powzechnej 
współpracy międzynarodowej, 

   



, pomocy p. arch. J. Pekszy. 
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Projekt królewskiego mauzoleum w Wilnie. 
Przed paru dniami odbyło się w 

Dyrekcji Okręgowej Robót Publicz- 
nych, —- pod przewodnictwem p. dy: 
rektora inż. Siła-Nowickiego, — szcze- 

gólniej ważne i zajmujące posiedzenie 
wspólne, Komisji Technicznej i Ko. 
misji Historyczno-Artystycznej Komi- 
tetu Ratowania Katedry Wileńskiej w 
celu ustalenia szczegółowego wniosku 
w sprawie budowy mauzoleum — @а 
odkrytych niedawno szczątków kró- 
lewskich. Tu należy przypomnieć, że 
pieczę nad niemi objął rząd Rze 
pospolitej i ustanowił w tym celu о- 
sobny Komitet, złożony z wysokich 
dygnitarzy państwa. Komitet ten, któ- 
rego członkiem i stałym przedstawi- 
cielem w Wilnie jest p. wojewoda 
Beczkowicz, wyraził życzenie, aby za- 
dania jego b) realizowane w kou- 
takcie z wileńskim Komitetem Rato- 
"wania Bazyliki, na którego czele stoi 
ksiądz biskup Miehalkiewicz.- Że zaś 
zadania takie, jak zwłaszcza sprawa 
mauzoleum, łączą się bardzo blisko 
z dotychczasowemi pracami obu cyto- 
wanych wyżej Komisyj, przeto ze 

zlędu na sprawność i ciągłość w 
czynnościach z tem związanych pre- 
zydjum Komitetu wydełegowało dła 
stałego uzgadniania wszystkiego, ks. 
pralała Sawiekiego, rekiora i długo- 
letniego tak zasłużonego opiekuna ba- 
zyliki zaś pan wojewoda, konserwa- 
tora okręgowego p. d-ra St. Lorentza, 
który skarbi sobie wdzięczność ogó- 
łu, że w sprawach wszystkich katedry, 
jak i w innych swego zakresu okazuje 
nietylko gorliwość w spełnianiu swych 
obowiązków, ale że ponad ich miarę 
służy idei owocenie daleko idącą a wy- 
tężoną współpracą i wiedzą. 

   

   

  

    

    

Posiedzenie, na którem, wespół z 

wymienionemi, powzięto ważne wnio. 
ski, miało tę m. in. zaletę, że dzięki 
trosce przewodniczących obu Komi- 
syj, — pp. dyr. Siłą-Nowiekiego i prof. 
F. Ruszczyca, — każda z Komisyj, 
uprzednio, przedyskutowała szczegó- 
łowo na szeregu zebrań, w własnym 
zakresie, nasuwające się różnorodne 
zagadnienia i przybyła licznie na po- 
siedzenie wspólne z wyrobionem w tej 
mierze zdaniem. W związku z tem. 
kierownik prae architektonicznych w 
katedrze, prof. J. Kłos zademonstro- 
wał i objaśnił, na zaproszenie, swoje 
szkice projektów na mauzoleum ilust- 
rowane rysunkami jego perspektywicz 
nemi, rzutami poziomemi i przekro- 
jami, dołączając ponadto dużych roz- 
miarów plan wszystkich dotychczas 
odkrytych sklepów i podziemi katedry 
i całość jej zbadanych murów funda. 
mentowych: z uwypukłeniem stosunku 
sklepów do murów nadziemnych, ©- 
pracowany 'przez niego lege artis przy 

Że zaś 
prof. Kłos przedstawił opinji Komisyj 
do wyboru szkice paru odmian w roz- 
wiązaniu problemu mauzoleum, przeto 
zebrani stanęli przed materjałem oh- 
fitym i dojrzałym do zasadniczych 
konkluzyj w danem stadjum komisyj- 
nem. Ten stan rzeczy warto skonsta- 
tować także i w tym celu, aby społe- 
<zeństwo wileńskie poinformować jak 
bardzo zarówno ze strony przedstawi- 
cieli województwa, Komitetu j jego 
Komisyj, jak i ze strony projektodaw- 
cy i kierownika prac architektonicz- 
nych w katedrze, zadania traktowane 
są z najdalej idącą dokładnością i 
troskliwością. Streszczenie przebiegu 
posiedzeń, w sprawie o podobnej na- 
turze nie może ograniczać się, jak 
urzędowe sprawozdanie, do suchego 

wyliczania faktów. Chodzi przecież o 
akcję noszącą w sobie znamiona hoł- 
du dla wiełkiej przeszłości historyczne- 
go, stołecznego Wilna, zarazem dają- 
ce wyraz dzisiejszej kulturze i ambi- 
cjom miasta. Toteż nie można pomi- 
nąć uwagi o wysokim poziomie oży- 
wionej dyskusji i sposobu prowadzenia 
obrad i wartości szerszej ich rezul- 

tatów. Obecni byli oprócz już wymie- 
nionych, pp. inżynierowie i architekci 
gen. A. Antonowicz, J. Borowski. K. 
Falkowski, H. Jensz, St. Narebski, J. 
Olszewski, A. Przygodzki, Fr. Wojcie- 
chowski, z Komisji Historyczno-Arty- 
stycznej pp. kustosz M. Brensztejn, 
art. malarz J. Hoppen, prof. Kościał- 
kowski, prof. M. Limanowski, prof. 
L. Šlendziūski. ks. kap. Šledziewski, 
dyr. W. Studnicki, L. Uziębło i piszą- 
cy te słowa. 

     

   

    

Punkt podstawowy debat mógł no. 
sić w sobie zarzewie i możliwości cię- 
żkiego sporu. „Konkurs na mauzole- 
um“ czy „bez konkursu', a jeśli bez, 
to komu rzecz oddać. Ileż różnorod- 
nych łendencyj j sprzecznych poglą- 
dów mogło się tu zderzyć lub wywo- 
łać przewlekłości i zaognienie. Tym- 
czasem, po wyczerpującej dyskusji, 
zebrani nietylko odrzucili ideę kon- 
kursu, ale, rzecz godna uwagi, uczynili 
to jednogłośnie. Nie dano się pociąg- 
nąć istniejącej gdzieindziej istnej ma- 
nji w tym kierunku. Podniesiono, jak 
często daje cna po całej Połsce rezul- 
taty nijakie, pełne braków w tę czy 
w inną stronę, długie spory, a w końcu 
rozpisywanie drugiego konkursu z po- 
dobnie kłopotliwym wynikiem. Przy- 
pomniano, ile takie konkursy kosztu- 
ją, jakie tysiące złotych idą na .po- 
dział nagród i to często bez pierwszej. 
bo takiej ustalić nipodobna, a skreślić 
wszystkich nie można, bo bez nich 
nikt do apelu nie stanie, zważywszy 
wielkie obciążenie pracą i kosztami, 
jakie dla każdego ubiegającego się po- 
wodują właściwości należytych prae 
i rysunków architektonicznych. Zada- 
no sobie pytanie, czy Wilno jest już 
tak ubogie w architektów własnych 
i dobrych, aby nie mogło u siebie zna- 
leźć siły odpowiedniej i musiało ko- 
niecznie szukać jej po całej Polsce? 
Odpowiedź wypadła na oczywiste 
„nie”, a stąd wypłynęła i ta korzyść, 
ogromna -— że odpada wtedy utrud- 
nienie, jakieby stworzyło stałe prze- 
bywanie w innem mieście, niewilen- 
skiego architekty, ewentualnego pro- 
jektodawcy, gdy realizacja w tej dzie- 
dzinie, wymaga ciągłego kontaktu + 
miejscowemi czynnikami decydujące - 
mi i opinjodawczemi. Referat i ry- 
sunki prof. J. Kłosa wywołały prze- 
świadczenie ogólne, że wręcz trudno 
znaleźć powody, dla których mianoby 
zakwestjonować leżący jak na dłoni 
i jasny wybór tego, który około zabyt- 
ków Wilna a ostatnio zwłaszcza około 
prac w katedrze į odnalezienia szcząt- 
ków królewskich tak się zasłużył. Dał 
on zaś w swoich szkicach dowody wy- 
próbowanego smaku, artystycznej kul- 
tury i coraz rzadszego zmysłu dla 
swoistych cech ubiegłych stylów, dla 
zestrojenia nowej pracy z charakte- 
rem zabytkowym starej budowli, tej 
zalety właśnie, której dziś zaczyna 
brakować niektórym innym architek- 
tom, nieraz głośnym po Polsce, ale 
zbyt jednostronnie nowoczesnym i 
lekceważącym sobie podobne wiekowe 
walory, tak bardzo tu właśnie, z po- 
wagą i nastrojem katedry związane. 
Gzy w tych warunkach i jeszcze przy 

  

tak ciężkich materjalnie czasach; 
wśród obowiązku oszczędności było- 
by właściwem puszczać się na chwiej- 
ne fale konkursów, które mnożyłyby 
koszta, aby może jeszcze natknąć się 
między innemi na ryzykowne pomysły 
zbyt modernistyczne?  Rozważon» 
skrupułatnie wzgłędy dały przy głoso- 
waniu, pod chwilową nieobecność 
prof. Kłosa nieskrępowane a jedno- 
myślne uchwalenie wniosku do rządu, 
aby zechciał jemu wykonanie mauzo. 
leum powierzyć. 

W oklaskach ogólnych. jakie to- 
warzyszyiy zakomunikowaniu mu tej 
uchwały, brzmiał wyraz odruchowej 
żywej świadomości, że stało się coś 
pięknego. W innem mieście, podanoby 
ją może bardziej chłodno, wśród cza- 
jących się kwasów między rywalami, 
kolegami po fachu. Tu oni właśnie 
podnieśli nastrój tą formą tak bardzo 
nieobowiązkową, więc tem cieplejsza. 

Wskazywała ona wyraźnie na te 
poruszenie sympatji i uznania u obec- 
nych, jakie musi budzić u fachowych 
znawców architektury i miłośników 
przeszłości całokształt przeszło 10-cio- 
letniej pracy prof. J. Kłosa dla Wilna 
i Wileńszczyzny, a więc od pierwzsej 
chwili kiedy tu przybył. Nie mogli oni 
przy takiej okazji nie wspomnieć cie- 
pło o jego stałej i żmudnej w tych dzie- 
dzinach pracy, pełnej zapału dla ra- 
towania historycznych gmachów i dla 
współszerzenia artyzmu, bądźto wła- 
sną działalnością architektoniczną, 
bądź też rozległą oddawna uczynną 
pomocą w inwentaryzowaniu nauko- 
wem zagrożonych przepięknych za- 
bytków tego terenu, bądź wreszcie 
przez stałe wykłady oraz artykuły 'i 
monografje artystyczne Wilna, szerzą- 
ce sławę miasta j jego starej kultury. 

Żadne opisywanie dzieł plastycz- 
nych bez reprodukcyj lub oryginałów 
nie może dać o rzeczy należytego po- 
jęcia. Toteż trudno tu przedstawić 
słowami dokładnie, jak szkice ma- 
uzoleum wyglądają. Dobrze by było, 
aby po osłatecznem ich opracowaniu 
mogły się one stać dostępnemi dla 0- 
czu szerszych sfer, interesujących się 
tą sprawą. Narazie niech wystarczy 
objaśnienie, że mauzoleum ma być na- 
wrotem do idei, rzuconej, ale i nie- 
dokończonej za Zygmunta III. To jest: 
ma być ono wzniesionem w podzie- 
miach kaplicy królewskiej św. Kazi- 
mierza i posiadać sklepienia odpowia- 
dające pierwotnemu zamierzeniu z 
XVII w., ślady którego, w postaci 
trzykrotnych łuków tarczowych na 
każdej z czterech ścian podziemia 0- 
kazały się doskonale  zochowane. 
Proste, monumentalne filary, stojące 
w pośrodku tej przestrzeni mają pod- 
trzymywać sklepienia, nadając wnę- 
trzu tem więcej charakteru mocy i 
powagi. Całość uzyska tą drogą przej- 
rzysty ponadto rozkład przestrzeni, 
w których pomieszczone będą sarko- 
fagi z ukoronowanemi, jak za dni pier- 
„wotnego pogrzebu, zwłokami Aleksan- 
dra, Barbary i Elżbiety oraz urna z 
wnętrznościami Władysława IV. Sta- 
nie się w ten sposób zadość bezwzglę- 
dnej konieczności usunięcia resztek 
królewskich z krypty, w której ciągły 
napór wód gruntowych, przy odkry- 
ciu skonstatowany, zniszczyłby je 
wkońcu niechybnie. Ciasnotą i wido- 
czna prowizoryczność tego sklepu on- 
giś zamieniona na stan stały, jedynie 
wskutek wyjątkowych okoliczności i 
wypadków XVII wieku, przestanie 
przykro ciążyć i uniemożliwiać dostęp 

LEON WOŁŁEJKO. 

Pogaduszki mejszagolskie. 
Dożynki. 

(Opowieść wioskowa). 

Tego lata pogoda była niewidanie 
paszkudna. Dyszcz lał biez konca, — 
a słonca, gębulka swoja jak na śmiech 
pokazawszy, „znow  chowalo sie za 
chmury — jakby na złość i zgryzoła 
ludziom robić chciało. 

Z tej przyczyny i w zaścianku u 
starego Symona — kłopot był nie aby 
jaki. Parobczaki tłukli sie koło obej- 
ścia, dziewczęta przewiąsły kręcili, 
drugi żywioła w chlewie szerzył *) 
ale nicht na poła wyjsć nie mog, bo 
dyszcz smalił jak z cybra i konca je- 
mu nie widać było. Stary Symon co 

minuta przez okna patrzał i wzdychał 
a pani Regina (jego, znaczy sie, go- 
spodynia) ziołki święcone przed obra- 
zami paliła — ale zmiany nijakiej nie 
było. 

Aż pieknego wieczoru poczeło na 
swiecie robić sie — dobrze. 

Skądści pojawił się wiatr i poczoł 
hudzieć **) i tarmosić chmurami. Pę- 
dził i zakręcał imi tak smagle, co zro- 
bili sie oni rzadkie i szare, — później. 
szo poro żółte i białe, — a pośle — i 
słonce wyszło z za lasu i takim blas- 
kiem cała okolica załało, jakby cały 
świat Boży czerwieniał i palił sie w 
jednym wielkim pożarze. 

Radowali sie z tej przyczyny  lu- 
dzie — radował sie i stary Symon, bo 
czas podchodził ważny i gorący... 

  

*) karmił. 

**) szumieć. 

Konczył sie sianokos — a poczy- 
nało sie żniwo... 
NAURU ARIE ZES ADCR 

Stary Symon był gospodarz prak- 
tyczny i okuratny. Szmat wieku prze- 
żył, szmat widział i słyszał i wielka 
uważenia w całej okolicy miał. 

Dziwowali sie ludzie — skąd on ta 
ki rozum i praktyka ma, ale nicht ni» 
zgadywał gdzie pan Symon w młodo- 
ści swojej przebywał i skąd on był do 
parafji przybiwszy sia? 

Gadali ludzie co kiedyści pod Fran- 
cuzem służył i z ichnym cesarzem w 
Moskwie byt — ale nicht nie wiedział 
ci to prawda, ci bajka, a stary Symon 
językiem bełtać nie lubił i o młodości 
swojej nie wspominał. 

Czasem tyko, letnio poro, w świą- 
teczny dzień, siedząc przy chacie na 
podwalinie, dzieci wioskowych koło 
siebie zbierał i o dawniejszych cza- 
sach i dawniejszych ludziach — opo - 
wiadał... 

A oni patrzali na jego wielkiemi 
błękitnemi oczkami—główki do siebie 
przytuliwszy... 

Lubił stary Symon z dziećmi przy- 
stawać i wielka wiara do ich miał, bo 
sam cała żyćcia sprawiedliwie prze- 
żywszy, — nie mog tej sprawiedliwoś- 
ci u stałych ludzi naleźć i, znakiem 
tego, ani interesu do ich nie miał, ani 
kompanji z imi nie trzymał... 

Gospodarzył sam na swojej pół- 
włoczy, — kilko parobczakow najew- 
szy a ład ij porządek zaprowadził taki. 
co aż zajzdrość sąsiadow brała... 

  

Bywało — rano wstawszy — wy- 
chodził z chaty i podpierając sie ki- 
jaszkiem, szed na swoje łąki i pola.. 
I żeb jaki podróżny okuratnie w ta 
pora przybył, — obaczyłby białego, 
białego, jak gołąbeczek, dziaduczka, 
co stał postrzodku ciemnej zieleniny 
łąk, strzod deseniow polnego kwiatu... 

Widziałby moży, jak kłos żytni do 
garści wziewszy, całował i trzęsącemi 
sie od starości ręcomi — do pierśći 
tulił.. A łzy radości i podziękowania 
kocili sie z jego oczy i spadając na 
kwiatuszki, łączyili na wieczne czasy 
człowieka z jego matko-ziemio. 

Razu jednego, stojąc na pagórecz- 
ku, patrzył stary Symon na swiat Bo. 
ży — i radował sie. Bo j jakżesz nie 
radować sie jemu było, kiedy w słone- 
cznej gorącości i śpiewie skowronków 
— jak okiem rzucił — daleko — heń 
— aż pod sam zielony gaik, — koły- 
chał sie plos *) jego żyta, jakby chto 
góra czystego złota roztopiwszy, wthł 
do ogromniastej misy i ledzienko na 
jo dmuchać poczoł... : 

  

A z tego wiaterku roł sie fala i 
szedła powolnie i przełewała sie jadna 
za drugo biez konca i miary po ca- 
łem polu, jakby wszstkie te kłosy, 
pelniusienkie zboża nalane, 
kim ogólnieznym pokłonie — dzięko- 
wali Panu Bogu za Jego dobroć i ła- 
skawošč, co im żyćcia dał i od burzy. 
gradu ci inszego nieszczęscia zacho- 
wał. 

Długo — długo patrzał stary Sv- 
mon i tak sobie medytować poczoł co: 
szmat cudow Pan Bóg na świecie po- 
robił — i kużdy człowiek, dobrze 
przypatrzywszy sie, mogby pod swa- 
im nosem niejedna piekna i ciekawa 
rzecz obaczyć, żeb tyko nie na głup- 
  

*) obszar, teren. 

w wiel. 

szerszych sfer zwiedzających. Obowią- 
zek twardego liczenia się z trudnościa- 
mi finansowemi czasów obecnych nie 
dopuszcza do użycia przy tej budowie 
zbyt drogiego materjału, jak n. p. 
marmurów, ałe zarazem będzie to w 
zgodzie z tradyeją wieków i charakie- 
rem swoistym podobnych .podziemi, 
które nie wymagają  wystawności i 
pompy, — zgoła ryzykownej dla na- 
stroju grobów, kędy nic nie powinno 
odwłekać od nastroju ciszy i skupie: 
nia. Całość ma przemawiać przemy- 
ślanem pięknem proporeyj nie zaś 
nadmierną okazałością, a o tamtem 
decyduje talent, wyczucie i kultura 
architekty, a bynajmniej nie koszta. 

Ogromny od czasów budowy kap- 
licy św. Kazimierza postęp technicz- 
ny umożliwi zabezpieczenie zupełne 
trwałości mauzoleum, w stosunku do 
trudności terenowych, z jakiemi wiek 
siedmnasty nie umiał sobie poradzić. 

  

Wobec państwowego znaczenia, które . 
przedstawiają szezątki władezych po. 
stąci i jako takie i jako symbole wie- 
kopomnej 'Unji Korony polskiej z 
W. Ks. Litewskiem, będzie oddany 
w ten sposób hołd należny dostojeń - 
stwu historycznych jednostek i idei. 

Z tej wielkiej idei Unji jako idei 
zgody wogóle. było jakby tchnienie, 
w zastosowaniu do zadań Komisji, na 
ostatniem posiedzeniu. Wydobyło się 
na wierzch to, co potencjalnie tkwi 
w tutejszym psychicznym gruncie i 
„powietrzu*, w. stopniu bodaj dość 
wyjątkowym i dlatego mającym siię 
twórczą, — to jest skupienie i jakość 
dobrej woli, aby pomimo wszelkich 
komplikacyj, jakie wytwarzają przy- 
padki życia, różnice indywidualności 
i ogólnoludzkie niedoskonałości, —uni- 
kać nierzadkich w polskiem „radze- 
niu“ kollegjalnem, szkodliwych dy- 
gresyj i dysonansów, a łączyć się w 
szukaniu porozumienia, przez grun- 
towne rozpoznanie prawdy i najlep - 
szej realizacji celu. Zebranie zgroma- 
dziło przecież nie poraz pierwszy 
przedstawicieli i fachowców z dziedzin 
tak różnych inżynierji i budownictwa. 
historji, archeologji i sztuki, obok star 
szych, dawno zasłużonych dla miasta, 
także i młodszych, — obok bardzo 
„tutejszych* także i przybyłych od 
paru, czy kilkunastu lat. Otóż prze- 
bieg zebrania takiego grona, tak poj- 
mującego swe zadania, wybiega swem 
zasadniczem znaczeniem poza  ca- 
łą choćby i dużą wartość doraźną i 
dlatego nie jest obojętnem dać wyraz 
temu przeświadczeniu. Jestto bowiem 
wartość przykładowa, zachęcająca tyl- 
ko wszystkich do rozwijania wspólnej 
tem większej energji w imię rozkwiiu 
miasta. Wskazuje ona na świadomość, 
że sekret takiego rozkwitu, w wielkich 
właśnie i największych środowiskach 
zarówno naszych jak i zagranicznych 
tkwi i tkwił zawsze nie w niechętnem 

- dzieleniu się czy to na odmienne kla- 
ny zawodowe, czy też na starszych i 
młodszych, czy to na dawnych, tutej- 
szych i na przybyłych, ale, jeśli WSzy- 
scy z oddaniem dla miasta pracują, 
na potęgowaniu atmosfery. porozu- 
mienia, zapału i siły atrakcyjnej, na 
chętnem korzystaniu z wszelkich do- 
brych fachowców, bez ciągłego zaglą- 
dania do tej czy innej „metryki* przy: 
należności. 

Tak wygląda jedno z odwiecznych 
praw rozwojowych miast i dobrze jest, 
że świadomość tego przebija przez ze- 
brania, których cel, jak w tym wy- 
padku, przez mauzoleum królewskie 

stwy i złość swoj czas 
dobrości i 
sereu miał... 

Tak medytując, chciał już stary 
Symon i do chaty iść — ale raptow- 
nie posłyszał czyjeści kroki a, przyło- 
żywszy do kozyrka ręcy i przymró- 
żywszy Oczy, — zejrzał jak pani Regi- 
na, latając po polu oglądała sie na 
wszystkie strony i jakby kogo szuka- 
ła. Żyta była wielka a oczy u pani 
Reginy osłabli kapeczka ze starości-- 
i byłaby moży wiek szukała, żeb stary 
Symon nie był sam do jej podszed i 
nie zapytał sie: 

„Czego szukasz, panie Łukasz? 
A pani Regina, rada co swego pana 

mitrężył, ale 
zastanowienia. więcej w 

  

  

  

nalazła, — przysłowiem jemu i odpo- 
wiedziała: 

„chleb na stolć — a ręcy swoje!” 
Zgad słary Symon co na obiad 

pora iść i posunął sie pomalutku do 
chaty. Ale pani Regina, chcąc piersz: 
przylecieč do zaścianku, kulała 
przez burwałki i miedzy a dopadszy 
do kuchni mprędzej nalała krup- 

chwyciwszy oburącz, 
niosła gorąca zupa do stołu. W ta po- 
ra, jak na bieda, powrócił i stary Sy- 
mon a, wchodząc do stancji, tak oku- 
ratnie stuknoł drzwiami w misa, co 
tylko czerepy pośypali sie na ziemia 
a cały krupnik został sie na spedniaci 
i butach pana Symona. 

Zdziwili sie z tej przyczyny oby- 
dwa i stali naprzeciw siebie jak dwa 
pietuchy, co, pobiwszy sie, odpoczy- 
wajo, — ale stary Symon pierszy od- 
mrużył oczy i zapytał sie: 

„Ci widzisz, co narobiłasz?* 
A Regina, nie czekając, chwyciła 

odymaczka *) į tak smagle poczela 
obeierač spodnie i buty co stary Sy- 
mon aż stękać i perswadować poczoł... 

   

     

  

*) ścierka, szmata. 

    

Nr. 247 (2189) 

We środę, 28 października r.b., o godz. 9-ej rano w kościele 
św. Jana zostanie odprawione nabożeństwo żałobne za spokój duszy 

ś.p. Tadeusza Wróblewskiego 
poczem bezpośrednio nastąpi pošw' ęcenie nagrobka na cmenta- 
rzu Rossa. 

Q tych obrzędach zawiadamia krewnych, przyjaciół, kolegów 
i znajomych zmaiłego 

  

Komitet T-wa Pomocy Naukowej im. E. i E. Wróbiewskich. 

Komunalna Kasa Oszczędności M. Wilna 
ogłasza konkurs na stanowiska: 

1) Dyrektora Zakładu Zastawniczego (iombardu) 
2) Taksatora w tymże Zakładzie. 

Ubiegać się o te stanowiska mogą obywatele polscy do lat 50, mogący wykazać się 
dostatecznem, zwłaszcza praktycznem przygotowaniem do pełnienia obowiązków. Kaucja 
gotówkowa lub hipoteczna — pożądana. 

Uposażenie: Dyrektera — do 900 zł, Taksatora — do 600 zł. miesięcznie. 
Oferty z załączeniem wiasnoręcznie napisanego życiorysu. tudzież odpisów świadectw z odbytych studjów oraz prac dotychczasowych, z powołaniem się na poważne referencje, 

nadesłać należy do K. K. O. m. Wilna (Mickiewicza Il) do dnia i0 listopada 1931 r. 
Oferty nieuwzględnione będą pozostawione bez odpowiedzi. 

KENACIRENETRACKEJ BCE PORAD OSCARA 

Ūstainia największa inowacja w lecznictwie. 
Sławę wszystkim lekarzom, oraz zdrowie 

ich pacjentom ostatnio zapewniła specjalna 
chinina wypuszczona w zupełnie nowej po- 
staci L. j. w-pigulkach pod nazwą „Original“ 
które są największą inowacją w medycynie 
i farmacji świata. Pigułki „Original“ są bo- 
wiem opracowane na skutek długoletnich ba 

dań naukowych medycyny, chemji i techni- 
ki w związku z upamięinieniem  300-lecia 

     

  

wprowadzenia chininy do Europy i uznania 
ch środków jej za jeden z najskuteczniej 

w lecznictwie świata, przy w: 
jąlku chorobach  powstaj 

ziębienia oraz złego odżywiania 
literaturze naukowej, prawie wszyscy pro- 
fesorowie medycyny świata uznali chininę za 
jeden z najskuteczniejszych środków leczni- 
czych oraz profilaktycznych, przy następu- 
jących chorobach: grypie, anginie, malarji, 
gruźlicy, krztuścu, kaszlu, bólach głowy, cho 
robach wątroby, katarze żołądka, płuc i ne- 

rek, bólach kości, nerwicy serca, dysenterji 
i wszystkich innych niedomaganiach powsta- 
jących na tle przeziębienia lub złego odży- 
wiania się. 

  

   
      

      

    

  

W; stosunku do wszystkich środków syn 
tetycznych, stosowanych dotąd w wyżej wy- 
mienionych chorobach, pigułki „Originał*, ja 
ko preparat specyficzniy naturalno-roślinny, 
a niesyntetyczny i nienarkotyczny t. j. 
dąc środkiem absolutnie niewinnym i rów- 
noczešnie najradykalniej działającym — z 
dodatnim wpływem na serce — obecnie w 
całej pełni zasługuje w lecznietwie terapeu 
tycznem na pierwszeństwo. Pigułki „Origi- 
nal* to nie są zwykłe pigułki, pastylki czy 
tabletki chinowe, jakie dotąd u 
w aptekach, lub składach apiec 
są one specylikiem opartym na ścisłej ta- 
jemnicy produkcji chininowej. Sam leczniczy 
produkt pigułek „Original* jest czystym ał- 
koloidem kory chinowej, w absolutnie Iuž- 
nym stanie, |. j. w proszku wcałe niespra- 
sowanym, jest on powleczony niezwykle cien 
ką warstewką cukru mlecznego która ehro- 
ni przed gorzkim akiem tej specjalnej 
chininy, a jednocześnie służy jako przewod- 
nik do _ natychmiastowego  wprowadzeniź 
składników leczniczych do ustroju całego or- 
ganizmu ludzkiego. 

Pigułki „Original* ze specjalną chininą 

    

   

   

     

      

w proszku są wyrobem zagranicznym, a se- 
kret technicznego wykonania oraz wyłącz- 
ną produkcję posiada tylko Indyjsko-Holen- 
derski Przemysł Farmaceutyczny N. V. Ban- 
doengsche Kininefabrick na Jawie i w Ho- 

landji. Pigułki „Original* są powszechnie 
opatentowane i w Polsce zarejestrowane w 
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych przez 
Depart. Zdrowia Publicznego pod Nr. Reg. 
1492. 

Postać i dawka 0. dej pigułki „Ori- 
ginal* daje możn: "zenia i profilaktyki 
nietylko osób dorosłych, lecz i niemowląt, 
przy wszystkich wyżej wspomnianych cho- 
robach. 

  

      
   

       

  

  

   

    

Pigulki „Original“ posia własności 
lecznicze w zakresie przem 
obniżania temperatury, dzia ają równocześ- 
nie i bakterjobójczo-profilaktycznie, na co 
szczególnie w lecznietwie ostatnio zwraca się 
specjalną uwagę. 

Pigulki „Original“ używać (połykać) mo- 
żna nawet bez przepisu lekarza w dawkach 
od 2 do 6 pigułek 3—4 razy dziennie. Piguł- 
ki „Original* tylko z Nr. Reg. 1492 należy 
żądać we wszystkich aptekach i składach 
aptecznych — drogerjach — w cenie zł. 2.560 
za rurkę, zawierającą 50 sztuk pigułek. W 
razie chwiłowego braku pigułek „Original“ 
w której z aptek lub składów aptecznych 
to na żądanie natychmiast po otrzymaniu 
zi. 2.50 przekazem przez P. K. O. na konto 
Nr. 26.146 w Warszawie lub też w znaczkach 
pocztowych, wysyła każdemu bezpośrednio 
Generalny Reprezentant Indyjsko-Holender- 
skiego Przemysłu Farmaceutycznego K. 8. Ry 
mowicz, ul. Marszałka Focha 8, Warszawa. 

Uwaga: Kobietom w odmiennym stanie 
— w okresie pierwszych 15 dni — przyjmo- 
wanie pigułek „Original“ w ilościach więk- 
szych niż po 6 sztuk 3—4 razy dziennie nie 
jest wskazane, bowiem użycie w większych 
ilościach wywołuje silną cyrkulację krwi 
skutkiem czego niezawodnie powoduje po- 
ronienie. 

P. S. W interesie społeczeństwa i dla do- 
bra ogółu uprasza się o przedruk powyższej 
notatki we wszystkich dziennikach i czaso- 
pismach prowincjonalnych. 

SE. K. Ramo SW 
dn. 20. X. 31 r. 

  

   

ma w sobie nawiązanie do wielkiej 
tradycji, do renesansowej Zygmun- 
tówskiej epoki Wilna. Któż bowiem 
inny, jak nie królewski małżonek Bar- 
bary i Elżbiety, Zygmunt August, da- 
wał przykład aplikowania tej właśnie 
zasady dla dobra Wilna i Krakowa 
ściągając stale do nich lub popierając 
w nich, bez względu na pochodzenie, 
wszystko, co najbardziej fachowe i 
skłonne do oddania się miastu. Roz- 
liczne dokumenty a między innemi 
rachunki Zygmuntowskiego dworu, 
dotyczące Wilna, niedawno opubliko- 
wane, rzucają nam, garściami dowo- 
dy potemu. Naodwrót nie trudno 

   
wskazać, tu i ówdzie, na niedawne 
dzieje pewnych (poza Wilnem) miast, 
których podupadanie, lub martwota 
łączy się właśnie z obrzydzeniem współ 
pracy przez zawiści i koterje. A wady 
te, narobiły i robią tyle jeszcze szkody 
i destrukcji w Polsce, że objawy prze- 
ciwne, zdrowe, cisną pod pióro słowa 
zadowolenia i krzepią nadzieję, iż 
przetwarza się coś dodatnio w psy- 
chice polskiej i że Wilno ma zadatki 
dawania w tej mierze, odradzającego 
przykładu, przez swe ogólne wartości 
duchowe, które się i tutaj także nie- 
wątpliwie okazały. 

Dr. Marjan Morelows.     

  

Taka facecja z Regino przytrafiała sie 
staremu Symonowi bardzo często... 
Bo jeśli, naprzykład, stary Symon na 
raneczku budzić siebie kazał, to pani 
Reginą okuratnie koło południa przy- 
chodziła do Symonowej kwatery i tyi- 
ko pusta łóżka znachodziła... Albo w 
subota, kiedy Symon bielizna mieniał, 
— Regina akurat taka pora wybierała, 
kiedy Symon wziewszy czapka, gdzie- 
ści z chaty wychodził — i wtenczas, 
spodni i koszula w ręcach trzymając, 
aż na dziedziniec za im leciała, różne 
prośby i namowy gadając, póki stary 
Symon jo nie obfukał i nazad do cha- 
ty nie przepędził... 

Raz nawet taki interes wystroiła, 
co stary Symon cała Boża Narodzenia 
w chodakach w chacie przesiedział, 
bo jak odała buty do reperacji na ku. 
cja, — to aż na Trzykróli nazad ich 
odniosła... 

Szmat inszych facecjow miał stary 
Symon ze swojo Regino, ale wszystko 
darowywał, bo czuł, že ona, biedulka, 
ze szczyrego serca to robiła. 

Wiedział Symon, co ta stara, bied- 
na Regina, na łaskawym chlebie u je- 

go siedząca, — była kiedyści i młoda 
i nieszpelna i po panach a po dworach 
służyła. Miała ona i męża i kąciczek 
własny, — ale przyszła na jo hanieb- 
na dola i starość — i tylko łaska ludz- 
ka od śmierci głodowej jo wyratowała. 

Ksiądz Inturski pod swoja opieka 
jo wzioł i staremu Symonowi naraił. 
Tak ona i została sie u jego... 

A tymczasem nietylko w Symono- 
wej chacie, ale ina polu ci w lesie — 
była taka duchota i parność, co aż 
słabi robiło sie... 

Widział stary Symon, eo słoma żyt- 
nia sucha już zawszystkim była a 
ziarka tylko co trzymała sie w kłosie 
i dospiawszy była naczysto. Zgarnoł 

tedy swoja czeladka i 
żniwo posłał... 

1 poszli dziewczęta i parobczaki 
cało chewro radując sie i śpiewając 
pieśni, aż trzęsła sie cała okolica i 
wszystkie sąsiady zgadywałi co п $у- 
mona poczeła sie wielka święta, waż- 
niejsza jak imieniny ci wesela najbc- 
gatszego nawet sąsiada... 

A czeladka, przyszedszy, stanowiła 
sie rzędem jak wujska i, przeżegnaw- 
szy sie, bliszcząc sierpami, chiliła sie, 
jak na znak, w pół pasa i garść z 
garścio, krok za krokiem, — dalej i 
dalej ścinała złote kłosy. Potem ost- 
rożnie i wysoko podymując jedna garść 
za drugo — kładli w „półsnopki*, A 
z „półsnopków' robili sie snopy, ze 
snopów .kopki* i — cała pola, jak 
okiem sięgnąć, bliszczała i złociła sie 
od rzędów pożętego zboża... 

Często Symon przychodził na pole 
i widział jak słońce smaliło ogniem 
plecy i twarze pracowitej czeladzi, pot 
ciurkiem łał sie z gorącości i pracy, rę- 
cy mdleli od żęcia i chwytania twar- 
dej j wysuszonej słomy, — ale nie 
było w ich ni gniewu ni fatygi —tyl- 
ko jedna pieśnia zamieniała sie dru- 
go, śmiech i wesołość latali w powie- 
trzu, — aż dziwował sie stary Symom 
i patrząc na czyste, błękitne niebo —- 
szeptał: 

„l w pocie czoła będziesz zdoby- 
wał chleb twój”. 

na pole, na 

  

Dzień Szed za dniem, pora za po- 
ro i żytożniwo konczyło sie poma- 
lutku. 

Jednego dnia nie poszed stary Syv- 
mon na pole, a kazał Reginie calutka 
chata czyścieńko wymieść, posypać 
ajerem *), syra i masła przygotować, — 
a sam cichaczem baryłeczka piwa z 
miasteczka sprowadził i, czyściej о- 
  

*) tatarakiem. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Zlikwidowanie bandy przemytników żywego 

towaru. 
Ostatnio organem K. O. P. udało się złik- 

widować szeroko rozgałęzioną organizację 

irudniącą się przemycaniem m 

Rosji sowieckiej. 
W ręce władz wpadło wiele materjału 

kompromitującego na podstawie kiórego za- 
rządzono aresztowania. Aresztowano około 

20 osób, które grasowały w rejonach pogra- 

nicznych: Dzis Wilejka, Kozdrowicze, 

Iwieniec, Kozłowszczyzna i in. " 

Jak zdołano aresztowani należe- 

li do organizacji oszukańczej-przemyłniczej 
i wykorzystując ciężką obecną sytuację go- 
spodarczą nakłaniali włościan, malorolnych, 

bezroboinych i poborowych de wyjazdu na 

teren Białorusi sowieckiej, gdzie mieli rze- 

komo otrzymać intratne posady. 
Organizacja oszukańcza rozdzieliła ezłon- 

ków swych na grupy które operew 
granicznych miejscowościach i 
reflektantów na wyjazd. Uchodźcy wpłaca- 
li oszustem od 50 de 100 zł. na rzekome ko- 
Szła podróży i wysyłani hyłi do miejseo- 
wości położonych w pasie pogranicznym, 
skąd specjalni ludzie mieli bezroboinych do- 
stawiać na teren sowiecki. 

      

   

    

   
    

     

Po przekroczeniu granicy, daremnie u- 
chodźcy czekali na przewodników, którzy 
mieli ich odwieźć do zakładów pracy. Naiw- 
ni wpadali w ręce sowieckich strażników, 
którzy przekazywali zbiegów do dyspozycji 
G. P. U. Aresztowanych za nielegałne prze- 
kroezenie granicy, władze sowieckie osadza- 
ły w więzieniu, najczęściej posądzająe ich 0 
szpiegostwo na rzecz Polski. 

Niewinnych ofiar sprytnych aferzystów, 
więziono i torturowano w więzieniach, by 

wymusić na nich zeznania, 
Aresztowanych aterzystów przekazano do 

dyspczycji władz śledczych. 
Zlikwidowana organizacja 

prowadziła również swą działaln nietylko 
w Wileńszczyźnie, lecz i w województwach 

połeskiem i wołyńskiem, gdzie również о- 

konano aresztowań. 
Zaznaczyć należy, iż podobna afera z u- 

chodźcami zestała zlikwidowana przed dwo- 
ma miesiącami w. Wileńszczyźnie, której 
członkami byli wówczas emisarjusze sowiec- 
cy, zaś obeenie zwykli oszuści żerujący na 
nędzy ludzkiej. 

    
oszukańcza 

   

  

   

R. 

" Leonpol. 
Q Kółku Relniczem 

Pomiędzy innemi organiza ni 
cznemi jest u nas i Kółko Rol które w 

r 1929 otrzymało kredyt siewny i inne po- 
7 Prano wspólnie sprawnie, a odda- 

iema zgody. Ściąga się praw- 
da ratówkami lecz i tych ratówek niektórzy 
mie opłacają, dopuszczono ogólny weksel do 
protestu i strat. Już m 
jak cichy i uczciw 
amoże załatwić 

każdego dłużnika n 
dają powiada. W liczbie niech 
weksla są przeważnie ci, z prz 
rych dopuszczono do protestu. 

Pytanie czy to niedbalstwo czy coś gor- 
szego. 

społe- 

  

    

      

      

    

   

        

  

Najbliższy 
«hee wymienić 

WIEŚCI Z WOJEW. 

   zas lo wykaże. narazie nie 
naszych p. p. Społeczników 

  
  

   
   

tylko wskażę że pomię nimi są człon- 
kowie b. ądu i wogóle osoby zajmujące 
społeczne 1owisko prawie we wszystkich 
organizacjach społecznych Leonpola. 

Nad przyszłą pra Kółka Rolniczego, 
chyba trzeba będzie p w yk — bo 
przeciętny rolnik widząc takie stosunki po- 
między kółkowiczami ni i wielu zapo- 
wiedziało już swoje w e z Kółka. 

  

   

  

   

    

    

  

  

  

Członek. 

Z pogranicza. 
Nieudana eskapada nocna 

z cudzemi końmi. 

Noey wczorajszej na odcinku granicznym 
Filipowicze postrzelono  przemytnika—ko- 
niokrada Jana Birkowa, kióry. usiłował prze- 

mycić dwa konie zagranieę pochedzące z 
kradzieży. 

NOWOGRÓDZKIEGO 
  

(OLIWIE 
w 

Rowogródku 

  

WOJNA i MIŁOŚĆ 
Pierwszorzędna obsada artystyczna. 

NASTĘPNY PROGRAM: POŚWIĘCENIE KOBIETY. 
  

  sa,
 

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Rowogródku Serja Il-ga. —   Indyjski grobowiec 

WKRÓTCE: NA ZACHODZIE BEZ ZMIAN   
  

Nowogródek. 
Migawki nowogródzkie. 

Na rynku nowogródzkim, W e 
od lat wiełu jest postój dorożek, ze- 
się na pogaw w oczekiwaniu na 

y i dorożkarze. A że i oni 
mają obecnie liche zarobi więc dyskusja 
ich polegała na narzekaniu na świat i lu- 
dzi, że im nie dość było konnych dorożek... 
*no i kilku samochodów, których w Nowo- 
gródku mało kto używa, — a myślą jeszcze 
9 tramwajach o „aeroplanach* i 
Bóg wie o czem; może wymyślą, że wogóle 
wszełkie środki lokomocji na ziemi będą nie- 

„potrzebne... 
— Mówią, że Edison pozostawił tajem- 

miczy wynalazek umożliwiający ludziom la- 
iać w powietrzu — mówi jeden z dorożka- 
Zy.—Ma to być malutki aparacik który wkła 

da się do tylnej kieszeni i człowiek leci jak 
iskra, gdzie tylko zechce... Co nieprawda?— 
pyta się poważnego szofera, który siedząc 
wygodnie w aucie czyta własnie „Kurjer 
Wileński". 

    

   

    

        

  

  

   

        

   

  

    

— Nie, o tem w gazecie nie niema — od- 
powiada indagowan 

No bo o ch rzeczach, to i strach 
pisać-— mówi relator. — Wogóle w tych   

gazciach nic ciekawego nie piszą. Żeby tak 
napisali o zarządzeniu, że nikomu nie wol- 
no chodzić, a tylko muszą jeździć dorożka- 
ami... 

ry — dodaje inny. — To-    

jeszcze . 

  

    

— Nic z tego, — mówi któryś z nich — 
radni naszego miasta myślą o tramwajach, 
bo miejska „poczta konna* .za dużo zjada 
owsa, a konie mimo to wyglądają jak zde- 

chlaki 

  

—Jakže to tramwaj zbierać będzie kubły 
Salomona? — pyła się ktoś zdziwiony — 
Czyba że kupią samochody”?... 

— O nie, do samochodów radni też nie 
mają zaufania, bo wówczas znowu będzie 
kłopot z oliwą, której Magistrat podobno 
nie umie kupować. 

No to niech nas zaangażują — mówi 
kilka szoferów. — Przynajmniej będziemy 
mieli stałą płacę, a od czasu do czasu i — 
renumerację. 

— No, renumera 
dostają. Ale my ju 

  

  

    
ję to nie wszyscy tam 

ż damy tam sobie radę... 

— O patrzcie! — krzyczy naraz jeden z 
młodszych dorożkarzy, — Już idzie p. Ka- 
miński z Magistratu z teką i kilkoma pana- 
mi przyjmować nas na służbę!... 

Niestety, pan ten przyszedł z nowemi ła- 
migłówkami dotyczącemi autobusów, na sa- 
mo wspomnienie których moja gromadka do- 
staje niestrawności. Ik. 

ŻYCIE HARCERSKIE. 

Budowa kajaka. 

3-cia drużyna harcerzy im. Marszałka 
Piłsudskiego, przystąpiła do budowy kajaka. 
W pracy tej bierze udział jeden harcerz z 
1-szej drużyny gimnazjalnej, 

      

  

dziawszy sie. — jakby gości naczeki- 
wać poczoł... Е 

I prawda. Tego dnia, pod wieczór 
cała czeladź i wioskowe najemniki z 
dziewczętami powrócili z pola i sta- 
newszy” przed ganeczkiem  poczeli 
śpiewać dawniejsza, dożynkowa pio- 
senka: 

A przed święto niedzielo 
My już żyta użeli 
Pracując codzień od rana. 
I wianuszek ten złoty 
Choć i swojej roboty 
Przynieślim gościnca dla pana. 

A stary Symon stał na ganeczku 
i piwem kużdego traktował. Regina 

kawały syra, wielkości cegły, masiem 
szmarowała i poczoł sie traktament 

jakby, naprzykład, na. Wielkanoc ci 
insza jaka święta... 

   

  

Późniejszo poro — skądści wzieła 

sie harmonika z bębękim —- 1 poszed 
ruch aż zahudziała i zatrzęsła sie zie- 
mia, a sąsiady z okolicy powychodzili 
z chat i przysłuchiwali sie tej muzyce 

i krzykom. 
Stary Symon siedział na ganeczku 

i patrzał. Bo już taka jest na Litwie 
moda, co gospodarzu żrzeba na tym 
balu być, a jeśli sam nie tańcuji, to 
choć patrzeć na te tancy musi. A tan- 
cy mieniali sie jak bliskawica... Polka 
Zmieniala kadryl, kadryl polka i la- 
tała, jak oszalawszy chewra cała, przy- 

siadała, podskakiwała, albo, podpar- 
szy sie w boki, tupotała nogami na 
miejscu. Harmonika aż ochrypła od 
grania i, niewiadomo jakie głosy wy- 
dając, piszczała i sapała jak przydu- 
szona czarownica. 

I gdzie u ich podziała sie zmęcze- 
_ nia po ciężkiej pracy? 
.. _ Przestali boleć ręce i plecy, — tyl- 
ko kręciła sie w tancu cała chewra 
JAk koła we młynie, aż piasek chmu- 

‚ "Tami z pod nog leciał a pot gradem 

— *° łbow lał sie. 

Dziwował sie stary Symon, — ale, 
że to już późna była pora, — pomyś- 
lał co i odpocząć trzeba trochi. Wstał 
i, podpierając sie kijaszkiem, poszed 
pomalusinku do chaty... 

Przestąpiwszy prog, raptownie po- 
czuł, co głowa zrobiła sie jakaści cię- 
żka, poczeło jemu niestawać duchu, 
w oczach pojawiła sie ciemność... Za- 
chwiał sie i powalił sie-biedny Symon 
na ziemia... 

Zlękła sie haniebnie Regina, ale 
myśląc eo to tylko przypadek, ostat- 
kiem sił przyprowadziła do łóżka a 
stary Symon opad na poduszki i szep- 
noł: 

„Przežegnaj mnie...“ 
I kiedy ona skoczywszy po gromni 

ca głosno płakać poczeła, — Symon 
cichenko mówił dalej: 

„Cicho... cicho... ty im tam... nie 
nie gadaj... tam ich pora... młodość... 
Po ciężkiej pracy... nagroda... niechaj 
tancujo... bawio sie.... taki wiek..*, 
Tu chwycił kapeczka powietrza i da- 
lej prawił: 

„Przyjdzi i do ich... kiedyści... sta- 
rošč... i śmierć... j koniec... Bo tak 

zmienia sie wiek.. wiekiem... a poko- 
lenie... pokoleniem... Ale... dziś... 
niech im będzie wesoło... i dobrze .. 
Nie przeszkadzaj... 

I zamknął oczy na wieki. 
А za oknem — piszczała harmoni- 

ka i kręciła sie i huczała w tancu — 
młodość życia. 

Po tygodniu na wioskowym cmen- 
tarzu nad świeżo mogiłko stał krzyż, 
a na im był zawieszony prosty, dożyn- 
kowy wianuszek z bujnych kłosów 
spowity — jako dar wiernej czeladzi 
—dla swojego pana. 

RAR 

  

  

  

  

  

KUR J E R W I BE Ń SKI 

Akademja Witoldowa 
z odczytem prof. Haleckiego. 

Komitet obchodu Witoldowego urządza w dniu 27 b. m. jako 

w 5Ol:szą rocznicę zgonu W. X. Witolda, w Auli Kolumnowej Uniwersy- 

tetu o godz. 5.30 uroczystą akademję z odczytem znakomitego uczonego 

prof. Oskara Haleckiego z Warszawy. 

Wstęp wolny za zaproszeniami, 

stracjach „Kurjera Wil.“ i „Slowa“. 

  

  

| Niedziela | 

| 25 | 

| J] Wachód słońca —g.6 m. 17 

| Paždziera. | zawie cp Cn 
Sportczsżenła Zakładu Metaeroisgj! U, 8 B. 

w Wiinle z dnia 24 X — 1931 reku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 745 

Dziś: dia o: 
Jutro: Lucjana. 

   
  

Temperatura średnia — + 6° С. 

ы najwyžeza: > 8? C. 

5 najniższa: — 0 С 

Opad w milimetrach: 6 

Wiatr p zeważa ący: połudn.-wschodni. 

Tendencja batom. silny spadek 
Uwagi: pochmurno, po południu deszcz. 

2 KARTY ŻAŁOBNEJ. 
stwo żałobne za dusze Ś. p. Tad. 

iego. We środę 28 października 
) rano w kościele św. Jana zostanie 
one żałobne nabożeństwo za spokój 

. p. Tadeusza Wróblewskiego, poczem 
bezpośrednio nastąpi poświęcenie nagrobka 
na cmeniarzu Rosa, 

  

Nabožen 
Wróblew: 

  

   

    

    

URZĘDOWA. 
— Urzędowanie w dzień zaduszny. Dn. 

2 list. t.j. w Dzień zaduszny urz. w instytu- 
cjach państwowych odbywać się będzie na 
dwie zmiany. Do godz. 12 i do 3 i pół po- 
południu. W) szkołach w dniu tym zajęć nie 
będzie. 

  

MIEJSKA. 
— Nowe dodatki komunalne do podat- 

ków. Magistrat m. Wilna rozirząsa obecnie 
projekt ustalenia na rok 1932 dodatku ko- 

munalnego do państwowego podatku od prze 
mysłu i handlu oraz dodatku komunalnego 
do opłat państwowych od patentów na wy- 
rób i sprzedaż trunków oraz przetworów 
wódczanych i spirytusowych. 

Niewątpliwie nowe normy dodatków ko- 
munalnych pójdą po linji podwyższenia do- 
tychczasowych stawek, Ostatecznie jednak 
o nowych obciążeniach podatkowych roz- 
strzygnie jedno z najbliższych posiedzeń 
Rady Miejskiej. 

— 100.000 na drobne remonty domów. 
Onegdaj powrócił z Warszawy wice-prezy- 
dent miasta p. W. Czyż który jako delegat 
samorządu wileńskiego czynił u władz cen- 
tralnych starania o kredyty, składając mię- 
dzy innemi p. Prezesowi Rady Ministrów 
obszerny memorjał, streszczający potrzeby 
budowlane Wilna, jak również interwenjował 

o pożyczkę w wysokości 100.000 złotych na 
drobne remonty domów. Sprawa ta najpraw 
dopodobniej potraktowana zostanie przychyl 
nie. 

Natychmiast po otrzymaniu kredytów 
Komitet Rozbudowy przysląpi do wydawa- 
nia poż k właścicielom. posesyj, w celu 
umożli im przeprowadźenia drobnych 
remontów w swych nieruchomościach. 

— Posiedzenie Rady Miejskiej. W naj- 
bliższy c ek odbędzie się posiedzenie 
Rad Miej Porządek dzienny zawiera 
szereg aktualnych spraw samorządowych, m. 
in.: 

1) Odpowiedź na interpelację zgłoszoną 
na posiedzeniu Rady Miejskiej w dn. 24 lu- 
tego 1931 r. w sprawie niewykonania uchwa- 
ły R. M. o wprowadzenie w szkołe dok- 
ształcającej nr. 1 równoległych oddziałów 
dla dzieci żydowskich. 

2) Odpowiedź na interpelację w sprawie 
niewprowadzenia dotąd w życie postulatów 

zeniu akcji pomocy bezrobotnym. 
Pismo p. wojewody wileńskiego w 

sprawie zatwierdzenia preliminarza budżeto- 
wego m. Wilna na r. 1931-32 (z wyjaśnie- 
niami Magistratu). 

4) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w 
przedmiocie wykonania budżetu m. Wilna za 
rok 1928-29. 

5) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z 
rewizji budowy baraków kolonji letniej w 
folwarku „Małe Leoniszki*. 

6) Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z 
rewizji budowy gmachu szkoły powszechnej 
we wsi Góry (Kolonja Kolejowa). 

7) Wnioski w sprawie przeniesienia kre- 
dytów w budżecie 1931-32 r. 

$) Projekt przepisów obowiązujących о 
typie autobusów kursujących na terenie m. 
Wilna. 

9) Wniosek w sprawie modyfikacji umo- 
wy z Ministerstwem Robót Publicznych na 
przekazanie miastu odcinków dróg państwo- 
wych na terenie m. Wilna. 

Ogółem porządek dzienny 
spraw. 

— O ośmiogodzinny dzień pracy w 
szpiłalnietwie i pogotowiu ratunkowem. Wła- 
dze miejskie rozważają obecnie projekt 
wprowadzenie 8-miogodzinnego dnia pra- 
cy w szpitalach miejskich i pogotowiu ra- 
tunkowem. Sprawa ta w najbliższym czasie 
wpłynie pod obrady odnośnych Komisyj 
miejskich a następnie przedłożona zostanie 
na posiedzenie Rady Miejskiej dła ostatecz- 
nego rozstrzygnięcia. 3 
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SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Czarna Kawa Akademickiego Związku 

Spertowego odbędzie się w dniu 31 paździer- 
nika b. r. w Salonach Hotelu George'a, na 
której przy dźwiękach doborowej orkiestry 
będą mieli okazję Sympatycy, oraz Członko- 
wie spędzić mile czas. 3 

Wstęp zł. 4, zaś dla Akademików, oraz 
Członków zł. 3. Początek o godz. 22-ej. 

Stroje wieczorowe. 
„— Zarząd Sodalicji Marjańskiej Akade- 

mików U. S. B. w Wilnie wzywa wszystkich 
członków do wzięcia udziału w pochodzie 
oraz Akademji ku Czci Clirystusa Króla, któ. 

'ra się odbędzie w Sali Śniadeckich U. S. В. 
o godz. 2 p. p. 

— Ž Kota Polonistėw U. S. B. Kolo Polo- 
nistów niniejszem powiadamia swych człon- 
ków i wszystkich słuchaczy U. $. В., że sta- 
raniem Sekcji Dramatycznej został zorga- 
nizowany kurs dykcji, kierownictwo które- 
go objął łaskawie Pan Dyrektor Szpakie- 
wicz, 

„Gwiczenia będą się odbywały w ponie- 
działki i czwartki w godzinach od 15 m. 30 
do 17-ej w lokalu Seminarjum Polonistycz- 
nego (Zamkowa 11) Udział w ćwiczeniach 
mogą brać wszyscy studenci U. S. В. 

— Dzień Odrodzeniowy. W niedzielę 25 
b. m., jako w dniu święta Akcji Kat., urzą- 
dza 5. M. K. A. „Odrodzenie* dzień odrodze- 
niowy. Porządek dnia odrodzeniowego na- 
stępujący: 

Godz. 9,15 Msza Św. recytowana w Koś- 
ciele Św. Jana po Mszy Agapa. 

które otrzymać można w admini- 

Godz. 14 Akademja w Auli Śniadeckich 
ku czci Chrystusa Króla organizowana przez 
„Odrodzenie“. 

Godz. 17 Zebranie inaguracyjne „Odro- 
dzenia” w Ognisku Akad. Wielka 24. 

Na porządku: a) Sprawozdanie z działal 
ności „Odrodzenia* b) Referat Sen. Bernar- 
da Rusieckieg ngerencja Kościoła w ży- 
ciu gospodarczem c) Przemówienia powi- 
talne. 

Po inaguracji tradycyjne „dożynki* po- 
czem „wężyk przez mi › 

a inaugurację wstęp wolny. Członkowie 
mają obowiązek przybyć — obowiązuje ide- 

alna punktualność. 
— Zebranie informacyjne Koła Wileń- 

śli Mocarstwowej. Wielkie zebranie 
Koła Wileńskiego M. M. odbędzie się we 
śródę 28 października r. b. o godz. 18-ej 
w sali Śniadeckich U. S. B. Referaty mają 
wygłosić p. p. Rowmund Piłsudski, Jan Mey- 
sztow i Zygmunt Branicki, poruszając 

y innemi następujące sprawy: polską 
rację stanu, kryzys parlamentaryzmu, mniej- 

szości narodowe, solidaryzm zawodowy i t. 
d. Po referatach dyskusja. Rzeczowe i ak- 

   
    

    

  

   

    

tualne tematy — zbudziły zrozumiałe zain- 
teresowanie ogółu Młodzieży Akademickiej. 

HARCERSKA. 
— Akademicka Drużyna Harcerska stanę 

ła do pracy w zwęikszonych szeregach. Na 
drugiej z rzędu w b. r. szk. zbiórce 23 
października 1931 r. stawiła się gromada  li- 
cząca 45 osób, w tej liczbie był druh kura- 
tor prof. Dzięwulski — przybyła również 
spora garść nowych ludzi. 

Na zbiórkę złożyło się treściwe sprawoz- 
danie z pracy w ub. r., omówienie pr: mu 
jej na r. b., wybory drużynowego na które- 
go przez akłan ę został wybrany ponow- 
nie druh Ludwik Bar, podział funkcyj (kie- 
rownicy seke referencij i ukonstyiuowa- 
nie się: zastępów. 

   

    

    
   

  

Z POCZIY. 
— Dyrekcja P. i T. zawiadamia, że z dn. 

25 listopada b. r. zwinięta zostanie agencja 
pocztowa Cudzieniszki pow. Oszmiana i Po 
szumień pow. Święciany Wiłeńskie. 

® Z KOLEL 
— Uroczyste nabożeństwo. W dniu 8 li- 

stopada 1931 r. staraniem pracowników pa- 
rowozówni Wilno, przy Ołtarzu w Wachla- 
rzowej Parowozowni o godz. 9.45 rano, z0- 
stanie odprawione uroczyste nabożeństwo 
przez Księdza Dr. Henryka  Hlebowi- 
cza Profesora U. S. B., z okazji przypadają- 
cej rocznicy objęcia Kolejnictwa przez Wła- 
dze Polskie i zarazem rocznicy wyświęcenia 
wspomnianego Ołtarza. 

Nabożeństwo będzie transmitowane przez 
radjostację: wileńską. 

W czasie nabożeństwa zostanie wygło- 
szone kazanie przez Ks. Dr. Henryka Hle 
bowicza Profesora U. S. B. 

WOJSKOWA. 
— Godziny przyjęć u władz wojskowych. 

Dowódca obszaru Warownego, szef sztabu 
D. O. W. przyjmuje interesantów codzien 
sie od godz. 12—13. W tych samych godzi- 
nach odbywają się przyjęcia interesantów 
u p. komendanta placu. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Z T-wa Eugenicznego (Walki ze zwy- 

rodnieniem (rasy). 29 paźdz. w lokalu Po- 
radni Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4). 
prot. Z. Hryniewicz wygłosi odczyt na te- 
mat „O dziedziczności”. Początek o 5 i pół 
wiecz, Wstęp wolny. 

— Zebranie T-wa Niezależnych Art-—Ma- 
larzy. Dziś o godz. 16 w. w lokalu Męskiej 
Szkoły Handlowej Biskupia 4, odbędzie się 
Walne zebranie członków i sympatyków 
„Wileńskiego Towarzystwa Niezależnych Ar- 
tystów Malarzy. 

Goście wile widziani. 
— Zebranie Rady Hodowlanej Wił. T-wa 

O i K. R. W dniu 4 listopada 1931 r. odbę- 
dzie się w lokalu Związku Ziemian w Wilnie, 
Zawalna 9 o godz. 17-ej zebranie Rady Ho- 
dowlanej Wileńskiego T-wa Organizacyj i 
Kółek Rolniczych z następującym porząd- 
kiem dziennym: 

1) Odczytanie protokółu z zebrania Ra- 
dy Hodowlanej w dniu 13 VI r. b. 

2) Sprawozdanie i program pracy na 
okres zimowy: 

a) związku. kółek kontroli obór, b) związ- 
ku hodowców bydła nizinnego, c) związku 
hodowców bydła polskiego, d) związku ho- 
dowców trzody chlewnej. 

3) Referat insp. hod. p. Wł. Opackiego 
„Zimowe żywienie krów w dostosowaniu do 
obecnych cen pasz i nabiału”. 

4) Referat insp. hod. p. R. Mroszczyka 
„Organizacja zbytu i jej wpływ na opłacal- 
ność trzody chlewnej. 

5) Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
— Žbi6rka bielizny dła bezrobotnych. 

Komisja Odzieżowa Sekcji Pomocy Wil. 
Wojew. Komitetu do Spraw Bezrobocia w 
dniach od 3-g0 do 8-go listopada r. b. orga- 
nizuje wielką zbiórkę bielizny, ubrań, dat- 
ków w naturze, lub pieniądzach, na rzecz 
bezrobotnych. Dla omówienia spraw natury 
organizacyjno-technicznej tej zbiórki, Ko- 
misja Odzieżowa zwraca się z gorącą proś- 
bą do wszystkich Organizacyj na terenie mia 
sta Wilna o delegowanie swych przedstawi- 
cieli na zebranie, które odbędzie się we 
wtorek 27-g0 października r. b. o godzinie 
19-ej w lokalu przy ul. Orzeszkowej Nr. 11 
mieszkanie 19. 

— Zarząd T-wa Przyjaciół Szkoły Tech- 
nieznej w Wilnie podaje do wiadomości, że 
dnia 8 listopada b. r. o godzinie 12 m. 30 w 
lokalu Państwowej Szkoły Technicznej przy 
ul. Holendernia 12 odbędzie się Walne Ze- 
branie z następującym porządkiem obrad: 

1) Zagajenie. 2) Wybór przewodniczące- 
go. 8) Sprawozdanie z działalności T-wa. 4) 
Sprawozdanie kasowe. 5) Sprawozdanie Ko- 
misji Rewizyjnej. 6) Wybory nowego zarzą- 
du. 7) Wolne wnioski. 

Zarząd T-wa uprzejmie prosi o jak naj- 
liczniejsze przybycie Członków i Sympaty- 
ków T-wa. 

— Zebranie Związku Hodoweów Drobiu 
ziemi Wileńskiej odbędzie się dnia 30-go 
października r. b. o godz. 17-ej w lokalu 
Wileńskiego Towarzystwa Organizacyj i Kó- 
łek Rolniczych — Wilno, Sierakowskiego 4. 

Na porządku dziennym pilne sprawy bieżą- 
ce i referat inspektora p. Rudolfa Mrosz- 
czyka na temat „Wpływ krzyżowania na 
hodowlę". 

Obecność wszystkich hodowców drobiu 
jest bardzo pożądana. Wstęp wolny. 

  

  

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Wielkie redukcje płac w żydowskich 

gimnazjach. W prywatnych gimnazjach ży- 
dowskich w Wilnie, posiadających prawa 
szkół państwowych, toczyły się od dłuższego 
czasu pertraktacje pomiędzy Związkiem Za 
wodowym nauczycieli tych szkół a Związ- 
kiem koncesjonarjuszy o umowę na bieżący 
rok szkolny. W ostatnich dniach zaostrzyły 
się różnice wobec nieustępliwości koncesjo- 
narjuszy, którzy dążą do redukcji płac nau- 
czycielskich w wysokości od 15 — 40 proc. 
dotychczasowych poborów i przerwali kon- 
ferencje odbywane w tej sprawie z przed- 
stawicielami nauczycieli. 

W tym stanie rzeczy zarysowała się mo- 
żliwość strajku na terenie trzech gimnazjów. 
Powiadomione o tem władze szkolne zasto- 
sowały natychmiastową interwencję, przepro 
wadzoną osobiście przez p. kuratora Szelą- 
gowskiego i naczelnika Wł. Głuchowskiego. 
Dzięki stanowisku Kuratorjum strajk został 
zażegnany i istnieje nadzieja że porozumie- 
nie zostanie osiągnięte. Jako zasadnicza pod 
stawa uposażenia ma być przyjęta płaca nau- 
czyciela w gimnazjum państwowen: 

RÓŻNE. 
— Wojewódzki Komitet do spraw bez- 

rokocia podaje do wiadomości powszechnej, 
że ofiary pieniężne na rzecz akcji pomocy 
bezrobotnym można wpłacać w każdym u- 
rzędzie pocztowym na rachunek wojewódz- 
kiego komitetu do spraw bezrobocia — P. 
K. O. Nr. 180.610. 

— Nadsyłanie adresów byłych obrońców 
Lwowa z listopada 1918 r. Towarzystwo ba- 
dania historji obrony Lwowa_i województw 
południowo-wschodnich wszystkie 
P. T. Osoby, które w czasie między 1 a 22 
listopada 1918 r. w jakimkolwiek charakte- 
rez brały udział w obronie Lwowa (wzgl. 
uprasza najbliższe rodziny tych z pośród 
wspomnianych obrońców Lwowa, którzy 
już nie żyją), by w interesie nauki polskiej 

i swoim własnym jak najrychlej nadesłały 
pisemnie dokładne obecne Swe adresy do 
Komisji Naukowej T-wa badania historji o- 
brony Lwowa i województw południowo- 
wschodnich we Lwowie, ulica Wałowa, 1, 
16, II piętro, drzwi Nr. 93. 

Przy nazwiskach b. obrońców Lwowa na 
leży podać rok urodzenia, oraz o ile moż- 

odkąd — dokąd, w jakim charak- 
jakiem. dowództwie, formacji (Gru- 

pie, Odcinku, kompjanji i 1 p), wzgl. in- 
stytucji czy organizacji dana osoba brała 

udział w listopadowej obronie Lwowa w r. 
1918. 

Węgiel i koks 
górnośląski 

poleca firma Dsull 

Wilno, ul. Jagielicńska 3. Telefon 8 11. 
Po 

FEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni* Popołudniów- 

ka. Dziś w niedzielę dnia 25-go b. m. o g. 
4-ej pp. po cenach zniżonych po raz ostatni 
komedja w 3-ch aktach „Ładna historja“ 
z niezrównaną w roli babci p. Dunin-Ry- 
chłowską i p. J. Wasilewskim w roli An- 
drzeja. 

— Najtańszy poniedziałek w „Łutni* W 
poniedziałek dnia 26-g0 b. m. o godz. 20-ej 
w. arcywesoła komedja w 3-ch aktach Molie- 

ra „Szelmostwa Skapena* po cenach  pro- 
pagandowych od 20 gr. — 2 zł. 

W) niedzielę o godz. 20-ej w. pełna ko- 
micznych sytuacyj komedja w 3-ch aktach 
T. Łopalewskiego „Aurelciu nie rób tego". 
na której publiczność bawi się dobrze, żywo 
oklaskując wszystkich wykonawców. Reżyser 
ja i dekoracje H. Zelwerowiczówny. 

“| — Koncert Cecylji Hansen. Fenomenalna 
artystka co zwycięskim pochodem zdobyła 
sobie największe estrady koncertowe na obu 
półkulach — wystąpi 27-go października w 
teatrze Lutnia, tylko jeden raz. Gra Cecylji 
Hansen pełna uduchowionej słodyczy jest 
tak bogato wyposażona w efekty dzwięczne, 
że zaraz na początku koncertu artystka zdo- 
bywa sympatje oraz gorący oklask publicz- 
ności. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Popołud- 
niówka. Dziś w niedzielę dnia 25-go b. m. 
o godz. 4-ej pp. po cenach zniżonych sensa- 
cyjna sztuka „Matrykuła 33" z p. M. Wyrzy= 
kowskim i Ir. Brenoczy na czele. Reżyserja 
dyr. M. Szpakiewicza. 

W niedzielę dnia 25-g0 b. m. o godz. 20 
powtórzenie premjery arcydzieła Żeromskie- 
go „Roža“ kt. zarówno u prasy jak i u pu- 
bliczności doznała przychylnego przyjęcia 
na wczorajszej premjerze. Reżyserja Dyr. M. 
NE Dekoracje pomysłu W. Makoj- 

nika. 
— Tani poniedziałek na Pohułance. W 

poniedziałek dnia 26-go b. m. o godz. 20-ej 
w. Teatr na Pohulance bawić będzie arcy- 
komiczną komedją w 3-ch aktach Marlowea 
„Złoty wiek rycerstwa* z pp. L. Wołłejką i 
J. Ciecierskim na czele. 

RABIJE 
Fala 244,1 m. mocy 21.5 Kw. 

NIEDZIELA dnia 25 października 1931 roku. 

10.00: Tr. nabożeństwa. 11.58: Sygnał cza- 
su. 12.10: Kom. meteor. 12.15: Poranek z Fi)- 
harmonji. 14.00: „O potrzebie ochrony i jej 
pomników* odczyt. 14,20: Muzyka i odczyty 
rolnicze. 15.15: Aud. żołnierska. 15.55: Au- 
dycja dla dzieci. 16.20: Muzyka polska (pły- 
ty). 16.40: „Miejski dom wycieczkowy w Kra- 
kowie* odczyt. 16.55: Muzyka lekka płyty. 
17.15: Polski węgiel w Anglji odczyt. 17.3 
„O ojcu pszczelarstwa  połskiego*  odczy 
17.45: Koncert. 19.00: Utwory A. Mickiewi- 
cza po litewku, Pieśni litewskie. 19.20: „Co 

się dzieje w Wilnie* pogad. 19.40: Progr. 
na poniedziałek. 19. Słuchowisko. 20.1 
Koncert popularny. 22,00: Kwadr. liter. 22.1 
Recital skrzypcowy. 22.40: Kom i muzyka 
taneczna. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 26 października 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 
12.15: Muzyka wokalna płyty. 12.25: „Rola 
nauczyciela w nauczaniu dorosłych* odczyt. 
15.45: Progr. dzienny. 15.50: Utwory forte- 
pianowe Liszta płyty. 16.20: Lekcja frane. 
16.40: Muzyka z płyt. 17.10: „Ruletka, czyli 
fatalizm liczb* odczyt. 17. „Wywiad ze 
Stanisławą Wysocką. 18.00: Muzyka lek- 
ka. 18.50: Wil. kom. sportowy. 19.00 Prze- 
gląd litewski, 19.20: Progr. na wtorek i rozm. 
19.30: „Dlaczego dzieci kłamią*? odczyt. 
19.45: Pras. dzien. radj. 20.00: Feljeton muz. 
20.15: Operetka. 22.30: Kom. i muzyka tan. 

NOWINKI RADJOWE. 
PORANEK SYMFONICZNY z FILHARMONJI 

Dnia 25 października o godz. 12.35 Pol- 
skie Radjo transmituje z Filharmonji War- 
szawskiej Poranek Symfoniczny poświęcony 
utworom Antoniego Dworzaka. Jako soli- 
sta wystąpi znany wiolonczelista p. Bole- 
sław Ginzburg, który wykona Koncert Wio- 
lonczelowy z towarzyszeniem orkiestry. Or- 
kiestra Filharmonji Warszawskiej pod dy- 
rekcją Bronisława Szulca odegra piękną 
symfonję „Z nowego świata” oraz efektow- 
ną uwerturę z opery „Selma Sedlak* (Chłop 
Filut). 
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Uderzenie krwi do głowy, ściskanie w 
okolicy serca, brak tchu, uczucie strachu, 
przeczulenie nerwowe, migrena, niepokój i 
bezsenność mogą być łatwo usunięte przy 
używaniu naturalnej wody gorzkiej „Franei- 
szka-Józefa*. Żądać w aptekach i drogerjach. 
AP DRORURAOS TDS EISS STEWARD - 

Święt» Chrystusa-Króla. 
Nabożeństwa. Dzi 

Święta Chrystusa — Króła, jazo Święta Ak- 
cji Katolickiej rozpoczyna się uroczystem 
nabożeństwem w kościele św. Jakóba (płac 
Łukiski), celebrowanem przez JE Ks. Ar- 
cybiskupa R. Jałbrzykowskiego, Metropoli- 
tę Wiłeńskiego o godz. 10. Jednocześnie we 
wszystkich Kościołach m. Wilna będą od- 
prawiane nabożeństwa z okolicznościowemi 
kazaniami. 

Zbiórka organizaeyj i parafij. Wszystkie 
organizacje i parafje proszone są o punktual- 
ne przybycie na plac Łukiski o godz. 12 m. 
15. Czoło pochodu us się na ul. Mont- 
wiłłowskiej róg Mic Parafj 
wią się na ul. III Bater y unlowskiej 

frontem ku kościołowi św. Jakóba. Parafje 
po instrukcje mają się zwracać do Wieleb- 
nego księdza Bolesława Maciejowskiego. Se- 
kretarza Generalnego Akcji Katolickiej, 

Porządek poehodu jest następujący: 
1 orkiestra, za nią Archidiecezjalna Rada 

Akcji Katolickiej; 2. Szkoły powszechne; 3. 
i ja i szkoły zawodowe; 4. organizacje 

owe i sportowe; 4. Młodzież Aka- 
6. Stowarzyszenia dobroczynne; 7. 

Wszystkie inne organizacje społeczne; 8. Pa- 
rafje według kolejności przybycia; 9. ewen- 
tualnie Straż Ogniowa. 

Pochód. Pochód wyruszy o godz. 12 m. 

  

uroczystość 
       

  

    

    
   
    

    

   

  

30 w kierunku Ostrej Bramy. W Sali Miej- 
skiej odbędzie się uroczysta akademja o go- 
dzinie 13 m. 30. Ponieważ wszyscy nie będą 
mogli zmieścić się w Sali Miejskiej, ustawio- 
ne są głośniki nazewnątrz. W ten sposób 
uczestnicy pochodu będą mogli wysłuchać 
akademji na placu. Młodzież szkół średnich 
i akademicka udaje się do Sałi Śniadeckich. 

Śpiewy pedezas pochodu. W czasie po- 
chodu jak również udając się na pochód 

organizacje i parafje mogą* śpiewać pieśni: 
„My chcemy Boga*, „Serdeczna Matko”. 
„Boże coś Polskę". 

Na wypadek deszezu, padającego od rana 
do godz. 12 w poł. — pochód nie odbędzie 
się. Organizacje ze sztandarami proszone są 

o przybycie na akademję do Sali Miejskiej 
młodzież zaś szkół średsich i akademicka 
do Sali Śniadeckich. 

Kierownictwo pochodu. Kierownikiem ca- 
łości pochodu jest p. Stan. Jarocki dyrekty- 

wom którego wszyscy uczestnicy proszeni 
są o podporządkowanie się. 

ŚWIĘTO CHRYSTUSA KRÓLA. 

W dniu 25 października świat katolicki 
obchodzi uroczyście Święto Chrystusa Kró- 
la. Ku uczczeniu tego Święta radjostacje 
polskie nadadzą o godz. 19.45 specjalnie zra- 
djofonizowaną nowelę Henryka Sienkiewi- 

  

   

    

cza p. t. „Pójdźmy za Nim*, przepojoną du- 
chem religijnym i szczerą poezją. W wy- 
konaniu jednego z najwybitniejszych utwo- 
rów wielkiego pisarza wezmą udział znako- 
mici artyści scen stołecznych. 

WYWIAD Z WYSOCKĄ. 

Poniedziałek 26 października godz. 17.35 
Zespół dramatyczny wileński posiada w 
swym składzie zawsze jednego przynajmniej 
artystę o znakomitej, ogólno-polskiej reno- 
mie. Po Osterwie i Zelwerowiczu, którzy 
byli zarazem dyrektorami teatru, przyszła 
kolej na znakomitą, dobrze zasłużosą sztu- 
ce polskiej tragiczkę Stanisławę Wysocką. 
Znakomita artystka udzieli przed mikrofo- 
nem wywiadu Tadeuszowi Byrskiemu. 

DLACZEGO CHŁOPCY KŁAMIĄ. 

Poniedziałek 26 października godz. 19.30 
W kolejnym odczycie z cyklu pedagogiczne- 
go Jerzy Ostrowski po omówieniu frapują- 
cego zagadnienia „Dlaczego chłopcy się bi- 
ja?* omówi następnie niemniej interesują- 
ce: „Dlaczega chłopcy kłamią Ponieważ 
przysłowie uważa przyzwyczajenie za drugą 
naturę człowieka, dociekania psychologicz- 

ne prelegenia pozwolą nam może na odgad- 
nięcie genezy niepokojącej zagadki w świe- 
cie dorosłych: dłaczego dorośli kłamią? dla- 
czego istnieje i co jest istotą dyplomacji? 

DOOKOŁA MIŁOŚCI. 

W poniedziałek, dnia 28 b. m. nadana zo- 
stanie niezwykle melodyjna operetka Oska- 
ra Straussa pod fascynującym tytulem „Dos 
okoła Miłości*. Będzie to zabawny szereg 
przygód trzech młodzieńców, których od- 
tworzą przed mikrofonem znani radjosłu-* 
chaczom tenorzy: Stanisław Gruszczyński, 
Aleksander Wasiel i Janusz Popławski. Cie- 
kawą tę operetkę usłyszymy w radjofoniza- 
cji p. Michaliny Makowieckiej. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
WYKRYCIE ZAKONSPIROWANEGO ZA- 

KŁADU AKUSZERYJNEGO. 

Ostatnio władze śledcze drogą obserwacji 
i skrupulatnych dochodzeń, wpadły na trop 
zakonspirowanego . zakładu akuszeryjnego, w 
którym dokonywano zakazanych operacyj. 
„Sałon* posiadał obszerną klientelę i inie- 

resy właścicielek zakładu prosperowały jak 
najłepiej. Po ustaleniu, że zakład mieści się 
w demu nr. 138 przy ul. Kałwaryjskiej, a- 
genci wydziału śledczego dokcnuii w dniu 

    

wczorajszym niespodziewanie rewizji, która 
w zupełności petwierdziła występną działal- 
ność akuszerek, 

W wyniku rewizji aresztowano dwie ko- 
biety, które esadzono w areszcie centralnym. 
Dalsze dochodzenie w toku. (e). 

OSZUŚCI RYNKOWI. 

Po dłuższej przerwie na rynku Łuki- 
skim znowu ukazali się oszuści rynkowi któ- 
rzy wyzyskując łatwowierność wieśniaków, 
przybywających na rynek, sprzedają „praw- 
dziwe perskie szale”, „złote* obrączki, kol- 
czyki i t. p. W ubiegły piątek ofiarą oszu- 
stów padła jedna z wieśniaczek, Malwina 
Szezupakowa, która nabyła „perski szal* za 
bajecznie niską cenę 80 złetych. Niestety 
wkrótee przyszło rozczarowanie, gdyż wkrót 
ce wyszło najaw, że tego rodzaju „perskie* 
szałe można w dużym wyborze nabyć za 5 
złotych w każdym sklepie wileńskim. O oszu 
stwie poszkodowana powiadomiła policję, 
która wszczęła peszukiwania za sprytnym 
„nabieraczem*. (e) 

ARESZTOWANIE DEZERTERA. 

Nocy wczorajszej policja dokonała obła 
wy w całym szeregu melin złodziejskich oraz 
podejrzanych łokalach. Podczas obławy a- 
rezłowano kilkunastu podejrzanych osobni- 
ków, w tej liczbie 6 złodziei oraz dezertera 
85 p. p Jana Wazyna, poszukiwanego przez 
Sąd wojskowy. 

KRADZIEŻE. 

Zapomocą wyrwania skobla z szopy Iza- 
aka Smorgońskiego (Jagiellońska 16) złodzie- 
je skradli narzędzia ślusarskie, budzik i in- 
wartości 350 zł. 

Z niezamkniętej kuchni na szkodę Wyr- 
wicz-Wichrowskiej Nadziei (Pańska 17) skra- 
dziono bieliznę męską, damską i pościelową 
wartości 350 zł. : 

Po wylamaniu kraty w oknie dostali się 
złodzieje na strych domu Wileńska 32, skąd 
skradli bieliznę wartości 310 zł. na szkodę 
Heleny Krauze i Nisona Iwantera. 

   



     

  

SKLEP FUTER 
i PRACOWNIA KUŠNIERSKA 

zostały przeniesione 
do nowego lokalu przy ul. 

  

KUR J E R 

Porudomińskich 
Niemieckiej 28 rei: (8a 22, Nr(3-72 

       
  

  

Kino „Hollywood! | 
  

Jutro premiera! 
Wszechświatowy przebój dźwiękowy ! 

Niezrównany 
król ekranu 

w monumentalnym 

dźwiękowcu Hadži 
Režyser Aleksander Wolkow. 

Śpiew — Chór — Balet. Dodatki dźwiękowe. 

będzie on wyświetlany w dwóch największych kinach „Helios“ 
Pocz. o g. 4, 6, 8 i 10.15 Na |-szy seans ceny znižone, 

IWAN MOZŻUCHIN, i prze- 
śliczna Ga LIL DAGOWER 

Murat dzieła Lwa 

i „Hollywood“. 

| Kino „Helios“ 

BETTY AMANN 
(Biały szatan). Według słynnego arcy- 

Hr. Tołstoja. 
Najpotężniejszy ze wszystkich dźwiękowych i niemych filmów ostatnich sezonów całego świata. 

Tajemnice Dworu Cesarza Mikołaja |. Sensacyjne sceny miłostek carskich. Rzecz dzieje się na Kaukazie i w Petersburgu. 
W celu dania możności obejrzenia tego super - filmu najszerszym warstwom publiczności 

Wkrótce korona polskiej sio wo twórczości filmów džwiek. „10 z Pawiaka. 

  

Od dn. 22 październ. r b 

godz. 4, 6, 8 i 10 wiecz ы 115116 
(SALA BIEJSKA 
dutrobramska 5. 

i Jeanne Helbling. = 
Początek o godz 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. 

  

DROGA OLBRZYMÓW 
Szlakiem pionierów, walcząc z krwiożerczymi Ilndjanami i żywiołem kroczą w olbrzymiej karawanie Gaston Glass 

Koncertowa orkiestra pod batutą p. M. Salnickiego. 
a czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

  

BŻWIĘK. KINO-TEATR 

„ABLIOS“ 
Wileńska 38, tel. 9-28 

„D zi s ostatni dzień 
Potężny 

przebój dźwiękowy! 

DŹWIĘKOWE KINO 

„МН 
Elokiew. 22, tel. 15-28 

Dziś ost. dzień 
Rekordowy sukces 
światow. repertuaru 

Postrach salonów 
gnie wszystkich widzów w swą misternie spleconą intrygę. 

NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. 
WKRÓTCE największe przeboje sezonu: 

1.000.000 (Miljon) 
Na |-szy seans ceny zniżone: balkon 60 gr. 

Dla młodzieży dozwolone. NAD PROGRAM: Htrakcje dźwiękowe. 
NASTĘPNY PROGRAM: „Hanżi Murat'' z Iwanem Możżuchinem, WKRÓTCE „„10-ciu z Pawiaka”. 

Na |-szy seans ceny zniżone. 

8 i 10.20, w dnie świąt. o godz. Ż-ej. 

Reżyserja Ryszarda Eichberga. 
W rol gł. prześliczna Muriet Ange- 
lus i Jack Raine. Film, który wcią- 

Film o kolosalnem napięciu sensacyjnem. 
Początek o godz. 4, 6, 8.i 10.15. 

„Hadżi Murat'* z iwanem Mozżuchinem i „,10-ciu z Pawiaka”. 

Reż, Rene Claire twórcy filmu „Pod 
dachami Paryża*, W rol. główn. Ana- 
bella, Rene Lefebure, Louis Allbert 

Początek o godz. 4, 6, 

  

Dziś ostatni dzieńl 

Dźwiękowe Kino 

C6/INS 
ul, Wielka 47, tel. 15-41 

P-e głośnej pow. Erika M. Renprase: a. 
Początek seansów o godz. 4, 

Film, o którym mówi cały światl 

ж 

Triumf. przebój dźwiękowy! 

NA ZACHODZIE BEZ ZMIAN 
NAD PROGRAM: Dodatek dźwięk. Foxa. 

„ 6, 8 i 10.30, w dnie świąteczne o godz. Ż-ej. 

Jutro premjerai Coś,czegosię jeszcze nie widziało: Cudnajnowszejtechnikil Prześliczny przebój dźwiękowy 
a z = a Wykonał i reżyserował na Sumatrze 

RA ieśń żungli Ernest Schoedsack. Mrożące krew, 
niewidziane dotychczas sceny. Film 

ten jest przedmiotem podziwu na całym świecie. Ze wzgl na wysoką wart. art. dla młodzieży dozwo- 
lone. Atrakcje dźwiękowe. Na |-szy seans ceny zniżone. 

Tino Kolejowe 

OGNISKO 
fobak Aworsa kolefow,) 

Dziś! Dziś! 
Niezrównany komik, 
ulubieniec publiczn. 

KINO-TEATR 

Światowid 
Mickiewicza 9. 

Dziś wielka premjera wspa- 
niałego dramatu w 10 akt. p.t. 
Na potężnem i wspaniałem tle rozwija się niezwykle subtelna akcja, której treścią są losy dwojga kochających 

się serc. W rolach głównych: uwodzicielska Mary Duncan i meski a naiwsy Charles Farrell 
Początek seansów o godz. 5. W niedziele i święta o godz. 4 po poł. 

Harold Lioyd 
CORAZ PRĘDZE 

Pocz o g. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie św. o g. 2. 

„PO ZACHODZIE SŁOŃCA". 

w swoim 
najlepszym 

filmie 
Dwie godziny śmiechu i humoru! 
Moc przezabawnych sytuacyj! 
Dla młodzieży dozwolone, 

  

Kino - Teatr Dziś ost. dzieńl 
przebój! Upajający We oły M d yt publi- 

dramat miłosny! у $ ” a r cznošci LV NAD PROGRAM: Wesoła 
Mickiewicza ||, t.15-6| | que komedja 

Dźwiękowy Kino-Teatr 

STYLOWY 
alies Wielka 36.   

i czarująca Dorothy Jordan. 

Klip i Klėp jako Arch tekly, (cze © godz. Też, 

HRABINA PARYŻA 
Sžezyt dóskorfałości” tematu i obsady. 

Dziś! Najpiękn. superszlagier! 
Zupełnie nowe wydanie! 

Słynne arcydzieło Joe Maya p.t. 
Sensacyjny romans-tragedja w 14 aktach. (Jako niepodzielna całość). 

Bml Jaanings, itia May, Włodzmierz Gzjdarow i Krik Glezner goozse 

  

Wesoły Madryt to film, który każ 

W roli głównej bożyszcze kobiet, ulubieniec 

Ramon Novarro 
sersu bić prędzej. 

Początek seansów o godzinie 4-ej, w dnie świą- 
— Ceny miejsc od 40 gr. 

rolach 

  

Ogłoszenie o przetargu. 
Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie podaje do 

wiadomości, że dnia 3 listopada r. b. o godz. 10 rano 
przy ul. W. Pohulanka 24 w podwórzu odbędzie się 
sprzedaż z publicznego przetargu szmelcu żeliwnego, 
składającego się z 2-ch starych kotłów centralnego 
ogrzewania oraz innego materjału żeliwnego wagi oko- 
ło 8 t., jak również kamienia pod fundamenta w ilo- 
ści około 4 m. b. 

Pomienione materjały mogą być oglądane co- 
dziennie w godzinach 10—15 po uprzedniem zgłosze- 
niu się w pokoju Nr. 18 Urzędu. 

Oferty należy składać w Urzędzie Ziemskim 
pokój Nr. 18 do godz. 9-ej dnia 3| października 1931 r. 

Do oferty należy dołączyć pokwitowanie Kasy 
Skarbowej na wpłacone wadjum w wysokości 57/ę 
ogólnej zaoferowanej wartości. 

RY ad Ziemski 
inie. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, IX rewiru 

Konstanty Karmelitow, zam. w Wilnie przy ul. Gim- 
nazjalnej Nr. 6—14, na zasadzie art. 1030 U.P.C., po- 
daje do wiadomości publicznej, że w dn. 2 listopada 
1931 r. o g. 10-ej tano w Wilnie, przy ul. Beliny 9-11, 
odbędzie się sprzedaż z licytacji należącego do Ryw- 
ki Bejrak majątku ruchomego, składającego się z pia- 
nina czarnego firmy „Hoffman“ Berlin, oszacowanego 
na sumę 20 zł, na zaspokojenie pretensji firmy 
„Weiss i Gótz* w sumie zł. 500 z %% i kosztami. 

Opis rzeczy i szacunek takowych przejrzany być 
może w dniu licytacji zgodnie z art. 1046 U.P.C. 

1263/V1 Komornik Sądowy K. Karmelitow. 

B) UN A MU 

= Meble koszykowe 
twarde, miekkie, žardinierki 

od 2 zł. 
dziecinne mebelki. 

Słonicz 
Wilno, W. Pohulanka 5. 

T i A 

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

B cia OLKI Wilno, ul. Niemiecka 3, 

Nadeszło dużo nowości. )—( 2 

Lt Libwkiego oi Pano nl. 
GABINET RENTGENOWSKI į 

  

  

       
      

  

czynny 11 — 6 pp. 

Oplata za leczenie i utrzymanie w lecznicy oraz za 

65.000000 
NOJZONYCH 
wEUROPIE 
ARRAS 
ICH UST 

  

  

    wszelkie zabiegi lekarskie i rentgenowskie została obniżona. į 
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Przebojem zdo- 
była uznanie 
wszystkich dba- 
łych o piękne 
i zdrowe zęby 
EFR pasta 

Aaliklora 
konserwująca 
emalję zębów i nadająca 

jej śnieżną białość. 

Lab. „KOSMA“, Poznan 

į DDD 
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Zaktad pasėw i bandažy leczniczych 
„JEANETTE“—Wilno, Mickiewicza 22 
Połeca najnowsze modele, otrzymane z Paryża 
do ostatniej mody obcisłych sukien, bardzo 

wygodne. Pasy lecznicze gumowe. 

Kupujcie i popierajcie 
wyroby fabryk krajowych!   

  

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Mebie 
jadalme, sy pislne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

na dogodnych warmnkach 
I NA RATY. 

NĄDESZŁY NOWOŚCI. 
6181 

  

OKAZYJNIE 

do sprzedania niedrogo 

AGAWA 
Antokolska 1/3—9. 

Stałe posady 
na dobrze płatne sta- 
nowiska udziela du- 
ża firma Paniom od 
lat 25 wzwyż. Panie, 
ubiegające się o te 
posady zgłaszać się 
mogą osobiście z do- 
kumentami w ponie- 
działek i wtorek od 
9—2 i 3—5 ul. Ad. 
Mickiewicza 41—19, 
front. 7389 

& „Tłumacz języków obcych 
jest czasopismem niezbęd- 
nem dla wszystkich zna- 
jących początki francu- 
skiego, niemieckiego, an- 
gielskiego. Żądać w księ- 
garniach. Bezpłatne stro- 
nice okazowe wysyła ad- 
ministracja „Tłumacza”, 
WARSZAWA, Skrzynka 
pocztowa 396. 7182 

Mieszkanie 
5 pokojowe z kuchnią, ła- 
zienką i wszelkiemi wy- 
godami. Żakretowa 17, 
dowiedzieć się u dozorcy. 

      

  

  

     

WĘJOLSEENZ=SSK 

ROJESIT KANNIOWĄ. 
Do Rejestru Handlowego, Dział B, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 

W dniu 13.VII. 1931 r. 

„Niemeńki Przemysł Tartaczany, 
Celem 

20 - 

521. I. Firma: 
— spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*, 
spółki jest nabywanie, sprzedaż, eskploatacja lasów, 
rębów, materjałów leśnych, prowadzenie przem 
drzewnego, handel drzewem, produktami i wyrobanu 
drzewnemi, jak również zakładanie i eksploata tar- 
taków. Siedziba w Niemnie, gm. bielick pow. lidz 
kiego. Kapitał zakładowy 10.000 zł. podzielony na 104) 
udziałów po 100 złotych każdy, całkowicie w gotowiź- 
nie wpłacony. Zarząd spółki stanowią, zam, w Warsza- 

Izrael Halperin przy ul. Ma kowskiej 62 i Be- 
rek mchowicz przy ul. Polnej 72, Czeki, indosy na 
wekslach, umowy, prokury, pełnomocnictwa, akty kup- 
na i sprzedaży, wszelkiego rodzaju umowy i wszelkie 
zobowiązania podpisują obaj zarządcy łącznie pod 
stemplem firmowym, korepondencje zaś, pokwitowa- 
nia z odbioru wszelkiego rodzaju korespondencji, nie 
wyłączając pieniężnej, przesyłek pieniężnych i towarów 

podpisuje dy z zarządców samodzielnie pod stemp- 
lem firmy. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
zawarta na mocy aktu, zeznanego przed Henrykiein 
Piekarskim, Notarjuszem w Lidzie w dn. 11 lipca 1930 
roku 2749, na czasokres trzyletni, licząc od dnia 
11 lipca 1 r. z automatycznem przedłużeniem na ka- 
żdy rok następny, o ile którykolwiek ze wspólników nie 
odmówi tej prolongaty listem poleconym pod adresem 
spółki, co najmniej na trzy miesiące przed upływem 
jej terminu. 1243/V1—7 
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461, III. Žlektrolux — spėlka z ograniczo- 
ną odpowie: . Kierowniczką Oddziału w Wił 
nie na mocy aktu pełnomocnictwa zeznanego przed No- 
tarjuszem Hiibnerem w W awie w dn. 27.1V. 1931 r 
za Nr. 966 zamiast Frydy Turkułłowej, która ustąpiła. 
jest Alina Michniewiczówna, zam. w Wilnie, ul. Filarec- 
ka 4. 1247/VI—7359. 

  

    

     

  

W dniu 14.VI). 1931 r. 
Ё. irma: „Skowalsk — spółka z ograniczoną 

Sklep bławatno-galantery jny 
dziba w Now ęcianach, ul, Święciańska 11. Pr: 
siębiorstwo istnieje od 1 lipca 1931 r. Kapitał zakłado- 
wy 2000 zł. podzielony na 100 udziałów po 20 zł. 
całkowicie w gotowiźnie wpłacony. Z d spółki 
nowią, zam. w Nowo-Święcianach: a Kowarsk: 
Sora Ch Wapnik i Salomon Czernobródko. Po pod- 
pisywania w imieniu spółki plenipotencyj, czeków, wek- 
sli i innych zobowiązań do zawierania wszelkich tran 
zakcyj, umów, i innych aktów oraz do zastępowania 

spółki we ws nstytucjach sądowych, admini- 
stracyjnych i innych, jak również wobec osób prywat- 
nych, do odbioru wszelkiego rodzaju korespondencji 
pocztowo-telegraficznej i wszelkich przesyłek z kolei 
żelaznych, komór celnych i innych urzędów jest upowa- 
žniona Szyfra Kowarska. Spółka z ograniczoną odpo- 
wiedzialnością zawarta na mocy aktu zeznanego przed 
Stefanem Mokrzeckim, Notarjuszem w Wilnie w dn. 30 

czerwca 1931 r. za Nr. 1405 na czas nieograniczon: 
1244/VI—7356 

     

  

           

   

  

   

  

      

    

   

  

   
    

    

  

  

® 

w dniu 23.VIII. 1931 r. 
226. III. Firma: „Europejskie To 

portowe — spółka z ograniczoną odpowiedzialn 
Spółka została zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. 

1246/VI--7358. 

  

   
W dniu 24.VI. 1931 r. 

437. IV. Firma: „Diabolo - Separator — spółka z 
ograniczoną odpowiedz i 
nad Bugiem i Krakowie zostały zlikwidowane. Siedziba 
Centrali obecnie mieści się przy ul. Krakowskie Przed- 
mieście 58 w Warszawie. 1245/VI—7357. 

W dniu 29.Vil 

    

      

1931 r. 
    357. X. Firma: „Bank Związku Spółek Zarobko- 

wych — spółka akcyjna — Oddział Wiłeński*. Zarząd       

  

składa się z conajmniej dwóch członków. Zarząd zastę 

puje spółkę we wszystkich czynnościach, tak na wew 
nątrz, jak i na zewnątrz. Oświadczenia składają i pod- 
pisują w imieniu spółki dwaj członkowie ządu lub 
jeden członek zarządu łącznie z jednym prokurentem 
lub dwaj prokurenci łącznie. Uchwałą Walnego Zgro- 
madzenia akcjonarjuszów z dnia 10 kwietnia 1930 r, 
uchwalono statut w nowem brzmieniu, uzgodnionem z 
prawem o spółkach akcyjnych z dnia 22.III. 1928 

1248/V1—7360. 

    

   

  

   

  

rarzystwo Ubezpieczeń Europa 
Celem spółki jest zawieranie opar- 

iu ludzkiem ubezpieczeń kapitałów i docho- 
dów. Siedziba Centrali w Warszawie, ul. Marszałkowska 
118—3. Siedziba zaś głównego Inspektoratu w Wilnie 
przy ul. Jagiellońs 1. Oddziały w Łodzi, Poznaniu. 
Bydgoszczy, Krakowie i Katowicach. Reprezentacja w 
Równem i Główne Inspektoraty w Wilnie i Białymsto- 
ku. Kapitał zakładówy 500.000 złotych, podzielony na 

5000 akc całkowicie wpłacony, Do Rady Nadzorczej 
wybrani zostali: Artur Machlayd, Bronisław Łącki, dr. 

Michał Wyrostek, Józef Makulski i Józef Wegn 8 
legatem Rady do zarządu wybrany został dr. M 
Wyrostek z Warszawy, ul. Szczygła 7. Zarząd stano 
zam. w Warszawie: Heljodor Wieczorkowki przy ul 
Żórawiej 31, Izaak Goldman przy ul. Marszałkowskiej 

y-Artur Machlejd — Waliców 6 i Juljan Poczt 
ży ul. Marszałkowskiej 117. Dyrektorem zarzą 

dzającym jest Izaak Goldman. Ogólny nadzór nad pro- 
wadzeniem w. tkich inteersów spółki należy do Ra- 
dy Nadzorcze arząd zaś prowadzi wszelkie interesy 
spółki i zastępuje ją wobec władz i osób. Wszelkie do- 
kumenty, z których wypływa jakiekolwiek zobowiąza- 
nie dla spółki, oraz odezwy o wydanie funduszów, do- 

kumentów i instytucyj kredytowych, winny być pod- 
pisywane przez dwóch członków zarządu i kontrasy- 
gnowane - przez Dyrektora-Zarządzającego. Korespon- 
dencję i rozporządzenia w czynnościach bieżących, u- 
poważnienia do odbioru z poczty wszelkiego rodzaju 

k esponden ji pocztowej oraz wszelkie dokumenty # 

których nie wypływa zobowiązanie dla spół 

suje dyrektor zarządzający lub jego zastępca. 
Akcyjna, Statut jej zatwierdzony przez Ministrów S 
bu oraz Przemysłu i Handlu 27 września 1920 r. 

527. 
— spółka 
tych na 

    

     

       

    

   

  

    
    

  

      

  

     
opu- 

blikowany został w „Monitorze Polskim* Nr. 260 z dn. 
   

  

16. XI. 1920 r, Akt organizacyjny zeznany został prze 

Notarjuszem Hetlingerem dn. 29. XII. 1920 r. za Nr. 
3290. ( owa zmiana slatutu zatwierdzona postano- 

    
   

wieniem Ministrów Przemysłu i Handlu oraz S 
opublikowana zotała w Nr. 
z dn. 

176 „Monitora Pols 
1929 r. 1249/VI-—7361. 

W dniu 1.VIII. 1931 r. 
Firma: „Restauracja St. Georges w Wilnie 
ograniczoną odpowied. Prowa- 

edsiebiorstwa  restaura i 
Wilnie, ul. Ad. Mickiew R 
10.000 zł. podzielony na 20 udziałów po 500 złotych 
każdy całkowicie w gotowiźmie wpłacony. Zarządcą 
spółki Wincenty Krupieńczyk, zam. w Wilnie, p 
ul, M za 15, który podpisuje w imieniu spółki 
weksle i wszelkie inne zobowi i dokumenty. Spół- 

ka z ograr 
aktu, zeznanego przed 
tarjuszem w Wilnie w dn. 

na czas nieokreślony. 

W ćnilu 10.VIII. 1931 r. 
524. I. Firma: „Przedsiębiorstwo Robót Budowla- 

nych M. Agafonow i W. Łopaszyński, spółka z ograni- 
czoną odpowiedzialnością*. Prowadzenie robót budow- 

lanych. Siedziba w Wilnie, ul. Moniuszki 8—1t. Kapi- 
tał zakładowy 3000 zł. podzielony ne 6 udziałów po 
500 złotych każdy, całkowicie wpłacony. Zarządcą spół- 

i st Ww Incedty Lopas i zam, w Wilnie, ul. Mo- 

suje pod stemplem firmowym 
wszelkie zobowiązania w imieniu spółki i wogóle wszel- 
kiego rodzaju pisma. Spółka z ograniczoną odpowie- 

dzialnością zawarta na mocy aktu, zeznanego przed Ja- 

nem Kłottem Notarjuszem w Wilnie w dn. 18 czerv 
1931 r. za Nr. 2593 as nieograniczony. 1251-/VI. 

2. VIII, 

   

        

      
   

       
     

   

  

oną odpowiedzialnością zawarta na mocy 
т No- Aleksandrem Różnow: 

10 lipca 1931 r. z: 
   

  

     
   

  

      
   

   

      

   Melalpol — spółka z ograniczoną 
Sprzedaż: przyjętych w komis wv- 

Wejn- 

  I. Firma: 
odpowiedzialnością*. 
robów fabryki łóżek metalowych pod firmą: „F. 

  

  

Nr. 247 (2189) 

OSTRZEŻENIE! 
Pewne firmy w Wilnie rozlewają swoje mało- 
wartościowe piwo w używane butelki „Patent“ 
ARCYKSIĄŽĘCEGO BROWARU W ŽYWCU 
i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 

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

PIWO ŻYWIECKIEGO 
6678 na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

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

. = : $ 

edziba w Wilnie, ul. Niemiecka 
od 24 lipca 1930 r. Kapi- 
elony na 100 udziałów po 

20 złotych każdy, całkowicie w gotowiźmie wpłacony. 
Zarząd spółki stanowią zam. w Wil Izaak nejder 
— przy ul. Zarzecznej 17 i Matafja Rabuchin — przy 

arzecznej Weksle, wszelkie zobowiązania, c: 
indosy, umowy, akty i inne dokumenty podpi 
zarządcy pod stemplem firmowym. Pokwito 

zaś z odbioru korespondencji adresowanej na imię spół- 
ki, jak również korespondencję, odzącą ma pra. 

  

ger w Warszawie“ 
23 SEA RANE is    
      

    
     

   

    

   
    

  

  

  

   

      

     
wo podpisywać jeden z członków ządu. Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością warta na mocy aktu 

zed Antonim Miksztowiczem pełniącym o      
  

  

  

    Strzałko Notarjusza w Wilnie w 
Nr. 2379 na czasokres do dnia 

1252/V1. 

bowiązki Władysław 
dniu 24 lipca 1930 r, z 
31 grudnia 1931 r. 

    

  

   
arowa Fabryka Konserw A 

        

    

526. I. Firma: LAN- 
TYDA, spółka z oną odpowiedzialnością*. Pro- 
wadzenie fabryki konserw, Siedziba w Wilnie, ul. Wi- 
wulskiego 10-b, Przedsiębiorstwo istnieje od 11 lipea 
1931 r. 
udziałów po 150 złotych 
Zarząd spółki stanov 
torow przy ul. Kalwar: 

Kapitał zakładowy 15000 zł. podzielony na 100 
każdy, całkowicie wpłacony. 

w Wilnie: Sałomon Wik- 
21 i Małka Berensztejn — 

przy ul. W. Pohulan 14. Weksle, żyra na wekslach, 

zobowiązania, umowy, akty i inne dokumenty podpisu: 
ją łącznie Salomon Wiktorow j 

udziałow: Małka Berensztejn lub 
stemplem firmowym. Korespondencję 

nia z odbioru kor sponodeńcii pocztowej, przesyłek, 
przekazów pienięż „, pieniędzy oraz towarów z ko 

lei aznej i pasek wodnych, adreowanych na imię 
sA podpisuje każdy z członków zarządu lub wyżej 

nych udziałowców pod stemplem firmowym. 
z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta na 
tu, zeznanego przed Władysławem Strzałko, 

Notarjuszem w Wilnie w dn. 9 lipca 1931 r. za Nr. 2310 
na czas nieograniczony. 1253/V1. 

W dniu 31.VilI. 1931 r. 
Firma: „HAMĄK — spółka z ograniczoną 

Handel zbożem i przetworami 1а 
Siedziba w Wilnie, ul. Ostrobramska 

od 15 lipca 1931 r. Kapitał 

  

   

    

    

  

  

  

          

      

    

     
  

      

zbożowemi. 
Przedsiębiorstwo istnieje     

    
   

      

    

zakładowy 4000 zł. po lony na 100 udziałów po 40 
złotych ki całkowicie w gotowiźmie wpłacony. Za- 
rząd s anowią, zam. w Wiln Chaim ak Po- 
meranc, przy ul. Zawalnej 43 i Jojna Trewis — przy 

Do podpisywania w imieniu spółki peł 
czeków, we i innych zobowiązań pie- 

rania i podpisy nia wszelkich tran- 
yj, umów i innych aktów ‹ do zastępowania 

spółki we wszystkich urzędach i instytucjach upraw- 
nieni są łącznie obaj zarządcy pod stemplem firmowym. 

ywania w imieniu spółki korespondencji nie 
zawierającej zobowązania, jak również do odbioru 
wszelkiego rodzaju pocztowo-telegraficznej korespon. 
dencji oraz do odsyłania i odbioru wszelkich przesyłek 
wystarcza podpis ka ždego zarządcy pod stemplem fir- 
mowym. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za- 
warta na mocy aktu, zeznanego przed Janem Buyko. 
Notarjuszem w Wilnie w dn. 15 lipca 1931 r. za 

1254/V 

ZIMA 
się zbliża, każdy musi się ciepło ubrać, lecz kryzys 

gospodarczy i ogólny brak gotówki nie poz na 
kupno potrzebnych rzeczy. Firma nasza, biorąc pod 
uwagę to, obniżyła ceny do takiego stopnia, który 
da możność demu nawet najbiedniejszemu zaku- 
pić potrzebne mu towary. 

Uv jcie więc na nasze komplety reklamowe: 

Tylko za zł. 9.— 
1 swetr do eu pr 

   ul. Szopena 
nomocn ictw, 

  

        
        

    

    

    
  

  

    

  

   

       
      

    

    

          

wysyłamy: 
grubych s 

lorowemi brzegami, 
wat zypiowy i 1 Rae > 

   

    

   

    

  

    Taki sam koropiės" ŠE 4 zamiast swetra do za- 
pinania przy szyi, pullower lub kamizelka włochala 

1а 
ze komplety towarów wysyłamy każdemu na 

listowne zamówienie za zaliczką pocztową (płaci się 
przy odbiorze). Bez ryzyka, jeżeli towar się nie po- 
doba, przyjmujemy z powrotem, lub zamieniamy 
na inny towar. Pam tajeie WSO i i 

pić towary pierwsz 
nimalnych, omi 

  

  

   
      

  

"przekupniow i ia 
średnio do n 

Zamówienia prosimy adresow: 
włók*, Łódź, skrzynka pocztow 

UWAG do każ paczki dołączamy 1 kupon 
premjowy, kto nadeśle 5 takich kuponów, ten otrzy 
ma jedną chustkę-szal czysto wełnianą z pięknyin 
chińskim szlakiem i długiemi frendzlami, lub 1 ze- 
garek niklowy męski „Radio*, wskazujący godzinv 
pociemku. 7382 

OKAZYJNE KUPNO! 
Wobec ogromnych zapasėw, ktėre wyrobiono 

na sezon zimowy, postanowiliśmy wysłać każdemu 
po niebywale niskich cenach koplety pierwszorzęd- 
nych towarów 

BEZ RYZYKA! 
z gwarancją zwrotu pieniędzy, gdyby towar się 
nie spodobał, bo 

Tylko za zł. 7.80 
wysyłamy: | parę spodni wizytowych w najmod- 
niejszych pasach i deseniach, najnowszego kroju 
stosowne do każdego garnituru. | krawat eleganc- 
ki z modnego jedwabiu „Tweedu”, 3 chusteczki 
do nosa białe z kolorowemi kantami. | para skar- 
petek deseniowych bardzo mocnych, Koszta prze- 
syłki Zł. 220 płaci kupujący, lub 

30 metrów Tylko za Zł. 20.— 
a mianowicie: 6 mtr. flaneli bieliźnianej, pusznej i 
miękkiej na ciepłą bieliznę wszelkiego rodzaju w k 

e białym lub w paseczki, 6 mtr, oksfordu w pas: 
koszule i kałesony lub 6 mtr. surówki (nes 

na bieliznę i prześcieradła, 4 mtr. flaneli białej w 
pa „ki z jednej strony drapanej na kalesony męs 

, 8 mtr. zefiru w modnych pasach i deseniach na 

gancką koszulę dzienną lub na 2 bluzki damskie, 

9 mtr. ręcznikowego płólna w pasy i 2 mtr. płótna 
rluchowego. w ciemne pasy. Koszta przesyłki ZŁ. 

2,75 płaci kupujący. Powyższe komplety yłamy 
2 pobraniem pocztowem po otrzymaniu listow › 

zamówienia. 
UWAGA Zazijaczamy, 

    
    

  

firma  „Kraj-     

  

     

  

  

    

    

  

  

   

  

    

    
      

   

     
       5 

iż komplety wysłane przez 

  

   
    
   

  

      z najlepszych materjałów, nie jak 

adownictwa innych firm, które zniżają ceny, dać 

wzamian tow: najgorszego gatunku, przeto 
       jcie falsyfi ie komplety o zna- 

nej dobroci i taniości tylko w firmie 

„KRAJOWA PRODUKCJA" 
Łódź, Skrzynka pocztowa 34. 

„. Do każdego kompletu dodajemy miłą nie- 
nkę i kupon premjowy bezpłatnie, Cenniki 

najnowze wysyłamy na żądanie. 7381 

    

  

  

Li Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moezoplei we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8 

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

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

W. Z.-P.. 29. 

Dr. Wolfson 
Choroby weneryczne, 

moczoplciowe | 
i skórne 

ui. Wileńska 7, 
telefon 10-67 

od godz. 9—1 1 4—8 

МР Втойтка 
powrėcita. 

7380 

Akuszerka 

Marja Arezina 
przyjmuje od 9 r. do 7 w. 
przeprowadziła się 

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

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 

MAJA LAKNETOWA 
priyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa ”, m. 5. 
W.Z.P. Nr. 69. 7176 

DO SPRZEDANIA 
KREDENS, KOMODA, 
RADJO 4 LAMPOWE 
7338 i inne rzeczy. 

Wiłkomierska 3—20. 

Pokó 
do wynajęcia 

umeblowany 
Królewska 3—5 

    

7393 

Praktyczna 
nauczycielka 
udziela lekcyj i korepe- 
tycyj francuskiego, nie 
drogo, ul. Słowackiego 4-6 

7395-1 

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. 

Służąca 
poszukuje posady 

do wszystkiego 

ul. Garbarska 18-1. 

    

7394 
  

  

Wytworne towarzystwo po- 
zę automobilizm tylko 
na kursach inżyniera FTOMA, 
Jagiellońska 3/5, tel. 18-46. 
Samochody, motocykle, 

Е warsztaty. 

WYDZIERŻAWIĘ 
na dłuższy termin grunt 
pod ogrody z mieszkaniem 

w Wilnie. 
Troki, Magistrat 

Sienkiewicz 

  

  

  

r 

Pracownia krawiecka 
Longinakulikowskiego» 

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

    

NOWOOTWORZONA 
POLSKA 

przy ui. Wielkiej 29 
Poleca: codz. świeże 
mleko, masło, sery, jaja. 
mleko zsiadłe, wędliny. 
iinne chłodne zakąski, 
napoje chłodzące oraz 

obiady domowe 
smaczne i zdrowe 

od 70 gr. 
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Drukarnia „Znicz'; Wiłno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 8-40. 

pcz SERRA 

  

 


