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Wielkie zwycięstwo konserwatystów — klęska Labour Party. 

Wsżyścy główni laboltzyści opczycylni 
przepadii. 

  

ПАТОК М! 
Gdybysšmy zechcielį nieco zgrub- 

sza i pod kątem widzenia aktualnych 
wydarzeń zróżniczkować Obozy poli- 

ne Stanów Zjednoczonych, wów- 
zas z jednej strony zauważyli 

grupę kapitalistów, mocno zaang: 
wanych pod względem finansowym w 
Niemczech, z drugiej zaś EA 
nansjery amerykańskiej, pragnącej 
współdziaśania z Francją, w której 
widzi ona odpowiedzialnego partnera 
w dziele naprawy wypaczeń gospodar : 
czych i politycznych świata. Wpły- 
wy tych dwóch silnych obozów na- 
przemian: albo równoważą się wzajem 
nie, albo kolejno przeważają w Bia- 
łym Domu. Stąd też wywodzi się —- 
często niezrozumiały dla nas — wi- 
ehrowaty kierunek polityki zagranicz- 

nej Stanów Zjednoczonych. 

W ostatnich dniach widziało się 
doskonały przykład zakulisowego dzia 
łania obu czynników: — z jednej stro- 
ny prezydent Hoover zaprasz 
euskiego premjera w gościnę, która 
miała być czemś o wiele większem, a. 
niżeli grzecznościową wymianą zdań, 
okraszoną  toastami na. pomyślność 
obu narodów, — z drugiej zaś strony, 
prezes komisji zagranicznej Senatu 
St. Zjednoczonych. p. Borah, jedna z 
najwybitniejszych postaci najbardziej 
władnego senatu na świecie, wygłasza 
na „powitanie* premjera Lavala 0- 
świadczenie wręcz przeciwne poglą- 

dom zamorskiego gościa i domagają- 
ce się niesłychanych koncesyj na rzecz 
nieobecnych i niezaproszonych do u- 
działu w rozmowie Niemiec. Senator 
Borah wysuwa ni mniej ni więcej pro- 
gram: — rewizji Traktatu Wersalskie 
go, uznania Sowietów, zlikwidowania 
„polskiego korytarza”, rewizja granie 
czechosłowacko-węgierskich, rewizji 
granic rumuńsko-węgierskich.i t. d. 
W tym mamericie zaczyna się ujaw- 
niać pożałowania godna pozycja pre- 

zydenta Stanów Zjednoczonych któr 
ani nie potrafił przeciwstawić się zu- 
chwałemu prezesowi senackiej komi- 
sji, ani też opowiedzieć się za jego 
zdaniem. 

  

      

    

  

  

   

  

  

  

    

Senator ów. p. Wilhelm Borah z 
Idaho, w wystąpieniu swem wyraził 
całą własną indywidualność. Pan Bo 
rah, jak to się okazuje w świetle 
wyżej wspomnienego incydentu, - - 
posuwa swą „odwagę* aż'do bezczei- 
ności. Jest zdecydowanym germano- 
filem i z zaciekłością fanatyka gotów 
jest krajać żywe organizmy państwo- 
we gwoli zadowolenia własnej ambicji 
i zadość uczynienia wyznawanym 
przez siebie poglądom. Jako polityk. 
nie cofa się przed żadnemi środkami 
działania, nie tracąc nigdy z oczu za- 
sadniczego celu, którego jest wiernym 
wyznawcą, a któremu na imię: — fi- 
logermańska polityka Stanów Zjedno- 
czonych. A złożyło się na to wiele 
przesłanek. Z pochodzenia jest pół- 

Niemcem, wychował się w środowisku 
Niemców amerykańskich, tem też za- 
pewne nabrał przekonania dla swej 
„europejskiej” ojczyzny. Z rodzinne- 
go stanu idaho kandydował do senatu. 
Na początku wojny europejskiej gar- 
dłował za wystąpieniem Ameryki pa 
stronie Niemiec, lecz prędko został 
zmuszony do milczenia. Gdy wojna 
się skończyła i gdy Stany Zjednoczo- 
ne były tylko o krok od stałego zwią- 
zania się ze sprawami europejskiemi 

na szlaku wiodącym od Traktatu Wer- 
salskiego do Ligi Narodów, — senator 

Wilhełm Borah pozwolił sobie na pu- 
bliczną krytyką Wilsona. Gdy to je- 
dnak nie wystarczyło, uczynił giętki 
rewerans w stronę . amerykańskiego 

szowinizmu i powołał się na doktrynę 

Monroego. 
Senator Borah stał za plecami pre- 

zydenta Hoovera, gdy ten ostatni pi- 

sał swe znane orędzie w sprawie ra- 
towania państwa niemieckiego od ban- 
kruciwa. On też przeciwstawiał się 
najmocniej idei porozumienia z Fran- 
cją, — on właśnie postarał się o to, 
aby przed wsłąpieniem francuskiego 
premjera na ląd amerykański zmrozić 
i zakłócić serdeczną atmosferę przy- 
jęcia, jaką niewątpliwie chciano zgo- 
tować p. Lavałowi. Na szczęście, mę- 
ska postawa premjera Lavala i jego 
pełne godności słowa: — „nie p: : 
łem do Waszyngtonu. ażeby wdawać 
się w polemiki z senatorem Borahem, 
ani też ażeby dyskutować o rewiz;i 

"Traktatu Wersalskiego”, — sparowały 
całkowicie tę filogermańską intrygę. 

Dokąd zmierza senator Borah? Za- 

pewne do objęcia fotelu prezydenckie- 

   

  

  

        

  

   

  

    

  

| KAM. 
go w Białym Domu w Waszyngtonie. 
Sprawy czysto wewnętrzne, jak zagad- 
nienie prohibicji i t. p., były zbyt ma- 
łe, aby tak wysoko mogły wynieść 
zwykłego senatora. Również i w dzie- 
dzinie polityki zagranicznej nie mógł 
Borah liczyć na przyjazne sukcesy wo- 

bec byłych kombatantów, skoro jesz- 
cze przed wojną opowiadał się, jako 
zwolennik Rzeszy Niemieckiej. Mógł 
on natomiast wesprzeć się na przeciw- 
nej fali, wykorzystać szantażowanie 
Świata przez Niemcy, skoro tylu finan- 
sistów amerykańskich w tak znacz- 
nym stopniu było i jest zainteresowa- 
nych w pomyślności niemieckiej. Gdy- 
by te przymusowe już dzisiaj sympa- 
tje filogermańskie zwyciężyły w Sta- 
nach Zjednoczonych, wówczas nie u- 
legałoby wątpliwości, że najgorętszy 
i najwierniejszy zwolennik tej koncep- 
cji — t. j. sam Borah — miałby drogę 
otwartą do najwyższej godności w 
państwie. 

      

  

     

  

Skoro się na senatora Boraha spoj- 
rzy polskiemi oczyma, to nie ulega naj- 
mniejszej wątpliwości. że jest on na- 
szym wyraźnym przeciwnikiem. Zbyt 

słabo jest on związany z tradycją a- 
merykańską, aby nazwiska Pułaskie- 
go i Kościuszki mogły wywrzeć na 
nim choćby najmniejsze wrażenie, jak 
również, aby zechciał kiedykolwiek li- 
czyć się z istnieniem czteromiljonowej 
emigracji polskiej w Ameryce. 

Ale senator Borah, który w grun- 
cie rzeczy jest tylko jednostką o ogra- 
niczonych wpływach amerykańskiego 
prezesa senackiej komisji spraw za- 
granicznych, — dotknąć Polski nie 
może. Jeszcze przed paru miesiącami 
minister Załeski w jednym, ze swych 
wywiadów stwierdził, że niema żad- 

nych podstaw do obawy, aby interesy 
polskie mogły być narażone na szwank 

w pertraktacjach amerykańsko-fran- 
cuskich. Dzisiaj więe wobec agre- 
sywnych wynurzeń senatora Boraha—- 
musimy w dalszym ciągu zachować 
tylko czujny spokój. Polski minister 
Spraw Zagranicznych oświadcz 
„Rząd polski nie ma żadnego zamiaru 
zajmowania ofiejalnego stanowiska 
wobec prywatnego przemówienia se- 
natora Boraha do prasy. Jednakże 
mogę stwierdzić, że stanowisko nietyl- 
ko rządu polskiego, ale i całego narodu 
w tej sprawie jest znane powszechnie 
i streszcza się w formule „non pos- 
sumus“. Narėd polski nie može podjąć 
i nie podejmie żadnej dyskusji na te- 
mat swoich granic. Zresztą 
chwila zastanowienia, żeby doj 
przekonania, jak wyglądałaby polity- 
ka światowa, gdyby za każdym razem, 
gdy ktoś zgłosi pretensje do cudz 
terytorjum, zwoływano konferene 
międzynarodowe dla rozpatrzenia tych 
projektów. Mielibyśmy rewizję granie 
na całym Świecie w permanencji*. 

  

  

    

    

    

   

  

Ostatnie wystąpienie senatora Bo- 
raha nosi cechę conajwyżej okrutnego 
paradoksu. Cały świat ugina się pod 
ciężarem kryzysu gospodarczego. ca- 
ły świat stoi w obliczu konieczności 
gruntownych i nieskonkretyzowanych 
jeszcze reform, — a oto w takiej właś- 
nie chwili prezes komisji spraw zagra- 
nicznych amerykańskiego Senatu wy- 
rywa się z projektem recepty. niosą- 
cej... zarzewie nowych kataklizmów 

dla schorzałego organizmu świata... 

  

  

Jest to znak czasu —przedewszyst- 

kiem jednak jesf to najgorsza wróżba 

właśnie dla tego kraju, który senator 

Borah pragnie reprezentować. 

J. D. 

  

Przewiezienie zwłok 
ś. p. Zieziezińskiego. 

MOSKWA, 28. 10. (Pa). W dniu 

wczorajszym pełniący czasowe funk- 
cje komisarza ludowego spraw zagra- 
nicznych Krestinskij oraz członek ko- 
legjam gospodarczego komisarjatu Sto 
moniakow złożyli wieniec na trumnie 

charge d'affaires Zielezińskiego. 
O godz. 22.30 pociąg ze zwłokami 

odjechał do Warszawy. Na dworcu że: 
gnali zwłoki Krestinskij. Stomonia- 

kow, wyżsi urzędnicy komisarjatu lu- 

dowego spraw zagranicznych. człon- 

kowie poselstwa polskiego z radcą 
Karszo-Siedleckim na czele oraz człon 
kowie korpusu dypłomatycznego. Kom 
panja honorowa wojska oddała hono- 
ry. W chwili odjazdu pociągu orkie- 
stra wojskowa odegrała marsza żałoh- 
nego. 

      

Zyski i straty. , 

LONDYN, 28. 10. (Pat). — Z przeprowa- 
dzonych wczoraj wyborów ogłoszono do tej 
pory 221 rezultatów. Konserwatyści zdobyli 
174 mandaty, z których 73 były dotąd w ich 

iadaniu. 99 zdobyli od socjalistów, a 2 
ałów, Konserwatyści nie stracili ani 
mandatu, wygrali więc na czysto 

  

   
jednego 
101 maiidatów, doliczając do tego jeszcze 48 
mandatów, uzyskanych bez głosowania; — 
otrzymują zalem 222 mandaty. Liberałowie 
wszystkich odcieni zdobyli dotąd 24 manda- 

  

    y, wygrywając 13 od socjalistów, a tracąc 
2 na rzecz konserwatystów. Doliczając do te- 
go 13 liberałów, wybranych bez głosowania, 
otrzymujemy ogółem 37 liberałów. Narodowi 
socjaliści Mac Donalda zdob do tej pory 
4 mandaty, wygrywając ws kie 4 od soc- 
jalistów. 

Labour Party z 135 mandatów, które do- 
tąd do niej nałeżały, straciła 118, zachowu- 
jąc jedynie 17 mandatów. Doliczając do te- 

kanych bez głosowania, 
tów, a tem samem 

stan pos tanowi 23 manda- 
ty. Rozmiar porażki Labour Party jest cał- 

kowicie niespodziewany. Sądząc z dotychcza- 
sówego przebiegu wyborów, które wydają 
się być typowemi dla całego kraju, jest wąt 
pliwe, ażeby Labour Party w najlepszym 
wypadku zachowała z 145 jeszcze nieogło- 

ch chociażby 50 mandatów. Ozn 
że w najkorzystniejszych warunkach, j 
ytuację Labour Par będzie ona pc 

dała ostatecznie 70 do 75 posłów, a nawet i 

mniej. 
W ten sposób Labour Party cofnęła się 

do stanu posiadania w roku 1918, tracąc ca- 
ły swój dorobek 13 lat powojennych. Są- 
dząc z dotychczasowego przebiegu wyborów, 
konserwatyści zdobędą nie mniej 450 man- 
datów, uzyskując tem samem ołbrzymią bez- 

względną większość, Klęska Labour Party 
jest nietylko liczbowa, ale również i persó- 
nalna. Labour Pariy nie przeprowadziła do 
ląd ani jednego z przywódców, natomiast 
utraciła do obecnej chwili mandaty nastę- 

jacych wybitnych działaczów: przedewszy- 
stkiem prawie wszystkich członków byłego 
rządu, — przywódcę partji ministra spraw 
zagranicznych Hendersona, ministra spraw * 
wewnętrznych Clynesa, ministra wojny Sha- 
wa, ministra marynarki A ndra, ministra 

      

  

  

  

  

   

  

   

   

  

  

    

  

   
   
   

  

   

  

     

  

  

   

    

   

    

zdrowia Greenwooda, mni aly Lee 

Smitha, dawnego ministra oś który 

  

ustąpił przed półrokiem, Trawell 
stra pra 

na, mini- 
miss Bondfield, ministra emery- 

tur Rober' ministra komunikacji Morriso- 
na, ministra skarbu Lewrence. 

Najdotkliwszą jest strata Hendersona i 
Clynesa, którzy byli oficjalnymi przywódca- 
mi stronnietwa oraz Greenwooda, który 
miał objąć funkcje sekretarza generalnego 
stronnictwa i uchodził za mózg Labour Par- 
ty. Z tych, któ mogą zająć rolę kierow- 
niczą, wybrano dotąd tylko jednego Crippsa. 
Z partji Mosley,a nie przeszedł nikt. Sam 
Mosley przepadł. Z grupy Mac Donalda 
wśród 4 posłów dotąd wybrany jest Tho- 
mas, były minister dominj 

WYRAZ WARÓO RAZA O ODSOZSTRACTOWZ PORSWST ACE 

Popierajcie Ligę Morską 

     
  

  

    

  

    

    

  

  

  

  

LONDYN, 28. 10. (Pat). — Godz. 
4.50. Wsżysey główni labourzyści 0- 
pozycyjai przepadli w wyborach Labo 
urzysta z lewego skrzydła Becket, 
który wywołał w Izbie Gmin incy- 
dent, usiłując podburzyć tłum, został 
pokonany. Straty labourzystów są 
szczególnie znaczne w północnych ©- 
kręgach przemysłowych. W okręgu 
Lanecaschire przepadli prawie wszy- 
sey labcurzyści. Wybrano ogółem 
według dotychczasowych danych, 8 
kobiet, wszystkie konserwatystki. 

Według estanich obliczeń, grupa 
Mae Donałda zdobyła 4 mandaty, 
konserwatyści — 222, Labour Party 
— 23, liberałowie — 37, grupa Simo- 
na — 14, różni — 2. Konserwatyści 
zyskali ogółem 101 mandatów. La- 
bour Party straciła 111 mandatow. 
Liberałowie zyskali 11 mandatów. 

  

LONDYN, 28. 10. (Pat). — Obee- 
ny minister spraw wwnętrznych Her- 
bert Samuel (liberał) wybrany został 
18923 głosami wobec 14636, jakie u- 
zyskał kandydat - konserwatysta i 
5184 — kadydat-labourzysta. Clynes, 
były członek Labour Party i były mi- 
nister spraw wewnętrznych z ramie- 
nia tej partji, który w roku 1929 miał 
w Manchesterze większość 6646 gło- 
sów, obeenie pobity został 5790 gło- 
sami, 

Słynny popularny powieściopisarz 
Edgar Wallace, kandydujący z ra- 
miienia liberałów w miejscowości 
Blackpool, przepadł. Austin Chamber 
lain, pierwszy lord admiralicji, wy- 
brany został w Birmingham większo- 
ścią 11.941 głosów wobec 43 głosów 
większości, jaką uzyskał w roku 1929. 

  

Bezwzględne zwycięstwo rząlu. 
LONDYN, 28, 10. (Pat): — Do go- 

dziny 3 ustalono, że konserwatyści 
zdobyli 384 mandaty, Mae Donald 12, 
Labour Party 37, liberałowie 53, Si- 
mon 22, różni 2. Wśród nowych po- 

słów będzie 450 zwolenników rządu 
narodowego. 

Według obliczeń z godźziny 5-ej, 
rząd uzyskał ogółem 10.624.253 gło- 
sów, opozycja 5.230.338. 

Dalsze dane. : 
LONDYN, 28. 10. (Pat). Wedlug 

dańych z godziny 17-€j, konserwatyś- 
ci uzyskałi 407 mandatów, grupa Mae 

Donalda 12, Labour Party 43, libera- 

  

łowie 63, grupa Simona 22, różni 2. 
Hość wybranych zwolenników rządu 
narodowego wynosi 522. * 

Układ sił. 
LONDYN, 28. 10. (Pat). Dotychczas ogło- 

szono 601 rezultatów na ogólną liczbę 615 
mandatów. Pozostałych 14 jest bez znacze- 
nia, bo stanowiły one dotychczas stan po- 
šiadania stronnictw prorządowych i nie ule- 
gną zmianie. 

Na podstawie obeenego stanu rzeczy kon- 
Serwatyści pesiadają 467 mandatów, libera- 
li ze sztandarem oficjalnym, kierowani przez 
Samuela, wliczając w to Lloyd George'a i 
jego bezpośrednich zwolenników. — 45 man 
datów, grupa Simona — 24 mandaty, grupa 
soejalno-narodowa Mae Donałd — 13 man- 
datów. Razem stronnictwa popierające rząd 
liczą dotąd 549 mandatów. 

Opczycja, złożona z 489 posłów ofiejal- 
nych Labour Party i 3 niezależnych soeja- 
listów, liczy 52 posłów. 

Obecna większość rządowa byłaby naj- 
potężniejszą w politycznych stosunkach an- 
gielskich. Ostainia  najznaczniejsza  więk- 
sześć, jaką posiadali liberałowie w 1832 ro- 
ku, wynosiła 370 głosów. Większość wyłącz- 

   

    

  

  

  

Marszałek Piłsudski opuścił Bukareszt. 
BUKARESZT, 28-X (Pat.). Marszałek Piłsudski wyjechał do War- 

szawy, żegnany na dworcu przez premjera Jorgę, ministra spraw 
zagranicznych Ghica i ministra wojny gen. Stefanescu. 

LSDS OIS 

Biskupi litewscy u Prezydenta Smetony. 
RYGA 28.X. (tel. wł.). — Delega- 

cja konferencji biskupów odwiedziła 
Prezydenta Smetonę i premjera Tube- 
lisa. Tematem rozmów były podobno 

Na Dalekim 

  

środki, za pomocą których może być 
osiągnięte pojednanie Kościoła z pań- 
stwem. 

Wschodzie. 
Możliwość poważnych powikłań. 

TOKJO, 28. 10. (Pat). — W oba- 
wie możliwości poważnych powikłań 
ministerstwo Spraw zagranicznych 
poleciło ambasadorowi japońskiemu 

w Moskwie wyrazić zaniepokojenie 
Japonji w związku z doniesieniami o 
przesunięciach oddziałów sowieckich 
na granicy mandżurskiej. 

6randi opuścił Berlin. 
BERLIN, 28. 10. (Pat). Minister 

Grandi wraz z małżonką i towarzyszą- 
cymi mu urzędnikami włoskiego mini- 

Krwawy 
WIEDEŃ, 28. 10. (Pat). — Z Lingu dono- 

szą, że w miejscowości St. Georgen rozegrał 
się krwawy dramat między attache posel- 
stwa guatemalskiego w Londynie Manuelem 
Gordoy a jego szwagrem Reinhardem. Gor- 

  

sterstwa spraw zagranicznych wy 
chał wczoraj o godzinie 10-ej wieczo- 
rem zpowrotem do Rzymu. 

dramat. 
doy po sprzeczce strzelił do Reinhardta, kła- 
dąc go trupem na miejscu. Żona Reinhardta 
i siostra zabójcy znajdowały się ciężke cho- 
re w sąsiednim pokoju. Gordoy został aresz- 
towany. 

Przywódcy Centrolewu przed sądem. 
Trzeci dzień procesu. 

WARSZAWA, 28. 10. (Pat). W trzecim 
dniu procesu Centrolewu składali wyjaśnie- 
nia oskarżeni Pragier, Ciołkosz, Witos i 
Kiernik. Wygłosili oni wszyscy dłuższe wy- 
jaśnienia, w których do zarzucanych im w 
akcie oskarżenia czynów nie przyznali się i 
powoływali się na to, iż w programach ich 

Hajnówka w 
BRZEŚĆ, 28. 10. (Pat). W pan- 

stwowych tartakach w  Hajnówee 
k/Białowieży wybuchł pożar. W obec- 

stronnietw, t. j. PPS i Piasta, gwałt nie jest 
uznawany jako Środek walki. Aktowi о- 
skarżenia mówey zarzue| szereg  nieści- 
słości. W dniu 29 b. m. złożyć mają wyj 
nienia pozostali oskarżeni, poczem sąd 
przystąpi do przesłuchiwania świadków. 

    

płomieniach. 
nej chwili płoną tartaki i miasto Haj- 
nówka. Strat nie można określić, bo 
pożar trwa w dalszym ciągu: 

- do Warsz 

nie konserwatywna wynosić będzie przeszło 
300 głosów w stosuhiku do w! kień innych 
partyj. Większość rządowa, włączająe w nią 
przedstawicieli innych stronnictw popiera- 
jacych rząd, wynosi 510 mandatów. Ogółem 
Labour Party utruelła 234 mandaty. Kon- 
serwatyści zyskał 207 mandatów. 

Perażka Labour Party jest bez prece- 
densu. w historji angielskiego parlamenta- 
ryzmu, Labour Party będzie miała obecnie 
mnie stan pesiadania, aniżeli w zacząt- 
kath swej karjery, gdyż swój stan posiada- 
nia z roka 1910 w liczbie 42 mandatów, po- 
dniosła w roku 1918 do 57 mandatów. 

Klęska Labour Party jest również klę- 
ską Lloyd Geerga'a albowiem wybory udo- 
wodniły, że Lloyd George nie posiada już 
żadnego wpływu i jege nawoływania do wy- 
borców liberalnych, aby głosowałi na kan- 
dydatów Labour Party, pozostały głosem 
wołającego na puszczy. Wszyscy wyborcy 
liberalni głosowali w 100 proc. na kandy- 
datów rządowych. 

    

Zwłoki ś.p. radcy Zieleziń- 
Sk'ego przybyły do Warszawy. 

WARSZAWA 28.X. Pat. — w dniu 
28 bm. pociągiem z Moskwy przybył 

awy wagon ze zwłokami śp. 
radcy Zielezińskiego. Na dworzec 
prócz najbliższej rodziny zmarłego 
przybyli: minister Patek, radca posel- 
stwa Poniński, koledzy i przyjaciele 
zmarłego z M.S.Z. Pogrzeb š. p. radcy 
Zielezińskiego odbędzie się w sobotę. 

Delegacja kolejowców i pra- 
cówników komunalnych 

u podsekretarza stanu w Pre- 
zydjum Rady Ministrów. 
WARSZAWA 28.X. Pat. — Dnia 

27 bm. podsekretarz stanu w Prezy- 
djum Rady Ministrów  Nakonieczni- 
koff-Klukowski przyjął delegację Na- 
czelnego Komitetu Pracowników Pań- 
stwowych, Kolejowych i Komunal- 
nych w osobach inż. Łopuszańskiego, 
dr. Krajewskiego, Jastrzębskiego i Si 
korskiego, która przedstawiła p. wice- 
ministrowi szereg postulatów reprezen 
towanych przez siebie organizacyj, a 
mianowicie przywrócenie dodatków 
do poborów, doraźnej pomocy w for- 
mie jednorazowego zasiłku, ułatwień 
oddłużenia urzędników przez rozłoże- 
nie spłaty zaliczek na podwójną ilość 
rat, przyznanie urzędnikom umówio- 
nych cen na węgiel z kopalń państwo- 
wych, zwolnienie od opłat szkolnych 
kie 

P. wiceminister oświadczył  dele- 
gacji, że przy obecnej sytuacji finan- 
sowej nie może przyrzec na czas naj- 
bliższy zrealizowania postulatów, stwa 
rzających obciążenie dodatkowe dla 
skarbu państwa, jeżeli zaś chodzi o 
punkt, dotyczący rozłożenia zaliczek 
na większą ilość rat, to sprawa ta zo- 
stała podjęta przez rząd już w lipcu 
r. b. i wydane zosało zarządzenie, roz- 
kładające spłatę zaliczek na znacznie 
większą niż dawniej ilość rat. 

  

  

      

    

Dr. H. FEJGUS 
CHORJBY WEWNĘTRZNE 

(specjalność żołądka i jelit). 
"Gabinet Roentgenologiczny. 

Przyjmuje od I1—l rano 1 5 7 wiecz. 
Zawalna 60 Telefon 812 

powrócił. 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
ER ZAUNIUS O ZNACZENIU 
WYROKU HASKIEGO. 

Minister Spraw Zagranicznych Litwy dr. 
Zaunius udzielił ostatnio korespondentowi 
niemieckich pism ..Kcen. AHg. Ztg.* i „Koen. 
Hart. Ztg.* wywiada w sprawie wyroku ha- 

  

MIN 

    

skiego 
Polska dążyła — zdaniem min. Zauniasa 

— de tego — hy — przez otwarcie komuni- 

kacji na odcinku Landwarów—Koszedary 
— zmusić Litwę do stosunków konsular- 
nyeh, dyplomatycznych i t. d. Słowem dąży- 
ła Pelska do narzucenia Łitwie stosunków 
normalnych. 

Niezależnie od opinji haskiej niepodobna 
przypuścić, by Połska miała porżucić swą 
pelitykę zalegalizowania stanu obecnego. 

Celem polityki litewskiej stało się prze- 
ciwstawienie wszystkim tym wysiłkom Pol- 
ski i utrzymanie praw litewskich przed 
światem. 

Znaczenie opinji Trybunału Haskiego po- 
lega na tem, że teza litewska została w 106 
procentach przyjęta, zaś teza polska w 10% 
procentach odrzucona, Polska nie może już 
ze wzgiędu na opinię z 15 X. r. b. utrzy! 
wać, że nie istnieje żadna kwestja wileń- 
ska. Połska nie meże też uważść wysuwania 
kwestji wileńskiej za naruszenie swej suwe- 
renności. Mimo uchwały Konferencji Amba- 
sadorów istnieją w dałszym ciągu, jak to 
opinja haska wyraźnie ustala, okoliczności 
z 1920 r. rówiież obecnie. W związku z tem, 
Litwa w swych stosuńkach z Polską znowu 
stoi na stanowisku trakłatu suwalskiego z 
7. X. 1926 r. W dniu 9. X. 1920 r. a więe w 

dwa dni pe podpisaniu traktatu suwalskiego 
Żeligowski popełnił akt pogwałcenia prawa 
w stosunku do Litwy 

Litwa wysuwała dotychczas swą słusz- 
ną sprawę, Litwa nigdy nie przestanie dą- 
żyć do odzyskania swej stolicy, jaką jest 
zgodnie z konstytucją Wilno. Zwłaszcza te- 
raz, kiedy ma Litwa moeną podstawę. 

ORGAN POLITYCZNYCH EMIGRANTÓW 
LITEWSKICH A WYROK HASKI. 

Grgan emigrantów litewskich  „Keba* 
(Nr. 19—20) zapatruje się na wyrok Trybu- 
nału Haskiego zupełnie odmiennie niż ogół 
prasy litewskiej: 

Smetona i „Lietuvos Aidas* ogromnie 
się cieszą z wyroku Trybunału Haskiego. Na- 
leży jednak wątpić czy cieszy się w rów- 
nym stopniu cała Litwa. Wyrok Trybunału 
Haskiego głosi jedynie, że wszystko może 
pozostać tak, jak byłe dotychezas. Twier- 
dzenie „Lietuvos Aidas*, jakoby Trybunał 

Haski „zadał poważny cios pozycji polskiej 
w sprawie Wilna*, jest kłamliwe. Ani z sa- 
mego wyroku, ani też z jego motywacji ta- 
kiego wniosku wyciągnąć niepodobna. 
„Liet. Aid.“ chce z wyreku Trybunała Has- 
kiego uczynić wyłom w kwestji wileńskiej 
i świadomie rozdmuchuje wyrok haski 
do olbrzymiego zwycięstwa. W rzeczywisto- 
ści wyrok Trybunału Haskiego notabene, 
niezobowiązujący Ligi Narodów, pozwała z 
punktu widzenia prawnego na utrzymanie 0- 
beenego stanu rzeczy z Polską. Skoro się 
przypomni że nie Polska tę sprawę wysu- 
wała i że z powodu stanu obecnego cierpi 
zarówno Wileńszczyzna. jak też cała Litwa 
niepodległa, niema najmniejszych powodów 
de radości i do wyciągania daleko idących 
wniosków. 
ESS ONE TNS ATI ZP ARODRORSZWEZA 

W Szwajcarji o Poisce, Litwie 
i Lotwie. 

Jeden z największych dzienników 
niemieckich w Szwajcarji „Neue Zii- 
richer Zeitung” zamieszcza w numerze 
z dnia 24 b. m. artykuł swego ko: 
spondenta warszawskiego, w którym 
m. in. czytamy: 

„W ostatnich czasach spór polska- 
litewski coraz bardziej zaczyna cig- 
żyć na dobrych stosunkach Polski z 
Łotwą i Estonjął Polska popełniła ten 
błąd, że stale podkreśla swoją chęć 
pokojowego współżycia z Litwą. wsku- 
tek czego ta ostatnia wyobraża sobie, 
że Polska bez prz nie mo- 
że istnieć. Pretensje litewskie do in- 
nych ziem polegają na tem, że niegdyś 
wchodziły one w skład dynastyczn=- 
feodalnego księstwa wielko-litewskie- 
go, które z etnograficzną Litwą nie 
ma prócz nazwy nie wspólnego. Gdy 
łotewski minister spr. wewn. Ludin i 
burmistrz Rygi Simanowicz, przyby- 
wszy do Kowna, mówią..że „bratni 

naród łotewski z wielką sympatją śłe- 
dzi dążenia Litwy do rozszerzenia pań- 
stwa, to akcja taka jest już za daleko 
posunęta, tem bardziej, że równocześ- 
nie Łotwa dąży do ograniczenia praw 
polskiej mniejszości”. 

Dziennik opisuje następnie poło- 
żenie polskiej mniejszości na Łotwie 
i proces dyneburski i podkreśla, że nie- 
ma w tem nic dziwnego, iż prasa pol- 
ska zajęła ostre stanowisko wobec Ło- 
twy. Rząd polski stara się utrzymać 
z tym krajem dobre stosunki, ale opin- 
ja publiczna coraz bardziej zwraca się 
przeciw Łotwie. 

Polska posiada nadal b. dobre sto- 
sunki z Estonją, gdyż kraj ten jest po- 
litycznie bardziej dojrzały i nie pozwa- 
la sprowadzić się ze swego raz ustalo- 
nego kursu polityki zagranicznej, 
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Kryzys ideciogiczny spofeczeństwa 
"> białoruskiego w Polsce, 
W ubiegłą sobotę w Wyższej Szko 

łe Inst. Naukowo-Bad. Europy Wsch. 
p. dr. S. Wysłouch wygłosił dwugo- 

nny wykład pod powyższym tytu- 
łem, nietylko niezmiernie interesują- 
ey, ale mogący też posłużyć jako 
wskazanie do ustosunkowania się spo- 
łeczeństwa polskiego do bratniego na- 
rodu białoruskiego. ` 

   

Wywody swoje dr. Wyslouch ilust- 
rował licznemi cytatami z dokumen- 
łów i źródeł komunistycznych. Siłą 
rzeczy jesteśmy w stanie podać tylko 
bardzo zwięzłe streszczenie wykładn. 
pomijając szereg niezmiernie cieka- 
wych momentów: 

   

  

Społeczeństwo połskie nie zaw. 
zdaje sobie sprawę z tych głębokich 
prosesów, które się obok nas odbywa- 

„ją, a które mogą mieć w skutkach ogro 

mne znaczenie. Nałeżą do nich zagad- 
nienia narodowościowe, a wśród nich 
białoruskie. 

W latach 1928—30 dokonał się w 
społeczeństwie białoruskiem przełom 

ideologiczny, który niewątpliwie poło- 

ży podwaliny pod dalszy rozwój wy- 

padków. Na przełom ten złożyły się 

dwa prądy: wzmożenie siły ekspansy- 
wnej odeologji komunistycznej i prze- 
ciwsławmy jej: — skutki uktywnej po- 
lityki narodowściowej pomajowych 

rządów. 
Traktat ryski, stwarzając dzisiej- 

sze granice państw, zignorował zagad- 

nienie białoruskie. Rozdarcie etnogra- 
ficznie jednolitych ziem białoruskich 
musiało spowodować hasło zjednocze- 

nia tych ziem. Powstało pytanie: pod 

czyją egidą — Polski, czy Mińska? 

Ekspansja Polski na wschód nie mia- 

ła żadnych możliwości rozwoju, wobec 

stanowiska ówczesnych rządów Pols- 

ki. Wykazywały one solidarną prosto- , 

finijność w wynaradawianiu Białoru- 
sinów, w polonizacji. Osadnictwo wo- 
jenne i cywilne, polityka szkolna i t. 

p. posunięcia były wodą na młyn ko- 

munistyczny. Wyraźnie zaznaczyła się 
orjentacja ideologicznych sił białoru- 

skich ku wschodowi. 

Z trzech ówczesnych  przedstawi- 
cielstw białoruskich: Rady Związku 
Białoruskiego z Łastowskim na czele, 
Rady Naczelnej Rep. Ludowej i rządu 
В. $. S. R. jedynie rząd Rep. Lud. u- 
jawniał wyraźne tendencje separatysty 
czne w stosunku do Rosji. Lecz i to 
stanowisko Rep. Lud. wobec braku ja 
kiejkolwiek aktywności i jednolitości 
w polskiej polityce narodowościowej 
ówczesnych rządów uległo rewizji na 
korzyść Mińska. Na konferencji Бег- 
lińskiej rząd Biał. Rep. Lud. postano- 
wił się rozwiązać podając jako motyw 
tego kroku konieczność zjednoczenia 
wszystkich sił narodu dla jego wyzwo- 
lenia. 

Charakterystyczną rzeczą jest to, 
że ówcześni przywódcy ruchu naro- 
dowego uważali za możliwe pogodze- 
nie swojego programu narodowego z 
programem komunistycznym. Ta wia 
ra znalazła wyraz w uchwale wspom- 
nianej konferencji, gdzie zawarte jest 
twierdzenie, iż rząd miński „dąży isto- 
tnie do odrodzenia narodu białoruskie 
go pod względem kulturalnym, ekono- 
micznym i państwowym *. 

To hasło zwrócenia się na wschód 
jedynego dotąd niepodległościowego 
przedstawicielstwa białoruskiego stało 
się osią, dokoła której rozgrywa się 
akcja w najbliższych latach. 

Mińsk wzmógł aktywność. Nietyl- 
ko działano wśród emigracji ale wkro- 
ezono na teren Polski w postaci t. zw. 
Komunistycznej Partji Zach. Biał, (w r. 

1923). 
K. P. Z. B. miała na celu organizo 

wanie opinji pod hasłem przyłączenia 
do Białorusi Sowieckiej ziem etnogra- 
fiecznie białoruskich, leżących w grani- 
cach Polski. Jednak jednolitej ideo- 
logji K. P. Z. B. nie posiadała. Przecho 
dziła rozmaite fazy i zmiany. Druga 
konferencja K. P. Z. B. w programie 
działania zakreśla sobie zadania wybi- 
tnie narodowe. Ma ona dążyć do wcią- 
gnięcia jak najszerszych mas do ruchu 
którego celem jest zbrojne powstania 

      

    

. oparta na trzech 

na zieraiach białoruskich i przyłącze- 
nie ich do Rep. $ow. Momenty socjal- 
ne są bardzo słabo zaakcentowane przy 
czem, rzecz charakterystyczna, naród 
białoruski uważany jest za jednolity 
pod wzgłędem socjalnym. 

Jak widać z powyższego, hasła wy- 
suwane przez drugą konterencję zit- 
pełnie nie były zgodne z założeniami 
komunistycznemi. 

Pod anspicjami 2-go Kongresu 
Kominternu odbywa się 3-cia konfe- 
rencja K. P. Z. B.. która dokoruje za- 
sadniczej rew poglądów. Wtedy wy 
suwane są już hasła socjalne. Wysuwa 
się hasło wywołania rewolucji socjal- 
nej celem obalenia istniejącego w Pois 
ce ustroju i dopiero na dalszym płanie 
zjednoczenia ziem białoruskich. Za- 
miast walki z polskością wysuwane są 
obeenie hasła walki z burżuazją i bra 
terstwa proletarjatu. 

Uległ przytem rewizji pogląd na 
jednolitość soejałną narodu białorus- 
kiego. Koncepcja „pracującego naro- 
du“ ustąpiła miejsca rozczłonkowa- 
niu na grupy socjalyo - ekonomiczne. 
Są to: t) proletarjat wiejski, 2) wła$- 
ciciele gospodarstw karłowatych, 3! 
właściciele gosp. samowystarczalnych, 
4) średniacy i 5) kułacy. 

Ten podział miał stać się wytyczną 
dla polityki bolszewickiej na terytor- 
jach białoruskich Rzeczypospolitej. Ca- 
ła działalność K. P. Z. B. miała być 

pierwszych war- 
stwach. Šredniakom į kułakom wypo- 
wiedziano nieubłaganą walkę. Wyło- 
niło się istotne oblicze komunizmu. 

W tym czasie w polskiej polityce 
na ziemiach białoruskich zaszły pew- 
ne źmiany. W związku z wejściem do 
gabinetu p. Thugutta zaszła w tej po- 
lityce rewizja w kierunku podniesie- 
nia stanu ekonomicznego na ziemiach 
wschodnich. Kurs ten wywołał w Sv- 
wietach zaniepokojenie. K. P. Z. В. 
otrzymuje instrukcje wzmożenia or- 
ganizacji elementów uboższych prze- 
ciwko zamożniejszym. Polska też wv- 
suwa zagadnienie socjalne: podniesie- 
nie interesów ekonomicznych ludnoś- 
ci. Następuje pacyfikacja elementu za- 
możniejszego i wycofywanie się z or- 
jentacji na wschód. 

W momencie przewrotu majowego 
polityka białoruska jest na załamaniu. 
Świeże tradycje planów Marsz. Piłsud- 
skiego z okresu wojny polsko-bolsze- 
wiekiej znajdują szeroki oddźwięk 
wśród Białorusinów i wywołują oba- 
wy w Sowietach. 

  

   

Komuniści decydują się na krok 
stanowczy. Zrywają z dotychczaso- 
wym systemem milczenia w sprawach 
narodowościowych i forsują walkę z 
tym ruchem. Następują znane: re- 
presje przeciwko Białorusinom w Bia- 
łorusi Sowieckiej, 

Skok ten nie mógł przejść bezkar- 
nie. Następuje okres masowego opusz- 
czania K. P. Z. B. przez inteligencję 
białoruską, zrywania z partją komuni 
styczną i przechodzenia do opozycji. 
Sowiety z taktyki zaczepnej zmuszone 
są przejść do obronnej; następuje za- 
nik ich wpływów. Nastawienie anty- 
polskie wśród grup białoruskich zała- 
mane. Pozytywny program polityki 
narodowościowej rządów Marsz. Pił- 
sudskiego w przeciwstawieniu do ide- 
ologji komunistycznej wychodzi zwy- 
cięsko i stwarza stan, zmuszający zwo 
lenników Białorusi Sowieckiej do wy 
suwania haseł obrony przed inwazją 
wpływów polskich. 
Rozbrat narodowców z komunistami 
jest zupełny. Powstaje między nimi 
przepaść nie do zasypania. Przed ru- 
chem białoruskim zaznaczają się nowe 
drogi. i K. 

Żeby mieć czyste i zdrowa owoce 
należy z jesieni jeszcze zaopatrzyć 
drzewa owocowe w tak zwane OPASKI 
LEPOWE. Neįleps:y LEP SADOW- 
NICZY, papier na opaski oraz przy- 
rządy do smarowania opasek są do 
nabycia w składzie maszyn rolniczych 

ZYGMUNTA NAGRODZKIEGO 
ul. Zawalna Nr. 11-a. 

Żądajcie prospektów ze sposobem 
życia i cenami. 
  

K U/AR-4 K R M 1 EZR SK 9 

Protest łotewski - 
został przez rząd 

RYGA, (Pat). Agencja Łeta komunikuje: 
f października r. b. na mocy decyzji sądo- 
wej zawieszeno działalność Związku Pola- 
ków na Łotwie i Katolickiego Związku Mło- 
"dzieży Polskiej, Zarządzenia te były umo- 
tywowane ciężkiemi oskarżeniami, skiero- 
wanemi przeciwko tym związkom, które w 
czasie kampanji wyborczej manifestowały 
w fermie szczególnie ostrej swe antypań- 
stwowe stanowisko, a które już uprzednio 

zwróciły na siebie uwagę władz. Poseł pol- 
ski w Rydze wyrazii swe niezadowolenie z 
„powodu tych zarządzeń i zwrócił się do rzą- 
"du iotewskiego z prośbą, ażeby nie czeka- 
jac na ostateczny wyrok sądu, zezwolono 
zamkniętym związkom polskim na podjęcie 
ich działalności. Webec tego, że wszystkie 
zarządzenia sądu były skierowane wyłącznie 
przeciwko organizacjom łotewskim i łotew- 
skim obywatelom, Ministerstwo Spraw Za- 
granicznych sprzeciwiło się mieszaniu stę 
posła polskiego do spraw wewnętrznych kra- 
ja i oświadezyłe posłowi, że rząd nie może 
wkraczać w działalność sądu. 

Jednocześnie  rózpoczęły 

  

się w prasie 
- polskiej ostre ataki przeciwko Łotwie, spo- 
wodowane jednostronnemi, tendeneyjnemi 
sprawozdaniami Polskiej Ageneji Telegra- 
ficznej i niektórych pelskich dzienników. 
W Wilnie doszło do wrogich demonstracyj 
przed łotewskim konsułatem, z którego to 
powodu rząd musiał założyć protest w pol- 
skiem Ministerstwie Spraw Zagranicznych, 
wskazując na możliwość niepcżadanych na- 
stępstw nieodpowiedzialnej kampanii pra- 
sowej oraz  niedopuszezałnych ekscesów. 
Gdy ze strony rządu polskiego oświadezono 
potępienie dla tego rodzaju niepożądanych 
zajść, rząd łotewski uznał to oświadczenie 
za zadawałające, czerpiąc stąd nadzieję, że 
przyszłe łotewsko-polskie stosunki nie bę- 
dą zakłócone przez przykre zajścia. Nadzie- 
ja ta jednak w dalszym ciągu wydarzeń nie 
urzeczywistniła się. 

Ataki prasy polskiej ponowiły się, przy- 
czem nawet organy, stojące błisko rządu 
polskiego, nie powstrzymały się od wyzy- 
wających i zawierających groźby artyku- 
łów, skierowanych przeciwko Łotwie. W 
keńeu te nieustające insynuacje prasy do- 
prowadziły do tego, że dnia 23 października 
wniesione do Sejmu polskiego wniosek, któ- 
ry wzywał rząd do wmieszania się w wew- 
nętrzne sprawy Łotwy. Dnia 24 paździer- 
nika nastąpiła zkoleż pożałowania godna, 0- 
brażająca nas demonstracja przed łotew-- 
skiem poselstwem w Warszawie. W związku 
ze wzmiankowanemi ostatnio wydarzenia- 
mi łotewski poseł w Warszawie złożył w 
dniu dzisiejszym ponowny protest w Mini- 
sterstwie Spraw Zagranieznych, oczekując, 
że rząd polski potępi działalność nieodpo- 
wiedzialnych elementów i wrogą w stosunku 
do Łotwy propagandę. 

W związku z powyższą  depeszą 
agencji łotewskiej P. A. T. dowiaduje 
się z miarodajnego źródła co nastę- 
puje: 

Od dłuższego czasu w Łotwie, za- 

równo w pewnych organach praso- 
wych jak w Sejmie łotewskim, prowa- 
dzona była akcja skierowana przeciw 
Polsce i mniejszości polskiej w Łot- 
wie. Poselstwo polskie w Rydze nie 
jednokrotnie zwracało uwagę rządu 
łotewskiego na możliwe konsekwen- 

polski odrzucony. 
Urzędowe komunikaty. 

cje tej kampanji antypolskiej. Rząd 
łotewski, charakteryzując tę akcję 
jako opozycyjną w stosunku do swe- 
go programu politycznego nie przy- 
pisywał jej poważniejszych  na- 
stępstw. Tymczasem dnia 1 paździer- 
nika r. b. opinja polska została za- 
skoczona represjami wobec mniej- 
szości polskiej, wyrażającemi się w 

  

  

  

faktach zawieszenia Związku Pola- 
r, zależnego od Związku pisma     

   

von“, Katolickiego Związku Mło- 
niektórych szkół polskich, 

usunięcia szeregu nauczycieli w in* 
nych szkołach i zakazu wykładania 
w szkołach utrakwistycznych religji 
w języku: polskim. | Równocześnie 
władze administracyjne wydały za- 
rządzenie. utrudniające czasowo dzia 
łalność teatru polskiego w' Rydze. 
Drogą procesów sądowych skaz: 
szereg Połaków za ineydenty. zw 
ne z polskiemi špiewami w koščio- 
łach. Represje te były przez niektó- 
re czynniki łotewskie motywowane 
rzekomym związkiem akcji mniej- 
szości polskiej z polityką państwa 
polskiego. 

Te fakty, które nie znajdują ża- 
dnego wytłumaczenia w niezmiennie 
lojalnem ustosunkowaniu się mniej- 
szości polskiej wobec państwa łotew- 
skiego, wywołały szereg spontanicz- 
nych wystąpień protestacyjnych pra* 
sy i opinji polskiej. Równocześnie 
rząd polski zwrócił uwagę rządu ło- 
tewskiego na niebezpieczeństwo wy- 
danych zarządzeń dla dobrych stosun 
ków polsko-łotewskich i sugerował 
pewne posunięcia, któreby nie prze- 
sądzając wyroków sądowych, mogły 
jako wyraz dobrej woli rządu łotew- 
skiego, spowodować uspokojenie o- 
pinji. Rząd łotewski uchylił jednako- 
woż te sugestje, nie czyniąc nic dla 
złagodzenia wytworzonej sytuacji. Na 
tomiast rząd łotewski wystąpił z sze- 
regiem protestów przeciw zrozumia- 
łej reakcji opinji polskiej. Wystąpie- 
nia te — wbrew twierdzeniu komu 
nikatu ageneji Leta z dnia 27 b. m. 
spotkały się ze strony Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych z odpowiedzią, 
która miała charakter rzeczowy i 
przyjazny i utrzymana „była w for- 
mie perswazji. Dopiero gdy dnia 27 
b. m. charge d'affaires łotewski z ро- 
lecenia swego rządu złożył ponowny 
protest przeciw demonstracji akade- 
mików i interpelacji w Sejmie, *ocze- 
kując, że rząd polski potępi działal- 
ność nieodpowiedzialnych elementów 
protest został kategorycznie odrzu- 
cony. 
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Plenarne posiedzenie Sejmu. 
WARSZAWA, 28. 10. (Pat), Otwierając 

posiedzenie p. marszałek Sejmn zakomuni- 
kował. że od posła Czetwertyńskiego otrzy- 
mał pismo z zawiadomieniem © zrzeczeniu 
się godności wicemarszałka Sejmu, od po- 
słów Korneckiego z Kl. Nar. Michałkiewicza 
ze Str. Lud, Pawlaka (Npr) i Pobożnego 
(Ch. D.) — pisma o zrzeczeniu się godności 
sekretarzy Sejmu. 

Zkołei uzupełniono porządek dziennny 
nowym punktem, mianowicie nagłością wnio 
sku Klubu Narodowego, Str. Lud. NPR i 
Ch. D. w sprawie ucisku ludności "polskiej 
na Łotwie , 

Izba przystąpiła do sprawozdania komi- 
sji skarbowej o rządowym projekcie ustawy 
w sprawie częściowej zmiany ustawy z ro: 
ku 1925 o uregulowaniu obrotu cukrem na 
obszarze Rzeczypospolitej. Referent pos. 
Rudziński (BB) wypowiada się przeciwko 
poprawkom mniejszości. 

W dyskusji pos. Langer (Str. Lud.) -0- 
oświadcza, że stronnictwo jego głosować bę- 
dzie przeciw ustawie. Pos. Dembiński (Kł. 
Nar.) krytykuje gospodarkę w przemyśle cu- 
krowym. Pos. Trąmpczyński występuje o- 
stro przeciwko gospodarce cukrowej w Pol- 
sce. 

Pos. Zaremba (PPS) zwraca uwagę na 
niskie płace robotników pracujących w cu- 
krownictwie, podczas gdy uposażenie kie- 
rowników dochodzi do wielkich sum. W 
końcowem przemówieniu sprawozdawca Ru- 
dziński polemizuje z wywodami przedmów- 
ców, odpierając między inaemi zarzut po- 
sta Trąmpczyńskiego, jakoby cukrownietwo 
dało rządowi pieniądze. 

W głosowaniu projekt uslawy przyjęto 
w drugiem i trzeciem czytaniu. 

Vastępnie Izba przyjęła w drugiem i 
trzeciem czytaniu projekt ustawy o ujawnie- 

niu hipitecznych zezwoleń na _ parcelację 
gruntów i projekt ustawy zmieniający roz- 
porządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 
roku 1927 o odpowiedzialności skarbu pań- 
stwa za przesyłki pocztowe, telegraficzne i 
rozmowy telefoniczne w obrocie wewnętrz- 
nym. 

Następnie przyjęto szereg wniosków ko- 
misyjnych w sprawach mniejszej wagi. 
Bez dyskusji odesłano w 1-em czytaniu do 
komisji 15 rządowych projektów ustaw. 
,Przy projekcie ustawy, dotyczącej zmiany 
ustawy z 1925 r. o państwowym podatku 
„przemysłowym rozwinęła się dyskusja, w 
której głos zabrali p. Lewin (BB), pos. Ry- 
mar (Kl Nar.). Po przemówieniu posła Roz- 
maryna (Koło Żyd.) projekt noweli od > 
no do komisji skarbowej. 

  

Wniosek w Sprawie 
Polaków na Łotwie, 

Do uzasadnienia nagłości wniosku Klu- 
bu Narodowego, Str. Ludowego, NPR, i 
Chrześcijańskiej Demokracji w sprawie uci- 
sku ludności połskiej na Łotwie zapisany 
był do głosu pos. Bielecki z Ki. Narodowego 
ale nie było go na sali, wobee czego przy- 
stąpieno do głosowania. 

Nagłość wniosku przyjęto i wniosek о- 
desłano do komisji spraw zagranieznych. 

Po odczytaniu wniosków i interpelacyj 
marszałek zamknął obrady, wyznaczając na- 
stępne posiedzenie Sejmu na środę 4 listo- 
pada o godzi 16-ej. : 

lnk Aš iu 2 

Popierajele przemys kraiows 
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Nr. 250 (2192: _ 

Przy grobach królewskich 
w Bazylice. 

Wczoraj w godzinach popotudnio- 
wych gromadka przedstawicieli prasy 
wileńskiej udała się do Bazyliki, aby 
w myśl zasady o „trzymaniu ręki na 
pulsie życia społecznego”, . przyjrzeć 
się dałszemu rozwojowi tej, że się wy- 
razimy tak, fascynującej Wilno spra- 
wy, którą jest ciągle jeszcze odkrycie i 
badanie grobów królewskich w podzie- 
miach rzeczonej świątyni. O doniosło- 
ści tego pisane już było dużo na łamach 
naszego pisma, doniosłości i czysto na- 
ukowej bardzo różnorodnej, i politycz- 
nej i uczuciowej wreszcie, co się zresz- 
tą z poprzedniem tu bardzo łączy. Obc- 
ceność tam licznych powag profesor- 
skich naszego Uniwersytetu, a także 
przedstawicieli władz, świadczy nader 
dobitnie, jak odpowiednio ta sprawa 
jest przez * wszystkie kompetentne w 
danej dziedzinie czynniki, oceniana. 

Na wstępie spotykamy się z J. Е. 
ks. bisk. Michalkiewiczem, generat- 
nym konserwatorem Rzplitej. prof. Re- 
merem. z ks. prał. Sawickim niebu 
wem zaś witamy się z prof. Limanow- 
skim, a niezmiernie ważkich informu- 
cyj z właściwą sobie a niepowszednią 
uprzejmością i kompetencją głębokiej 
swojej wiedzy w dziedzinie historji 
sztuki, udziela nam prof. Morelowski. 

Oto renesansowy krzyż z trumny 
królowej Barbary z pysznego złctogła- 

którego złote nitki tak świeżo 

połyskują w świetle latarki, jakby je 
wczoraj tan! wpleciono. W temże świe 
tle podziwiamy doskonale w swoim 
rysunku zachowaną. piękną renesan- 
sową rozetę na krzyżu tym wytkanų 

   

      

Na skrzyżówaniu ramion, w tejże 
samej, co i na trumnie pozycji, leży 
tabliczka z cytowanym już u Staro- 
wolskiego, a wyrytym na marmuro- 
wej tablicy w kapl. św. Kazimierza. 
napisem nagrobnym Barbary. Na obu 
końcach tabliczki wyciśnięte z niez- 
wykłą precyzją, dwie jakby pieczęcie 
królowej z jej herbami. 

Obok kawałki jakiejś masy w dość 
regularnych bryłach. Oto ów, jak to 
tłumaczy nam obecny prof. Hłasko 
z Wydz. Matem.-Przyrodn. U. S. B. 
prawdopodobnie — (zanim zosta 
należycie zbadany) — węglan wapn 
w które przemieniło się, użyte do za- 
sypawia zwłąk królowej, niegaszone 
wapno. przed długą ich, miesięczną 
do Wilna podróżą. Dziś jest to dość 
mocno stężała masa, m której prof. 
Morelowski wskazuje nam odciski ko- 
rony (osobliwie znaczne, że je za uła- 
mek tejże korony wziąć można), śla- 
dy zasłony. którą przed zasypaniem 
wapnem (zasypywanie to stosowano 
wtedy powszechnie, czego dowody są 
i na szczątkach królowej Elżbiety i w 
trumnie Zygmunta Starego na Wawe- 
lu). oblicze królowej zasłoniono etc. 

Schodzimy przez tak wąski, że się 

ie 

    

ledwo jedna osoba przeciśnie, otwór 
do krypty grebowej. Tutaj w tym ma- 
leńkim sklepie w niezmiernie uciążli- 
wych warunkach, w bardzo niewygod- 
nej pozycji pracują po kilkanaście czę 
sto. godzin dziennie p. konserwator 
Lorentz, jako przedstawiciel jednocze- 
śnie i władzy i fachówo-historyczne- 
artystycznej strony. oraz reprezentant 

wiedzy medycznej, profesor anatom ji, 
dr. Reicher z Wydziału Lekarskiego; 
asystuje też przytem ks. Śledziewski. 
Z trudną do opisanfa ostrożnością rcz- 
bierają. szczątek po szczątku, doczes- 
ną powłokę zmarłej przed trzema z 
górą wiekami. królowej. a raczej prze- 
dewszystkiem to, co ją pokrywa. To 
co zoslało po usunięciu  przegniłych 
desek jest jakby jakąś formą z pokry- 
wającej zwłoki masy uezynioną, na- 
kształt wnętrza trumny. na- dwóch 
grubych legarach położoną i przełama- 
ną zapadnięciem w środku. O ostro- 
żności. z którą dokonywana jest pr:t- 
ca przy rozbieraniu i badaniu szcząt 
ków świadczy drobiazgowa tego po- 
wolność. Oto do -g.. 16-ej odsłonięto i 
zbadano zaledwie głowę i barki, Ze- 
brani w części tylke obecnych, z po- 
wodu ciasnoty tego locum, słuchamy 
objaśnięń dra Lorentza, patrząc nie 
bez pewnego wzruszenia na odsłonię- 
te już szczątki, tej dziwnie ujmującej 
królowej po świętej Jadwidze może 

stkich w naszej historji, kró- 
lewskich postaci niewieścich lubianej, 

owianej jak może żadna inna jedna- 
jącym serca nasze urokiem poezji. 

„La realitć de choses* bliższa jest 
jednak filozofji, niż poezji, nasuwająe 
m. in. także pospolite zresztą O zni- 
komości ziemskich rzeczy refleksje. 
Oto drobna, prawdziwie kobieca czasz 
ka, w delikatnej z nieszlachetnego me- 
taul, grobowej koronie, ze szczątkami 
jakiejś materji na ciemieniu. Dolna 
szczęka z dobrze zachowanemi, zdro- 
wemi zębami, wysunięta wskutek, 
przez różne ataki zalewającej często 
kryptę wody wywołanego, nierównego 
położenia czaszki, jak i całych zwłok. 
Nieco dalej widać kości bark. a nawet 
parę żeber i — jakiś błysk... To złoty 
łańcuch a raczej plecionka, zawieszo- 
nego na zwłokach królowej naszyjni- 
ka. 

Nasyciwszy wzrok, w przejętym 
wspomnianem już wzruszeniem  na- 

stroju, opuszczamy kryptę, aby nie 
przeszkadzać, dłużej pracującym tak 
żmudnie w jej wnętrzu, poczem nie- 
bawem wdzięczni zarówno im, jak i 
urzędującej na górze i protokółującej 
każde odkrycie komisji, za otrzymane 
objaśnienia, żegnamy się ze wszystki- 
mi, oraz niemym świadkiem tych wa- 
żnych wydarzeń i prac — wnętrzem 
naszej bazyliki. 

  

          

8. z. kl. 

Dalsze odkrycia w grobach królewskich. 
Badanie szczątków królowej Barbary. 

Dnia 28 października o godzinie 19 
rano w obecności J. E. ks. biskupa 
Michalkiewicza, ks. prałata Sawiekie- 
gio i konserwatora generalnego J. Re- 
mera komisja historyczno-artystyczna 
przystąpiła do badania i przygotowa- 
nia do przenosin resztek trumny ха 
zwłokami królowej Barbary Radziwit- 
łówny. 

Stwierdzono, że boki właściwej 
trumny drewnianej uległy zupełnemu 
zgniciu i rozpadnięciu się, zachował 
się natomiast rodzaj zaprawy wapien- 
nej, którą było zalane aż po wieko cia 
ło królowej, zachowało się wieko, spo- 
czywające na tej zaprawie wraz z obi- 
ciem tkórzanem i wielkim krzyżem. 
wyciętym ze złotogłowia, który zacho- 
wał piękny wzór renesansowy. Obicie. 
skórzane, złotogłów i tabliczkę z na 
sem przeniesiono na specjalne no 
w celu poddania następnie konserwa- 
cji. Po usunięciu tego obicia stwierdzo 

że zaprawa rozpadła się dawno na 
anaście części różnej wielkości. 

Usunięto w dniu dzisiejszym część 
bloków zaprawy, pokrywających gło- 
wę i górną część ciała królowej, odsia- 

  

   

    

niając w ten sposób z łatwością czasz- 
kę królowej w koronie i część szkieletu 
ze złotym łańcuchem, zawieszonym 
ongiś na szyi. O godz. 7 wieczorem po 
podniesieniu jednego z fragmentów 
stwardniałej zaprawy wapiennej od- 
słonięto częściowo małe berło, małe 

jabłko insygnialne i tabliczkę metało- 
wą, leżącą na piersiach. _ Odsłonięte 
przedmioty pozostawiono narazie na 
miejscu dla bliższego zbadania w dniu 
następnym. (P.A.T.j. 

<ЕСО ESZRÓWZRE TEREN ERPEYOECZWKA 

Zimowy czas urzędowania 
w ministerstwach i urzędach. 

Z dniem 1 listopada b. r. wchodzi 
w życie we wszystkich ministerstwach, 
urzędach i instytucjach państwowych 
zimowy czas urzędowania. 

Czynności urzędowe rozpoczynać 
się będą o godz. 8.30 i trwać będą do 
15.30 (w sobotę do 14-ej), czyli na- 
stąpi przesunięcie godzin urzędowycn 
o pół godziny. 

Zimowy czas urzędowania obowią- 
zywać będzie do dnia 31 marca 1932 r. 
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dan Parandowski o dawnych i dzisiejszych 

igrzyskach olimpijskich. 
Jan Parandowski jest jednym z 

najznakomitszych naszych  hellenis- 
tów. Stanowi jednocześnie ten, naogół, 
nowy typ badacza życia dawnej Het. 

lady, który nie jest tylko suchym spi- 
sywaczem, kolekcjonerem danych z 
tej dziedziny, ałe jednocześnie obda- 
rzonym żywą intuicją, artystą. Wyra- 

zem tego jest pełen ruchu i barw opis 
targowiska w Olimpji, wyjątek z bę- 
dącego jeszcze w toku pracy nad niem 
dzieła p. Parandowskiego, p. t. „Dysk 

Olimpijski". czytany przez autora na 
„Srodzie*. Obraz tego fragmentu sta- 
rożytnej Hellady narzucał się słucha- 
czom z dużą siłą i płastyką, przyku- 

wając ich uwagę nowością mnóstwa 
nieznanych im przeważnie, a cieka- 
wych i niezmiernie charakterystycz- 

nych szczegółów opisywanego Srodo- 
„wiska, co jeszcze powiększało realność 

      

  

   
  

tej wizji. Co jednak było w tem naj. 
ważniejsze, to ten szczególny nastrój, 

duch jakdyby danego skupienia 
i danego czasu, który w o- 

wej wizji występował z mocą osobli- 
wie przekonuwującą. 

Po lekturze omówionego fragmen- 
tu, p. Parandowski przemówił na te- 
mat charakteru swego nowego dzieła. 
„Dysk olimpijski* będzie mówił o 
sporcie greckim. Rzecz osobliwa, że 
tak bogata literatura naukowa i pięk 
na nowszych czasów. temał ten niemal 
całkowicie zaniedbuje. A przecież jest 
jedna z najcharakterystyczniejszych 
cech życia Helłady. Coś tak powszech- 
nego, że trudnoby dla tej powszechno- 
ści, w naszem życiu współczesnem zna- 
leźć jakąś analogję. Dość powiedzieć. 
że olimpjady przetrwały w Grecji 1009 
lat i zostały przerwane nie dzięki natu. 
ralnemu wygaśnięciu, ale wskutek 
gwałtu, dekretem Teodozjusza w 390 
r. (pocz. 776 przed Chr.) Jak potężna 
była ich tradycja, dość powiedzieć, że 
przepisy ich wykonywania przy koń- 
cu były te same, co i w ich początkach. 
kach. 

Wobec wspomnianych braków w 
współczesnej literaturze naukowej, p 

Parandowski. musiał sporo proble- 
mów rozstrzygać własną intuicją 
Tyczy się to np. programu igrzysk 
olimpijskich. Jest on przez naukę do- 
tychczas nieustlony. ba w dziełach 
które pobocznie o tem traktują ist- 
nieje cały szereg błędów. Kwestja tak 
ważna jak dokonywane było zwycię- 
stwo w pentatlonie (pięcioboju) nie 
jest jeszcze wyczerpująco rozważons, 
puntky nie były znane. 

Czemu należy przypisać tę обо- 
jętność dla jednego z najchardktery- 
styczniejszych dła starożytnej: Grecji 
zagadnień, u współczesnych jej bada- 
czy? Oto mieli i mają oni wogóle ma- 
ło zrozumienia dła sportu. Nie mają 
dłań — serca. Całość byia dla nich 

pretekstem do b. pięknych uogólnień 
i niczem więcej. Niezmiernie charak- 
terystycznym przykładem jest niedaw - 
no zmarły słynny hellenista niemiecki 

   

    

Willamowitz - Mólendorf. J. w. hel- 
leński poeta Pindar ogromną część 
swojej twórczości poświęcił opiewaniu 
zapasów zawodniczych na przeróż- 
nych igrzyskach Grecji, które prze: 
cież, poza olimpijskiemi, były aż trzy, 
główne perjodyczne, mianowicie pi- 
tyjskie, nemejskie i istmijskie. Otóż 
Willamowitz - Mólendorf, w dziele 
swojem o Pindarze, wydanem w 1922 
roku pisze, „że nigdy dziś nie zrozu- 

    

miemy tego zachwytu dla ówczesnego 
sportu. który ożywiał Pindara“. Gdy- 
byż był poszedł na pierwszy mecz w 
tym samym. Berlinie, w którym miesz- 
kał i zobaczył Nurmiego, oraz kogoś 

kto dła Niemców byłby tym, kim dłu 
nas Kusociński, usłyszał jak cały ol- 
brzymi, zebrany tam tłum widzów 
popędza go nieopisaną wrzawą swoich 
głosów. napewnoby zmienił zdanie 
Uczeni grzeszyli i jeszcze przeważ 
grzeszą brakiem zrozumienia dla 
dziedziny. To samo da się powiedzieć 
io b. wiełu innych o tem opinjują 

cych. Ogromnej większości wydaje się, 
że dawne igrzyska greckie to było coś 
idealnie wspaniałego, że tam biegały 
same żywe posągi w rodzaju .„„Dysko- 
bola* Mirona, że dzisiejszy zawodnik 
nie ma z tem nic wspólnego. „Przy- 
taczać podobieństw i różnie tu nie bę 
dę — mówi p. Parandowski. za dużo 
toby zajęło czasu, uczynię to w mi- 
jej książee. Stwierdzę tylko, że różnie 

tych niema żadnych, poza temi szcze- 
gólnemi rodzajami sportów, zupełnie 
nowych, zreszłą niezbyt licznych i nie 
odgrywających zasadniczej roli. 

Dużo np. się mówi o dzisiejszej 
„rekordomanji*. Otóż rekordy istniały 
i w starożytności. Zachowało się spo- 
ro wyników biegów  dlugodystanso- 
wych, dochodzących na naszą miarę 

  

   

      

  

  

    

  

do 5.000 m. Rekordy biegów krótkien 
t. zw. sprin“ėw nie posiadamy, albo- 
wiem wymagają one dokładniejszych 
obliczeń, a tych ze względu na brak 

toperów' w starożytności, nie u- 
miano dokonywać. 

  

Nigdy nie było i niema w świecie 
zawodów, któreby obyły się bez re- 
kordów. Każde się do tego sprowa- 
dzają. Były więc rekordy i w staro- 
żytności. Spotykali się zawodnicy ró- 
żnych krajów i mierzyli swe siły, a 
jedyną wykładnią ich był tylko re- 
kord. 

Przeciwnicy dzisiejszych zawodów 
wysuwają jako przeciwstawienie re- 
kordu — kwestję formy. Ależ i dzi- 
siaj położony jest na nią ogromny na- 
cisk, kto ją w ten sposób przeciwsta- 
wia, ten zdradza kompletną nieznajo- 
mość współczesnego sportu. 

Dużo się mówi 0 zabiegach, które 

dziś stosują zawodnicy dla pielęgno- 

wania swojej kondycji fizycznej przed 

czy po zawodach. Są i one przedmio- 

tem sportów, a także zarzutów pod ad- 

resem współczesnego sportu. „Czas 

mojej książki — mówi p. Parandow- 

ski — wypada w momencie najczyst- 

szej linji rozwoju sportu greckiego, 
jego pełnej świeżości. Było to w epoce 
bitwy pod Maratonem, która ma mo- 

  

ment, będący niezwykłem świadect- 
wem tego jak wysoko stał, jak był po- 
wszechny sport w ówczesnej Grecji. 

Momentem tym jest bieg całego, cięż- 
ko uzbrojonego wojska greckiego na 
dystansie ok. 1500 m. ku pozycjom 
perskim. Był to już bieg długodystan- 
sowy, a po nim nastąpił niezwłocznie 

  

  

bój! Na to aby takiego „wyczynu 
dokonać, trzeba było bardzo wyso- 
kiego wyrobienia sportowego. 

Otóż w tej epoce, to, atakowane dziś 
„pieszczenie się* z awodników naj. 

rozmaitszemi zabiegami dochodziło 
do fantastycznych rozmiarów i znacz- 
nie może jeszcze przenosiło dzisiejsze. 
Zawodnik dawnej Grecji to rodzony 
brat dzisiejszego. „Jest to dla mnie naj- 
skuteczniejszą podnietą do wżycia się 
w owe czasy. (o mnie jednak najbar- 
dziej wspiera w tem wywolywaniu 
widm i cieniów z przed 25-u wieków, 
to to, że mogę te cienie nasycić świe- 
żą, żywą krwią nasźych biegaczy i 
pięściarzy*—zakończył p. Parandow- 
ski. Oczekujemy zatem, Dysku olim- 
pijskiego* z wielką niecierpliwością. 

  

Po herbatkowej przerwie art. te 
atrów m. p. Milecki przeczytał parę 
helleńskich wspomnień gościa, swoim 
miłym, dźwięcznym głosem, poczem 
„Šrodę“ zakończono. S. Z. Kl.     
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WIEŚCIIOBRAZKIZ KRAJU. 
Katasiroia kolejowa. 

1 zabity, 2 osoby ranne. 

Bnia 26 b.- m. 
sewo manewrujący pociąg 
ciąg towarowy. 

Skutkiem zderzenia 2 

na stacji granicznej Koło- 
najechał na po- 

wagony zostały 

Uciekają nadal z 
W rejonie Stolpeėw zatrzymano 9 wło- 

ścian, którzy zdołali zbiee z terenu Biało- 
susi sowieckiej przed terrorem władz sowiec 

przewrócone. 
Jeden z wagonów przygniótł na Śmierć 

robetnika Derychowa i poranił 2 kolejarzy. 

Rosii sowieckiej. 
kieh. 

Uciekinierzy pochodzą z okręgu Korda- 
nowskiego. 

Rabunek. 
    

   

  

eh zgło- 
i Miehał 

gminy mi- 
eldował, że wraeając z 

aje w towarzystwie: bra- 
Płaskiewiczów, będaą- 
wym został przez nich 

Na posterunek pol iż w Miekuz 

sił się w dniu wcz zi          

    

    

      

   cych w 
znienacka nar 

Plaga 
Wobec nastania mrozów i dokuczliwego 

zimna w niektórych gminach pow. święciań- 
skiego i brasławskiego pojawiły się gromady 
wiłków. 

Głodne zwierzęta podchodzą pod osiedla 
ludzkie, skąd porywają drób i duszą cietęta. 

       

  

  

   

zeznań poszkodowanego Masojcia napastnicy 
ebezwładnili go i grożące śmiercią zrabowali 
mu poritel, zawierający 215 zł. gotówką, po- 
czem zbiegli, pozostawiając go na drodze. 

Polieja tegoż dnia aresztowała jednego z 
napastników Bolesława Płaskiewieza, który 
przyznał się do winy. (e). 

  W poniedziałek w pew. święciańskim u- 
rządzoeno na wilki obławę w czasie której 

zastrzełono dwa wilki. 
W gminie brasławskiej ustawiono nocne 

warty, kióre specjalnie strzegą dobytku 
przed napadami wilków. 

   
   

Nowa Wiiejka. 
Ochronka im. Ks. Bisk. Władysława 

Bandurskiego. 
ści przewodniczą: 
Kobiet w 

zwiedz 

  

rzystając z uprzejmu 
cej Związku Obyw. Pr 
Wilejce p. gen. Torw           
       е т burm. m. Wilejki p. Rze 

ochronkę im. Ks. Biskupa Bandur- 
którą utworzono dzięki zabiegom 

wyż wym. Związku w 1929 roku. Ochronkę 

utworzono w tym celu, ażeby ypiekować 
się dziećmi wdów i sierołami w całem tego 
słowa znaczeniu. Przy wejściu do ochronki 
"wita zwiedzających przedewszystkiem zdro- 
wy i zadowolony wygląd dziecka. Trafiliś- 

chwilę, kiedy dzieci w ilości 35-ciu, 
rwały po obiedzie. Na zapytanie co 

s jaki był obiad, z zadowołonym uśmiechem 
ma twarzyczkach odpowiadają gremjalnie: 
„Rosół z makaronem i kotlety z kartofel- 
kami“. Ochronka bo j ieciom, 
yłącznie przychodzą ъ mnie 

posiłek, to znaczy obfile śniadanie i takiż 
obiad. Znaczenie dożywiania dzi Zrozu- 
amie tyłko ten, kto miał możn kiedy 
wiek przekor się, w jakich warunkach je- 
<izą i przebywają takie 3—5-letnie maleńst- 
wa, których matki zmuszone są, ® 
Zdobywač kawalek chleba @а 
dziny. Śmiało można stwierdzić, że dzieci 
wychowane bez opieki matki, a w łosło- 

wnie na ulicy. stać się muszą rychlej czy 
później ciężarem i postrachem społeczeńst- 
Wa. 

Dlatego też Zw. Obyw. Pracy Kobiet w 
N. Wilejce, chcąc dać dzieciom jakieś mo- 
ralne podstawowe wychowanie na przy 
łość, utrzymuje freblankę. I tu podzi 

tylko można, do jak świetnych rezultatów 
growadzi wytrwała i tematyczna praca. 
Podziwiamy wykonane przez dziatwę ro 
bótki, a naprawdę wzruszające były dekla 
macje, śpiew oraz gry towarzyskie, wyko- 
Male przez te maleństwa. 

*Vszystko to jest wyłączną zasługą Zw. 
*Obyw. Pracy Kobiet, który nie bacząc na 
trudności, utrzymuje cały aparat prawie z 
«darów społeczeństwa, które nie zawsze od- 
nosi się z należytem zrozumieniem do ko- 
niecznošei istnienia tej placówki. Utrzyma- 
nie ochronki jest b. kosztowne, trzeba bo- 
wiem wziąć pod uwagę, że ochronka mieści 
się w wynajętym lokalu, który kosztuje oko- 
ło 100 zł. miesięcznie, dochodzą do tego 
datki na wyżywienie dziatwy, oraz utrzj 
mie frebłan Wprawdz 
*Obyw. Pracy Kobiet otrzymuje z Magi 
am. N. Wilejki subsydjum w wysokości 1000 
zł. rocznie, lecz kwoła ta pokrywa zaledwie 

koszty lokalu. Resztę zaś wydatków pokry- 
«wają dary, wpływające na ręce 4. E, Ks. 
Biskupa durskiego, który otacza ochron- 
Же prawdziwie ojcowską opie oraz / da- 
ry społeczeństwa w różnej wysokości no i 
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oczywiście praca pań Zarządu oraz cezłon- 
kiń Związku. Z przyjemnością też stosuję 
się do prośby p. przewodniczącej, by na tej 
drodze złożyć wszystkim ofiarodawcom. a 
przedewszystkiem Magistratowi m. N. Wiłej- 
ki za subsydjum i p. Bułajewej z Gazowni 
w Wilnie za złożone na ręce J. E. Ks. Bi- 
skupa Bandurskiego 500 zł. - (pięćset), ser- 
deczne „Bóg zapła 

Pani przewodni 
znaczenie, że pomoc, 
muje stale z Zakł. P; 
bądź to przez u nie sali na ur 
imprez, bądź t w każdej innej formie, 
rzyczynia się wybitnie do prowadzenia i 

utrzymania Ochronki na tak wysokim po- 
ziomie. 

Wkońcu wspomina p. przewodnicząca о 
bolączkach Zarządu Ochronki. Otóż Och- 

ronka nie może mimo usilnych starań zdo- 
być się na urządzenie choć skromnej apte- 
czki, przeznaczona na ten ceł szafka z od- 
powiednim napisem Świeci pustkami. Czyż 
nie znajdzie się ktoś z p. właścicieli aptek, 
któryby w tem dopomógł? 

Druga troska, to brak opieki lekarskiej 
i to mimo, że w N. Wilejce zamieszkuje kil- 
ku lekarzy. A szkoda wiełka, gdyż podobno 
stan zdrowia niektórych dzieci wymaga zba- 
dania, leczenia i tem samem zapobieżenia 
rozwojowi chorób. 

Składamy podziękowanie p. przewodni- 
czącej za łaskawe pozwolenie zwiedzenia 
Ochronki, żegnani gromkiem „Dziękujemy 
i Do widzenia!* dziatwy, opuszczamy Och- 
ronkę w przeświadczeniu, iż dla dokonanej 
tu pracy należy się tylko pełne uznanie i 
wezwanie by praca ta znalazła jak najwię- 
cej naśladowczyń, jako bardzo dla dobra 
ogółu potrzebna. 

Nadmieniamy jeszcze, że w związku z 
klęską bezrobocia, Zw. Obyw. Pracy Kobiet 
wyraził zgodę na wydawanie gorących obia- 
dów dla dalszych 30 dzieci. (w. jar.) 

Ż pogranicza. 
Ucieczka więźnia litewskiego. 
Na odcinku granicznym Kołtyniany are- 

sztowano Janinę Liszewiczową i Marjana 
Szezałkę, których strażnicy litewscy uwięzi- 
li w Wiłkomierzu. Aresztowanym obywate- 
lom polskim zarzucają szpiegostwo na rzecz 
Polski. 

Szezałko zdołał z aresztu zbiec. Ma on 
złamaną lewą rękę. 

Nowy kościół na pograniczu 
polsko-sowieckiem. 

Dzięki staraniom korpusu oficerskiego i 
podoficerskiego K. O. P. oraz Zz dobrowol- 
nych skladek ludnošci zbudowano w grani- 
cznej osadzie Kalety kościół katolicki. Ko- 

budowy świątyni wyniosły przeszło 25 
zł. 

   

  

  

    

ca prosi jeszcze o za- 
jaką Ochronka otrzy 
em. A. Mozer i ® 
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WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

w Nowogródku przy ul. 3-go Maja, tel. 94. 
  

«
 

w 
Nowogródku 

a 5 ; = e ® * ° 

„Poskromienie Iirciarki“ 
W rolach głównych: Clara Bow i Fridrich Morsch. 

“ Następny program: „Ро zachodzie słońca”. 

  

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku 

| M 

  onad śnieg podług 

Żeromskiego     

KĄLENDARZYK 
filmów, które ukażą się na ekranie kina „Pogoń'* 

  

      

%. „Na Zachodzie bez zmian* — Lois Wol- 6. „Kobiety z Przeszło: — Barbara 
heim, Raymond Griiftik*. Kent, Ben Lyon. 
„Król Jazzu* — wszystkie gwiazdy wytw. 7. „Znajoma z uliey* — Betty Compson. 
Universal“. 8. „Z Raju Bolszewiekiego* — Olga Cze- 

3. „Monte Carlo“ — Janette Mac Donald, chowa 
jack Buchanan. ' 9. „Afryka mėwi“. 

4. „Sewilla — Miasto Miłości* — Ramon 10. „Poganin“ — Ramon Novarro, Renne 
Fovarro. Adoree. 

5. „Zona Faraona* — Emil Jannings. 11. „Pochodnia“ — Laura la Piante. 

RIAA iki sis 

Nowogródek. 
Posiedzenie Rady Miejskiej. 

W dniu 26 października odbyło się pod 

    

  

        

    
  

przewodnictwem _ vice-burmist p. Osta- 
szyńskiego nadzwyczajne zebranie Rady 
Miejskiej. 

Otwierając posiedzenie przewodnicz. 
wyjaśnił, że Rada zwołana została w try 
magłym z powodu konieczności uchwalenia 
zaciągnięcia pożyczki, o którą zabiega obec- 
aie w Polskim Banku Komunalnym w War- 
szawie burmistrz inż. Wolnik. Ponadto wpły- 
nęło szereg piłnych spraw, które należałoby 
bez zwłoki rozpatrzyć. 

Po odczytaniu protokółu dziennego, prze 
wodniczący odczytał uchwałę Wydziału Po- 
wiatowego w sprawie niezatwierdzenia zmia- 
ny istniejących nazw ulic ze względów osz- 
«zędnościowych. Natychmiast zabrał głos 
radny adw. Gumener domagając się 
żenia decyzji Wydziału Pow., gdyż 
jego argumenta Wydz. Pow. nie są wystar- 

<czające, a Rada Miejska, aczkolwiek są za- 
rzuty, że uchwałę tę przeprowadziła na po- 
przedniem zebraniu ad hoc, jednakże zmianę 
mazw ulic bądź co bądź uchwaliła większo- 
ścią głosów, a jeżeli chodzi o koszla, to ta- 

      

     

kowe pokryją sami mieszkańcy (?). Wniosek 
jego paparli radni Lubczański i adw. Świ- 
ryd. Ostatni proponuje wstrzymanie się z 

onaniem uchwały Wydz. Pow. co do na- 
nazw nowym ulicom aż do ostatecznej 

wie Urzędu Wojew. ewen- 

ego Trybunału Administra- 
yjnego. Ławnik Salomon prosi, aby zasto- 

sować się do uchwały Wydziału Pow. co do 
nadania nazw nowym uliecom, gdyż jest to 
niezbędne ze względów na przeprowadzany 
spis ludności. Bo jakże można przeprowa- 
dzić spis ludności i numerację domów, jeżeli 
niema podziału i nazw ulic? 

Przewodniczący przechylając się do wnio 
sku radnego Gumenera, zarządził głosowa- 
nie. Za wnioskiem rad. Gumenera oddano 
głosów 12, w tej liczbie głosy radnych Świ- 
ryda i Urbanowicza; przeciw zaś — 8 gło- 
sów. 

Przystępując do rozpatrywania porządku 
dziennego, na wniosek przewodniczącego po- 
stanowiono sprzedać place czynszowe po 
500 zł. p. p. Murza-Murziczowi i Borysewi- 

    
   
    

czowi. 

Następnie p. Szwaranowicz odczytał uch- 
wały Zarządu Magistratu z dnia 25 IX, 
8 Х 1 21 Х b. r., między innemi w sprawie 
prolongowania na rok budżetowy 1931-32 

dzierżawy kiosku przez p. Salmonowiczową; 
w sprawie wybudowania piwnicy przy rzeź- 
ni, za sumę 1200 zł.; w sprawie oddania pi- 
wnicy znajdującej się pod lokalem Magistra- 
tu do dyspozycji Pow. Kom. do Spraw Bez- 
robocia do t kwietnia 1932 roku; w sprawie 
umorzenia wymierzonej p. Jermołowiczowi 
grzywny za nielegalny ubój i t p. 

Radny *ldowicz mocno zaatakował fun- 
dusz emerytalnych . miejskich pracowników, 
żądając pr azania statutu do rozpatrzenia 
przez komisję prawniczą. Radny Owsiany 
zapytuje jaka jest ogólna suma funduszu i 
gdzie jest przechowywany. Przewodnicz. wy- 
jaśn ogólna suma funduszu emer. wy- 
nosi j 22.900 zł., lecz tych pieniędzy 

        

   

   

    

   

   

      

  

Mag narazie nie posiada, gdyż są one 
zużyte na inny cel (!). Poseł Małynicz zwraca 
na to uwa proponując uregulowanie tej 

  

sprawy i ulokowanie tego funduszu w in- 
stytucji bankowej gdzieby  oprocentował 

dodaje przytem kilka innych uwag do- 
„łuiu. Poza temi uwagami, uch- 
u Rada zatwierdziła. 

Po szeregu drobniejszych spraw p 
piono do wolnych wniosków. Ławnik & 
mon znowu poruszył sprawę przemianowa- 
nia ulic zapytując czy i jakie należy spo- 
rządzić tabliczki w celu numeracji domów w 
związku ze spisem ludności. Zgodzono się 
jednogłośnie, że przemalowane będą stare 
tabliczki do numeracji domów, to 

wobec powziętej już w tej sprawie decyzji, 
dyskusję przerwano. 

Przewodniczący odczytuje podanie Osze- 

  

   

        

   

  

    

   

    

roóws » 6 wypłacenie należności za wy- 

brukowanie części ulicy Municypalnej. Po 
dyskusji powierzono Zarządowi zbadanie tej 
sprawy i zreferowania na przyszłem posie- 
dzeniu. 

Vice-burmistrz Ostaszyński stawia wnio- 
sek podniesienia cen biletów do Kina Miej- 
skiego o 5 gr. na bezrobotnych. Radny po- 
seł Małynicz. proponuje podwyższenie cen 
biletów o 10 gr. wyrażając przekonanie, ż 
i kino p. Iwienieckiego, który w tych: wy: 
dkach zaw: przoduje nie zostanie i tym 
razem w tyło. 

Uchwalono pobierać na rzecz bezrobot- 
nych po 5 gr. od biletu wartości do 1 zł i 
po 10 gr. po wyżej jednego zł. 

Radny Sztajnberg prosi Radę o umorze- 
nie zaległości za światło elektryczne dla in- 
stytucyj kulturalnych jak np. szkoły Tarbut. 
Radny Małynicz proponuje o zastosowanie 
dla gimnazjum białoruskiego zniżkowej ta- 
ryfy za Światło, czyli zamiast 1,15 gr. — 72 

Większością głosów oba wnioski prze- 

  

   

    

   

   
  

Na tem obrady zakończono. 
Nadmienić jeszcze należy, że na posie- 

dzeniu komisji finansowej postanowiono 0- 
głosić przetarg na wydzierżawienie miejskie- 
go kina w dniu 12 listopada b. r. Suma wy- 
woławcza jest 8,500 zł. na rok. Ik. 

Słonim. 
Qiwarcie Domu Ludowego 

w Czepielowie. 
Mimo obecnych trudnych warunków ma- 

terjalnych wsi kresowej, musimy 
z uznaniem wysiłek ludności 
Czepielowie, gm. szydłowieckiej, która wła- 
snym kosztem wystawiła sobie wspaniały 
gmach Domu Ludowego. Mieści się tam du- 
ża sala teatralna ze sceną oraz trzy pokoje 
dla różnych celów kulturalnych. 

Byłem świadkiem radości i dumy lud- 
ności z tak poważnego dzieła, tem bardziej 
że w dobie dzisiejszej nie każde miasto mo- 
że poszczycić sie czemś podobnem. 

  

   

   

  

  
  

Zawiadomiono mię, że poświęcenie Do- 
mu Ludowego odbędzie się w niedziełę dn. 
18 b. m. o godz. 12 w pół. Przybyłem trochę 
wcześniej. Ludność krzątała się jeszcze nad 
uporządkowaniem sal i przygotowaniem u- 
roczyslošci. Po pewnym czasie zaczęli zjeż- 
dżać goście. Uprzejmy gospodarz, przewod- 
niczący Komitetu budowy p. Szłemian witał 
wszystkich serdecznym uśmiechem. Olbrzy- 
mia sala teatralna wypełniła się po brzegi 
a przed domem stał jeszcze Hum wi 
ków, którzy chcieli być również uc 
kami uroc ości, boć i oni tam swoją 

giełkę włożyli. Rozpoczęła się uroczystość. 
Prawosławny ksiądz proboszcz z Szydłowicz 
dokonał aktu poświęcenia, poczem w gorą- 
cych słowach przemówił do zebranych w 
języku białoruskim o celach i zadaniach Do- 
mu Ludowego. Następnie przemawiał p. 
Szlemian i sekretarz gm. szydlowickiej p. 
Woszczyński, potem odbyło się współne 
przyjęcie, w czasie którego wygłoszono sze- 
reg przemówień okolicznościowych. Po przy 
jęciu wystąpiła na scenie dziatwa szkolna 
pod kierownictwem członka Związku Nau- 
szycielstwa Polskiego p. Deniszczyka. Dzieci 

zereg piosenek i wygłosiły 

   

  

   

   

      

    
   

     
    

kilka deklamacyj, poczem miało nastąpić 
przedstawienie. Przed przedstawieniem za- 
brał głos przedstawiciel Odziału Powiato- 
wego Związ iczycielstwa Polskiego p. 
Wardziak lając znaczenie wspólne- 
go wysi i w celach kultury ducho- 
wej i materjałnej wsi. Po przemówieniu p. 

rdziaka młodzież czepielowska pod re- 
żyserją p. Kozłowskiego, również członka 
Z. N. P. odegrała sztukę w języku białorus- 

  

    

    
   

kim p. t ud*. Uroczystość cała została 
zakończona zabawą taneczną,.w czasie któ- 
rej prz ała orkiestra straży ogniowej    

  

słonim ej 3 
Rzadko mi się zdarza, abym 

dobnie miły nastrój, jaki w tym dniu pano- 
wał na wsi. Nie znać tam było przygnębie- 

ć na każdym 
ludność w Czepielowie 

nie lepiej jest sytuowaną materjalnie, jak w 
każdej innej wsi kresowej. Przecież i tam 
bieda, aż piszczy, a jednak wybudowanie 
takiego domu ludowego, mimo wszystkich 
trudności, jest najlepszym obrazem wspól- 
nego wysiłku. 

Nie można również nie podkreślić czyn 

  

widział po- 

     
   

    
  

   ski. który niestrudzenie poświęca się pra- 
cy społecznej na terenie gminy, organizując 
cały szereg oddziałów straży pożarnej, mię- 
dzy innemi i w Czepiełowie.. On to właśnie 
z p. Szlemianem jest też jednym z głównych 
inicjatorów budowy Domu Ludowego w Cze- 
pielowie, 

Za taki wysilek i inicjatorom i całej wsi 
należy się e Pokołenia przyszłe, dizę- 
ki nim, będą się kształcić w duchu obywa- 

telskim i demokratycznym w tym nowym 
lokalu, dla dobra Państwa i wsi. 

Oby takich placówek oświatowych powsta 
wało jak najwięcej, a Czepielowo będzie dla 
nich godnym naśladowania przykładem. 

Obeeny. 

Lida. 
„Wśród obcych* na scenie Żydow- 

skiego Koła Dramatycznego 
w Lidzie. | 

Żydowskie życie kulturalno-oświatowe w 
Lidzie od dłuższego już czasu było prawie 
nieznane. Co stało na przeszkodzie jego ro- 
zwojowi nie umiałbym narazie odpowiedzieć 
Musiały być ważne ku temu powody. To 
też kiedy w dniu 25 października otrzyma 
łem bilet prasowy i zaproszenie na przed- 
stawienie nieomieszkałem z niego skorzy- 
stać. 

Na scenie kinoteatru „Nirwana*, Żydow- 

  

  

skie Kółko Dramatyczne pod reżyserją p. 
Buzgana wystawiła sztukę p. t. „Wśród 
obeych*. Gra jak na artystów-amatorów 
zupełnie udana o czem świadczyła chociaż- 
by stale: powłarzająca się burza oklasków 
oraz po brzegi zapełniona sala. Niemile tyl- 
ko uderzał fakt iż na sali nie było poważ- 
niejszej ilości inieligepcji żydowskiej, a 
przedstawienie urządzało wszakże nowopo- 
wstałe Kółko Dramtyczne jedyna tego ro- 
dzaju organizacja żydowska w iLdzie. 

Wracając jednakże do samego przedsta- 
ienia, trzeba stwierdzić, iż gra np. pani R. 

nówny, która występowała aż w dwu 
rołach (Kejli i Dory) była na wysokim po- 
ziomie, co świadczy o jej talencie dramaty- 
cznym..Nie gorzej przedstawiała się gra p. 
R. Pupko, która naprawdę prezentowała sie 
jako artystka o doskonałej kulturze sceni- 
cznej. Pan Gołub, występujący aż w trzech 
rolach «(Pe Zonenberg i Herman) gdy- 
by nie szarżowanie dorównałby swoim po- 
przedniczkom. Reszła. aktorów grała zupeł- 
nie zad: ająco: Na podkreślenie zaslugui 
jeszcze sufler p. Ł. Lewin, który jak zawsze 
jest dobry. 

Pierwszy występ lidzkiego Kółka Drama- 
tycznego — Żydowskiego w ruchu kultural- 
nym Żydów na terenie m. Lidy zapisał się 
dobrze i życzyć mu należy dalszych sukce- 
sów. 8 

Po przedstawieniu popisywał się 8 'elni 
„kantor* Nechum Epsztejn, który śpiewem 
utworów synagogalnych i pieśni ludowych 
oraz swoją postawą a szczególnie ruchami 
wzbudził zachwyt i był stałe obdarzany nie- 
milknącemi oklaskami. (b) 

Nieuczciwy. sekwestrałor w gminie 
Raduńskiej. 

W niedziełę władze bezpieczeństwa zat- 
zymały sekwestratora gminy  raduńskiej 

Wincentego Giecewicza, który przywłaszczył 
sobie zebrane z podatków gminnych 558 zł. 
89 groszy. Aresztowanie wywołało niemałą 
sensację. 

  

  

  

  

   
  

  

   

   

    

    

  

    
    

    

  

Wypadek z bronią. 

Jak nas informują 20-letni mie: niec 
wsi Mosiewicze gminy tarnowskiej powiatu 
lidzkiego Władysław Bencewicz uległ cięż- 
kiemu wypadkowi podczas st ania z nie- 
legałnie posiadanej fuzji przez walskie- 
go Jana. Kawałki rozerwanej lufy zraniły po 
ażnie głowę Bancewiczowi, którego przy- 

wieziono do szpitala w Lidzie. 

        

Nawet kowala okradli. 

/ okolicy Galimszczyzna 
nieznani sprawcy dostawszy się przez 

wyrwaną strzechę do kuźni Skopczyńskiego 
Aleksandra skradli na szkodę wymienionego 
kowadło, młot duży, obcęgi i t. p. Wartość 
skradzionych rzeczy przekracza 125 zł. 

gminy sobot- 

  

          

    

Znów. pożary wzrastają na prowincji. 

Roboty w połach już mają się ku końco- 
wi. Kobiety rozpoczynają międlenie Inu. 

Jest to okres na wsi bardzo niebezpieczny. 

  

Powstaje w tym czasie cały szereg pożarów, 
które wywodzą się bardzo często od nieost- 
rożnego zatrząśnięcia ognia do suszonego 

Inu. W ubiegłym tygodniu zanotowano już 
na terenie powiatu aż dwa wypadki, które 
coprawda nie pociągnęły za sobą większych 
strat ale świadczą o słuszności wywodów. 
Oto w Kamienczanach gminy lipniskiej oraz 
Żegaciszkach gminy ejszyskiej od suszone- 
go lnu. (nieostrożne obchodzenie się z og- 
niem) spłonęły suszarnie Inu. W Łozianach 
gminy bieliekiej spłonął znów z nieustalonej 

  

przyczyny dom mieszkalny a w nim około | 
400 klg. ziemniaków, warsztat tkacki oraz 
drobne sprzęty gospodarskie. 

* Baranowicze. 
Skazani za szpiegostwo. 

Sąd Okręgowy w Nowegródku, na sesji 
wyjazdowej w Baranowiczach w dniu 24 b. 
m. skazał za szpiegostwo Józefa Sieryka na 
7 lat ciężkiego więzienia i Grzegorza Rudzia 
ka na 5 lat ciężkiego więzienia. 

W dniu zaś 26 b. m. tenże Sąd skazał za 
szpiegostwo na rzecz państwa  ościennego 
Włodzimierza Makurczuka na 5 lat więzie- 
nia ciężkiego, Romana i Piotra Ananjewych 
po 8 lat ciężkiego więzienia i Mikałaja Czy- 
czuka na 5 lat więzienia. i-k. 

Popierajcie Ligę Morska 

I Rzeczną! 
IO SARAS PTE TU RIPE TTD TA 

Związek Lokatorów wobec 
projektu zwyżki podatku о- 

kalowego. 
Wobec wniesienia przez Rząd do 

Sejmu projektu ustawy o podwyższe- 
niu podatku od lokali z 8 proc. na 12 
proc. Zarząd Związku Lokatorów i Su- 
blokatorów przesłał na ręce Prezesa 
Rady Ministrów, Marszałka Sejmu i 
Marszałka Senatu następujące oświad- 
czenie: 

„Zarząd Związku Lokatorów i Subloka- 
torów m. Wilna i Województwa Wiłeńskie- 
go uważa za swój obowiązek podač do wia- 
domości czynnikom rządowym i ustawodaw- 
czym, że wniesiony do Sejmu projet o pod- 
wyższeniu podatku od lokali wywołał wśród 
szerokich mas, zrzeszonych i reprezentowa- 
nych przez naszą Organizację, ogromne za- 
niepokojenie, Podwyżka podatku od lokali 
w obeenej chwili niebywałej depresji gospo- 
darczej musiałaby wywołać wśród wszysi- 
kich warstw ludności wielkie rozgoryczenie. 

Zarząd Związku Lokatorów i Sublokato- 
rów m. Wilna i Woj. Wileńskiego przyłącza 
się do akcji podjętej w tej sprawie przez 
Zrzeszenie Organizacyj Lokatorskich Rz. P. 
i zwraca się de Rządu z gorącym apelem o 
wycofanie z Izb Ustawodawczych powyższego 
projektu i szukania rozwiązania probiemu 
budowlanego na innej drodze*. 

Dzień oszczędności. 

Dnia 3t b. m. przypada ogólno- 
polski i światowy dzień oszczędności. 

W dniu tym w Wilnie odbędzie się 

akademja i odczyty poświęcone osz- 
czędności. Pozatem w szkołach i od- 
działach wojskowych odbędą się pod 
kierunkiem specjalnych wykładow- 
ców i prelegentów odczyty i pogadan- 
ki poświęcone dniu oszczędności. 

KĘUEL A 
górnośląski ; 

poleca Wilno, Jagiellońska 

firma D E UL L Telefon 8-11. 

Kostka czy asfalt? 
W związku z wysuniętym przez 

sfery przemysłowe naszego miasta pro 
jektem ułożenia w Wilnie jeźdni z ko- 
stkj drzewnej, w łonie Magistratu pro- 
waądzone są obecnie badania tego typu 
ježdni. Magistrat zbiera opinje o soli- 
dności i kosztach ewentualnego wpro- 
wadzenie w Wilnie kostki drzewnej 

W związku z tem zwrócił się do Ma- 
gistratu warszawskiego z prośbą o na- 
desłanie swojej opinji o wartości tego 
typu jeźdni. 

Zebrane tą drogą opinje posłużą 
za materjał do rozstrzygnięcia pytania 
„kostka czy asfalt“'?. 

Profanacja grobu na cmentarzu żydowskim. 
Zagadkówe okradzenie mogiły. 

Wśród pracowników cmentarza żydow- 
skiego wywołał wielkie poruszenie następu- 
jacy fakt: 

Niedawno zmarł w Wilnie pewien Żyd, 
który przed Śmiercią prosił żonę by wraz z 
jego zwłokami złożyła de grobu torę (Pię- 
cioksiąg Mojżesza) wykonany ręcznie na per- 
gaminie. Ostatnią wolę zmarłego wdowa wy- 
pełniła i torę w Specjalnem hermetyeznie 
zamkniętem naczyniu złożono wraz ze zwło- 
kami do grobu. 

Onegdaj, kiedy wdowa przyszła na emen- 

tarz odwiedzić mogiłę męża, zauważyła z 
niepokojem, że mogiła jest naruszona i jak 
gdyby świeżo usypana. Prowadzona przeczu 
ciem zaczęła odgrzebywać mogiłę i wkrótee 
odkopała rączki tory. Naczynie, w którem 
tora była złożona zginęło. 

Dziwnym jednak wydaje się fakt, że za- 
brano tyłko naczynie, pozosta zaś to- 
rę, kióra przedstawiała © wiele wię ą war- 
tość. O wypadku profanacji grebu zarząd 
ementarza powiadomił odnośny komisarjat 
polieji, S (e). 

  

   

Wielka obława policyjna. 
Ujawnienie składu kradzionych rzeczy. 

Ubieglej nocy polieja śledcza m, Wilna 
urządziła obławę w całym szeregu melin 
złodziejskich i mieszkaniach paserów. Pod- 
ezas obławy zatrzymano kilka niebezpiecz- 
nych złodziei, którzy dokonali ostatnio na 

  

   
| Czwartek | 

29 ° 
| Październ. | 

Dziś; Zenobjusza. 

Jutro: Edmunda. 

      

Wschód słończ —g. 6 m. 25 

= Zschód ©,  —g. lóm. łó 

Bgostrzeżekia Zak/adu Mstesrsiogy! U. 3. 8. 

w Wilnie z śniz 28X 1584 reku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 768 

  

Temperuiure tredn« =Ą':C 

s asjiwytsza: 4 |? C. 

eajnizoza: — 5° С 

Opad w milimesrach: šlad. | 

Wiatr przeważający: południowo-wschodni. 

Tendzrcja barom. wzrost, pot. silny spadek. 

Uwagi: pochmurno, wiecz. przelotny śnieg. 

MIEJSKA. 

— Ministerstwo zatwierdziło pobieranie 

podatku inwestycyjnego. Urząd Wojewódz- 

ki powiadomił Magistrat m. Wilna, że Mini- 

sterstwo Spraw Wewnętrznych zatwierdziło 

uchwałę Rady Miejskiej o pobieraniu w ro- 

ku budżetowym 1931-32 podatku inwestycyj 

nego na budowę dróg. Wpływ z tytułu tego 

podatku miasto oblicza na sumę 102000 zł. 

— Z Komisji Finansowej. Onegdaj odby- 

ło się posiedzenie miejskiej Komisji Finan- 

sowej. Porządek dzienny obepmował kilka 

spraw podatkowych. Komisja zdecydowała 

utrzymać w normach dotychczasowych w 

roku 1932 stawki dodatku komunalnego do 

państwowego podatku od przemysłu i han- 

dlu. Następnie Komisja wypowiedziała się 

za pobieraniem w roku 1932 dodatku komu- 

nalnego do opłat p ów 

na wyrób i sprzedaż trunków w wysokości 

100 proc. opłat państwowych oruz w wysoko 

ści 200 proc. od przetworów wódczanych i 

spirytusowych. ZĘ 

Wnioski Komisji Finansowej zostaną 

przedłożone do zaakceptowania na najbliższe 

plenum Rady Miejskiej. 

— Jakie będą autobusy „Arbonu*. Wła- 

dze miejskie opracowały ostatnio przepisy, 

określające, jaki typ autobusu ma być od 

ioku 1932 wprowadzony na ulicach Wilna. 

Przepisy te były onegdaj przedmiotem narad 

miejskiej Komisji Technicznej, która wypo- 

wiedziała się za wprowadzeniem wozu o 22 

miejscach siedzących. Jednocześnie określo- 

ny został kołor autobusu. 

   

  

   

  

   

LITERACKA. 

— „Różać St Żeromskiego na' Środzie 

Literackiej. Dzisiaj w czwartek dnia 29 b. 

m. o godz. 20 m. 30 w siedzibie Związku 

Literatów odbędzie się wielka dyskusja na 

temat wystawionej ostatnio w teatrze wileń- 

skim „Rožy“ Stefana Żeromskiego. Wobec 

sprzecznych opinij, jakie wywołała insceni- 

zacja dyr. Szpakiewicza oczekiw. ć nalezy 

żywej wymiany poglądów. Dyskusję zagai 

prof. Stefan Srebrny. Wstep dla członków i 

sympatyków Związku bezpłatny, dla wpro- 

wadzonych gości 1 złoty. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Zgłoszenia do Domu Akademickiego. 

„Komisja Kwalifik cyjna Bratniej Pomocy 

"Polskiej Młodzieży Akademickiej 0. 5. В. 

podaje do wiadomości koł. kol., że karty 

skierowania do Domu Akademickiego będą 

wydawane dła kolegów z Wydziałów: Hu 

manistycznego, Prawa i Szutk Pięknych w 

dniu 30 października r b., dla kolegów z 

Wydziałów:  Małematyczno-Przyrodniczego, 

Lekarskiego w dniu 31 b. m. w godzinach 

7—9 wiecz. : 

Niezgłoszenie się w terminie, powoduje 

utratę prawa do przyznanego miejsca w Do 

mu Akademickim. 
— Sobótka w Ognisku  Akademickiem. 

Dnia 31 b. m. w Sałonach Ogniska Akade- 

mickiego (ul. Wiełka 24) odbędzie się „So- 

bótka Akademika*. Do tańca przygrywać 

będzie trio akademickie. Początek o godz. 

9 wiecz. Wejście dla akademików za okaza- 

niem legitymacyj, dla gości za kartą wstępu. 

GOSPODARCZA. 
— Zwyżka cen zboża. Ostatnio na ryn- 

kach wileńskich daje się zauważyć zwyżka 
cen na żyto i pszenieę. Raptowna zwyżka 
spowodawana jest zmniejszeniem się dowo- 
zu ze wsi. Spodziewają się, że nadał utrzy- 

ma się tendencja zwyżkową. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Komitet Pomocy Polakom na Łotwie. 

W. dniu 24 października b. r. wciągnięte zo- 
stało do rejsetru stowarzyszeń i związków 
Urzędu Wojewódzkiego w Wilnie powstałe 
ostatnio stowarzyszenie pod nazwą: Komitet 
Pomocy Polakom na Łotwie w Wilnie. 

W skład zarządu Komitetu weszli: prze- 
wodniczący sen. dr. Stefan Ehrenkreutz, 
prof. Uniwersytetu Stefana Batorego, pierw- 
Szy wiee-przewodniczący Józef Małowieski, 
naczelnik Wydziału Ogólnego  Kuratorjum 
Okręgu Szkolnego Wileńskiego, drugi wice- 
przewodniczący Władysław Wielhorski, pro- 
fesor Instyiułu Naukowo-Badawczego Euro- 
py Wschodniej, oraz sekretarz p. Ludwik 
Bar. 

Statut określa cel Komitetu Pomocy Po- 
lakom na Łotwie w następujący sposób: 1) 
zespolenie rozbitej w różnych organizacjach 

"akcji pomocy Polakom na Łotwie, 2) utrzy- 
mywanie stałego kontaktu i współpraca z 
Radą Organizacyjną Polaków z zagranicy i 

  

aństwowych. od patentów. - 

terenie miasia kilka zuchwałych kradzieży. 
Agenci policji śledczej ujawnili podczas ob- 
ławy zakonspirowany skład kradzionych rze- 
czy. Wszystkich zatrzymanych osadzono w 
areszcie centralnym. -(e). 

ONIKA. 
ze Związkiem Polaków na Łotwie. Sekretar- 
jat Komitetu mieści się w Wilnie przy uli 
cy Zygmuntowskiej 16. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Wileńskie Towarzystwo Filozoficzne. 
posiedzeniu naukowem, które odbędzie 

się w piątek dnia 30 października o godz. 
8-ej wiecz. w Seminarjum filozoficznem Ur 
wersytelu, prof. dr. Tadeusz Czeżowski w. 
głosi odezyt p. t. „O zależności między treś- 
ciami i zakresami pojęć*. Wstęp wołny dla 
członków Towarzystwa i wprowadzonych 
gości. 

— Ze Stowarzyszenia Kupców i Przemy- 
słoweów Chrześcijan w Wilnie. W niedziele 
dnia 8 listopada r. b. o godz. 4-ej po połud- 
niu odbędzie się w łokału Stowarzyszenia 

(ul .Bakszta Nr. 11) Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie członków. Na porządku dzien= 
nym są wybory trzech radców do lzby Prze 
mysłowo-Handlowej w Wilnie. = 

O ile zebranie z braku quorum w ozna- 
czonym terminie nie dojdzie do skutku. 
odbędzie się w drugim terminie tegoż dnia 
o godz. 5-ej po południu bez względu na 
ilość obecnych. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Strajk. Dnia 27 b. m. w składzie pa- 

pieru Karklińskiego przy ul. Wielkiej wy- 
buchł strajk porsonelu. 

Pracownicy porzucili pracę, wobec zaż 
powiedzianej redukcji płac. 

Przebieg strajku sjokojny. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE 
< ži jne Zebranie Naukowe Ko- 

ła Przyjaciół Białorusoznawstwa przy U.S.R. 
W dniu 1 listopada r. b. w Sali VII -Głów= 
nego Gmachu uniwersyteckiego o godz. 17 
odbędzie się Inauguracyjne. Zebranie Nau- 
kowe Koła Przyjaciół Białorusoznawstwa 
przy U. S. B., na którem Mag. M. Pikielo- 
nek wygłosi odczyt na temat: „Lew Sapie- 
ha — Kanclerz Wielkiego Księtwa Litew- 
skiego. Po odczycie odbędą się dyskusje. 

Wstęp dla gości wolny. rt. 

ZABAWY, 
— Dnia 30 października t. j. w sohotę 

o godz. 1l-ej wiecz. odbędzie się „Daneing* 

w cukierni p. Sztrallowej, róg ul. Tatarskiej 
i Mickiewicza. Całkowity dochód przeznacza 
się na zakup dożywiania i ciepłej odzieży 
dla rodzin więźniów. 

Wstęp 3 złote, dla młodzieży 1 złoty. 

--„Dancing*. Komitet Rodzicielski Śred- 
niej Szkoły Handlowej im. St. Staszyca u-. 
rządza „Dancing* w dniu ,31 października 
r. b. (sobota) o godzinie 1l-ej wiecz. w lo-. 
kalu cukierni B. Sztralla (Zielony) ul. Ad.; 
Mickiewicza „Nr. 22. $ 

Czysty dochód przeznacza się na wpisy: 
szkolne i dożywianie niezamożnych ucz-- 
niów. Wstęp 2 złote, akademicki 1 złoty. 

— „Czarna Kawa* A. Z. S-u. Akademic- 
ki Związek Sportowy przypomina, iż stoso- 
wnie do poprzednich zapowiedzi, urządza w 
dniu 31 b. m. w Salonach Hotelu George'a 
„Czarną Kawę”, która ze względu na to. iż 

jest pierwszą w. tym roku, oraz ma niskie 
ceny i doborową orkiestrę powinna się cie- 
szyć powodzeniem. 

Początek o godz. 22. Wstęp 4 zł. aka- 
demicki oraz członkowski 3 zł. 

Miejski „Lutnia, Dziś we 
<go b. m. pełna przekomi- 

j komedja w 3-ch aktach T. 
Łopalewskiego „Aurelciu nie rób tego”, na 
której publicz bawi się doskonale, Ży- 
wo. oklaskując wszystkich wykonawców za 
ieh kapitalną grę. . 

— Cecylja Hansen w „Lutni“. Nieodwo- 
łalnie po raz ostatni w piątek dnia 30-go b. 
m. wystąpi zupełnie z nowym programem” 
skrzypaczka wszechświatowej sławy, Cecy- 
1ja Hansen, która również u publiczności 
wileńskiej wzbudziła zachwyt swoją na wy- 
sokim poziomie. stojącą grą. Znakomita 
skrzypaczka, o której cała bez wyjątku pra- 
sa wyraża się entuzjastycznie, wykona tym 
razem bogaty program złożony z następu- 
jących dzieł literatury skrzypców BOS. 
Bach, Corelli, Mendelsohn i wiele innych. 
Wszędzie, gdzie występuje tylko — СесуЦа 
Hansen, sałe koncertowe są wyprzedane do 
ostatniego miejsca. 

Osoby, które dotychczas nie miały szczę- 
ścia usłyszeć tej niezrównanej wirtuozki, 
będą mogły to uczynić w najbliższy piątek, 
na który sprzedaż biletów już rozpoczęto. 

— Teatr Miejski na Pohulanee. A 
Koncert fenomenu, niezrównanej dyry- 

gentki Antonji Brieo. We czwartek dnia 29 
b. m. wystąpi w charakterze dyrygenta o 
wszechświatowej sławie, którą krytyka ca- 
łego świata uznaje za jedną z najzdolniej- 
szych kapelmistrzy świata, dyrygując kon- 
certem symfonicznym, w którym biorą u- 
dział najlepszy siły artystyczne Wilna. 
program złożą się utwory: A. Dworaka, ILi- 
sta, Wagnera, Berliora i innych. Znakomita: 
Antonia Brico ponadto da się podziwiać ja- 
ko niezrównana pianistka, która objeżdżając 
z koncertami obie półkule świata wszędzie 
wzbudzała niekłamany zachwyt i podziw 
zarówno krytyki, jak i umuzykalnionej pu- 
bliczności. Poza znakomitym gościem u- 
dział biorą w koncercie między innymi prof. 

   

   

  

   

    czwartek dn 
cznych syti 

  

    

   

  

  

   

       



Aleksander Kontorowicz (skrzypce), Albert 
Katz (wiolonczeła). 

Ceny miejsc nie podwyższone. Sprzedaż 
biletów już rozpoczęta. ‚ 

Wi piątek dnia 30 b. m. orcydzieło St. 
Żeromskiego „Róża*, której bogata wystawa 
i znakomita gra wszystkich wykóńawców z 
p. M. Wyrzykowskim i L. Wołłejką na cze- 
le, wzbudziła żywe zainteresowanie szero- 
kich mas Wilna. 

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

11.58: Sygnał czasu. 12.10. Kom. meteor. 
12.15: Pogad. 12.35: Poranek szkolny z Fil- 
harmonji. 15.25: „Wśród książek*. 15.45: 
Program dzienny. 15.50: Pogad. dla dzieci. 
16.00: „O instrumentach miuzycznych'* 
djalog. 16.20: Lekcja francuskiego. 16.40: 
Mikrofon w domu ociemniałych na Antoko- 
lu w Wilnie. 17.10: „Pół godziny w pracow- 
ni biologa" —odczyt. 17.35: Koncert. 18.50: 
Kom. Akad. Koła Misyjnego. 19.00: „Skrzyn- 
ka pocztowa Nr. 173%. 19.20: Program na 
piątek i rozm. 19.30. „Bolero — Ravela 
(płyty). 19.45: Pras. dzien. radj. 2000: „War- 
tość złota i złocieni* — felj. 2015: Koncert 
muzyki lekkiej. 21.25: Słuchowisko. 22.15: 
Muzyka wokalna. 22.40: Kom. i muzyka ta- 
neczna. 

Fala 581 mtr., stacja o mocy 22 Kw. 
Fala 244 mtr., stacja o mocy 0,5 Kw. 

PIĄTEK, dnia 30 października 1931 roku. 

Audycja dla nauczycieli mużyki w szkołach 
ogólńo-kształcących. 16.05: Program dzien- 
ny. 16.10: Utwór skrzypcowy (płyty). 16.20. 
Odczyt. 16.40: Koncert życzeń (płyty). 16.55: 
Lekcja angielskiego. 17.10: „Co to jest Sztu- 
ka“? — odczyt. 17.35: Muzyka lekka. 18.50: 
„O aktorach i branży aktorskiej" -— felj. 
19.05: „Polakom na Kowieńszczyźnie*. 19.20: 
Kom. LOPP. 19.30: Program na sobotę i 
rozm. 19.45: Pras. dziennik radjowy. 20.00: 
Pogadanka muzyczna. 20.15. Koncert sym- 
foniczny z Filharm. 22.40: Kom. i muzyka 
taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
INSTRUMENT MUZYCZNY. 

Godz. 16.00. Kiedy dzieci dowiedziały się 
jak powstała muzyka, stanęły zdumione 
przed skomplikowanymi przyrządem — in- 
strumentem muzycznym. Z czego się robi, 
do czego służy, w jaki sposób powstał i set- 
ki podbnych pytań krzyczą o odpowiedź. 
Odpowiedź się znajdzie tylko trzeba podsłu- 
chać przez radjo wyjaśnień udzielanych 
przed mikrofonem córeczce przez dyr. Wi- 
tolda Hulewicza. 

ŚWIAT, W KTÓRYM NIEMA ŚWIATŁA. 

Mieszka się czasem w jakiemś mieście 
i absolutnie się nie wie, że znajduje się w 
niem wzorowo urządzony zakład dla ociem- 
niałych, dziwny i ciekawy świat. Rozgłośnia 
Wileńska nada dziś o godz. 16.40 transmi- 
sję z takiego zakładu na Antokolu, składa- 

    

  

    

  

КОВЕ W 

RADJOWY KONCERT SOLISTÓW. 

Q godz. 17.35 usłyszą radjosłuchacze kon 
cert solistów, w którym wystąpi znana śŚpie- 
waczka byłej Opery Warszawskiej — Wan- 
da Poraj-Wermińska. Świetna artystka od- 
śpiewa kilka melodyjnych nastrojowych pie- 
śni, ponadto w ramach tego koncertu wystą- 
Pią pp. Zofja Ossendowska (skrzypce), Jad- 
wiga Żeleńska (fortepian). Bogaty program 
zawiera utwory muzyki popularnej, Solistom 
towarzyszyć będzie na fortepianie prof. Lud 
wik Urstein. 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Prostując niedokładność. która zakradła 
się do sprawozdania z Akademji Witoldo- 
wej, uprzejmie proszę o umieszczenie w 
„Kurjerze Wileńskim* niniejszego wyjaś- 
nienia, a mianowicie: 

W  Akademji Witołdowej brał udział 
Chór „Echo* pod kierunkiem swego założy- 
ciela, prof. W. Kalinowskiego. 

Z głębokim szacunkiem 

Adam Wyleżyński 

Dyrektor Konserwatorjum. 

Wilno, 28. X. 1931 r. 

  

Silne iotnictwo 

Lo DB. NS: Kal 

Przygotowania do powszech- 
nego spisu ludności. 

Wojewódzki komisarz spisowy 
radca W. Piotrowicz odbył w ciągu 
ostatnich dwóch tygodni podróże in- 
spekcyjne do poszczególnych powia- 
tów woj. wileńskiego. 

W czasie. tych podróży т5реКсу!- 
nych wojewódzki komisarz spisowy 
dokonał przeglądu prac przygotowaw - 
czych do mającego się odbyć w grud- 
niu r. b. spisu ludności oraz odbył z 
poszczególnymi strostami konferencje, 
związane z organizacją spisu. 

W dniu 26 października r. b. wo- 
jewódzki komisarz spisowy obecny był 
w Mołodecznie na zjeździe naczelnych 
komisarzy spisowych powiatu moł»- 
deczańskiego, na którym to zjeździe na 
czelni komisarze spisowi byli zaznajo- 
mieni z techniką spisu oraz z kwestjo- 
narjuszami spisowemi. 

W ciągu pierwszej połowy listopa- 
da odbędą się we wszystkich powia- 
tach woj. wileńskiego zjazdy naczel- 
nych komisarzy spisowych w celu po- 
instruowania ich w sprawach, zwią- 

Miejskiej Komisji 
Spisowej. 

We wtorek dn. 27 b. m. odbyło się 
organizacyjne posiedzenie Miejskiej 
Komisji Spisowej. W wyniku obrad 
ustalono, że prace czynnika spełecz- 
nego reprezentowanego przez Komisję 
będą dotyczyły propagandy spisu 
wśród ludności oraz werbunku i szko- 
lenia komisarzy spisowych, którzy w 
myśl obowiążujących zarządzeń będą 
pełnili swe funkcje honorowo traktu - 
jąc je jako spełnienie zaszczytnego о- 
bowiązku obywatelskiego. 

Prace 

  

Postanowiono w związku z temi 
zadaniami komisji przenieść ciężar 
prac do 2-ch podkomisyj: Propagan- 
dowej i Naukowo-Werbunkowej. 

Bezpośrednio po zebraniu plenum 
odbyło się zebranie podkomisji Nau- 
kowo-Werbunkowej pod przewodnict- 
wem prof. M. Gutkowskiego. Omawia- 
no sposób zwerbowania odpowiedniej 
ilości komisarzy i zorganizowania 
przedewszystkiem kursu dla Starszyci 
Komisarzy Spisowych. Postanowiono 
zwrócić się do przedstawicieli tych 

Nr. 250 (2192) 

na komisarzy spisowych z prośbą @- 
pomoc w werbowaniu komisarzy, usta- 
lono podział miasta na dziełnice omć- 
wiono program kursu dla Starszych 
Komisarzy, stwierdzono. potrzebę wy- 
dania miejscowej instrskcji spisowej. 

Uznano potrzebę dokooptowania 
do obu podkomisyj szeregu osób o- 
prócz tych, które zostały zaproszone 
na zebranie organizacyjne. 

Przy sposobności nadmieniamy, że 
w poprzednim komunikacie prasowym 
dotyczącym osób zaproszonych na po- 
siedzenie organizacyjne Komisji zo- 
stało pominięte nazwisko p. inż. Troc- 
kiego, co niniejszem prostujemy. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK PODCZ 

PRACY. 

Wezoraj w tartaku Szapiry podczas pra- 
cy jeden z robotników niejaki Sitkowski 
(Świerkowa 46) doznał złamania nagi. Ofia- 
rę nieszczęśliwego wypadku przewieziono 
karetka pogotowia ratunkiwego do szpitala 
św. Jakóba. 

  

„MIŁY* GOŚĆ. 3 
Wezoraj wieczorem do piwiarni Dorma- 

na przy ul. Tatarskiej wstąpił nieznany oso- 
bnik, który po spożyciu piwa i czekólady na 

ski    11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 
12.1 ; Muzyka lekka i taneczna (płyty), I      
   

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie, rewiru Il, 

z siedzibą w Wilnie, przy ul. Lubelskiej Nr. 1 
zgodnie z art, 1030 U. P. C. podaje do wiadomoś 
publicznej, że w dniu 4 listopada 1931 r., o godzinie 
10-ej rano w Wilnie, przy ulicy Portewej 10—3, od- 
będzie się powtórna sprzedaż z licytacji, należącego 
do Stanisława lwanowskiego majątku ruchomego, 
składającego się z umeblowania, oszacowanego na 

sumę 10020 zł. 
1354/V1—7515 

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-eį rano w Wilnie, przy ul. Św. Jerskiej 
Nr. 3—7, odbędzie się sprzedaż z licytacji należącego 
do Andrzeja Mikulskiego majątku ruchomego, składa- 
jącego się z fortepianu, garnituru mebli. lustra, trema, 
krzeseł, obrazów, widoków, stolika do kart i urządze- 
mia gabinetu dentystycznego, oszacowanego na sumę 
2570 zł., na zaspokojenie pretensji Wileńskiego Pry- 
watnego Banku Handlowego Sp. Akc. w Wilnie w su- 
mie 1250 zł. i 140 dol. U. S. A z %% i kosztami. 

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

1356/V1—7516 Komornik Sądowy K. karmelitew. 

„A i 

“ Inž. Jan Gumewski 
Wilno, ulica Tartaki 10, tel. 18-31. 

a +3 s sę c а . 

Warsztaty mechaniczne. 
Produkcja stolarszczyzny budowlanej: 

OKNA i DRZWI 
m ii A A AN 

SEZONU 
|PRZEBÓ RADJOWEGO 

Aparat Tadjowy zasilany wprost z sieci 
4 typ ES II) 

Nie potrzebuje 

    

Komornik Sądowy H. Lisowski. 
  

    
  

akumulatora i baterji 
z trzema lempami i głośnikiem Philipsa 

tylko zł. 350.— 
Odbiera zagraniczne stacje na głośnik! 

Wyłącza stację wileńską! 
Żądajcie demonstracji u siebie w domul 

—-. DOGODNE WARUNKI SPŁATY! —— 

T-WO ELEKTRIT 
Wileńska 24. Telefon 10-38. 

  

  

    

   
   

  

SKLEP FUTER 
i PRACOWNIĄ KUŚNIERSKA 

zostały przeniesione 
do nowego lokalu przy ul. 

Am Bliejskie 
# (GALA MIEJSKA 
iostrobramska, 5, 

Kino „Helios“ 
X. IWAN MOZŽUCHIN, 

  

  
Niezrėwnany 
król ekranu 
Reżyser Aleksander Wołkow. 

Madzi w monumentalnym 

dźwiękowcu 

jącego się z internatu, pracowni koszykar- 
iej i 7:klasowej szkoły. Reportaż popro- 

wadzi p. 

Wszechświatowy przebój dźwiękowy 

Halina Hohendlingerówna. 

Kejostr Ва ОМ . 
Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 

W dniu 14.VIIi. 1931 r. 

      

  

12927. I. 
Firma: „Gitlic Fejga* w Dołhinowie, pow, wilej- 

skiego. Handel zbożem i mążą. Firma istnieje od 1927 r 
Właścicielka Gitlic Fejga, zam, tamże. 1300—7440. 

12928. I. 
Firma: „Herbaciarnia Hindy Kopelowiczówny* w 

Wilejce, ul. Piłsudskiego 71, Herbaciarnia. Firma istnieje 
od 1927 r. Właścicielka — Kopelowiczówna Hinda, 

zam. tamże. 1301—7441. 

12929. I. 
Firma: „Chjena Gołda Piastunowicz* w Wilejce, 

Pl. Św. Jerski 4, Sklep mąki i kaszy. Firma istnieje 
od 1928 r. Właścicielka — Piastunowicz Chjena Cołda 
zam. tamże. 1302-—7442. 

12930. I. 
Firma: „Ałperowicz Sora Frada* w Dołhinowie, 

pow, wilejskiego. Sklep bakalejny i galanteryjny. Firma 
istnieje od 1927 r. Właścicielka — Alperowicz Sora 

Frada, zam. tamże. 1303—7443. 

   

12931, I. 
Firma: „Chana Muszkat* w Wilnie, ul. Bazyljań- 

ska 6. Sklep kuchennych naczyń. Firma istnieje od 
1931 r, Właścicielka — Muszkat Chana, zam. w Wilnie, 
zaułek Św. Nikodema 2. 1304—7444. 

12932. I. 
Firma: „Mackiewicz Mojżesz (Mozes)* w Wilnie, 

ul. Tyzenhauzowska 3. Kawiarnia. Firma istnieje od 
1930 r. Właściciel — Mackiewicz Mojżesz (Mozes), zam 

tamże. 13805—7445. 

12933. I. 
Firma: „Błondes Ilja* w Wilnie, ul. Ostrobramska 

25. Sklep materjałów piśmiennych i drobnej galanterji. 
Firma istnieje od 1930 r. Właściciel — Błondes Ilja, 
zam. w Wilnie, ul. Subocz 6, 1306—7446. 

Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 
Okręgówego w Wiinie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy pierwotne: 

W dniu 14.Viii. 1931 r. 

  

12934, 1. . 
Firma: „Apteka w Kurzeńcu, pow. wilejskiego, 

Sara-Rachil Lewinowa* w Kurzeńcu, pow. wilejskiego. 
Apteka. Firma istnieje od 1931 r, Właściciełka Lewi- 
nowa Sar-Rachil, zam. w Wilnie, ul. Jakóba Jasiń- 
skiego 1-a. 1307—7447. 

12935. I. 
Firma 

Skład wap: 
ciel — Szuster Eljasz, zam, tamże. 

   

  

asz Szuster* w Wilnie, ul. Niemiecka 31 
a i cegieł. Firma istnieje od 1931 r, Właści- 

1308—7448. 

  

12936. I. 
Firma: mfonja—Mowsza Daniszewski* w Wii 

nie, ul, Rudnicka 10. Sklep instrumentów muzycznych. 

  

  

Od wtorku 27 b. m. Godz. «- Przygody w obłokach 

God. 6.810 Tragedja księżniczki Nedelków 
NAD PROGRAM: FLIP i FLUP W OPAŁACH. 

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

| Kino „Hollywood“ Dziś! 

to potėga Państwa! 

orudomińskich 
Niemieckiej 28 

I piętro m. 6 (róg Wielkiej) 
Telefon ten sam 

  

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

ności. 

Daniszewski 
1309—7419 

Firma istnieje od 1931 r. Właściciel — 
Mojżesz, zam. w Wilnie, ul. Szopena 1/23. 

w dniu 17.VIII. 1931 r. 

  

: „Kasryel Żukowski* w Wilnie, ul. Dziś 
nieńska 6, Sklep naczyń i opakowań aptecznych. Fir- 
ma istnieje od 1931 r. Właściciel — Żukowski Kasryeł, 
zam. tamże. 1310—7456 

  

12938. I. 
Firma: „Korbutowiczėwna Antonina“ w Wilnie, 

zaul, Rossa 15. Sklep spožywczo-kolonjalny. Firma ist- 
nieje od 1930 r. Właścicielka Korbotowiczówna Anto 
nina, zam. tamże.  1311-—7457. 

  

    

12939. I. 
Firma: „Sztok Judes* w Wilnie, ul. Lipowka 39. 

Herbaciarnia. Firma istnieje od 1929 r. Wł aściciełka— 
Sztok Judes, zam. lamże. 1312—7458. 

12940, I. 
Firma: „Bogucki Piotr* we wsi Stojkach, gm. il- 

skiej, pow. wilejskiego, Sklep drobnych towarów i 
rabów tytoniowych. Firma istnieje od 1927 r. Właści- 
ciel — Bogucki Piotr, zam. tamże. 1313—7459. 

    

12941. I. 
Firma: „Lewin Fejga“ w Wilnie, ul. J. Jasiūskie 

go 13. Sklep spożywcz irma istnieje od 1893 r. Wła- 
ścicielka — Lewin Е 1314—7460. 

  

   

  

jga, zam. tamże, 

12942. I. + 
Firma: „Lewinson Basia* w Niemenczynie, pow. 

wileńsko-trockiego. Sklep spożywczy. Firma istnieje 
od 1931 r. Właścicielka — Lewinson Basia, zam. tamże. 

1315—7450. 

12943, I. 
Firma: „Witenberg Fryda* w Wilnie, ul. Kalwaryj- 

ska 37. Cukiernia. Firma istnieje od 1924 r. Właści- 
cielka — Witenberg Fryda, zam, tamże. 1316—745!. 

12944. I. 
Firma: „Gwiling Ajzik* w Wilnie, uł. Dominikań- 

ska 9/13. Kawiarnia. Firma istnieje od 1926 r. Właści- 
ciel — Cwiling Ajzik, zam. tamże. 1317—7452. 

12945. I. 
Firma: „Notel Kapłan' w Wilnie, ul. Niemiecka 15. 

Sprzedaż ubrań ludowych. Firma istnieje od 1931 r. 
Właściciel — Kapłan Notel, zam. tamże. 1318—7453. 

12946. I. 
Firma „Sonia Bastacka* w Wilnie ul. Jatkowa 6 

Sklep naczyń. Firma istnieje od 1928 r. Właścicielka— 
Bastacka Sonia, zam. w Wilnie, ul. Tatarska 13—. 

1319—7454 

  

  

  

  

  

        

12947. I. 
Firma: „Sklep spożywczy Mani Berger* w Wilnie, 

ul. Bosaczkow 7 '. Firma istnieje o: 
1931 r. Wlašcicielka — Berger nia, zam. w Wilnie., 

  

1320—74 

Wytwórnia Cukierków Mach!a 

Jesin* w Wilnie, ul, Zawalna róg Sadowej 47-4. Wy- 

twórnia cukierków. Firma istnieje od 1931 r. Wł 
cicielka Jesin Machla zam. w Dokrzycach, pow. D. 
nieńskiego. 1328/V1—7482. 

ul. Bosaczkowa 3/17. 
12948. I. Firma:       

   

  

  

12949. I. „Klaczko Dora* w Wilnie ul. Wielka ti, 
Sklep bławatny i artykułów bawełnianych. Firma ist- 

nieje od 1931 r. Właścicielka Klaczko Dora zam. w Wil- 

nie, ul. Bazyljańska 13. 1329/VI—7483. 

ВНО ETON. 
długoletni p aktyk ro- 
bót zduńskich, pieców 
i kalaryferów, przyjmu- 
je zamówienia w miej- 
scu i chętnie na pro- 

wincję. Wilno, 
ul. Trocka Nr 9—25. 

7422 

  

    
   ir 13-72   

Fryzjer Salon mę- 
ski i dam» 

ski, Kolejowa II. Dla p p. 
urzędników i studentów 
ceny obniżone o 30 proc. 

Zakład urządzony higje- 
nicznie i wzorowo. 
7384 M. Kasprowicz. 

dramat 
w |0 aktach 

  

Salon 
Damsko-Męski ANNA   

czaru- 

jąca LIL DAGOWER ‘„ 

Murat 
Film jednocześnie demonstruje się w dwóch kinac: Helios i Hollywood. 

Na l-szy seans ceny zniżone. Pocz. o g. 4, 6, 8 i 10.15. Wkrótce korona polskiej czołowej twórczości filmów dźwięk. „10 ż Pawiaka”: 

Dźwiękowe Kino .| Dziś! 

CGUJING 
ai, Wielka 47, tel. 15-41 

RANGO (Pieši Džungii) 
Coś,czego się jeszcze nie widziało: Cudnajnowszejtechniki! Prześliczny przebój dźwiękowy 

Wykonał i reżyserował na Sumatrze Ernest Schoedsack. 
Mrożące krew, niewidziane dotychczas sceny. Film ten 

jest przedmiotem podziwu na całym świecie. Ze wzgł. na wysoką wart. art. dia młodzieży dozwolone. 

Atrakcje dźwiękowe, Na |-szy seans ceny zniżone. 
NASTĘPNY PROGRAM: Nieśmiertelna miłość. 

BETTY AMANN 
Najpotężniejszy ze wszystkich dźwiękowych i niemych filmów ostatnich sezonów całego świata 

(Biały szatan). Według słynnego arcy- 

dzieła Lwa 8 

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

Milosierna 2—poleca pra- 
ce w dziedzinie fryzjer- 
skiej, jak farbowanie wło- 
sów i perukarstwo. Wy- 
konanie solidne. Ceny 
zniżone, 7385 Hr. Tołstoja. 
  

"Kakas ktoby wie- 
dział o miejscu za- 

mieszkania p. Maji z Ga- 
łaszkiewiczów Lisowskiej, 
córki Henryka i Heleny 

z Liwinów, lat 30, ostat- 
nio zamieszałej we Lwo- 
wie przy ul. Niemcewicza 
L. 48, uprasza się o po- 
informowanie Konsystorza 

  Ewangelicko -Reformowa- 

  

  

Kiaż Kolejowe | Dziś i dni następnych wielka W ł | е = z 0 Ju į ) nego w Wilnie, Zawalna SGWiSKO EEEE W płomieniu życia (rien eyes) t: 5 
w ównych: z ° 

* Ulubieniea wezsastieh Li Dagower i B. Georg. Mea» poszukuje 
<tok dworea kolejsw.) Początek seansów o godz. 5. W niedziele i święta o godz. 4 po poł. panna | ; 

- 
jakiegokolwiek S 

Kino - Teatr Nowa kopja! Nowe wydaniel z udziałem najgłośniejszych gwiazd ekranu zajęcia. RA? 

4 4 « Najznakomitsze arcydzieło! 

i U X Dramat miłości i zdrady p. t. 
в & 
Mickiewicza II, t.15-61 

VARIETE 
Kuszący czar grzechu! Tragedja zdradzonego kochanka! 

Początek seansów 0 godzinie 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej. — Ceny miejsc od 40 gr. 

Emil Jannings, Lia de Putti 
i Warwick Ward. 

wawczynią dzieci, gospo- 
dynią, opiekunką osoby 
chorej lub t. p. Zgłosze- 
nia do administracji „K. 

Wil.“ pod „L. S.“   
  

zanych z powszechhym spiesm lud- instytucyj na terenie miasta, które 
skupiają gros inteligencji, nadającej się 

żądanie zapłaty odpowiedział ciosem bek- 
serskim w oko, poczem zbiegł. 

  

12950. I. Firma: „Agnieszka Magid* w Wilnie, ul. 

Ad, Mickiewicza 41. Skład apteczny. Firma istnieje od 
1930 r. Właścicielka Agnesa vel Agnieszka Magid zam. 
w Wilnie, przy ul. Wielkiej 26 m. 6. 0/У1—7484. 

   
      

  

    
  

„|. Firma: „Sklep okazyjnych rzeczy Pawła 
w Wilnie, ul. Wileńska 23. Sprzedaż okazy 

nych rzeczy i mebli. Firma istnieje od 1981 r. Wła 
ciel — Romejko Paweł zam. tamże. 1331/VI—7 

     
   

    

    

12952. I. Firma: ymeńczyk Sara“w Krzy 
czach, pow. Wilejskiego, Sklep apteczny. Firma istr 
od 1229 r. Właścicielka Szymeńczyk Sara zam. tamż 

1332/VI—748v. 

  

     

  

12953. I. Firma: „Herbaciarnia Julji Szosta 
Dołhinowie. pow. Wilejskiego — Herbaciarnia, Właści- 
cielka Szostak Julja. zam. tamże. 1333/У1—7487. 

  

12954. I. Firma: „Sklep drobnych towarów Liby 
Fejgel w Wiazyniu* w Wiazyniu, pow. Wilejskiego. 
Sklep drobnych towarów. Firma istnieje od 1927 r. 
Właścicielka Fejgel Liba zam. tamże. | 1334/VI—7488. 

Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 
W dniu 18.VIII. 1931 r. 

12955. I. Firma: „Czurloński Samuel* przy st. kol. 
Budsław, gm. tejże, pow. Wiłejskiego. Skup materjałów 
leśnych. Firma istnieje od 1929 r. Właściciel — Czur- 
loński Samuel, zam. we wsi Budsław, pow. Wilejskiego. 

1335/V1.—748V. 

  

12956. I. Firma „Tarasiewicz Antonina" w Wilnie 
ul. Św. Jakóbska 12—10. Skiep spoży Firma istnie- 
je od 1931 r. Właścicielka Tarasiewicz Antonina zam. 
tamże. 1336/V1—7500 

    

12957, I. Firma: „Miakinin Aron“ w Glębokiem, 

ul. Zamkowa 72. Sprzedaż gotowych ubrań. Firma ist- 
nieje od 1929 r. Właściciel — Miakinin Aron zam. w 
Głębokiem, ul. Jatkowa 16. 1337/V1—7501. 

  

  

12958. I. Firma: „Antoni Downar* w Chocieńczy- 

cach, pow. Wilejskiego. Sklep spożywczy. Firma istnie- 
je od 1928 r, Właściciel — Downar Antoni zam. tan: 

1338/У1—750: 

        

y we wsi Słobodzie, 
jej, pow. Wilejskiego. Sklep spożywczo-ba- 

kalejny i drobnych towarów. Firma istnieje od 1926 r. 
Właściciel — Kisiel Szymon zam. tamże 1339/VI--7603. 

  

12960. I. Firma: „Szulman Mendel“ w Wilejce, pł. 
Św. Jerski 2. Sklep spożywczy i drobnych towarów. 
Firma istnieje od 1929 r. Właściciel Szulman Mendel 
zam. tamże. 1340/VI—7504. 

12961. I. Firma: „Zak Samuel“ w Wilnie, ul. Wiel- 
ka 55. Sprzedaż zegarków i metalowych przedmiotów. 
Firma istnieje od 1929 r. Właściciel Zak Samuel zam. 

w Wilnie ul. Ludwisarska 5. 1341/V1,—7505. 

  

   

Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy pierwotne: 

W dniu 24.Vili. 1931 r. 

12962. I. Firma: „Buffało Boruch Brudner*, w Wil- 
nie, ul. Sawicz 1. Sprzedaż obuwia. Firma istnieje cd 

1931 r. Właściciel — Boruch Brudner zam. w Wilnie 
przy ul. W. Pohulanka 6. 1342/VI—7506. 

W dniu 25.VIII. 1931 r. 
12963, I. Firma: „Sklep kosmetyczno-galanteryjny 

Perfumerja Warszawska Lejba Zingerman* w Wilnie, 
ul. Wileńska 22. Sklep kosmetyczno-galanteryjny. Fir- 
ma istnieje od 1931 r. Właściciel — Lejba Zingermaa, 
zam. w Wilnie przy ul. Mikołajewskiej 4. Prokurentem 
firmy jest Rafael Segalson, zam. w Wilnie przy ul. Do- 
minikańskiej 17 m. 4. 1343/V1. 7507. 

  

    

   

     

       

  

12964, I. Firma: „W. Blichowski i G. Ligumski S-ka 
Dostawa artykułów żywnościowych dla instytucji pan- 
stwowych, komunalnych i spo nych. Siedziba w Wil 
nie, ul. Bołtupska 20. Wspólnicy zam. w Wilnie, Wła- 
dysław Blichowski, przy ul. Bołtupskiej 20 i Cerszon 

Ligumski przy ul. Kwaszelnej 23. Spółka firmowa za- 

warta na mocy umow dnia 7 lipca 1931 r. uzupełnio- 

nej umową dodatkową z dnia 16 lipca 1931 r. na czas 

nieokreślony. Zarząd należy do obydwóch wspólni 
Wszelkie umowy i zobow nia podpisują w imienit 
spółki obaj wspólnicy łącznie. Natomiast wszelke for- 
malności związane wykonaniem dostaw załatwia Bli- 

  

  

        

    

    

   
   

  

    

        
     

  

chowski lub Ligumski jak również ka? niech ma p 
wo wystawiać i podpisywać rachun eż 
zawyk onaną dostawę pobiera Ligumski za swojem po- 
kwitowaniem. 1344/V—7508. 

    

  

. Firma: „Rapid — A. Berman i D. Maj- 
blum . Prowadzenie biura zleceń w zakresie: 
łatwianie wszelkiego rodzaju zleceń handlowych i pry- 
watnych, pośrednictwo w sprawach handłowych, ad- 
ministracja domów i przedstawicielstwa. Siedziba w 

р zam. w Wilnie, Ab- 
iego 1 i Dawid 

awalnej 44, Spółka firmowa zawarta 

z dnia 14 lipca 1931 r. na czas ni 
do obydwóchh wspólników. 

Wszelkie zobow ak: czeki, weksle, umowy i t. p. 
podpisują obaj w: pod stemplem firmowym, po- 
kwiłowania zaś z odbioru korespondencji zwykłej, po- 
leconej, paczek i pieniędzy oraz korespondencję pod- 
pisuje każdy ze wspólników samodzielnie pod stem- 
plem firmowym. 1345/У1—7509. 

  

    

   

  

   
    

  

ram Berman p 
Majbłum przy ul. 
na mocy umów 

graniczony, Zarząd należ 

  

  

    y- 

  

    

        

     

  

   

12966. I. Firma: „Spółka ela Cyprje 
włow go Antoniego". Sklep kułów spożywczych 
i wyrobów tytoniowych. Siedziba we wsi Sidorowca 

gm, T \ Przedsiębiorstwo 

i am. we Wsi 

  

  

  

    

  

Sidorowcach, pow. Mołodec 
toni Pawłowski. Spółka ( o 
umowy z dnia 10, czerwca 1981 r. Zarząd należy do Cy- 

prjana Szkiela który podpisuje samodzielnie rachunki 

sklepowe oraz inne zobowiązania co do prowadzenia 

przedsiębiorstwa. 1346/VI. 

  

12967. I. Firm: 

sów. Firma istnieje od 
Szymche zam. tamże. 

2 i „Aronson Szymcha“ w Wilnie, ul. 
Kolejowa 11. Piwiarnia ze sprzedažą 

1927 r. Wi 
  akąsek i papiero- 

ściciel — Aronson 
1347/V1—7511. 

  

w dniu 26.VIII. 1931 r. 
1 

  

68. I. 

ciciel — Sza   

12969. I. Firm: 
ki 7. Sklep spožyw 
cielka Szuster ) 

    

   

      

ы Firma: „Chonon Szapiro“ w Wlnie, ul. 
Końska 10. Sklep mebli. Firma istnieje od 1930 r. Właś 

piro Chonon zam. tamże. 

zuster Mina* w Wilnie ul. Klacz- 
irma istnieje od 1930 r. Wła: 

zam. w Wilnie, ul. Ostrobramska 

  

1348/V—7512. 
  

   
1349/V1—7513. 

12970, I. Firma „Kronik Aron* w Wilnie, ul. Ma- 
kowa 12. Zawodowy skup papierówki celem odsprzeda- 

. Firma istnieje od 1931 r. Właściciel — Kronik Aron 
zam. tamże. 1350/VI—7511. 

POZWIE WYWROTOWY TSZT ORCO 

Ogłoszenie. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie 

ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na dostawę 
następujących materjałów drzewnych: 
tarcicy miękkiej sosnowej w ilości 5000 metrów sześc. 
kloców sosnowych 
słupów telegraf. sosnowych 

5. "2400: 05 
„ 6800 sztuk 

Oferty w zapieczętowanych i zalakowanych ko- 
pertach należy składać w Prezydjum Dyrekcji Okrę- 
gowej K. P. w Wilnie do godz. 
da 1931 roku. 

I2-ej dnia 16 listopa- 

ś Szczegółowe przepisy co do składania ofert, jak 
również warunki, na których ma być zawarta umowa 
i warunki techniczne na dostawę wyszczególnionych 
wyżej mateijałów są do przejrzenia w Wydziale Za- 
sobów Dyrekeji Okręgowej 
Wilnie (Ill piętro, pokój 38) 

Kolei Państwowych w 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 listopada 1931 r. 
o godzinie l2-ej w Dyrekcji Okręgowej Kolei Pań- 
stwowych w Wilnie. 

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 

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

7395-0 

  

Dr. S. EPSZTEJN 
Zawalna 30, tel. 4-33 
Choroby wewnętrzne 

(płuc i serca) 
Godz. przyjęć od 10—12 
i 4—6. 7388 

Di. med. Goldman 
choroby wewn. i dzieci 

ul. Nowogródzka 64 
telefon 18-84, godz, przy- 
jęć 8—9 rano i 5—7 w. 

7391 

'_. 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 

Darją LAKNEIONA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

1095/V1 

Do wynajęcia 

SKLEP 
przy ul. Wileńskiej Nr. 20 

7481 

  

Wytwornetowarzystwopo- 
>: zona a. tylko 
na kursac. эа FrOoMa, 
Jagiellońska 3/5, tel. 18-46, 
Samochody, motocykle, 

warsztaty, 

  

Z bilet honoro- 
wy Kina Miejskiego 

pod L. 19 na imię „Wil- 
ner Tog" (kolor różowy), 
unieważnia się. 

[LE=IL=JL=IL=IL=IL8 
NOWOOTWORZONA 
POLSK 

MLECZARNIA 
przy ul. Wielkiej 29 

Poleca: codz. świeże 
mleko, masło, sery, jaja, 
mleko ozktadłkc (Gda 
i inne chłodne zakąski, 
napoje chłodzące oraz 

obiady domowe 
smaczne i zdrowe 

od 70 gr. 

FIFHEEIFFFIF] 

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

Nr. 4, m. 3 I piętro. 

ligtalacje Plektiycine 
dzwonki sygnalizacyj- 
ne, ustawienie aparatów 

radiowych i telefonów 
wykonywa koncesjonowa- 

ny elektromonter 

ST. PIÓREWICZ 
ui. Ofiarna Nr. 4, m. 9. 

  

  

    

  

и
 

W. Z. P. Nr. 69. 7120 m 

sz, 
Poszukuję Г KURIER WILEŃSKI 

posady pokojowej lub Spółka Z ogi. udpow, 

kucharki do restauracji 
i cukierni. Zgodzę się na 

wyjazd. Zgłoszenia do 
Administracji „Kurj W.“ 

dla J. 7418 

Poszukuję 
posady 

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

pod Nr. 6872. 

  

  | DRUKARNIA 
INTROLIGATORNIA 
„ZNICZ“ 
Wilno, šw. Jaiska Ar. 1 

Telefon 3-40. 

Dzieła książkowe, 
druki, książki dla 

Н urzędów, bilety wi- 
zytowe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza- 
ju robotyldrukarskie 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE 

— TANIO — 

SOLIDNIE 

Уунииииишиишииипиили: 
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Redaktor odpowiedzialny Władysław Menkiewicz.


