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; z З tusa" 1 „| Dr. med. EM. CHOLEM Min. Zaleski o polskieį politVCe E P rekas kienEK Botia 
Jagiellonska 8, tei. 10-63. 

Przyjmuje 12—2 i 5—7, 

BRZNIGZDSZO ZS BONANZA ЗОВЕ ЧОО 
inspektor Samorządu Gminnego Powiatu Wileńsko-Trockiego 

po długich i ciężkich cierpieniach: opatrzony ŚŚ Sakramentami zmarł dnia 29 
października 1931 roku, w wieku lat 31. 

zagranicznej. 

  

Wczoraj, na posiedzeniu Sejmowej 

Komisji Spraw Zagran. wygłosił p. 

min. Zaleski exposć, zawierające prze- 

gląd głównych zagadnień absorbują- 

Spraw 

  

  

cych obecnie działalność Mini 

Zagran. Wskutek niemożliwości wy- 

czerpania całej treści przemówienia 

Min. Zaleskiego w jednym numerze, 

ograniczamy się dzisiaj do podania 

najistotniejszych punktów i ustępów 

exposć. 

Kryzys i rewizjonizm. 

Początek swego przemówienia po- 

święcił Min. Zaleski ogólno-światowe- 

mu kryzysowi gospodarczemu, które- 

go konsekwencje legły ciężkiem brze- 

mieniem na stosunki międzypaństwo- 

  

we. Podkreślając zdrową odporność 

Polski oraz zdolnaść do ofiar społe- 

czeństwa polskiego wobec dotkliwych 

objawów kryzysu, stwierdził mówca. 

że 

  

„znaleźli się ludzie, ktć pragną wyłe- 

wić z mętnej wody kryzysu gospodarczego 

korzyści polityczne. Ludzie ci starają się 

wmówić w świat, iż gospodarcze trudności 

dadzą się usunąć tylko przez rewizję istnie- 

jących traktatów naweł przez poczynienie 

pewnych zmian terytorjałnych. Otóż już w 

swem ostatniem expose miałem zaszczyt po- 

wiedzieć Panem, że eddziaływanie kryzysu 

ekonomicznego na stosunki polityczne wyt- 

warza w konsekwencji nastrój psychiczny, 

w którym zamiast szukać isieinych przyczyn 

żkiej w pewnych środowiskach 

ujawniają się tendencje, zmierzające do 

naprawy tej sytuacji drogą zmian politycz- 

nych kosztem innych państw. Byłaby to d 

ga, prowadząca do większego j 
lizmu, niż ten, którego skutki Ś 

jeszcze odczuwa”. 

    

  

        

sytune,     

    

     

Mówiąc to, miał oczywiście Min. 

Zaleski na myśli nietylko nieustanne 

zabiegi 

ale przedewszystkiem znane wystąpie- 

"nie sen. Boraha w Ameryce podczas 

pobytu tam francuskiego premjera La- 

rewizjonistyczne niemieckie, 

vala. 

Liga Narodów. 
Stałą tendencją Polski było i jest 

utrzymanie jak najdalej idącej współ- 

pracy z innemi państwami, co się wy- 

raziło w zawieraniu licznych umów* 

i konwencyj międzynarodowych oraz 

w żywym udziałe w perjodycznych ob- 

radach genewskich. Niestety—oświad- 

czył p. Minister — czteroletnie wy- 

siłki najtęższych ekonomistów świata 

nie dały konkretnych rezultatów. Dla 

ich osiągnięcia niezbędne są pewne 

przesłanki polityczne. Realizacji idei 

paneuropejskiej wciąż staje na prze- 

szkodzie zbyt egoistyczne traktowanie 

interesów gospodarczych poszczegól- 

nych państw w powojennej Europie. 

„Genewa nie może poszczycić się wiekie- 

mi rezultałami w dziedzinie zwalczania kry- 

zysu ekonomicznego, wiele bowiem paczy- 

nań w tym względzie rozbija się o brak so- 

lidarnošci i chęć niektórych sier do zbyt 

egoistycznego wykorzystania sytuacji na swą 

korzyść bądź w dziedzinie gospodarczej, 

bądź też nawet politycznej. To też nie dzi- 

wnego, iż równocześnie z pewnemi powol- 

ne postępami, uczynionemi w Genewie, 

daje zauważyć w wielu państwach wzrost. 

tendencji do samoobrony bądź drogą powię- 

kszenia protekcjonizmu tak zapomocą cet 

eksportowych i importowych, jak i przez 

kontyngentowanie towarów. 

  

  

     

Pewnego rodzaju dwoistość tendencji z 

jednej strony usiłowania do solidarnej współ 

pracy, z drugiej zaś zwrot do uniezależnia- 

nia jednych organizmów od drugich wska- 

zuje nam, wydaje mi się, dość dobitnie na 

«o, iż Świat stei pod tym względem, jakby 

na rozstajnych drogach i nie zdecydował się 

jeszcze, po której pójdzie. Jak to już zazna- 

€zyłem, Polska gotowa j jak dotąd tak i 

nadal kroczyć po drodze solidarnej współ- 

pracy międzynarodowej, pod warunkiem je- 

dnak ,że niki tych tendeneyj naszych nie bę- 

dzie wyzyskiwał dla nałożenia na nas po- 

święceń większych, niż ponoszą inni tak w 

dziedzinie gospodarczej, jak też szezególnie 

w dziedzinie politycznej. eodzownym wa- 

runkiem bowiem wszelkiej współpracy m 

        

     

  

dzynarodowej jest równość ofiar i równość 

zysków”. - 

Haover i Borah. 
Rząd polski, zapytany przez 

SŁ. Zjednoczonych o swoje stanowisko 

względem propozycji rocznego mora- 

torjum Prezydenta Hoovera odpowie- 

dział, że „ocenia ją jako dzieło pokoju 

i odnosi się do niej z catem uznaniem““, 

  

sądząc, że przyczyni się ona również 

do odprężenia politycznego. Jednakże 

pewne czynniki nie cofają się przed 

tem, aby służ za narzędzie propa- 

  

gandzie przeciwko porządkowi praw- 

nemu, ustalonemu w drodze zobowią- 

zań międzynarodowych. 

„Muszę skonastatować, oświadezył Mini- 

ster, że w związku z polemiką powstalą oko- 

ło pewnych jaskrawych przejawów tego ro- 

dzaju propagandy w Stanach Zjednoczonych 

dostojny Prezydent Wielkiej Republiki Ame- 

rykańskiej, z kiórą zawsze nas łączyła tra- 

dycyjna przyjaźń, stwierdził, iż nie może on 

i nie chce interwenjować w tego rodzaju 

sprawach europejskich*. > 

  

Metoda bezpośrednich kontaktów, 

coraz częściej stosowana w dypłoma- 

cji, okazuje się bardzo pożyteczną. 

Francja— Niemcy—Polska. 

Ze szczególnem powodzeniem sto- 

suje ją dyplomacja: polska w stosun- 

kach ze sprzymierzoną Francją. 

V. związku z tem—mówił Minister—pra- 

gnę w kliku słowach przypomnieć Panem 

kensekwenine i pełne umiaru stanowisko, 

które rząd polski. podobnie jak i Franeja, 
nie przestaje zajmować w stosunku do Nie- 
miec. Śmiem twierdzić, że cała ošwiecona о- 

piuja pofska odnosi się z pełnem zrezumie- 

niem dla wszelkich poczynań tych czynników 

na terenie Rzeszy, które, zdając sobie spra- 

wę z konieczm: solidarności europejskiej, 

która jedynie szczerze pojęta, może wypro- 

wadzić świat z katastrofy gospodarczej, szu- 

kają dróg do pozytywnej, trwałej współ- 

pracy z sąsiadami. Opinja niemiecka w dob- 

rej wierze nie może się skarżyć na to, aże- 

by Polska ze swej strony kierować się miała 

względami innemi, niż nakazami solidarno- 

ści europejskiej w stosunku do swego za- 

chodniego sąsiada. Wszakże Panowie właś- 

nie w zrozumieniu tych nakazów ratyfiko- 

waliście „polsko-niemiecką umowę gospodar 

czą*, która dotąd przez Rzeszę ratyfikowana 

nie została, mimo iż stanowi ona ostateczny 

kres naszych koncesyj względem Niemiec. 

Czy ze strony Rzeszy w tym samym €zas0- 

kre: doznaliśmy podobnege ustosunkowa- 

nia zarówno do spraw nasze dwa państwa 

bezpośrednio obchodzących, jak i w dzie- 

dzinie stosunków Polski z innymi jej sąsia- 

dami? Jest to pytanie, którego nie chcę tu 

pogłębiać, skore dążeniem mojem jest słu- 

żyć szezerze celom solidarności międzyna- 

rodowej. 

Sowiety i pakt o nieagresji. 
Tym samym duchem stadali*my się nat- 

chnąć stosunek nasz do naszego wschodniego 

sąsiada. Niejednokrotnie już miałem zeszezyt 

poruszać z tego miejsca sprawę tak dawno 

już dyskutowaną między nami a ZSRR, tak 

zwanego Paktu o nieagresji. W ciągu lata, 

jak Panom zapewne wiadomo z prasy, pow- 

śtał cały szereg nieporozumień tak co do 

stadjum, w jakiem znajdują się pertraktacje 

jak i eo do autorstwa pomysłu zawarcia Pa- 

ktu o nieagresji między Polską a ZSRR. 

  

  

   
     

Nie wydaje mi się, aby cała ta polemika 

prasowa przyniosła jakąkolwiek korzyść i 

dłatego nie będę jej tu streszczał, ograniczę 

się jedynie do stwierdzenia, iż Rząd polski 

gotów jest podpisać Pakt o nieagresji z Z. 

S. R. R. gdyż uważa, iż stanowiłby on jesz- 

cze jeden krok naprzód w umocnieniu po- 

koju, utrzymanie którego tak mocno leży 

na sercu naszego całego narodu, Równocze- 

śnie z polemiką prasową, dotyczącą negoc- 

jacyj polsko-sowieckich, pojawił się w prasie 

różnych krajów szereg wiadomości o podob- 

nym Pakcie, mającym być zawartym między 

Francją a ZSRR. Otóż pragnę zawiadomić 

Panów, iż Z. jest w tej sprawie, jak i 

h, w stałym kontakcie z na- 

szym sojusznikiem francuskim, który nas 

informuje o swoich posunięciach w tej spra- 

wie z równą lojalnością, jak my to czynimy 

w stosunku do niego, oba Rządy bowiem 

mają na wideku ten sam cel, którym jest 

  

   

  

w wiełu inn 

wzmoenienie pokoju, tak potrzebnego dla 

gospodarczej odbudowy Świata*. 

Konflikt mandżurski. 

W dalszym ciągu swego exposć 

scharakteryzował Min. Zaleski rolę 

    

Polski w żmudnej pracy Rady Ligi 

Narodów nad rozwiązaniem pokojo-. 

wem konfliktu chińsko-japońskiego, 

wyrażające nadzieję,że w drodze zobo 

  

pólnych ustępstw państwa te dadzą 

się skionić do porozumienia i utrzy- 

mania pokoju, ` 

Rozbrojenie. 
Umocnienie poczucia trwałości po- 

koju jest szczególnie potrzebne teraz, | 

kiedy za 3 miesiące otwiera się Kon-| 

ferencja Rozbrojeniowa. Min. Zaleski 

  

uważa Konferencję za bardzo poważ- | 

ne wydarzenie w procesie stosunków | 

międzynarodowych, powodzenie jej 

jednak uzależnia od 

pnia systemu bezpieczeństwa mię 

go, opartego 0 sprecyzowanie 

państwom 

  

dzynarodow 

cbowigzkow poimocy 

tym. Muszą być wyjaśnione również formy 

  

napadnię- 

współpracy ze zorganiżowaną społecznością 

międzynarodową tych pańs.w które detych- 

€zas, z tych czy innych względów, znajdują 

się poza Ligą Narodów, 

Pelska chce odegrać tutaj rolę czynnika 

twórczego i zamierza wystąpić na terenie 

Konfereneji z całym szeregiem konkretnych 

wniesków, jako państwo szczerze pokojowe 

ące ściśle na gruncie poszanowania zo- 

bowiązań międzynarodowych. 

  

Wysuwając konkretne propozycje w dzie- 

dzinie rozbrejenia moralnego, Rząd polski 

dał tem Samem Świadeetwo, ak powažnie 

traktuje sprawy, będące na porządku dzien- 

nym przyszłej Konferencji: rozkrajeniowej. 

Zakończenie. 

Min. Zaleski zakończył swe prze- 

mówienie stwierdzeniem, że Polska nie- 

tylko nie stanowi obciążenia dla ko- 

lektywnezo wysiłku narodów, skiero- 

wanego do opanowania Światowego 

kryzysu, ale, przeciwnie, jest czynni- 

kiem pozytywnym i twórczym. 

Opinję Trybunału Haskiego w spra- 

wie komunikacji i tranzytu pomiędzy 

Polską i Litwą Min. Zaleski pominął 

milczeniem, z czego należy wnosić, że 

polska polityka zagraniczna do tej 

opinji, a raczej jej praktycznych skut- 

ków. nie przywiązuje większego zna- 

czenia w dziedzinie stosunków z Lit- 

wą. Mimo to. można się spodziewać, 

że w toku dyskusji, na postawione 

ewentualnie przez członków Komisji 

zapytania, odpowiednie wyjaśnienia 

udzielone zostaną. 

Sprawa Polaków na Łotwie 
nie była poruszana w exposć 

min. Zaleskiego. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy. 

We wczorajszem exposć min. spr. 
zagran. Zaleskiego złożonem na ko- 
misji spr. zagran. w Sejmie nie bvła 
poruszana aktualna Obecnie sprawa 
stosunku rządu łotewskiego do mniej. 
szošcį polskiej na Łotwię. 

Dowiadujemy się, że p. min. Za- 
leski dlatego tej kwestji nie poruszył. 
iż w Sejmie znajduje się w toku za- 
łatwiania poselski wniosek nagły, trak- 
tujący o tej sprawie. Rząd polski w 
osobie min. Zaleskiego będzie mu- 
siał zająć stanowisko wobec wniosku 
i poruszanych w nim zagadnień w naj- 
bliższych dniach na terenie Sejmu. 
Spodziewać się więc można j 
jednego wystąpienia p. min. Zalesk 
go, poświęconego włyącznie sprawie 
stosunków polsko-łotewskich. 

Pogłoski o przerwaniu 
na pewien czas sesji 

zwyczajnej Sejmu i Senatu. 

Warszawy). 

   

(Tel. od własn. koresp. z 

W kołach politycznych krąży po- 
głoska, że po załatwieniu wszystkich 
znajdujących się obecnie w Sejmie 
przedłożeń rządowych a przed przy- 
stąpieniem Sejmu do pracy nad pre- 
liminarzem budżetowym na rok przy- 
szły sesja zwyczajna ciał ustawodaw- 
czych zostanie na pewien czas prze- 
rwana. 
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Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul Trębackiej 44 do kościoła 
św. Rafała nastąpi dnia 31 b. m. o godzinie 8 m. 30 rano. Nabożeństwo żałobne 
zostanie odprawione o godzinie 9 m. 30. Eksportacja zwłok i pogrzeb odbędzie 
się tegoż dnia o godz. 2 po południu na cmentarzu św. Piotra i Pawła. 

O czem zawiadamiają nieutuleni w żalu 
ŻONA, SYN i RODZINA. 

„e 

MICHAŁ NIEDEK 
Inspektor Samorządu Gminnego powiatu wileńsko-trockiego 

po ośmioletniej pracy samorządowej zmarł w dniu 29 października 193! roku 
w wieku lat 31. 

Jego śmierć przedwczesna stanowi wielka stiatę dla Samorządu, któremu 
się poświęcał z całym zapałem młodości. 

Ek-portacja zwłok z domu żałoby (Trębacka 44) do kościoła Św Rifała 
dnia 31-X 1931 r 
o godz. 14 tegoż dnia. 
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kilkuletni członek Zarządu Wileńsko-Trockiego Pewiztewego Ban u 
: Spółdzielczego. w Wilnie 

zmarł w dniu 29 października (93! roku w wieku lat 31. 

Zgon jego przedwczesny przyczynił niepowetowaną stratę dla Banku 

o godz 8 m. 30. Pogrzeb na cmentarzu Św Piotra i Pawła 

Wydział Powiatowy 
Sejmiku Wileńsko-Trockiego. 

  

Е 
NIEDEK 

wiceprezes Powiatowego Komitetu L. O. P. P. i członek Zarządu 
Komitetu Wojuwódzkiego L. O. P. P. 

zmarł dnia 29 października !931 r., przeżywszy lat 31. 

Niestrudzonego pracownika na niwie społecznej żegna 

Pewiatowy Komitet L. O. P. P. 

   

    

   

    

    

   

  

NIEDEK 

ZARZĄD. 

я 

  

Zakład Przyrodoleczniczy i Wypoczynkowy 
Oskara Wojnowskiego i Dr. Med. Z. Koelinera 

w ZAKOPANEM — OTWARTY CAŁY ROK 
Ziołolecznictwo, Elektroterapja, Hydroterapja, Termoterapja, Helioterspja. 

Prospekty wysyła się na żądanie. — 

BLT IDRIS SE ETUI RAZIE IS A. WESA 

Przyjęcia tylko za uprzedniem zzloszeniem. 

  

Pieniądz w domu trzymany, choćby się zachował w. calošci i swojei 

wartości, jest jednak skarbem zakopanym, nieużytecznym — martwym, 

jakby karzełkiem, który nie rośnie — 
składaj na Przeto oszczędności swoje oprocentowanie w  Bankach 

Akcyjnych, Spółdzielczych i Kasach Komunalnych 

SS S SI K TOS A ISIN SS EIK KIKA IS 

Preliminarz budżetowy na rok 1932/33 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dowiadujemy się, że preliminarz 

budżetowy na rok 1932-33 zostanie 

dziś złożony w Sejmie. Globalna su- 

ma wydatków, przewidziana jest w 

„preliminarzu na. 2.452.383.400 zło” 

tych. W tem wydatki zwykłe wyno- 

zą 2.392.423.500 zł. Wydatki nadzwy- 

czajne 52.049.900 zł. i dopłata do 

przedsiębiorstw państwowych 7.910 

tys. zł. z ogólnej kwoty wydatków 

      

zwyczajnych. 
Preliminarz przewiduje między 

innemi na obsługę długów państwo- 

wych 280 mil. zł. ‚ 

Po stronie dochodów preliminarz 

zamyka się kwotą 2.375.015.800 zł. 

Pokrycie niedoborów w sumie 77 mil. 
przewidziane jest z rezerw skarbo- 
wych. Przy przewidzianym defic 
cie liczyć się należy z tem, że zosta- 
nie on w praktyce zredukojwany dzię- 
ki oszezędnościom, które będą osiąg- 
nięte w drodze dalszej reorganizacji 
administracji, oraz dzięki ewentual- 
nemu zmniejszeniu się pozycyj na 
obsłagę długów państwowych, bo- 
wiem nałeży się liczyć z tem, że z0- 
stanie przedłużone moratorjum Hoo- 
vera co pozwoli na poważne odcią- 
żenie budżetu i nawet na całkowite 
usunięcie niedoborów. 

  

Nota japońska do Sowietów. 
a 
MOSKWA, 30. 10. (Pat). — Agen- 

cja TASS donosi: W dniu 28 b. m. 

ambasador japoński Hirota odwie- 

dził komisarza Karachana i złożył 

mu w imieniu swego rządu dekłarae- 

ję, w której stwierdza, że w Mandżur- 

ji krążą ostatnio pogłoski o popiera- 

niu przez Sowiety wojsk chińskich, 

6 oddziałach, które są koncentrowane 

na granicy celem wysłania ieh do 

Mandżurji. Pogłoski te niepokoją 0- 

pinję publiczną Japonji i władze woj- 

skowe, działające na terenie Mand- 

й. Oświadczenie kończy się zapo- 

dzią, że w razie gdyby wojska so- 

wieekie obsadziły kolej wschodnio- 

    

  

Karachan zaprzecza. 
chińską, Japonja obsadzi swemi od- 
działami linję kolejową Taonan-Cici- 
kar. 

W dniu następnym Karachan u- 
dzielił ambasadorowi Hirocie odpo- 
wiedzi, w której dał wyraz zdziwie- 
niu rządu sowieckiego z powodu no- 
ty japońskiej, opierającej się zdaniem 
Karachana na bezpodstawynch pog- 
łoskach. Neia stwierdza, że pomiędzy 
oddziałami chińskiemi w Mandżurji 
niema instruktorów sowieckich i że 
oddziały te nie utrzymują żadnych 
wskazówek od władz sowieckich, któ. 
re nie udzielają poparcia żadnej ze 
stron, będących w: konflikcie. 

  

Nagły zgon inż. Grądzkiego z Wil.Dyr. P.K.P. 
BIAŁYSTOK, 30. 10. (Pat). Wczoraj przy- 

był tu wagonem służbowym z Wilna na in- 
spekcję kolejową „ Jan Grądzki i zano- 
cował w tym samy wagonie na stacji w 
Białymstoku. Gdy dziś rano przewodnik 

  

        

chcąc obudzić 

tylko zimne 
zgon 

przedziału, 

już 
stwierdził 

otworzył drzwi 

inż. Grądzkiego, zastał 
zwłoki. Przybyły lekarz 
wskutek anewryzmu Serca. 

     

   

Dr. H. FEJGUS 
CHOROBY WEWNĘTRZNE 
(specjalacść żołądka i jeli 

Gabinet Roentgenologiczny. 
Przyjmuje od 1'—1 rano : 5—7 wiecz. 

Zzwaina 60 Telefan 812 
powrócił. 

BEE ST TATTO 

WIADUMOŚCI z KOWNA 
Księża litewscy przed sądem 

wojennym. 
KOWNO, 39. 16 

dowej w Peniewi 

   

   
   

  

(Pat). Na sesji wyjaz- 

sąd wojskowy rezpa- 
trywał sprawę Matulewiczusa, oskarżo- 
nego o wygłaszanie każań o treści antyrzą- 
dowej. Ks. Matulewiczius został uznany 
winnym i skazany na 10 miesięcy więzie- 
nia. Pozatem na wokandzie sądowej zna- 
lazła się również sprawa ks, Kupsztasa, 0- 
sk szechnianie proklama- 
eyj antyrządowych Ks. Kupsztas został ska- 
m: na karę ywny w wysokości 1210 Ii- 

w. 

ANUŁOWANIE WYBORÓW DO ZARZĄDÓW 
KAS CHORYCH. ft 

Wybory do zarządów kas chorych zosta- 
ły przez ministerstwo spraw węwnętrznych 
anulowane. Rząd ma w najbliższych dniach 
wydać zarządzenie, na mocy którego zosta- 
ną zamianowani w kasach chorych komisa- 
rze rządowi. 

SKAZANIE OSÓB OSKARŻONYCH 0 SZPIE- 
GOSTWO NA RZECZ POLSKI. 

Jak. podaje „Siegodnia“ (Nr. 299). Sąd 
Wojenny w Kownie rozpatrywał sprawę stry- 
ja i bratanka Wilimasów, oskarżonych o 
szpiegostwo na rzecz Polski. Pierwszy z nicn 
został skazany na 10, drugi na 15 lat cięż- 
kiego więzienia. (Wilbi), 

LIKWIDACJA CENTRALNEGO TOWARZY- 
STWA WZAJEMNEGO KREDYTU 

W KOWNIE. 
k podaje „Echo“ (Nr. 289), w dn. 25.X. 

odbyło się zebranie udziałowców i w. ycie- 
li Centralnego Twa Wzajėmnėgo Kredytu w 
Kownie, które, jak wiadomo, zawiesiło wy- 
płaty. Zdecydowano towarzystwo złikwido- 

 (Wilbi). 
Lim Ll ii 2022. 41122 

Przedstawiciele adwokatury 
u min. sprawiedliwości. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Wczoraj min. sprawiedliwości p. 
Miehałowski 

  

      

    

  

     

  

  

5 przyjął na audjencji 
przedstawicieli adwokatury  polskieg 
w osobach przedstawicieli zarządu 
Naczelnej Rady Adwokackiej. Delega- 
cja usprawiedliwiała fakt niezłożenia 
dotąd min. sprawiedliwości wizyty kur 
tuazyjnej przez Naczelną Radę Adwo- 
kacką, poczem przedstawiła p. min. 
postulaty adwokatury w związku ze 
zgłoszonym przez rząd projektem: u- 
stawy o ustroju adwokatury. 

Pan min. Michałowski w odpowie- 
dzi zaznaczył, że Naczelna Rada Adwo 
kacka objąwszy urzędowanie w kwie- 
tniu, nie złożyła dorocznym zwycza- 
jem min. sprawiedliwości wizyty powi. 
talnej. Ze względu jednak na uwagę za 
gadnień unifikacji ustrojów adwoka- 
tury p. min. uznał za możliwe przyję- 
cie delegacji. 

W dalszym ciągu p. min. podkre- 
Ślił, że stoi na stanowisku samorządu 
adwokackiego, jednak w żadnym ra- 
zie nie może dopuścić do wyzyskiwa- 
nia samorządowych placówek adwo- 
katury dla celów politycznych, jak to 
już nieraz miało miejsce. W tym sta- 
nie rzeczy p. min. Michałowski nie wi- 
dzi możliwości poddania rewizji stano- 
wiska rządu, wyrażonego w złożonym 
do Sejmu projekcie ustawy o ustroju 
adwokatury. 

Zmiana na stanowisku 
wojewody pomorskiego. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że dotychezaso- 
wy wojewoda pomorski p. Lamot u- 
stępuje z zajmowanego stanowiska. 
Wojewodą pomorskim zostanie miano- 
wany p. Jerzy Paciorkowski obecnie 
wojewoda kielecki. 

Ogólna sytuacja gospodarcza 
wsi, podług eceny Instytutu 

Badania Konjunktur. 
Wobec niepomyślnej sytuacji w dziedzi- 

nie produktów hodowłanych ogólne położe- 
nie gospodarcze wsi wyraźnie się pogorszyło. 
Opracowany przez Instytut wskaźnik arty- 
kułów, sprzedawanych przez rolnika spadł 
da najniż nienotowanego dotychczas 
poziomu. Przy obecnym układzie cen pro- 
duktów rolnych wz я k długów i za- 

protestowanych 

   

  

   

   

    

   
         

w okręgach rolniczi 
szy wzrost ponadsezonowy. А 
czny jest przytem znaczny wzrost liczby pro- 

testów w okręgach, których sytuacja finan- 
sowaą przedstawiała się dotychczas stosunko- 
wo lepiej. Pomimo dużego prawdopodobień- 
stwa zwyżki cen zboża nie należy się liczyć 
z możliwością rychłej poprawy ogólnej sytu- 
acji finansowej wsi, (Iskra). 

    

     

 



    

       PAPIEROS 
Znaczenie oszczędności. 

Żyjemy w czasach, kiedy uwagę 

społeczeństwa absorbują bardziej, niż 

kiedykolwiek zagadnienia natury go- 

'spodarczej. 

„Kryzys finansowy”, „„konjunktu 

ra gospodarcza”, | „nadprodukcja“ 

„parytet“ — oto terminy najwięcej 

dziś spotykane. już nietylko w rozwa- 

żaniach i artykułach ekonomicznych, 

iecz również codziennych rozmowach 

na szpaltach pism wszelkich kierun- 

ków i odcieni. 

Czyż można się jednak dziwić, że 

fe zagadnienia natury gospodarczej i 

finansowej tak bardzo absorbują u- 

mysły wszystkich? 

Ostatnie wydarzenia na rynkach fi 

nansowych świata, wydarzenia, któ- 

rych w normalnym biegu życia gospo- 

«darczego nie można było przewidy- 

wać, że wspomnę tylko spadek kur- 

u funta szterlingów, spadek walut 

skandynawskich, wstrzymanie wymia 

ny na złoto najmocniejszych walut 

świata, zamknięcie szeregu giełd fi- 

nansowych, zachwianie się potężnych 

banków zagranicą — oto w najwięk- 

szym skrócie wydarzenia finansowe 

ostatniej doby. Zelekryzowały one о- 

pinję całego świata i swoją doniosłoś 

«ią przykuwają uwagę wszystkich 

państw i narodów. Te perturbacje fi- 

nansowe, jakie przechodzi dziś cały 

niemal świat, są wynikiem szeregu 

czynników nietylko natury  finanso- 

wej i gospodarczej, lecz również na- 

tury socjołogiczenj i politycznej . 

Nadwyraz ostry światowy kryzys 

gospodarczy nie ogranicza się jednak 

tylko do kryzysu natury finansowej, 

obejmuje on kwestje nadprodukcji 

wytworów przemysłu, spadku cen na 

wytwory rolnicze, wreszcie kwestję 

bezrobocia. 
Przetrwanie tego okresu i wynale- 

zienie dróg wyjścia wymaga wielu 

ciężkich ofiar, ofiar, które musi po- 

nieść każde społeczeństwo. Ofiary te 

dla społeczeństw zasobnych, posiada- 

jących duży majątek narodowy, wyso 

ki stopień kapitalizacji — będą o wie- 

le łatwiejsze do zniesienia, niż dla spo 

łeczeństw ubogich, nie posiadających 

dostatecznych zasobów pieniężnych w 

postaci oszczędności. 

Znaczenie kapitalizacji wewnętrz: 
nej, której wykładnikiem jest oszczęd- 

ność, jest równie doniosłe w dobie po 

myślnej konjunktury, jak dobie kry- 

zysów gospodarczych, stanowi bowiem 

akumulator energji finansowej, prze- 

znaczonej bądź na dalszy rozwój ży- 
cia gospodarczego, bądź na przetrwa- 

nie ciężkich gospodarczo czasów. 

Doniosłe znaczenie oszczędności u- 
znawane jest powszechnie, czego do- 
wodem — obchodzony na całym świe- 

<ie „Dzień Oszczędności', mający za 
zadanie spopularyzowanie idei  057- 
czędności. W dniu tym winniśmy i 
my dołożyć wszelkich starań, by ro- 

     

      

   

'zumna i celowa oszczędność objęła ca 
łe nasze społeczeństwo i jak najszyb- 
ciej dała pożądane owoce. 

Korzyści indywidualne, płynące z 
oszczędności są zarówno natury mo- 
ralnej j materjalnej. Moralne korzy- 
ści znajdują wyraz w wyrabianiu sil- 
nej woli, drogą powstrzymania się od 
zbędnych wydatków, umiejętności 
przezornego postępowania, a wreszcie 
w systematyce życia codziennego. Ko- 
rzyści materjalne, płynące z oszczęd- 
ności. to posiadanie rezerwy pienięż- 
nej większego lub mniejszego fundu- 
szu, z którego możemy czerpać w ra- 
zie kóniecznej, a często nieprzewidzia- 
nej potrzeby. Fundusze te są jedno- 
cześnie przeciwwagą dla każdego sil- 
niejszego wstrząsu materjalnego, jaki 
może nas w każdej chwili dotknąć. 
Prócz znaczenia indywidualnego, 0s2- 
czędność i jej ostateczna forma kapi- 
talizacja posiada ogromne znaczenie 

   

natury społecznej i ogólno-gospodar- 
czej. Kapitały oszczędnościowe groma 
dzone w instytucjach finansowych © 
charakterze publicznym dają możność 
państwu i samorządom należytego ich 
rozprowadzenia i zużytkowania, a co 
za tem idzie, zasilenia kredytem tych 
dziedzin życia gospodarczego, które 

go istotnie najbardziej potrzebują. Fak 

więc, tylko te zasoby pieniężne, któ- 
re powstają drogą zbiorowej oszczęd- 

ności społeczeństwa, są podstawą i 

źródłem długoterminowego kredytu. 

tego kredytu, którego potrzebę tak sił 

nie odczuwają niemal wszystkie orga- 

nizmy gospodarcze państw, a który 

jest dla nich tem, czem jest krew dla 

organizmu ludzkiego. Wkońcu musi- 

my pamiętać, że bez olbrzymich kapi- 

tałów wypracowanych drogą oszczęd- 

ności zbiorowej nie byłoby możliwe 

zrealizowanie j spopularyzowanie sze 

regu zdobyczy technicznych z dziedzi- 

ny elektryczności, komunikacji, radja 

it p., które dziś stały się „chlebem 

powszednim' najszerszych warstw lu- 

dności. 
Suma korzyści, jakie daje oszczęd 

ność jednostce i społeczeństwu, jest 

niezaprzeczalnie olbrzymia i jest ona 

tem większa, im szybciej następuje a- 

kumulacja drobnych kapitałów — 057- 

czędnościowych i im liczniejsze rzesze 

społeczeństwa kierują się w życiu co- 

dziennem zasadą racjonalnej oszczęd- 

ności i przezorności. Powszechność i 

celowość to najważniejsze momenty 

oszczędności. Powszechność  oszczę- 

dzania znajduje wyraz wówczas, gdy 

każda jednostka gospodarująca w mia 

rę możności odkłada pewną kwotę na 

zabezpieczenie swej przyszłości na po- 

krycie przyszłych nieprzewidzianych 

wydatków. Zasada ta tak ważna, nie 

znajduje u nas jeszcze należytego zro- 

zumienia. Ludzie, nie potrafią nagiąć 

swej woli, zmusić się do odłożenia naj 

drobniejszej nawet kwoty „na czarną 

godzinę* — usprawiedliwiają się sa- 

mi przed sobą twierdzeniem, iż zaroh- 

ki przez nich otrzymywane, nie pozwu 

lają im na oszczędzanie. Twierdzenie 

to jest oczywście fałszywe. Należy bo- 

wiem pamiętać, iż każda skala zarob- 

ków, pozwala na ułożenie swego bud- 

żetu w ten sposób, by pewną minimal- 

ną chociażby kwotę zaoszczędzić. Ci 

którzy mówią dziś, iż zarobki ich nie 

pozwalają na oszczędzanie, z pewnoś- 

cią mówili to samo przed rokiem lub 

dwoma laty, gdy skala ich zarobków 

była większa. 

Gdyby wówczas potrafili oni się 

zdobyć na wysiłek woli w kierunku 

ograniczenia zbędnych wydatków i od 

łożenia czegoś na „czarną godzinę'* —- 

dziś przy zmniejszonym zarobku — 

ograniczenie potrzeb byłoby złagodzo- 

ne posiadaną rezerwą w postaci za- 

oszczędzonego kapitału. 

  

  

Aby jednak oszczędność, ta ofiara, 
jaką ponosimy w chwili obecnej na 

rzecz przyszłej naszej konsumcji, da- 

ła nam istotnie w przyszłości pożąda- 

ne owoce, musi być ona racjonalna. 

Oszczędność, jak każdą zresztą rozum 

ną czynność ludzką musi cechować 

celowość. Celowość ta w stosunku do 

oszczędzania znajduje wyraz swój w 
odpowiedniem ograniczeniu i uszere- 
gowaniu potrzeb, a przedewszystkiem 

w stosownym wyborze sposobów О$7- 

czędzania i lokaty. Wysiłki nasze nad 

zabezpieczeniem sobie przyszłości bę- 
dą wtedy tylko celowe, gdy będziemy 
mieli pewność, że oszczędności nasze 
możemy w każdej chwili zużytkować 
i że nie są one narażone na stratę. Po- 
stęp czasu stworzył organizacje i in- 
stytucje, które czynią wpełni zadość 
warunkom pewności i celowości lo- 
kat oszczędnościowych. /Prymitywny 
sposób oszczędzania w postaci skrzyni 

i glinianego garnka wieśniaka, skar- 

KOMUNALNA KASA OSZCZĘDNOŚCI 
MIASTA WILNA 

UL. ADAMA MICKIEWICZA 11 
TELEFONY: 17-13, 15-70 i 15-71 

PRZYJMUJE WKŁADY W ZŁOTYCH, DOLARACH 

I ZŁOTYCH W ZŁOCIE, ZAŁATWIA WSZELKIE OPE- 

RĄCJE W ZAKRES BANKOWOŚCI WCHODZĄCE. 

miasto Wiino całym swoim majątkiem. 

natychmiastowego wycofania bez ograniczenia sumy, solidne 
oprocentowanie. 

Suma wkładów w dn. 31 Grudnia 1929 r. wynosiła Zł. 1584436,87 
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UGZUZESZAKUBZNAZZZEUZUGJNEWE!: 

bonki robotnika i rzemieślnika winny 

już dawno, zdawałoby się, przejść do 

historji wobec istnienia potężnych in 

stytucyj finansowych — banków i 

kas oszczędności, a jednak mimo to, 

mimo częstych i dotkliwych strat po 

niesionych naskutek kradzieży, poża- 

ru it. p. spotykamy się jeszcze 

szczególnie u nas w Polsce, z objawa- 

mi tezauryzacji —oszczędnošci nie 

celowej, szkodliwej tak z punktu wi- 

dzenia interesu jednostki, jak i spo- 

łeczeństwa.  Rozpowszechnioną  bo- 

daj najbardziej jest u nas tezauryza- 

cja obcych walut. Wystarczy chwilo- 

wa zwyżka dolara, wystarczy bezpod- 

stawna plotka szerzona przez defe- 

tystów — wrogów państwowości, a 

zaraz znajdują się tacy, na szczęście 

nieliczni, którzy bez chwili zastano- 

wienia się, bez najmniejszej dozy kry- 

tycyzmu, zakupują nieraz za ostatnie 

swoje oszczędności — dolary, kiero- 

wani bądź chęcią doraźnego zysku na 

kursie, bądź nieuzasadnioną nieufno- 

ścią — do innego spesobu lokaty. Re- 

zultaty takiego sposobu postępowania 

nie dają na siebie długo czekać i są 

zawsze jednakowe: po chwilowej zwy- 

żce, spadek kursu walut, a co za tem 

idzie, strata na kursie. Zamiast spo- 

dziewanych zysków, strata na procen 

cie, często zaś całkowita utrata nieo- 

ględnie ulokowanych oszczędności. To 

też powinniśmy pamiętać, że tezaury- 

zacja, czyli przechowywanie gotówki 

w domu, całkowicie przeczy warun- 

kom pewności i celowości lokaty. 

Aby tym kardynalnym warunkom 

oszczędności zadośćuczynić, musimy 

powierzyć swe oszczędności  instytu- 

cjom, których przeznaczeniem jest 

zbieranie i zabezpieczenie kapitałów 

oszczędnościowych całego społeczeń- 

stwa, oraz zużytkowanie tych kapita- 

łów na cele gospodarstwa narodowe- 

go. 
Do instytucyj tego rzędu należy U 

nas przedewszystkiem Pocztowa Ka- 

sa Oszczędności (P. K. O.), najpotęż- 

niejsza i najbardziej popularna insty- 

tucja oszczędnościowa w Polsce. 

  

P. K. O. z jej odgałęzieniami w po- 

staci licznych oddziałów i kilku tysię- 

cy komórek zbiorczych, jakiemi są u- 

rzędy pocztowe — stanowi aparat do- 

statecznie rozbudowany dla umożli- 

wienia składania oszczędności wszyst 

kim mieszkańcom Polski. 

Że instytucja spełnia należycie swą 

rolę w dziedzinie opieki i propagandy 

oszczędności, świadczy o tem najwy- 

mowniej szybki jej rozwój, szczgólnie 

w kilku ostatnich latach działalności. 

Rozwój ten obrazują najlepiej cyfry 

wkładów i wkładowców oszczędnoś- 

ciowych, które w ostatnich kilku la- 

tach powiększyły się wielokrotnie. 

Tak. np. gdy w 1926 roku stan oszczęd 

ności polskich, zgromadzonych w E 

K. O. wynosi zaledwie 24.000.000 zł, 

liczba zaś oszczędzających 100.000 0- 

sób, to w chwili obecnej, a więc po 

upływie czterech i pół lat, kwota 0sz- 

czędności urasta do 300 miljonów zło- 

tych, zaś liczba oszczędzających się- 

ga 730.000 osób. ! 

Cyfry te świadczą o rozwoju insty- 

tucji, co więcej, dowodzą one o zrozu- 

mieniu przez polskie społeczeństwo 

konieczności oszczędzania. 

Dziś w dobie powszechnego kryzy- 

su gospodarczego, który nie ominął i 

Polski, winniśmy dokładać tem więcej 

starań i wysiłków, by na każdym kro 

ku, w każdej okoliczności życia sto- 

sować zasadę rozumnej oszczędności, 

oszczędności, która nietylko pozwoli 

nam przetrawać ciężkie czasy i zapew 

ni przyszłość, lecz jest bodaj najsku- 

teczniejszem lekarstwem na uzdro- 

wienie organizmów gospodarczych 

państw i społeczeństw. 
1. Da: 

ROBCIE w DOMU 
smaczne, zdrowe i łatwe do zrobienia 

WINA z jablek i żyta, oraz MIODY 
i PIWO. 

Broszury, przepisy szczegółowe, droż- 

dże, pożywki. oraz praski, gniotowniki 

i wszelkie inne przybory znajdziecie 

w składzie Zygmunta Nagrodzkiego, 
Wilno, Zawalna ||-a 

Żądajcie cenników. Przesyłka pocztą 

7035 za zaliczeniem.     
Spółdzielnie Kredytowe, to Banki 

lokalne, z zebranych oszczędności 

formują kapitały, obracając takowe 

na poparcie miejscowego  rolnika, 

kupca, rzemieślnika, właścicieła do- 

mu; Banki Spółdzicicze zwalczają 

kryzys gospodarczy i bezrobocie na 

terenie. swej działalności. 

WASZE AEKEACZESRY GOO DOOORTBADK ŻE 

Sposób wybierania 
prezydenta w Hiszpanii. 

MADRYT. 30.X. (Pat.) Kortezy u- 

chwaliły 150 głosami przeciwko 130 

poprawkę socjalistyczną, mocą której 

Kortezy łącznie z delegatami w liczbie 

równej liczbie deputowanych, doko- 

nywać będą wyboru prezydenta repu- 

bliki. Delegaci ci wybierani będą w 
ten sam sposób, co i posłowie i korzy- 

stać będą z tych samych. gwarancyj. 

J Už Ta O INS II 

Popierajcie przemysł krajowy 
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i Wileński Prywatny Bank Handlowy Sp. Akc. 

ODDZIAŁY: WARSZAWA, LIDA, SUWAŁKI 
Załatwia wszelkie operacje wchodzące w zakres bankowości 

Przyjmuje Jokaty w dolarach i w złotych na oprocentowanie do 8*/o 

Posiada kasetki w skarbcu (Safes) do wydzierżawienia Ч
 

7605 
ы 

Centrolew przed sądem. 

Wczorajszy piąty dzień procesu przeciw 

przywódcom  Centrolewu rozpoczął się od 

pejedynku prokuratora Grabowskiego z 0b- 

rońcą Berensonem. Ze słów prokuratora wy- 

nika, że żaden z os onych nie zgłosił 

skargi na postępowanie funkcjonarjuszy w 

Brześciu. 

    

  

Jako pierwszy świadek zeznawał wczo- 

raj wicemin. sp. wew.. p. Stamirowski. W 

mocnych słowach określił on postępowanie 

Centrolewu w okresie przed Kongresem Kra 

kowskim. Nie oszczędzono nikogo, nawet ran 

odniesionych na wojnie. Pułkownika Ja- 

grym iMaleszewskiego komendanta policji 

nazwano parszywym kuternogą. Na wstę- 

pie zeznań obrońca Nowodworski zwrócił 

się z zapytaniem czy karty, które ma świa- 

dek w ręku są notatkami czy też odpisem 

zeznań złożonych sędziemu šledczemu. Na 

uwagę przewodniczącego, że posługiwanie 

się notatkami ze śledztwa jest niedopusz- 

czalne wicem. Stamirowski składa kartki i 

więcej do nich nie zagląda. Próby końgresu 

zawiodły oczekiwania mówił dalej p. wice- 

min. Potem przystąpiono do energicznej ak- 

cji zorganizowania marszu na miasto. Mimo 

aresztowań przywódców, manifestacje takie 

odbyły się w różnych miastach Polski a 

szczególnie krwawe w Toruniu i Warsza- 

wie. Wówczas nastąpiła też ścisła współ- 

praca między PPS a Międzynarodówką oraz 

rozpoczęło się dyskredytowanie Polski na 

terenie międzynarodowym. Przywódcy socja 

lizmu jak p. Vanderwelde, Adler, Blum ata 

kowali rząd Polski i żądali rewizji granic, 

a oskarżony Ciołkosz na zebi 

linie kwestjonował suwerenno: Pomorza. 

Oskarżony Lieberman w Krakowie wystąpił 

w demagogicznem przemówieniu do przed- 

stawiciela górników angielskich p. Cooka 

przeciwko rządowi polskiemu, szkalując go 

i zohydzając. Potem była pierwsza broszu- 

ra Vanderwelde w Genewie, jego artykuły w 

prasie — wszystko to oparte na informa- 

cjach z PPS. Wicemin. Stamirowski nadmie- 

nił następnie o akcji terorystycznej bojó- 

wek ukraińskich, które korzystając z zamę- 

tu wprowadzonego przez Centrolew urządza- 

ły napady, paliły mienia i t. p. Władze ko- 

munistyczne nakazywały swoim członkom 

wyzyskiwač sytuację wytworzoną przez Cen- 

          

iu w Ber-. 

Piąty dzień rozpraw. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

trolew. korzystać z każdej jego demonstra 

cji. Podczas jednej takiej demonstracji zo- 

stał zabity komunista. Rząd potrafił dać so- 

bie radę z tem wystąpieniem. Polska nie 

mogła sobie pozwolić na tolerowanie wy- 

stąpień rewolue h. Mieliśmy już próby 

takich wichrzeń niej i gdyby wówczas 

niektóre głowy świągnięte zostały z balko- 

nów napewno nie doszłoby do tej ponurej 

rzeczywistości obecnej. 
Zkolei zadaje szereg pytań świadkowi pro- 

kurator: 
— Skąd pan czerpał wiadomości — pyła 

on — o Kongresie Krakowskim? Czy były 

wiadomości bezpośrednie, czy za pośrednict- 

wem informatorów? 

— Wicemin. Stamirowski — Informacje 

szły do Departamentu Politycznego i były 

prowadzone specjalne obserwacje. 

— Prokurator — Czy oprócz akcji obser- 

wacyjnej była prowadzona akcja wywiadow- 

cza? 
— Świadek — Niewątpliwie. 

— Prokurator — Nazwał pan Kongres 

Krakowski mobilizacją opozycyjnych sił do 

walki z rządem, czy tak go nazwał Centro- 

lew? 
— Świadek — To była nazwa nadana 

przez Centrolew. 
— Prokurator — Jak pan ocenił cały Kon- 

gres? Czy to była manifestacja — czy protest. 

— Świadek —- Opierając się na posiada- 

nym materjale, który dołączony jest do śle- 

dztwa, jasnem jest, że aby wytoczyć rządo- 

wi walkę trzeba zrewoltować kraj. Tego nie 

robi się przez instrukcje, to się robi drogą ze- 

brań i wieców. 
-- Adw. Nowodworski — Czy znana jest 

panu treść uchwały Kongresu Krakowskiego? 

— Świadek — Tak. 
— Adw. Nowodworski — Czy jeśli powie- 

dziane w niej jest, że wzywa się naród do 

obrony praworządności, to czy to jest zda- 

niem pańskiem nawoływanie do gwałtu? 
— Świadek — Nie. 
— Adw. Szurlej — Brał pan przedtem u- 

dział w życiu politycznem? 
— Świadek — Zanim wstąpiłem do wojska 

w czasie wojny, należałem do PPS. 

— Adw. Szurlej Skąd. czerpane były 

te informacje co się mówiło na zebraniach. 

    

    

      
   

   

  

   

  

   
  

  

    

wiec protestacyjny polonii amerykańskiej 

przeciwko wystąpieniu sen. Boraha. 

NOWY YORK. 30.X. (Pat.) Zwo- 

łany przez redakcję „Nowego Świata” 
wielki meeting protestacyjny przeciw - 

ko wystąpieniu sen. Boraha zgroma- 

dził olbrzymie tłumy. W doniostym 

i gorącym nastroju wysłuchano szere- 

gu przemówień i uchwalono wysłanie 

telegramu do prezydenta Hoovera Oraz 

protestu do sen. Boraha. 
Czechosłowackie dzienniki „Naro- 

dni Listy“ i „Narodni Dennik“ nade- 

słały telegramy solidaryzujące się ze 

stanowiskiem Polonji amerykańskiej. 

Do zebranych przemawiali redak- 

torzy Błażewicz, Yolles, Kazimierz 

Głuchowski oraz prezes Rusin. W imie- 

niu miljona członków Federacji Žy- 

dów Polskich w Ameryce przemawiał 

dr. Tennenbaum, zapewniając, iż Pol- 

ska może zawsze liczyć na swych ŻY- 

dów, których sama wychowała i któ- 

rzy w Polsce widzą symbol demokra- 

cji, sprawiedliwości i wolności ludów, 

zaś w Niemczech symbol ucisku i 

prześladowania. 

Na wezwanie red. Yolles do urzą- 

dzenia składki w celu uczczenia pa- 

mięci ś. p. Tadeusza Hołówki, który 

był szlachetnym bojownikiem ideału 

zbratania — zebrani _ odpowiedzieli 

złożeniem hojnych datków. 
W telegramie wysłanym do sen. 

Boraha, zebrani zwracają jego uwa- 

gę, iż oświadczenie o Śląsku i Pomo- 

rzu może pociągnąć fatalne skutki, bo- 

wiem ziemie te są odwiecznie polskie 

i nikt z Polaków nie zgodzi się na od- 

danie tych ziem w niewolę. 

W depeszy do prezydenta Hoovera 

zebrani wyrażają wdzięczność za jego 

stanowisko w sprawie Śląska i Pomo- 

rza i oświadczają, że wszelkie usiło- 

wania w kierunku uczynienia z t. zw. 

korytarza polskiego kozła ofiarnego 

międzynarodowych trudności w Euro- 

pie podejmowane są jedynie przez 

tych, którzy nie są szczerze zaintere- 

sowani przywróceniem stałego pokoju 

w Europie. 

  

Po wyborach w Anglii. 
Pierwsze kroki Mac Donalda. 

LONDYN. 30.X. (Pat.) Pierwszą 

czynnością Mac Donalda po odbyciu 

rozmów z Baldwinem i Samuelem bę- 

dzie utworzenie rozszerzonego gabi: 

netu. 
Ogólnie istnieje przekonanie, że 

wszyscy ministrowie rządu narodowe- 

go złożą swe portfele do dyspozycji 

premjera. 
Chociaż wynikiem wyborów było 

dla rządu narodowego votum zaufania 

i chociaż rząd dysponuje obecnie mia- 

żdżącą większością i jego najważniej- 

szym obowiązkiem jest natychmiasto- 

we zajęcie się obecną sytuacją finan- 

sową i gospodarczą, jednak istnieje na- 

ogół przekonanie, iż rząd nie rozpocz- 
nie żadnej akcji w kierunku jakich- 

kolwiek  restrykcyj eksportowych 
przed Bożem Narodzeniem. 

Przypuszczalny skład nowego rządu angielskiego. 

LONDYN, 30. 10. (Pat). Według 

wiadomości z kół liberalnych, Lloyd 

George ma w najbliższym czasie wy- 

jechać na południe na dłuższą rekon- 

walenscencję, składając _ oficjalnie 

funkcje przywódcy liberałów w ręce 

sir Herberta Samuela: Jest rzeczą 

możliwą, że będzie to rezygnacja de- 

finitywna, eo ułatwiłoby konsolida- 
cję elementów liberainych w jednolite 
stronnictwo, liczące 72 posłów, a prze 

to najsilniejsze po konserwatystach, 

bowiem grupa Simona poddałaby się 

kierownietwu Samuela i nie wystę- 
powałaby odrębnie. Spodziewane jest 

że sir John Simon zostanie mianowa- 

ny członkiem gabinetu. 
Spodziewane jest także, że Snow- 

den pozostanie nadal w gabinecie, 

aczkolwiek nie w charakterze kanele- 

rza skarbu. Zostanie on zapewne mia- 
nowany członkiem Izby Lordów i 0- 
bejmie tekę, nie wymagającą pracy 

resortowej, aby tylko służyć nadal 
rząćowi xadą. Kanclerzem skarbu 
ma zostać konserwatysta, przyczem 
partja wysuwa na to stanowisko Ne- 
ville Chamberlaina. Mae Donald 
pragnąłby, aby skarb objął Baldwin. 
Możliwe jest, że stanowisko to obej- 
mie jednak stojący na uboczu zwo- 
lennik konserwatystów, mający du- 
ży autorytet w City, jak np. sir Ro- 
bert Horne, który już był kanclerzem 
skarbu w rządzie koalicyjnym. 

Mae Donald zamierza podobno 

przywrócić dawną liczbę 21 członków 

gabinetu, w którym konserwatyści 

będą mieli zapewne 10 miejsc, libera- 

li 6, a grupa Mac Donalda 5, co nie 
daje absolutneį przewagi konserlva- 
tystów i zachowuje nominalnie for- 
mę rządu narodowego. Rekonstruk* 

cja ma być przeprowadzona w ciągu 
przyszłego tygodnia. 

Czy na wiece był delegowany urzędnik orjen- 
cy się w stosunkach czy tylko prosty po 

licjant? 
—. Świadek — Istnieje o tem specjalna in- 

strukcja. Na zebrania takie jest delegowany 
inteligentny urzędnik, orjętujący się w sytu 
ac 

   

  

   

  

    

ldw. Szurłej — A materjał wywiadow- 
órym pan dysponował czy to był ma- 

owy czy też płatny? 
iadek — Trudno oprzeć wszystko mit 

ch, trzeba również korzytać z ma- 
terjału wywiadowczego. Z początku do partyj 
legalnych nie stosowaliśmy tej metody, kiedy 
jednak działalność tych przybrała zastrasza- 
jące rozmiary, musieliśmy się uciec do korzy- 
stania z informacji osób postronnych. Infor- 
macyj tych nie szukaliśmy, korzystaliśmy 
tylko z tych, któremi dobrowolnie nam słu- 

żono. 
Obrona przez czas dłuższy prowadzi ba- 

dania p. wicemin. Stamirowskiego, przycze- 
piając się każdego zdania. 

— Adwokat Nagórski — Świadek oświad- 

czył, że należał do PPS swego czasu, czy zna- 
ne mu są metody konspiracji? 

— Świadek — Tak. 
— Adw. Nagórski — Czem p. min. był 

przed przewrotem majowym? 
— Świadek — Dowódcą 7 pułku ułanów. 

— Adw. Nagórski — Czy pan wiedział o 

szykującym się majowym przewrocie? 
— Świadek — Nie. 
— Adw. Nagórski — Czy aresztowania do- 

tyczyły wszystkich kierowników Centrolewu? 
wiadek — Nie. 

Adw. Nagórski — Czemu wybrano tych 
a nie innych? 

— Świadek — Decyzja co do aresztowań 
nie leżała w mojej kompetencji. Zależało ta 
od min. Składkowskiego. Lista była większa, 

a wybór z niej nie należał do mnie. 
Adw. Landau usiłuje zkolei zaskoczyć p. 

Stamirowskiego licznemi pytaniami 1 оза- 
czyć go w ten sposób by nie mógł dać kon- 

kretnych odpowiedzi. 
Adw. Berenson również zadaje szereg pytań, 

które zmierzają do tego by postawić świadka 

w sytuacji bez wyjścia. Przewodniczący czę- 

stokroć pytania musi uchylać. Padają pyta- 

nia o nakazie aresztowania, o funduszach 

Centrolewu i t. d. Również od czasu do czasu 

oskarżeni dorzucają swe pytania, jednak nie 

wnoszące nowych momentów do zeznań p. 

wicemin, Stamirowskiego. 

Drugi zkolei w dn. wczorajszym zeznawał 

dyr. Departamentu Politycznego Min. Spraw 

Wewnętrznych p. Hanke-Nowak. Zeznania 

jego są powtórzeniem zeznań złożonych w 

Śledztwie i objętych aktem oskarżenia. Jest 

w nich zatem mowa o rozwoju wypadków de 

Kongresu Krakowskiego i o działalności stron 

nictwa Centrolewu po Kongresie aż po dzień 

14 września 193 roku. Zeznania noszą cha- 

rakterf ogólny. p 

— Przewodniczący — Czy świadek może 

sprecyzować zarzuty co do poszczególnych 

oskarżonych? 
— Świadek — Trudno mi odpowiedzieć 

na to pytanie, wiem, że występowali agresy- 

wnie przeciwko rządowi. 
— Przewodniczący — Czy były wezwania 

do wystąpień z bronią w ręku? 
Świadek daje odpowiedź z której można 

sič, že były takie wystąpienia. 
— Adw. Berenson — Jeżeli osoby jadące 

na Kongres miały przy sobie broń — to pro- 
szę nam powiedzieć ile tej broni było? 

— Świadek — Nie jestem w stanie dać 
na to dokładnej odpowiedzi, 

— Adw. Berenson — Chodzi tu przecież 

o rzecz wielką, Czyć więc ta kwestja, która 

jest prze dniczą pan nie zauważył — 
czy była d czy mała ilość broni. 

— Świadek — Nie-pamiętam, może do kil- 

ku setek. 
— Adw. Honigvil — Proszę mi powiedzieć 

jaką rolę w spisku odegrał Lieberman. 
— Świadek — Poseł Lieberman wystąpił 

przeciwko rządowi w sposób agresywny. 
— Adw. Honigvil — Czy na wiec 14 w 

śnia władze administracyjne dały zezwolenie? 

— Świadek — Tak, zakazane były tylko 

pochody. 
Obrona i oskarżeni formalnie zarzucają 

gradem pytań świadka, chcąc go za wszelką 

cenę osaczyć i skonsternować. Nie udaje im 
się to jednak, gdyż dyr. Hauke-Nowak о$- 
wiadcza, że chcąc konkretnie na pewne py- 
tania odpowiedzieć musiałby mieć pod ręką 
materjał, który jeżeliby przywi do Sądu 
trzebaby użyć samochodu cieżarowego. 

— Prokurator — Czy przypomina p. treść 
uchwały Kongresu Krakowskiego? 

— Świadek — były tam żądania ustąpie- 
nia Prezydenta Rzplitej i mglista uchwała o 

  

      

  

  

    

        

    

            

niewykonywaniu zobowiązań wobec  zagra- 
nicy. 

— Prokurator — Czy istniał jakiś inny 

projekt uchwały? 
— Świadek — Miałem pewne dane, że 

pierwotny projekt uchwały zawierał ultima- 

tum pod adresem rządu, domagające się jego 

ustąpienia w ciągu dwóch do trzech dni. 

— Adw. Szurlej — Czy uważa pan ten 

projekt niedoszłej rezolucji za ostrzejszy od 

rezolucji uchwalonej. 
Świadek — Niewątpliwie za ostrzejszy 

Po kilku jeszcze mniej istotnych pytaniach 
przewodniczący zarządził przerwę. 

Dziś zeznaje zkolei dyr. Departamentu O0- 
gólnego Min. Spr. Wewnętrznych p. Kawecki, 
pełniący stanowisko naczelnika wydziału bez- 
pieczeństwa w Min. Spraw Wewnętrznych 

M SK wypadków objętych aktem oskarże- 

  

JAPOŃSKI 
PROSZEK K A T 0 L 
radykalnie tępi muchy, komary, 
pchły, pluskwy, prusaki, 
mszyce na kwiatach i wszelkie 

inne robactwo. 
KATOL sprzedaje się w Skła- 
dach Aptecznych i Aptekach. 
Przedstawiciel Katolu H. Wojt- 
kiewicz, Wilno, Kalwaryjska 21 
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w służbie oświaty rolniczej. 

Zakończenie kursu Państwowej Żeńskiej Szkoły Rolniczej w Antowilu 
| Wystawa przysposobienia rolniczego powiatu wileńsko-trockiego 

w Niemenczynie. 

  

z zaj in Wil. 
Rolniczych, 

Korzyst T-wa Orga- 

nizacyj i e, oraz 

       

    

    

  

mości starosty wileńsko-trockiego p. 
wańskiego skwapliwie tuję okazję 

kilkogcdzinnej samocho- 
celem zaznajc s z wynikami      

    

rolnej na terenie najbliższego Wilnu 

tu wileńsko-trockiego. 
W dniu 29 października r. b. na terenie 

i ż dwie uroczystości,     
   

  

   

tego po tu wypadły 
stresz w sobie wymownie wyniki 
wspomnianej pracy 

W odległym o 18 kim. od Wilna Anto- 
wilu odbyło się na skute adzenia Mi- 

nisters.wa Rolnictwa wcześniejsze o 6 tygod- 

  

mi niż w latach popr nich zamknięcie ro- 
ku szkolnego w Niższej Państwowej Żeńskiej 
Szkołe Rolniczej, która po raz szósty, w szó- 

stym roku swego istnienia wypuści 
komplet swyc »solwentek, przysposobio- 
nych do samodzielnej pracy w gospodarce 

   
      

   

  

    
sj. 

Szkoła ta znajdując się w ośrodku u- 
poństwowionego majątku, będącego ongiś w 
ręku Stołypina, jest jedną z najcenniejszych 
u nas placówek oświaty rolniczej, dysponu- 
jąc 28 miejscami dla dziewcząt i młodych 

gospodyń wiejskich, posiadających chęci i da 
me do zdobycia podstawowego wykształce- 
nia rolniczego. 

W tym roku. co tłumaczyć należy kryzy- 
sem gospodarczym, ukończyły szkołę 24 u- 
czenice, pochodzące głównie z terenu wo- 
jewództwa wileńskiego i w drobnym odset- 
ku z województw nowogródzkiego i białos- 

      

   

  

   

tockiego. 
Szkoła ma w swem posiadaniu 21 ha 

ziemi, w tem 12 uprawnej pod zboża i kar- 
łofle i 2 pod ogród warzj y. Żywy jej in- 

wentarz stanowi para roboc h koni, 4 kro- 

  

wy, kilka sztuk trzody chlewnej i kury. 
Program szkoły wykonywany j w za- 

kresie 5 działów. prowadzonych przez spec- 
jalistki. I tak kierownictwo ogólne i działu 
rolniczo-hodowłanego spoczywa od 3-ch lat 
w ręku p. Marji Lesieckiej, przedmioty ogól 

           
  

    
    

<łownictwo prowadzi p. 50- 
spodarstwo domowe p. J iewi- 

czówna. wreszcie dział i kroju p. 
Marja Mikułówna. 

  

Dodajmy do tego, iż wszystkie one biorą 
wydatny udział w oświatowej pracy rolni- 

    

  

  

<zej w tamtejszeym rejonie. 
Akt zamknięcia roku szkolnego i wyda- 

nia świadectw absołwenikom  poprzedziło 
nabożeństwo w odległej o pół klm. od szkoły 
kaplicy. 

    
    
    

Przed rozdaniem świadectw okolicznościo 
we przemówienia wygłosili _ kierowniczka 
szkoły. oraz przybyli na uroczyste przed- 

  

stawiciele szkół rolniczych z  Bukiszek i 
Święcian. 

W przemówieniach tych, wysłuchanych z 
powagą przez absolwentki, ich rodziców i 
okoliczną łudność szeroko uwypuklone z0- 
słały cele szkoły i najbliższe zadania jej 
wychowanek. 

Podkreślić należy, iż poza podstawowym 
zakresem wiedzy ogólnej i rolniczej absol- 
'wentki szkoły w Antowilu wychodzą  przy- 
sposobione do prowadzenia pracy społecz- 
mej i oświatowej w terenie. 

Ten kierunek nadawany im jest i wdra- 
żany, powiedzmy z pietyzmem przez ich 
pełne poś enia i oddania się pracy spo- 
słecznej wychowawczynie. 

Uczestnicy aktu zakończenia roku szkoł- 
mego mieli sposobn zapoznać się z wyni- 
kami pracy kursu, skrzętnie zgromadzonemi 
na wystawie szkolnej. 

Atrakcją tej wystwy były obok wyrobów 
z zakresu robót ręcznych białych i samo- 

  

  

    

  

   

  

działowych, wyroby z zakresu sztuki ku- 
linarnej. 

A owoż opuszczamy Antowil, udając 
na wystawę przysposobienia  rolni- 

o do położeengo dalej o 10 klm. Niemen 
, gdzie naszym śladem przybywa rów- 
niebawem zespół absolwentek z kierow- 

ą i nauczycielkami szkoły na czele. 
Niemenczyn. jak się okazuje ma za sobą 

już tradycję dorocznych wysaw przysposo- 
bienia rolniczego powiatu wileńsko trockie 
go, gdzie obok wysiłków agronomów rejo- 
nowych uwypuklają się bodaj najwymow- 
niej wyniki pracy nauczycielek i nauczycie- 
li szkół rolniczych w powiecie t. j. z Anto- 
wila i z Bukiszek. 

Jest to bezwątpienia najważniejszy oś- 
rodek oświatowej pracy rolniczej na tere- 
nie powiatu, gdzie mieliśmy sposobność za- 

poznać się z owocami skonsolidowanej pra- 
cy rożnych elementów społecznych, pod- 
porządkowanych w danym wypadku facho- 
wemu kierownikowi Wił. T-wa Organizacyj 
i Kółek Rolniczych oraz samorządu powiato- 
wego. 

Przysposobienie rolnicze owoce swej pra 
cy w o6statnich latach na terenie powiatu 
w dużej mierze zawdzięczać musi niezwykle 
pieczołowitej opiece p. starosty Radwańskie- 
go, co zresztą podkreślił w oficjalnem prze- 
mówieniu na wystawie, od imienia uczęst- 
niczących w niej zespołów rolnych młodzie- 
ży p. Dejpnowicz z Wilna. Na wystawie 
zgromadzone zostały plony zespołów mło- 
dzieży i kilkunastu samodzielnych drobnych 

ów w zakresie produkcji buraków pa- 
h, kapusty, marchwi i kartofli. 

ystawa odbyła się w obszernej świetli- 
cy K. O. P. im. gen. Henryka Minkiewicza. 

Na oczach sz lnie i salę 

publiczności wystawcy t. j ze 
społów przysposobienia rolnic ży 
i wspomniani gospodarze zdawali treściwy 
egzamin wobec Komisji w składzie prezesa 
powiatowego przysposobienia rolniczego b 
posła na sejm wileński p. inż Falewicza, 
agronoma powiatowego p. Wasilewskiego i 
agronoma r onowego. 

Egzaminowi temu skwapliwie przysłuchi- 
wał się p. starosta Radwański, inspektor z 
wojewódzkiego wydziału rolnego p. inż. Ga- 
wecki, kierownik i główny inspektor przy 
sposobienia rolniczego W, T. O. i K. R. 
inż. Jan erniewski, poseł Bronisław Wę- 
dziagolski i kilku jeszcze innych znanych 
osobistości, zwiedzających podówczas wy- 
stawę. 

Po egzaminie i podsumowaniu przez Ko- 
misję jego wyników szereg przemówień do 
uczestników wystawy zainaugurował p. sta- 
rosta Radwański, występując jako przedsta- 
wiciel p. Wojewody Wileńskiego, który nie 
mógł przybyć na tę uroczystość. 

Zarówno p. starosta Radwański, jak i 
prezes inż. Falewicz i przemawiający od 
imienia wydziału powiatowego poseł Wędzia- 
golski podkreślali znaczenie akcji przyspo- 
sobienia rolniczego i jej owoce, uwidocz- 
nione na tej ciekawej wystawie, Odkładając 
ściślejszą relację z wyników tej wystawy, 
podkreślić się godzi, iż szczególnie wyróż- 
niony został zespół młodzieży wiejskiej w 
Waskańcach. Wkońcu rozdano dyplomy 
honorowe dla kierowników akcji w terenie 
i nagrody trzech stopni pod postacią kwia- 
tów 15, 10, i 5-ciozłotowych, "upoważniają- 
cych do zakupu za uwidocznioną na nich, 
mającą być pokrytą przez Sejmik kwotę 
podręcznych narzędzi rolniczych. 

W czasie wystawy przygrywała orkiestra 
slacjonującego w Niemenczynie bataljonu 
KO_B 

  

   
    

  

  

    

  

     

   

  

    

  

        

    

  

  

    

      

B. W. Ś. 

Tragedja romantyczna wpobliżu 
Jaszun. 

Mieszkańcy wsi Błatnica i okolicznych 
wiosek znajdują się pod wrażeniem ciężkiej 
tragedji na tle romantycznem, którą rozegra- 
Aa się w dniu wczorajszym na drodze wio- 
«łącej z papierni do majątku Jaszuny. 

Szezegóły tej Sprawy przedstawiaj: 
następująco: 

Mieszkaniec wsi Blatwica Antoni 
"wiez. byt zarzęezony Z mlodą 4 przystojnų 
mieszkanką majątku Jaszuny Jadwigą Nak- 
rewiezówną.. W najbliższym czasie miało о4- 
byś się wesełe. Tymezasem młoda narzeczona 
poznała innego chłopca, w którym zakocha- 
ła się, jak to się mówi od pierwszego spoj- 
rzenia i bez wahania oświadczyła Rustowi- 
«źowi, że narzeczeństwo ich uważa za zerwa- 
«ne. Nie pomogły prośby i błagania, Nakre- 

  

się 

  

     

wiczówna była stanowcza. Wówczas zazdro- 
sny Rustowicz pozstanowił się zemścić. W, 
tym celu wczoraj wieczorem zaczaił się w 
krzakach przy drodze prowadzącej z papier- 
ni do majątku Jaszuny, którą wracała wła- 
śnie Nakrewiczówna wraz ze swoją koleżan- 
ką Darowieczówną. W chwili gdy cała gro- 
madka zbliżyła się do zasadzki Rustowiez 
wydobył rewolwer i oddał kilka strzałów w 
kierunku narzeczonej. Na szczęście strza- 
ły chybiły i tylko jedną kulą został trafio- 
ny w rękę brat Nakrewiezówny. Ostatnim 

strzałem Rustowiecz odebrał sobie życie strze 
lające w skrań. Zwłoki samobójcy zabezpie- 
cżeno na miejscu do decyzji władz sądowo- 
Słedczych. (e). 

Akcia sabotażowa K. P. Z. B. 
Wobee ostatnich zamachów sabotażowych 

ma linje telefeniczne K. O. P. na pograni- 
“zu polske-sowieckiem i litewskiem władze 
bezpieczeństwa publicznego zdwoiły czujność 
przy ochronie linij. 

Wczoraj wpobliżu wsi Haryńce w rejonie 
"Tomaszewiez funkejonarjusze wywiadu K. 
©. P. ujęli podejrzanego osobnika, który 'za- 
mierzał przeciąć druty telefoniczne. Przy 
Zatrzymasym znalezieno nożyce do przeci- 

nania drutów i inne narzędzia do niszczenia 

przewodów telefonicznych. 
Zatrzymanym okazał się niejaki Piotr 

Zyrko, Członek K. P. Z. B. Sabotarzystę prze 
kazano do dyspozycji władz śledczych. Rów- 
nież ujęto w rejonie Dokszyc dwóch podej- 
rzanych osobników, eo do których są silne 

poszłaki, iż dokonali oni ostatnio zniszcze- 
nia przewodów telefonicznych w rejonie Po- 
rzecza. 

Kurjer komunistyczny w roli kupca 
niemieckiego. 

Ze Stołpeów doneszą, że onegdaj władze 
bezpieczeństwa publicznego wpobliżu gra- 
micy aresztowały podejrzanego osobnika, któ- 
ry podał się za kupea niemieckiego Alfreda 
"Terenmana z Berlina. Terenman oświadczył, 
iż powraca z Moskwy, gdzie hawił w inte- 

Ponieważ Terenman 
zdradzał silne zdenerwowanie i począł plą- 
łać się w swych zeznaniach, przeprowadzo- 
no rewizję osobistą. Wynik rewizji dał nie- 

spodziewany rezultat, gdyż w walizkach rze- 
komego kupca znaleziono kilka tysięcy dru- 
ków C. K. W.P. K. oraz różne instrukcje do 
partji K. P. i jaczejek wywrotowych. Nieza- 
leżnie od tego w marynarce Terenmana zna- 
Jeziono zaszyte dolary i funty oraz w wa- 
lizce podręcznej dwa fałszywe pasztporty na 
inne nazwiska. 

Kupca-komunistę przekazano do dyspo- 
zycji władz śledczych. 

Napad rabunkowy, 
którego nie było. 

Mieszkaniec Głębokiego Mowsza Cypkin 
"zameldował policji o rzekonym napadzie do- 
Жопапут na niego przez 3 uzbrojonych w 
rewołwery bandytów. Według zeznań Cyp- 
kina wpobliżu Wilna furmankę jego zatrzy- 
mało trzech mężezyzn którzy pod groźbą 

=śmierci zabrali mu część towarów wiezionych 

z Wilna do Głębokiego. Przeprowadzone 
dochodzenie policyjne wykazało, że Cypkin 
symuluje napad. W: rzeczywistości Cypkin 
w drodze zasnął. Okazję tę wykorzystali zło- 

dzieje którzy go okradli. Złodziei narazie nie 
zatrzymano. (e). 

  

Leonpol. 
Niezasłużona krzywda. 

Wieś Borsuki Uźmiańskie, gm. Leonpol, 
pow. Brasław w r. 1929 została skomasowa- 
ną i otrzymała na upełnorolnienie grunt 
państwowy (pobankowy), porośnięty krza- 
kami młodych drzew. Działki zatwier- 
dzone do użytku przez p. Komisarza Ziem- 
skiego, przekazano w pierwszych dniach ma 
ja 1930 roku. Ponieważ ozimina na r, 1930 
była zasiana w sznurach więc i jare zboże 
też zasiana w sznurach z tem, że po zbiorze 

płonów każdy będzie uprawiał swoją działkę 
-Przydzielone na upełnorolnienie grunta pań- 

stwowe oddane do użytku bez prawa rąba- 
nia lasu, gdy do jesieni, względnie końca 
1930 roku Nadleśnictwo miało prawo zdję- 
cia tego drzewostanu. Pasanie bydła jak 
twierdzą wieśniacy było dozwolone. Akurat 
dodatek ten był tuż przy polu ugornem słu- 
żącym u wieśniaków jako pastwisko, więc 
bydło zachodziło i do tej części dodatku. 

Gajowy: nadleśnictwa, widocznie wiedząc 
o tem, spisał na każdego z wieśniaków 'po 
kilka protokółów za rzekome samowolne 
korzystanie z pastwiska i na każdego zapad- 
ły już po dwa wyroki zasądzające opłatę od 

szkodowania na rzecz skarbu państwa plus 
koszta. 

Jak widać wskutek nieporozumienia Urz. 

Ziemskiego z Nadleśnictwem spisano tyle 
protokółów, zużyto ogromną ilość papieru 
tak w Nadleśnictwie jak i w Sądzie, nastę- 
pnie spowoduje się wyjazd p. Komisarza do 
wykonania wyroków i napewno kwota od- 
szkodowania, koszta sodowe i wyjazd p. ko- 
misarza znacznie przewyższą wartość kro- 
winy, która nie wiedząc o tem zachodziła 

do krzaków poskubać trawkę czem przyczy- 
niła tyle biedy swemu właścicielowi. 

Posyłana delegacja do powiatu, spełzła 

na niczem, jakoby nie było w domu p. ko- 
misarza i podkomisarza, wogóle nasz wieś- 
niak w urzędach, przy takiej ogromnej iloś- 
ci pp. urzędników, czuje się gorzej niż w 
lesie i pozostaje bezradnym. 

Wartoby wtrącić się komu należy 
tych spraw i położyć kres krzywdzącym 
rokom bo wykonanie takowych doszczę 
tnie zrujnuje mieszkańców wsi — a czy oni 
w tem winni? , Obey. 

Postawy. 
Komitet „Święta Oszezędności* 

w Postawach. 

do 

  

  

W dniu 24 października b. r. odbyło się 
w Postawach pod przewodnictwem Zastępcy 
Starosty p. K. Protasewicza zebranie orga- 
nizacyjne Komitetu obchodu międzynaro- 
dowego „Święta Oszczędności* mająecego się 
odbyć w dniu 31 października b. r. Zebrani 
przedstawiciele organizacyj spółdzielczych, 
rolniczych i szkolnictwa ustalili progarm ob- 
chodu, według którego w dniu Święta 
Oszczędności w Postawach mają być deko- 

rowane lokale wszystkich instytucyj spół- 
dzielczych, oraz ma się odbyć akademja w 
domu Ludowyin. Na terenie powiatu mają 
się odbyć zebrania we wszystkich Kasach 
Stefczyka, Kółkach Rolniczych i Kołach 
Gospodyń Wiejskich, na których zostaną wy- 
głoszone pogadanki na temat oszczędności. 

W. H. 

Mielegiany. 
Błażek opętany. 

W dniu 25 października b. r. odbyło się 
przedstawienie p. t. „Błażek opętany", u- 
rządzone przez miejscowe Koło Młodzieży 
Wiejskiej we własnej świetlicy. Aktorzy gra- 
li znakomicie, widać było wyrobienie i dob- 
re opracowanie pod kierunkiem p. Micha— 
prezesa Koła, który dużo starań i pracy po- 

święca, przyczyniając się do rozwoju Koła. 

Po przedstawieniu odbyła się zabawa ta- 
neczna, która trwała do goz, 2-ej. Przy- 
jemnie było przyglądać się młodzieży, ba 
wiącej się przykładnie, która zrozumiała i 
przejęła się ideą swej organizacji i w mysl 
tej idei pracuje dla dobra swego. okolicy i 
państwa. 

Nadmienić przytem należy, że koło tamt. 
znajduje się w trudnych warunkach mater- 
jalnych, jednak pomimo to, pracuje wydaj- 
nie w dziale oświatowym urządzając zebra- 
nia, odczyty, pogadanki, przedstawienia i 
prowadząc z dobrym wynikiem przysposo- 
bienie rolnicze, czego dowodem jest wysu- 
nięcie do nagrody zespołu konkursowego, 
przez Powiatową Komisję Przysposobienia 
Rolniczego. P-k. 

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

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

Mino Miejskie 
w 

Nowogródku 

„Poskromienie ilirciarki* 
W rolach głównych: Clara Bow i Fridrich Morsch. 

Następny program: ,„Po zachodzie słońca". 
  

  

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku     Na Zachodzie bez zmian 

Według Remarque'a. 

NASTĘPNY PROGRAM: KRÓL JAZZU — film w naturaln. kolor.     

KALENDARZYK 
filmów, które ukażą się na ekranie kina „Pogoń” 

1. „Na Zachodzie bez zmian* — Lois Wol- 
heim, Raymond Griiftik“. 

2. „Król Jezzu* — wszystkie gwiazdy wytw. 
Universal*. : 

3. „Monte Carlo“ — Janet.e Mae Donald, 

6. „Kobiety z Przeszłością* 
Kent, Ben Lyon. 

7. „Znajoma z ułicy*  — Betty Compson. 
8. „Z Raju Bolszewiekiego* — Olga Cze- 

Barbara 

chowa. 
Jack Buchanan. 9. „Afryka mówi*. 

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

5. „Żona Faraona* — Emil Jannings. 11. „Pochodnia* — Laura la Plante. 
—— 

Nowogródek. 
Dzień Oszczędności w Nowogródku. 

W dniu dzisiejszym, przypada  ogólńo- 
połski i światowy dzień oszczędności. 

Obchód odbędzie się o godz. 15 w łokału 
Kina Miejskiego, gdzie wygłoszone zostaną 
odczyty przez p. posła Małynicza Juljana, 
p. Sianożęckiego Piotra i p. Salomona Sa- 
mueła. Wstęp bezpłatny. 

Uwadze Szanownych Czytelników 
„Kurjera Wileńskiego*. 

Dochodzą nas narzekania, że w miejsco- 
wych kioskach brak jest czasami „Kurjera 
Wileńskiego". 

Prosimy więc w tych wypadkach zwracać 
się do naszego Oddziału w Nowogródku przy 
ul. 3-g0 Maja Nr. 1, Tel, 94. Administracja. 

Lida. 
Z powiatowego Komitetu do walki 

z bezrobociem. 

Wedle otrzymanych informacyj z Powia- 
towego Komitetu do walki z bezrobociem 
powiat lidzki do dnia dzisiejszego wysłał 
już do województwa kieleckiego (do Olku- 
sza) 4 wagony ziemniaków. Jest to poważ- 
ny wyczyn tutejszego ziemiaństwa, które w 
wyśl wytycznych władz Centralnych, oraz 
poczucia obywatelskiego śpieszy z pomocą 
głodującym bezrobotnym. 

Zjazd wójtów i pisarzy gminnych. 
W dniu 7 listopada odbędzie się w Li- 

dzie źjazd wójtów i pisarzy gminnych po- 
wiatu lidzkiego. Na porządku dziennym znaj 
duje się wiele ważnych spraw bieżących. 

Walne zebranie Stow. Urzędników 
Sądowych Oddziału Lidzkiego 

w Lidzie. 
Ruchliwy Oddział tutejszego  Stowarzy- 

szenia Urzędników Sądowych, który obej- 
muje swoją działalnością powiaty: lidzki, 
Szezuczyński i wołożyński postanowił zwo- 
łać na dzień 29 listopada na godzinę 14-tą 
do sali rozpraw Sądu Okręgowego — Wy- 
działu Cywilnego (Komercyjna 17) walny 
Zjazd urzędników sądowych. Na zjeździe 
będą dokonane wybory władz Oddziału, 0- 
mówione sprawy organizacyjne i t. p. 

Co grają w kińach lidzkich. 
Począwszy od środy aż do niedzieli ki- 

noteatr „„Nirwana* wyświetla ciekawy dramat 
z życia na zachodzie Stanów Zjednoczonych 
Ameryki północnej p. t. „Krwawy dramat'*. 

Wybory Magistratu w Lidzie. 
W. nadchodzącą sobotę o godzinie 20-ej 

odbędą się w Lidzie wybory burmistrza mia 
sta Lidy, jego zastępcy i ławnika. Oprócz 
tego znajduje się jeszcze bardzo ważny 
punkt a mianowicie przyjęcie preliminarza 
budżetowego administracyjnego, oraz przed- 
siębiorstw miejskich na rok 1931/32. 

W: związku z wyborami burmistrza wy- 
suwane są różne kandydatury na to stano- 
wisko. Kto ma największe szanse podamy 
w numerze jutrzejszym. 

Jak zatrudnić bezrobotnych. 
Urzędnicy jednej z instytucyj państwo- 

wych w Lidzie na zebraniu które miało na 
celu opodatkowanie się na rzecz zwalcza- 
nia bezrobocia wysunęli następujący pro- 
jekt: dobrze, opodatkujmy się, damy kwotę 
powyżej 200 złotych miesięcznie, jednakże 
na nawał pracy jaki posiadamy, prosimy o 
przydzielenie nam 2 bezrobotnych, którzy- 
by mogli nam pomagać w pracy biurowej. 
Powyższy pogląd uznajemy za najbardziej 
racjonalny, gdyż wypłacanie bezrobotnym 
określonych sum zapomogowych nie prowa- 
dzi do celu a przeciwnie demoralizuje spo- 
łeczeństwo, które biorąc drobne kwoty 
zaledwie obywa się niemi, jednak za więk- 
sze pieniądze nie chce przystąpić do pracy 

jak to miało miejsce w roku ubiegłym w 
Lidzie. 

Będziesz pracował — otrzymasz pienią- 
dze. W ten sposób dysponując groszem pu- 

blicznym na ten cel przeznaczonym dojdzie- 
my do lepszego jutra, 

Z Pow. Komitetu do wałki z bezrobo- 
3 ciem. 

Na posiedzeniu Powiatowego Komitetu 
do spraw bezrobocia uchwalono zwrócić się 
do wszystkich osób, które pobierają stałe 
uposażenie miesięczne, ażeby takowe  ze- 
chciały dobrowolnie się opodatkować na 
rzecz Powiatowego Komitetu do spraw bez- 
robocia począwszy od 1 listopada kwotą 
określoną według ich uznania. Wymienio- 
ne opodatkowanie ma trwać przez okres 
6 miesięcy. 

Na stałe opodatkowanie (6 miesięczne) 
zgłosiły swój akces następujące organizacje: 
Garnizon m. Lidy, Kolejarze, Związek Nau- 
czycielstwa Pólskiego, Pracownicy Spółdziel- 
ni Spożywców, Urzędnicy Starostwa, Wy- 
działu Powiatowego, Komunalnej Kasy 
Oszczędności, Zarządu Drogowego i inni. 
PREZ AKYER PODA RE TOORA 

W Bankach Spółdzielczych pie- 
niądz nietylko się przechowuje ale 
rośnie, ponieważ daje oszezędzającym 
nagrodę w postaci wysokiego procen- 
tu. Procenty te są tem większe im 
dłużej wkłady leżą w Banku. _ 
SBS RODOWY," ROB ZACESORATYPAASWEZE 

W Dzień Zaduszny. 
2 listopada b. r. o godz. 19.3 na 

cmentarzu Rossa chór pocztowy wraz 
z orkiestrą pocztową wykona przy gro- 
bach poległych Obrońców Wilna u. 
twory żałobne: 

1) „Ведшет“ — Szopena, 

  

2) „W mogile ciemnej“ — Orlow- 
skiego, ! 

3) „Libara“ — Juszkiewicza, 
4) „Marsz žalobny“ — Bethovena. 

Urzędnicy Województwa 
opodatkowują się na rzecz 

bezrobotnych. 
W dniu wczorajszym odbyło się zebranie 

pracowników Urzędu Wojewódzkiego, na 
którem powzięto jednomyślnie uchwałę do- 
browolnego opodatkowania się na rzecz Бет- 

robotnych. 

Z powiat. Komitetu Pomocy 
Bezrobotnym. 

Dnia 28 października r. b. odbyło się 
zebranie organizacyjne Powiat. Komitetu dla 
spraw bezrobocia w Wilnie. Przy licznie re- 
prezentowanych przedstawicielach organiza- 
cyj i instytucyj społecznych powiatu wil.- 
trockiego oraz zainteresowanych władz pań- 
stwowych, komunalnych i wojskowych do- 
konano wyboru władz: przewodniczący ko- 
mitetu p. starosta Radwański, pierwszy wi- 
ceprezes zast. starosty p. N. Trzaska- Po- 
krzewiński, drugi wiceprezes p Cz. Zambrzy- 
cki naczelnik Urzędu Skarbowego, eskretarz 
p Klukowski Stanisław, skarbnik p. mjr. 
Lankau, przedstawiciel komitetu nad wsią 
wileńską. Ukonstytuowany wydział wyko- 
nawczy przystąpił niezwłocznie do kierow- 

nictwa już odbywającej się na terenie po- 
wiatu zbiórki produktów żywnościowych i 
organizowania pracy innych dziedzin. 

Jednocześnie dokonano wyboru zastęp- 
ców do wydziału wykonawczego PP. — 
A. Sołtana, przedstawiciela Związku Ziemian 
oraz Afanasjewa, przedstawiciela Zakładów 
Przem. Mozera, 

Kierowników sekcyj: 
1) Zbiórkowo-żywnościowej — przed- 

stawieieł wydziału powiatowego p. Węcko- 
wicz. 

2) Transportowej — p. o. inżyniera po- 
wiatowego Polkowski. s 

3) Zatrudnienie pracy — przedstawiciel 
Zw Mł. Wiejskiej Kacieszczenko. 

Do komisji rewizyjnej: 1) p. płk. Wę- 
dziagolski, poseł na Sejm, 2) p. dyr. lzby 
Rzemieślniczej — Łazarewicz, 3) Pilczew- 
ski, przedstawiciel SMP.   
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Płaskorzeźba Stefana Batorego 
w darze U. S. B. 

Prof. Antoni Madeyski znany ar- 
tysta rzeźbiarz ofiarował U. S. B. pła- 
skorzeźbę króla stefana Batorego. 

Cenny dar nadejdzie do Wiłna 5 
listopada r. b. 

Asfaltów w tym roku nie będzie. 
0 typie jezdni wileńskich ma zadecydować publiczna dyskusja. 

Zgodnie z naszemi przewidywania- 
mi, wszystkie firmy, ubiegające się o 
koncesję na asfaltowanie w Wilnie ulic 
nadesłały do Magistratu oświadczenie, 
w którem powiadamiają, że nie mogą 
zgodzić się na propozycję Magistratu 
wykonania próbnych robót asfalto- 
„wych. Tego rodzaju roboty, związane 
ze sprowadzaniem maszyn, pociągną 
za sobą zbyt duże koszty, których po- 
krycie jest bardzo problematyczne, 
wobec niedającego się zgóry przewi- 
dzieć wyniku konkursu. 

W ten sposób zapowiedziane przez 
Magistrat na rok bieżący asfalty pozo- 
staną tylko pobożnem życzeniem wil- 
nian. W międzyczasie jednak powstał 
projekt ułożenia w Wilnie jezdni z 
kostki drzewnej. Projekt ten, jak wia- 
domo silnie jest lansowany przez sfery 
wileskich przemysłowców drzewnych. 
Magistrat jednak, jak się dowiaduje- 
my, skłonny jest potraktować to zaga- 
dnienie w szerszej skali, nie de. 
cydując się narazie konkretnie ani na 

kostkę, ani na asfalt. Obecnie prowa- 
dzone są skrupułatne badania wszei- 
kich możliwych typów nowoczesnych 
jeźdni, które idą po linji zbierania da- 
nych co do ich trwałości ij kosztów 
wykonania. W tym celu mają być za- 
proszeni do Wilna wybitni fachówcv, 
przy udziale których zorganizowana 
ma być publiczna dyskusja o typie 
nowoczesnych jeźdni. Dyskusja ta ma 
zaważyć na powzięciu ostatecznej de- 
cyzji. ! ' 4 

Niesposób jednak powstrzymać się 
tu od uwagi, że to stałe zwlekanie M 
gistratu z rozstrzygnięciem tak zdz 

wałoby się ważnej dla miasta sprawy, 
która w dobie bodajże największego 
nasielenia bezrobocia, zdecydowanie 
przyczynić się może do zatrudnienia 
pokaźnej liczby bezrobotnych, a jed- 
nocześnie do europeizacji Wilna. — 
obecnie jest kwestją dalekiej przyszło- 
ści, chociaż wszystkie dane były do jej 
szybkiego zrealizowania. 

  

  

Bank Angielski zażadał od Magistratu 
4000 funtów. 

Onegdaj nadeszła do Wilna wia- 
domość, że Bank Angielski, pośredni- 
czący w likwidacji pożyczki angiel- 
skiej, zażądał natychmiast przekazania 
do jego dyspozycji 4000 funtów szter- 
lingów, jako zaliczki na poczet należ- 
nej mu sumy. Wiadomość ta wywo- 
łała w łonie Magistratu ożywioną dy- 
skusję, a nawet niezwłocznie zwołane 

zostało nadzwyczajne posiedzenie Ko- 
misji do likwidacji pożyczki angiel- 
skiej. Tematem obrad była sprawa 
wynalezienia źródeł pokrycia i usto- 
sunkowania się do żądań Banku An- 
gielskiego. Prawdopodobnie Magistrat 
zwróci się o pomoc finansową do 
czynników rządowych. 

Sensacyjne szczegóły zlikwidowania 
groźnej bandy złodziejskiej w Wilnie. 

We wczorajszym numerze „Kurjera Wi- 

leńskiego* donosiliśmy o wykryciu przez wi- 
łeński wydział śłedezy groźnej szajki zło- 
dziejskiej, która grasowała w - mieście od 
dłuższego czasu. Obecnie uzupełniająco się 
dowiadujemy następujących sensacyjnych 
szczegółów: 

„ Nieuchwytni włamywacze. 
Policja śledcza od kilku już miesięcy za 

niepokojona była częstemi kradzieżami mie- 
szkaniowemi i włamaniami sklepowemi do- 
konywanemi w identyczny sposób przez nie- 

uchwytną szajkę złodziejską. Dążąc do ujaw 
nienia przes.ępców policja śledcza zatrzymała 
wszystkich znanych policji zawodowych zło- 
dziei i włamywaczy, lecz najskrupułatniejsze 
dochodzenie nie udowodniło ich winy i 
wspżudziału w tyeh kradzieżach i włama- 
niach. 
Wówczas policja śledcza zwróciła całą uwa- 
gę na t. zw. „młodzież* złodziejską doszu- 
kująe się wśród niej owych włamywaczy. 

Nieznana melina-—Ujęcie herszta. 
"Tym razem policja wpadła na prawdzi- 

wy trop. Po usilnych poszukiwaniach i wy- 
wiadach agenci wydziału śledczego w dniu 
28 b. m. po zuchwałem włamaniu do war- 
sztatów mechanicznych ,Bloc-Brun* wykryli 
nieznaną dotychczas melinę złodziejską mie- 
szezącą się przy uł. Bobrujskiej Nr. 18. Kie- 
dy policja wkroczyła do meliny zastała w 
niej leżącego w łóżku złodzieja Bolesława 
Wołejszę, przezwiskiem „Bolek* który na 
widok wkraczających agentów usiłował coś 
wydobyć z pod poduszki, lecz policjanci za- 
wezasu zauważyli podejrzany ruch i momen- 
talnie zakuli go w kajdanki. Okazało się, że 
pol poduszką leżały dwa nabite rewolwery. 
W trakcie dalszego dochodzenia, policja 
ustaliła, że Wołejszo stał na czele szajki zło- 
dziejskiej do której należeli poza nim A. 
Juszkiewicz, przezwiskiem „Olek“. St, Ła- 
buński, Wincenty Persztel, którzy ukryli 
się. " „Au Śledczego. 

Policja na weselu. 

'Tropiąe złodziei policja ustaliła, że Ju- 
Szkiewicz przebywa w Niemieżu, gdzie miał 
się właśnie odbyć ślub jego siostry. Nie. tra- 
еде czasu polieja samochodem natychmiast 
wyjechała do Niemieża i trafiła do mieszka-' 
nia Juszkiewiczów wówczas kiedy zabawa 
weselna odbywała się w najlepsze. Po wkro- 

czeniu do izby policja na pięrwszy rzut oka 
ustaliła, że panna młoda ubrana jest w 

skradzione szaty. Mimo oporu stawianego 
policji przez gości wesełnych, panna młoda 

została zatrzymana i przewieziona do wy- 
działu śledczego. Juszkiewicza nie zatrzyma- 
no, bowiem udało mu się narazie zbiee Zat- 
rzymano go dopiero w dniu następnym w 
mieszkaniu jego kochanki przy zaułku Wę- 
gierskim. W: międzyczasie aresztowano ró- 
wnież i innych uczęstników bandy. Całą 
paczkę złodziejską osadzono w więzieniu 
Łukiskiem. 

Ofiary owej bandy. 
Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, iż 

prócz dwukrotnej kradzieży w spółdzielni 
„Społem ciż sami złodzieje dokonali nastę- 
pujących kradzieży: W mieszkaniu Z, Waj- 
nik (ul. Wielka 39), na 2.000 zł., w miesz- 
kaniu Zofji Sztolper przy ul. Filipskiej na 
3.000 zł., w firmie „Wedel* (Miekiewicza 5), 
w firmie Bloc-Brun przy ul. Mickiewicza 3, 
w mieszkaniu Budkowskiego (ul. Wiłkomier- 
ska 3) na 2.5004 sł. i t. d. Oprócz tego eiż 
sami złodzieje wtargnęli do cukierni „Leo- 
nard* (ul. Miekiewieza róg Dąbrowskiego) i 
zrabowali kasę. 

Podczas licznych rewizyj ujawniono wię: 
kszą ilość rzeczy pochodzących z tych kra- 
dzieży. 

Przez zlikwidowanie tej groźnej i dobrze 
zakonspirowanej szajki złodziejskiej policja 
śledeza złożyła świetny egzamin Świadezący 
o sprawności i energji pracowników wydzia- 

. (e). 

  

KRONIKA 
Sobota 

Dalė Lol 
Jutro: Wszystkich Św. 

  

Wschód słońca —g. 6 m. 28 

sal Zachód  „, —g: lóm.I2 

Zakładu Meteerelogi! U. 8. B. 
w Wilnie z dnia 30 X — 1931 reku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 753 

    

Temperatura średnia + 1° С. 

5 - najwyższa: -|- 39 C. 

o „o najniższa: + 19 C 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: południowo-zachodni, 

Tendencja baromu lekki spadek. 

Uwagi: pochmurno. 

MIEJSKĄ. 

— Regulacja ruchu kołowego w dzielni- 
cy żydowskiej. Wydział komunikacyjny Ma- 
gistratu, przystąpił do uregulowania ruchu 

kołowego w obrębie gheta żydowskiego. W 

związku z tem na ulicach: Gaona, Klaczki, 

Jatkowej i Szklanej zaprowadzony zostaje 

ruch jednostronny. Od strony zabronionego 

wjazdu ustawione zostaną czerwone tarcze. 
— Magistrat kupuje nową karetkę pogo- 

towia ratunkowego. Magistrat m. Wilna po- 
stanowił nabyć nową karetkę samochodową 
marki „Chevrolet“. Dzieęki nadarzającej się 
okazji koszta nowej karetki wyniosą zaled- 
wie 9500 złotych. 

— Wzmożenie oświetlenia ulicznego. Wy- 
dział elektryczny Magistratu rozpoczął robo- 
ty nad wzmocnieniem oświetlenia ulicznego 
na Saskiej Kępie oraz na Antokolu na uli- 
each Wiosennej i Złoty Róg. Ulice te otrzy- 
mają podwójną ilość lamp elektrycznych. 

SPRAWY PRASOWE. 
— Konfiskata „Dziennika Wileńskiego*. 

Naskutek zarządzenia -władz - administracy j- 
nych skonfiskowany został wczorajszy na- 
zarządzono za umieszczenie no.atki w rubry- 
kład „Dziennika Wileńskiego".  Konfiskatę 
ce „Przegląd prasy“ p. t. „Sanacja i komu- 
nišci“, 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Akademickie Koło Inflantczyków. Za- 

rząd Akademickiego Koła Inflatczyków ni- 

niejszem podaje do wiadomości ogółu człon- 
ków, iż Zwyczajne Walne Zebranie Koła od 
będzie się dnia 1/go listopada r. b. o godz. 
10 w pierwszym terminie w lokalu Koła Me- * 
dyków (Wielka Nr. 24). 

W. razie braku quorum w pierwszym ter- 
minie zebranie olbędzie się tegoż dnia o go- 
dzinie 11-ej, bez względu na ilość obecnych. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Kursy Gimnazjalno-Maturalne legjoni- 

stów i b. wojskowych rozpoczynają lekcje 
dnia 3 listopada b. r. o godz. 17.30. 

Zapisani zechcą się zgromadzić na kwad- 
rans przed tą porą w lokalu szkoły ul. Ta- 
tarska 20 m. 16. 

GOSPODARCZA. 
— Giełda mięsna w Wilnie. Na onegdaj- 

szem posiedzeniu Izby Przemysłowo-Handlo- 
wej przedstawiciele cechu rzeźników i Izby 
Rzemieślniczej wypowiedzieli się przeciwko 
organizacji giełdy mięsnej w Wilnie. 

— Statut kupeów Iniarskich. Dnia 2 li- 
stopada w. lokalu Izby: Przemysłowo-Handlo- 
wej odbędzie się posiedzenie delegatów -prze- 
mysłu Iniarskiego z województw wschodnich. 
Na posiedzeniu będzie omówiona sprawa sta- 
tutu opracowanego przez Regjonalny Zwią- 
zek Kupców Lniarskich. 

Z. KOLEI. 
— „Wyrok króla Jana Kazimieza* w 

Ognisku. W*'dniu 1 listopada Sekcja dra- 
matyczna Ogniska Kolejowego wystawia po 
raz drugi sztukę historyczną Syrokomli „Wy, 
rok: króla Jana Kazimierza”, wyreżyserowa- 
ną przez artystę scen wileńskich p. Zbig- 
niewa Śmiałowskiego. Nowe dekoracje i 
stroje. 

Szutka grana jest bez suflera. Wstęp od 
50 gr. do 2-zł. 

Dla członków Ogniska Kolejowego i Ko- 
lejowego Przysposobienia Wojskowego 
'zniżki. 

— Odezyty w Ognisku Kolejowem. W-bie-
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żącym sezonie zimowym Ognisko Kolejowe 
w Wilnie organizuje eykl bezpłatnych odczy- 
tów poświęconych wiedzy lekarskiej, przy- 
rodnictwu, muzyce i inne. 

Qdczyty odbywać się będą systematycz- 
mie w każdą niedzielę o godzinie 6-ej po 
południu w lokalu Ogniska przy ul. Kole- 
jowej 19. 

Wstęp wolny dla wszystkich. 

Pierwszy odczyt odbędzie się w dniu 8 
łistopada na temat „Istota gruźlicy i walka 
z nią* przez prof. Stefana Bagińskiego do- 
centa U. S. B. 

Następne: 
22 listopada na temat „O Moniuszce“ 

przez prof. Gałkowskiego, ilustrowany mu- 
zyką i śpiewami utworów Moniuszki. 

29 listopada na temat „Higjena oka* i 
choroba oczu przez prof. Ignacego Abra- 
mowicza. 

6 grudnia na tehat „O Chopinie* z ilu- 
stracjami muzycznemi i śpiewami przez prof. 
Gałkewskiego. 

13 grudnia na temat „Mowa, jej rozwój i 
zaburzenia mowy* przez prof. Benedykta 
Dylewskiego, docenta U. S. B. 

O dalszych odczytach będzie podano w 
następnych komunikatach. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Akademja ku czci 400-lecia Ulrycha 

Zwinkli*ego reformatora szwajcarskiego od- 
będzie się w lokalu Towarzystwa przy ulicy 
Zawalnej I w dniu 1 listopada 1931 r. o go- 
dzinie 7.30 po południu. 

Wstęp wolny. 

— Zebranie Legji Inwalidów. Zarząd Od- 
działu Wileńskiego Legji Inwalidów W. P. 
zaprasza wszystkich członków Legji na ze- 
branie informacyjne, które odbędzie się w 
lokalu „Legji* przy plicy Żeligowskiego 1-17 
dnia 31 października b. r. o godz. 14 po poł. 

Cel zebrania: współdziałanie z Wojewódz- 
kim Komitetem pomocy dla bezrobotnych 

— Odczyty o oszczędności. 7 okazji 
„Dnia Oszczędności staraniem JM. rektora 

U. S. B. dr. Al. Januszkiewicza oraz władz 
uniwersyteckich odbędą się w dniu dzisiej- 
szym w sali Śniadeckich U. S. B. odczyty: 

  

1) Docenta dr. Świaniewicza p. L „Osz- 
czędneść w życiu gospodarczem*. 

2) doc, d-ra Michała Króla p. t. „Rozwój 
oszczędności w Polsce". 

Początek punktualnie o godz. 19. Wejście 
bezpłatne. 

Zarząd Oddziału Związku Legjo- 
stów Polskich w Wilnie zawiadamia, że dnia 
1 listopada r. b. w niedzielę o godz. 17-tej 
a w razie braku kompletu o godz. 17.30 bez 
względu na ilość obecnych, w lokalu przy ul. 
Tatarskiej Nr. 20 m. 16 odbędzie się Nad- 
zwyczajne Walne Zebranie oraz Informacyjne 
Oddziału z następującym porządkiem dziea- 
nym: 

Šš 1. Odezytanie protokėlu z poprzedniego 
Walnego Zebrania Inform. 

2. Wybory delegatów na Zjazd Okręgowy 
i Walny. 

3. Referat informacyjny 
4. Wolne wnioski. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— T-wo Filatelistów i Numizmatyków. 

Na zasadzie postanowienia p. Wojewody Wi- 
leńskiego z dnia 25. 2. 1931 r. Nr. V 1837/30 

wciągnięto do rejestru stow: szeń pod Nr. 
1368 Towarzystwo Fiłatelistów i Nuzmiz- 
matyków w Wiłnie. — Zebrania odbywają 
się we środy w godz. 18—21 w kancelarji 
Ośrodka W. F. i P. W. ul. Ludwisarska. 
Wszelkich informacyj udziela zarząd tamże, 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Sobótka Rzemieślnicza w Resursie od 

będzie się dnia 31 października. Początek 
o godz. 8 min. 30. Wstęp wyłącznie za oka- 
zaniem legitymacyj czonkowskich, zaprosze- 
nia, ewent. listu polecającego. 

"Tamże, ul. Niemiecka 25 codziennie czyn- 
na jest bibljoteka od godz. 7 do 9, jak rów- 
nież przyjmują się zapisy do Sekcji sceni- 
cznej. 

i dyskusja. 

        

RÓŻNE. 
— Zakończenie IV i otwarcie V kursu 

sióstr pogotowia sanitarnego. We wtorek 
dnia 3 listopada b. r. o godz. 18 ej (6 wiecz.), 
w szpitalu wojskowym na Antokolu, w Sali 

KU RJ E R W. 

Kliniki Ocznej, odbędzie się akt zakończe- 
nia IV i otwarcia V Kursu, dła sióstr pogo- 
towia sanitarnego P. C. K. 

— Choroby zakaźne. W ubiegłym tygod- 
niu Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego 
zanotował następujące choroby zakaźne: ty- 
fus grzuszny 10, płonica 22, błonica 11 (1 
zgon), gruźlica 15 (5 zgonów), jaglica 41, 
ospa wietrzna 37, grypa 5, świnka 2. 

Razem zanotowano na terenie wojewódz- 
twa wileńskiego 143 wypadki zasłabnięć na 
choroby ząkaźne w tem 7 zgonów. 

ZABAWY, 
— Dancing towarzyski. Staraniem Patro- 

natu Więziennego odbędzie się w sobotę dn. 
31 b. m. Dancing Towarzyski w cukierni 
Czerwonego  Sztralla. Całkowity dochód 
przeznacza się na zakup dożywiania i ciep- 
łej odzieży dla rodzin więźniów. 

Początek o godz. 11 wiecz. 
Wstęp 2 zł., dla młodzieży 1 zł. 

TEATR | MUZYRA 
— Teatr Miejski w Lutni. Dziś w sobotę 

dn. 31-go b. m. arcywesoła komedja w 3-ch 
aktach T. Łopalewskiego „Aurelciu nie rób 
tego", która bawi publiczność nie szczędzącą 
oklasków wszystkim wykonawcom za ich gre 
z pp. Dunin-Rychłowską, Zielińską, Stanisła- 
wską, Detkowską i E. Glińskim n czele. 

— Dziady-Widma w Lutni. W niedzielę 
dn. 1-go listopada b. r. o godz. 4-ej i 6-ej pp. 
(dwukrotnie) ukaże się w Teatrze Lutnia 
misterjum St. Moniuszki do słów Adama Mic- 
kiewicza (Dziadów cz. II), po cenach zni- 
żonych. W wspaniałem tem widowi mi- 
steryjnem biorą udział wybitni artyści z o- 
pery i dramatu pp. Hendrichówna, Kamiń- 
ska, Ludwig, Bielecki, Olszewski. Oszywa i 
in., oraz chór akademicki U. 5. В. i zespół 
orkiestry symfonicznej, Kierownictwo mu- 
zyczne spoczywa w doświadczonych rękach 
Kapel. Wład. Szczepańskiego. Reżyseruje 
prof. Adam Ludwig. 

Bilety wcześniej do nabycia w kasie Te- 
atru Lutnia. 

  

ТО ВВ Кв КТ 

— Kopeuiszek. Uwaga! Premjerę przecu- 
dnej bajki „Kopciuszka* ujrzy dziatwa wi- 
leńska już niebawem. Reżyserja H. Zelwero- 
wiczówny. Przepiękne dekoracje pomysłu W. 
Makojnika. Pomysłowe tańce układu Z. Kar- 
pińskiego. Udział w niej biorą pp.: M. Szpa- 

kiewiczowa, I. Jasińska-Detkowska, 1. Łado- 
siówna, A, Herbut-Pawłowska, B. Sławińska, 
H. Kamińska, S$. Zielińska, oraz pp. S. Sko- 
limowski, J. Łubiakowski, S. Kubiński. J. 

Ciecierski, J. Wasilewski, L. Detkowski, M. 
Milecki i in. 

— Teatr Miejski na Pohulance. W sobo- 
tę dn. 3i-go b, m. arcydzieło Żeromskiego 
„Róża* w reżyserji dyr. M. Szpakiewicza. 
W dekoracjach pomysłu W. Makojnika. 

W niedzielę dn. 1-go listopada „Róża”. 

— ANONS! Bierdiajew w Wilnie. 
— Tylko dwa występy opery warszaw- 

skiej na Pohulance, We wtorek dnia 3-go 
oraz w środę dn. 4-go listopada spragniem 
oddawna wido 7 wilnianie 
będą mieli moż: @ operami: 
„Tosca* Puccini'ego or „Borysa Goduno- 
wa* M. Musorskiego. Udział w operach bio- 
rą naj itniejsze siły opery warszawskiej, 
u pulpitu kapelmistrzowskiego stanie znako- 
mity Walery Bierdiajew. Reżyserja Franci- 
szka Freszla. 

RABJO 
a 244,1 mtr., stacja o mocy 0,5 Kw. 

ala 581 mtr., stacja o mocy 22 Kw. 

SOBOTA, dnia 31 października 

11.58: Sygnał czasu. 12.10. Kom. mete- 
orologiczny. 12. Poranek z okazji dnia 
oszczędności : Program dzienny 15.50: 

Koncert dla młodźieży (płytyt) 16.20:Radjo- 
kronika. 16.40: Muzyka z płyt. 17.05: Kom. 
17.10: „Entuzjaści i krytycy Ameryki współ- 
czesnej“ — odczyt. 17 Koncert. 18.05: 
Słuchowisko dla młodzieży. 18.30: Koncert 
dla młodzieży. 18.50: Komunikat Wileńskie- 
go Towarzystwa Organizacyj i Kółek Rol- 
niczych. 19.00: Tygodnik litewski. 19.20 
Kwadrans akademicki. 19.35: Program na 
niedzielę i rozmaitości. 19.45: Prasowy dzie 
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nnik radjowy. 20.00: „Na widnokręgu”. 
20.15: - Koncert. 21.55: „Zamek nieświeski* 
— felj. 22.10: Koncert chopinowski. 22.40 
Komunikaty i muzyka taneczna. 

W sobotę 31 b. m. o godz. 19.30 Dr. H. 
Gruber, Prezes PKO, wygłosi przez radjo 
przemówienie na temat „Dnia Oszezędności*. 

List do Redakcji. 

Redakcji „Kurjera Wileńskiego. 

W związku z notatką w rjerze Wi- 
leńskim z dnia 15 październik: b. N. 238 
pod tyt. „Aresztowanie urzędnika K ‹ 
munalnej Sejmiku Postawskiego“ pre 
umicszczenie  następującego  sprostow: 

    

       

   

        

       
Stanisław Rusakowicz urzędnikiem 

Komunalnej nigdy nie był. Natomiast 
stypendystą Sejmiku Posta     

nauki w średniej szkole spółdzielczej w Ko- 
zienicach. 

Po ukończeniu tej szkoły w roku 1931 
przez parę tygodni w miesiącu lipcu tegoz 
roku odbywał bezpłatnie praktykę w Powia- 
towej Kasie Komunalnej, lecz za nieudolność 
został pracy pozbawiony 

Przedtem Rusakowicz ukończył szkołę 
powszechną w  Wołkołacie i Państwową 
Szkołę Rolniczą w Łuczaju. Żadnych skurg 
na złe zachowanie się: Rusakowic 
Z poparcia korzystał ze względu na swe ka- 
lectwo (bez ręki). Otrzymywał również sty- 
pendjum : rządowe. 

Ostatni wypadek z Rusakowiczem był 
prawdziwą niespodzianką dla wszystkich. 

Z poważaniem i szacunkiem 
W. Niedźwiecki 

Przewodniczący Wydz. Powiatow. 
arostwa. 

1931 r. 

  

    

   

  

Postawy, 27. V. 

NA WILENSKIM BRUKU 
LEKARZ ODMAWIA UDZIELENIA POMO- 

CY W NAGŁYM WYPADKU. 

Wezoraj wieczorem pozostawiony bez 0- 
pieki 2-letni synek p. Rezenhaum wdrapał 
się na okno i oparł się o szybę. Nie wytrzy- 

  

Nr. 252 (2194) 

mując ciężaru dziecka szyba pękła i chlop- 
czyk wpadł z drugiego piętra na bruk, doz- 
nająe ciężkich obrażeń. Ranne dziecko na- 
tyehmiast przewieziono do pogotowia ratun- 
kowego. Lekarza jednak nie bylo, poniewaž 
przedtem zawezwany wyjechał na miasto 
do ehorego. Wówczas dyżurny sanitarjusz 
widzące, że stan dziecka jest bardzo powaž- 
ny nie cheąc podczas nieobecności lekarza 
brać odpowiedzialności za życie dziecka 
chciał skierować rodziców de pobliskiego 
szpitala żydowskiego. Dyżurny lekarz tege 
szupitala odmówił jednak udzielenia pomocy 

dziecku motywując to tem, że szpital przez- 
naczony jest jedynie dla dorosłych. 

Pomimo nalegań i wyjaśnień sanitarju- 
Sza, że dziecko uległo nieszezęśliwemu wy- 
padkowi i potrzebuje natychmiast pomocy, 
ktrej on udzielić nie meże, lakarz stanowi- 

ska swego nie zmienił, Na szczęście przybył 
lekarz pogotowia i dziecko opatrzył, poczent 
karetka pogotowia przewiozła je do szpi.ala 
dziecinnege na Antokolu. (el. 

NIEOSTROŻNA JAZDA. 

Wezeraj o godz. 5 : 5 min. 30 na uł. Kalwa- 
/jskiej szybko mknąca taksówka Nr. 5% 

  

    

        
   

     

     

wypadku wywiadowca tą samą taksówką 
dostarezył rannego do ambułatorjam pogo- 
towia, gdzie udzietono mu pierwszej pomo- 
cy. e). 

KRADZIE s. 

— Stolper Zofji (ul. 
dnie 

robę m 
że 

  

  

Filipa 1) w nocy z 
na 28 b. m. skradziono różną garde- 

3 ł. Ustalono, 
УЁ 

     

     

    

w 

Wincenty (Majowa 69; 
i Juszkiewicz Aleksander, zam. w okolicy 
Niemież, pow. wil.-irockiego. Złodziei zatrzy- 
maro. Podcz zji w mieszkaniu 
skiego Stanisława skradzioną garderobę od- 
naleziono i zwrócono właścicielce. 

Pepisrzjeie przemysi krajowy 
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KOMUNALNA KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA WILNA Wina kraj M I [al In | 
BILANS 3 J . 

= STARE — LEŻAŁE — MOCNE NA DZIEŃ 1-go PAŹDZIERNIKA 1931 ROKU. Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 
Poleca Wytwórnia 7234 | Okręgowego w Wiinie wciągnięto nastę- 

а: | | Žž. s pujące wpisy dodatkowe: 

Kasa i sumy do dyspozycji . « « « « « 1 + « * +. > | | Pp zaleci | 00 A Z Wł. Osmołowski W dniu 22.Vi. 1931 r. 
Papiery wartościowe własne ‚ . . . . « «1 * » 1 . , 216,184— undusz zasobowy . . . « « « « ; „083.60 10144. II. Firma: Dawidoff i Syn Zo ;dańsk 

84— 
: a 333 „8, Da Sy „oppot-Gdańsk 

> „ ° funduszu zasobowego . . . . . . 00 | Wkłady. oe 00 0 at we 20 mos no s. 2... 5.022,885 19 Wilno — Kazimierzowski 9. Oddział w Brasławiu*. Oddział w Brasławiu został zli 
Waluty obce własne , . « . . . . 21,458. Kredyt udzielony Kasie na remont domów —. . . .. , 140,000.— kwidowany i wykreśla się z rejestru. 1385/V—7562 
Weksle zdyskontowane . . . . . . . . . « i 1,257,257 32 | Zobowiązania inkasowe . . 1 « « 2 + + + +01. . 4,779.04 Żądać wszędzie. Żądać wszędzie. < 5 >| : S 

„” protestowane ||| | . « + 1 1 1 + + 1 1 10. 61,847.62 | | НВ лее ZE RI PAG ы 6,997.85 ka 10318. 1II, Firma Łam spółka”. Wła 
Pożyczki na remont domów . . . . . «1... « i « 4 176,470.— | Procenty i prowizje. ae (70 a K 410.4 0.69 ścicielka prz biorstwa Chaja Sora Łam zmarła. D= 

оч term. na zobow. dłużne i pod zast. papier. wart. 221,51868 | | Należności Skarbu . . 4,485.88 © czasu zatwie. spadkobierców = 2 aw ach E aan a zabezp. hipotekami, inaczej i udziel. Gmin. Miejsk. . 3,228,266.19 | | Ogioszenie zbiorstwo re ns 
REA UK imk R ZY "wik е * Ё-Ё;ЁЗЗ | | pełnomocnika Rachmiel Łam z Wilna, uł. Hetmańska 

KóGRY bandlowe R REF gr: opi WIECK 145,07094 | | я Towarzystwo Kursów Technicznych 7 z prawem dokonywania wszelkich czynności zwią- 

EPOKA NN O OCR, 13,800— „| | ь w Wilnie przyjmuje zapisy na pozostałe 20 ROCCA ED PE 
BIue "5. 000" „dlon k оа; 19,70649 | ; wolne miejsca na Kursach wieczorowych > ке 
Organizacja Zakładu Zastawniczego . 9,156 24 | Ž 2 Sia Mierniczych, Drogowych i Elektrotechnicz- W dniu 23.VI. 1931 r. 

75,120,632,25 720,632,25 | 5,720,632 25 a ля ю 11142. II. „Gitlic Boruch*. Przedsiębiorstwo zostało» 
wś p nych do dnia 10.XI b.r. Informacji udziela zlikwidowane i wykreśla się z rejestr! 1388/VI—7565- 

Dskimant do iakaać 2000 acszoię 63) 0; AOS 373,241.50 Rómi aa jakąso 0 0 o tO A AS kaacelarja Kożiżw w gódzinach 172192 # ykreśla się 2 rejestru —75 

a i YOGA a ae iai k UWE ue A R KSU RA AL Wilno, Holendernia 12. 7533 11200, II. Firma: „Hercog i S-ka Biuro Techniczne 4 
_8,362,361.23 | | _8,362,361.23 ы Spółka”, Siedziba została przeniesioną na ulicę Mickie 

7607 ! 2 wicza 23 w Wilnie. 1389./V—7566 

Dyrekcja: Šš inž i 2P.n? W dniu 25.VI. 1931 r. 
Prezes Zarządu: (—) Józef Koroiec (—) Antoni iilinicz, (—) Antoni Fried "Gł. Buchalier: (—) Michał Grużdź Czy jesteś już członkiem LO?PP-uf 9650. II. Firma: „Młyn Walcowy bracia Sz. i I Kin- 

kulkinowie i Brancowscy S-ka". Czas spółka 
nieograniczony.. 1384/VI.—7561   

        
   

   Chaim*.  Właściciek 
< im zmarł. Prowadzi 

iorstwo zmarłego w charakterze pełnomocnik:* 
z Sz. y, gm. tejże, pow 

eńskiego z prawem dokonywania wszelkich czyn 
anych z prowadzeniem tego przedsiębiorst- 

1387./V—7564 

     

  

SKLEP FUTER 
i PRACOWNIĄ KUŚNIERSKA 

zostały przeniesione 
do nowego iokału przy ui. 

bój sezonu radjowego! 
Aparat radjowy zasilany wprost z sieci (typ ES II) 

Nie potrzebuje akumulatora i baterji 
z trzema lampami i głośnikiem Philipsa tylko zł. 350. 

Odbiera zagraniczne stacje na głośnik. Wyłącza stację wileńską. 
Żądajcie demonstracji u siebie w domu. Dogodne warunki spłaty. 

orudomińskich 
Niemieckiej 28 reieron ten sam Nr 18-72 

  

  
wa. 

Telefon ten sam Do Rejestru Handiowego Sądu Okręgow.. 
w Wilnie wciągnięto następujące wpisy: 

W dniu 23.Vi. 1931 r. 

12661. II. Firma: „Zwieniacz Ester*, Przedmiot= 
Sklep manufaktury. Siedziba w Iwieńcu, pow. woł 
skiego. Właścicielka zamieszkała w Iwieńcu pow. 

    

  Telefon 10-38 

СЫа аСС 

  

T-wo ELEKTRIT ul. Wileńska 24 

  

    

   
szą Šiai Od piątku 27 b. m. cod. «« „Przygody w obłokach" 
5 Miejskie cosie „Sonia, Sonia, szczęście me” zy" 

  

  

    

w roli głównej. ° A а : 
* [BALA BIEISKA NAD PROGRAM: Małżeństwo za tysiąc lat. Koncertowa orkiestra pod batutą p. M. Salnickiego. Płótna i madapolamy NOWOOTWORZONA | |0ŽYūskicgo. 1390./V— 

Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. POLSKA W dniu 25.VI. 1931 r. 19ażrabrameka 5. Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. 

  

Kino „Helios“ 
    

Niezrównany 
król ekranu 
Reżyser Aleksander Wołkow. 

w monumentalnym 

dźwiękowcu 

IWAN MOZŻUCHIN, 

Hadzi Murat 

Wszechświatowy przebój dźwiękowy 

LIL DAGOWER 
Najpotężniejszy ze wszystkich dźwiękowych i niemych filmów ostatnich sezonów całego świata. 

(Biały szatan). Według słynnego arcy- 

dzieła lLWwa Hr. Tołstoja. 

czaru- 

jąca 

| Kino „Hollywood“ 
BETTY AMANN į prze- 

šliczna 

Film jednocześnie demonstruje się w dwóch kinac: Helios i Hollywood. 
Na 1-szy seans ceny zniżone. 

cajiNe 
ai. Wielka 47, tel. 15-41 

RANGO (Pieśń Dżungli 

Pocz. o g. 4, 6, 8 i 10.15, Wkrótce korona polskiej czołowej twórczości filmów dźwięk. „10 zPawiaka'. 

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 wzgl na wysoką wart. art. dla młodzieży dozwolone. 

Atrakcje dźwiękowe. Na |-szy seans ceny zniżone. Pocz o g. 4, 6. B i 10.30, w dnie św. o g. 2. 
NASTĘPNY PROGRAM: Nieśmiertelna miłość. 

  
i dni nas! ch wielk = = = = ® 

OGNISKO pramiemi oFguy mx WJ płomieniu życia (Orient expres) 
V oe główny: Lil Dagower i B. Georg. 

(sbak dworaa kolejow.) Początek seansów o godz. 5. W niedziele i święta o godz. 4 po poł. 

  

Błwiękowy Kino-Teatr | Dziś! 

STYLOWY 
«Ига Wielka 36. 

  

Dziśł 
Zachwycająca 

ulubienica Wilna 

KINO-TEATR 

Światowid 
Miskiewicza 9. 

       

  

RESTAURACJA 
ulica Niemiecka 20, tel. 69 55 

CODZIENNIE 

PRZYGRYWAĆBĘDZIE    
— duża sala orz 

CENY DOSTĘPNE 
    

Najnowsze dwa 100% 
dźwiękowe przeboje świata p. t. 

NAD PROGRAM: Po raz pierwszy w Wilnie 
———————- | 

Film który oczaruje wszystkich. 
cudne sny o miłości. 

SAVOJ 
ma zaszczyt zawiadomić Sz. Klijentelę, iż od soboty 3! października r. b. 

od godz, 9-ej wiecz. do godz 2-ej w nocy 

Przędna ORKIESTRA 
Restauracja Została powiększona o jedno piętro, gdzie mieści się 

Przyjmowane są zamówienia na wesela, bankiety i t. p. 
Pierwszorzędna kuchnia. Gorące zakąski przy bufecie. Fachowa obsługa 

źwiękowa sensacja p. t. 

Prze- 
W pozost. rolach 

KAPITAN MARYNARKI 
W rolach głównych: Harry Liedtke, Marja Paudler i Hans Junkerman. 

Królewski jeździec 
Elissa Landi i Ken Maynard, którego miłość i wojenka sa terenem awanturniczym działań. 

Janet Gaynor 
w porywającem 

arcydziele 
erotycznem p.t 

Charles Mornon, Lucy Dorainė i Rudolf Schildkraut. 

10 akt. przepięknych powikłanych 
miłostek „Marynarzy i blondynek". 

Sensacyjny romans w 10 
aktach. W roli głównej 

„KRYSTYNA” 
NAD PROGRAM: PRZEZABAWNĄ KOMEDJA. 
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4 Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka a ogr. odp. 

ania —_( un 

EFEFEFFEFEFFEFEFF 

na bieliznę męską i damską. Ceny niebywale 
niskie, oraz towary wełniane, kołdry watowe 

  

i pokrowce w wielkim wyborze poleca 

A. GŁOWIŃSKI—Wileńska 27 7611   
  

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i moczopłciowe 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 i 4—8. 

tel. 567. 6677 
  

LEKARZ-DENTYSTA 

L. FRYDMAN 
Wilno, Zawalna 24. 

Laboratorjum techniczno- 
dentystyczne. 

Koronki porcelanowe. 
7595 

  

DOKTÓR MED. 
Hauryłkiewiczowa 
przyjmuje od godz. 11—12 
i 5—6 po poł. Choroby 
skórne, leczenie włosów, 
kosmetyka lekarska i ope- 

racje kosmetyczne. 
ul. Wileńska 33, m. 1. 

7551 

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 

Marja Area 
przyjmuje od 9 r. do 7 w 

przeprowadziła się 
ul. Mickiewicza 46, m. 1. 

W. Zdr. Nr 3093. 
  

Akuszerka 

Marja Latava 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5.   W. Z.P. Nr. 69. 7120 

  Drakaraia „Zaiex“, Wilno, ml. Š-to Jafska 1, telefon 3-40. 

  

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. S. B. 
specjalną met. koncentrac. 
Zgłoszenia de Redakcji 
„Kuzjera Wil.* pod W. K. 
  

Przyjmuje się 
NCŁONICE $ooja 2a do. kroju na do- 

stępnych warunkach 
ul. Królewska 7 m. 13 
Helena Szostakówna 

7599 

Sprzedaje się skórę 
BIAŁEGO 

NIEDŹWIEDZIA 
NIEDROGO 

ul. Jagiellońska 9 — 1-a. 

7610 

7 powodu likwidacji 
działu sportowego 

Ceny obniżone do 750, 
Składnica Sportowa 
7598 Wileńska 10. 

Polecam "zz saė 
obiady domowe 

Zawalna 27—3 7600 

  

  

  

  

Wytwórnia aparatów radjow. 

KULT-RADJO 
Wilno, ul. Wileńska Nr. 26 
tel. 15-35, poleca: gwa- 
rantowanej jakości odbior- 

niki, aparaty anodowe. 
7594   

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

obiady domowe 
smaczne i zdrowe 

od 70 gr. 

FIEIFIFIFIFIFIFJ 

EGZEMĘ šiu: 
maść Egzemol laborator- 
jum A.Klippla, Warszawa, 
Grochowska 87c. Żądać 
wata kach 7212 
  

Papier, szpagat 
i materjaly pisarsko-kreš- 

larskie poleca 

M. Rodziewicz 
Wilno, ul. Wielka 9, 

Dla urzędów i sklepów 
rabat. 7597 
  

Wytwornetowarzystwopo- 
znaje automobilizm tylko 
na kursach 
Too eLa Froma, 

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

warsztaty, 
  

Pracownia tapicerska 
E. Czyż, Bosaczkowa 4 

Przyjmuje obstalunki 
w zakresie tapicerskim 

po cenach konkurencyjn. 
7596 

Do wynajęcia 

SKLEP 
przy ul. Wileńskiej Nr. 20 

7481 

Instalarje Eleklitine 
dzwonki sygnalizacyj- 

ne, ustawienie aparatów 

radjowych i telefonów 
wykonywa koncesjonowa- 

ny elektromonter 

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

  

  

12888. I. Firma: „Szapse i Jochel Jochelmanowie., 
spółka firmowa“. Handel naftą, smarami i artykułam 
spożywczemi. Siedziba w Hoduciszkaach, pow. ję 
ciańskiego. Przedsiębiorstwo istnieje od 1 stycznia 
1931 r. Wspólnicy zam. w Hoduciszkach, pow. świę- 
ciańskiego: Szapsę i Jochel Jochelmanowie. Spółka 
firmowa zawarta na mocy aktu, zeznanego przed Józe- 
fem Kruszyńskim, notarjuszem w Postawach w dn. 1 
kwietnia 1931 r. za Nr. 1378 na czas nieokreślony: 
Zarząd spółki stanowią obaj wspólnicy, Wszelkiego 
rodzaju zobowiązania zawierane w imieniu spółki, jak. 
to umowy, aktu hipoteczne i notarjalne, obligi, weksle. 
żyra wekslowe, czeki, plenipotencje, korespondencje 
pocztowe i telegraficzne, zwykłe i wartościowe, odbiox- 
przesyłek, załatwianie wszelkiego rodzaju czynności 
w Sądach, Urzędach, na kolejach i inne mogą 
uskuteczniane i podpisywane przez każdego ze ws 
ników samodzielnie. 1392/М1— 7569 

  

   

  

   

12889. 1. Firma: „M. Rejser i A. Nibrański w Lidzie, 
spółka firmowa”. Sklep spożywczy i kołonjałny. Sie- 
dziba w Lidzie, ul. Suwalska 14. Współnicy żam. w Łi- 

Mendel Rejser i Aron Nibrański — obaj przy” 
zklanej 11. Spółka firmowa zawarta na mocy umo- 

wy z dnia 29. IV. 1931 r. na czas nieograniczony. Za- 
rząd należy do obydwóch wspólników. Weksle, czeki.. 
pełnomocnictwa, umowy v iego rodzaju, zobowią— 
zania wydawane w imieniu spółki podpisują obaj współ- 
nicy zam. w Wilnie Zalman Goldberg przy ul. Nowo- 
i dokumenty nie mające cha teru zobowiązań (listy: 

pokwitowania, korespondencja) podpisuje każdy ze 
wspólników pod stemplem firmowym. _ 1393/VI—75%» 

  

   

        

   

    

12890. I. Firma: „Spółka Serybo — Z. Goldberg 
kin spółka firmowa”. Sklep papieru i materjo- 

łów piśmiennych. Siedziba w Wilnie, ul. Kwiatowa 7- 
Przedsiębiorstwo istnieje od 17 kwietnia 1931 r. Wspól-- 
ncy zam, w Wilnie Zalman Coldberg przy uł Nowa- 
gródzkiej 12 i Fruma Cypkin przy ul. Antokolskiej 42. 

Spółka firmowa zawarta na m umowy Z dnia 29 
kwietnia 1931 r. na czas nieogra ony. Zarząd należy 
do obydwóch wspólników. Weksle. z bowiązania, umo 
wy i inne dokumenty w imieniu spółki podpisują obaj 
wspólnicy pod stemplem firmowym. Wszelkiego rodza jie 
koresondencję, zwykłą, polec wartościową na imię 
spółki ma prawo otrzy 
swoim podpisem jak n го\ 

w instytucjach sądowych 1 administra żyjnych oraz wy 
dawać plenipotencje osobom trzecim do prowadzenia: 

tych spraw. 1394/VI-—7591 

    

  

  
   

    

     

    

     
   

    

   

  

12891. I. Firma: „B.     

   

о Ś rabski i D. Kaganowicz: 
S-ka*. Sklep towarów bławainych. Siedziba w Wilnie. 
ul. Szawelska 1. Wspólnicy zam, Wilnie, Berel Sa- 
rabski a zopena 8 i Dwora Kaganowićz przy ul. 
Stefańskiej 2 półka firmowa zawarta na mocy umo 
wy z dnia 6 czerwca 1931 r. na czasokres do dnia 6 
ZRCA 1984 r. Zarząd należy do obu współników. 
Weksle, umowy i wszelkie zobowiązania w imieniw 
spółki podpisuje jeden ze wspólników pod stemplerz 
firmowym. Każdy ze wspólników oddzielnie również 
ma prawo :otrzymy wszelkiego rodzaju korespon= 
dencję zwykłą, połeconą i wartościową wpływającz 
na imię spółki. 1395/V1—7592- 

    
     

        

  

   

    

    

    

Redaktor odpowiedzialny Władysław Moenkiewicz.   
 


