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Sytuacja i widoki rolnictwa 
Na posiedzeniu Sejmowej Komisji 

Rolnej w dn. 30. X. r. b. zakończył 
min. Janta-Połczyński swe obszerne 
przemówienie na temat sytuacji rol 
nietwa, rozpoczęte jeszcze w dniu 16 
X. Ta druga cięść exposć jest bardzo 

    

ciekawą próbą ogólnej oceny stanu 

dzisiejszego rolnictwa polskiego i wa- 
runków jego poprawy, to też podajc- 
my poniżej najważniejsze tezy i kon- 
kluzje p. ministra w tem przekonainu, 
że w naszym kraju, jako przedewszy 
stkiem rolniczym, muszą one budzić 
szeczególne zainteresowanie. 

Ustawodawstwo rolnicze. 
W pierwszych latach odrodzonego 

państwa — mówił minister — ustawo- 
dawstwo nosiło charakter antvrolni- 
czy, bowiem taryfy celne zupełnie nie 
ochraniały krajowej produkcji rolnej. 
Dziś ten stan ułegł radykalnej zmia 
nie. Przemysł zrozumiał, że nie może 
opierać swego dobrobytu na upośl 
dzeniu rolnictwa. Wzajemna zależ- 
ność i wspólna praca rolnictwa i prze 
mysłu jest dziś jednem z haseł mię- 
dzynarodowych. 

Kredyt rolniczy. 
Minister podał szczegółowe cyfry 

działalności banków państwowych w 
dziedzinie kredytowania rolnictwa, о- 
raz wskazał na cały szereg ulg podat- 
kowych, udzielonych ostatnio przez 
rząd (podamy je osobno w następnym 
nunierze). 

Narastanie krótkoterminowego kre- 
dytu jest niebezpieczne dla rolnika i 
dla państwa, krajowy zaś kredyt dłu- 

góterminowy jest unieruchomiony 
wskutek zaiegłości w spłacaniu rat. 
Starania rządu, by stworzyć dopływ 
długoterminowego kredytu z zagrani- 
cy są na dobrej drodze. Projekt mie- 
dzynarodowego banku hipotecznego, 
wysunięty na konferencji państw rol- 
niczych w Warszawie, został zreali 
zowany. Należy przypuszczać, że po 
subskrypcji 1-ej emisji akcyj, kapitał 
zagraniczny zasili nasze rolnietwo, bo- 
wiem został dotkliwie zawiedziony na 
wszystkiem, co miało do czynienia z 
przemysłem. 

Międzynarodowa polityka 
gospodarcza. 

W tej części swego przemówienia 
minister Janta-Połczyński użył kapi- 
talnego określenia: 

          

„Polityka jest wykładnikiem gospodarsi- 
wa, a wojny czy rewolueje — emyłkami w 
kalkulaeji*, 

Pod wpływem kryzysu gospodar - 
czego wytworzyła się zupełnie nowa 
sytuacja na rynkach Środkowej Euro- 
py. Powstał cały system dwustron- 
nych umów handlowych, zawieraja- 

cych klauzule preferencyjne. Zmusza 
to Polskę do rewizji dotychczasowych 
traktatów handlówych, bowiem pań - 

stwa, które uzyskały przywileje pre- 
ferencyjne, stwarzają duże niebezpie- 
czeństwo dla polskiego eksportu. Tem 
cenniejsze jest w tej sytuacji poro- 
zumienie osiągnięte w łonie bloku 
państw rolniczych środkowej i wscho- 
dniej Europy. 

Zadłużenie roinictwa. 
Rolnictwo polskie — mówił mini- 

ster — walczy z wielkiemi trudnościa- 
mi, jednakże położenie jego nie jest 
pa rozpaczliwe. 

„Zadłużenie rolnietw. rirGsł 
razem okolo 3.850.000.000 = Rz 

ciążenie kredytami na 1 ha użytków rolnych 
bez lasów wynosi 154 zł, z lasami 114 zł. 

i iążenie na 1 ha nie jest wysokie. 
Oczywiście poszczególne warsztaty rolne ob- 

ciążene są nad miarę, jednak przeciętna dla 
eałego rolnictwa jest stosunkowo niska, 

Jeżeli chodzi 0 adczenia publiczno- 
prawne rolnictwa, a w szczególności podat- 

ki państwowe, to rolnictwo nie ma powo- 
dów do skarg. Przeciętny wymiar podatku 
gruntowego na 1 ha wynosi około 2 zł. 
Zwłaszcza drobna własność, korzystająca Z 
degresji i nie opłacająca podatku dochodo- 
wego, płaci zupełnie niskie podatki bezpo- 
a na rzecz Państwa. 

ostatiej kaamorządowe, szezególnie wobec 
NORA dowych jaerów związków sa- 

zbyt wygórowane: nie mogą być uważane za 

Świadezenia spec 

dotkliwe, ale" tylko: dia yy? 
jewództwach zachodnich 

  

    

    

rzeczywiście 
gospodarstw w wo- 

Dochodowość rolnictwa. 
Zły stan rolnictwa w Polsce. р ż 

jest wynikiem ani przecią: a id 
ani też nadmiernych świadczeń: publiczaą. 
prawnych, lecz spowodowany jest Pmzedew. 

szystkiem niskim poziomem cen produktów 
rolnych. W przeciwieństwie do rolnictwa np. 
niemieckiego, które dotknięte jest kryzysem 

erganiczno-strukturalnym, rolnictwo polskie, 

mimo : niedemagań strukturalnych, wynik- 
ych jvzedewszystkiem z przeludnienia wsi, 

     

  

odczuwa w pierwszym rzędzie kryzys kon- 
junktaralny, 

Zwię| ie wpływów w rolnietwie może 
nastąpić nawet przy obecnej konjunkturze 

przy zwalezenin nadmiernego pośrednictwa. 
które obniża ceny płaccne rolnikom i szcze- 
gólnie jest dotkliwe w dziedzinie mięsa i 
produktów zwierzęcych, oraz przez polep- 
szenie jakości wywożonych zagranicę pro- 
duktów i w związku z tem podwyższenie 
cen eksportowych. 

Niezależnie od tego trzeba koniecznie 
zwrócić większą uwagę na rozwój ilościowy 
i jakościowy drobiarstwa, jajezarstwa i mle- 
czarstwa, istnieją tu bowiem jeszcze duże 

możliwości rozwejowe. W dalszym ciągu 
istnieje zagadnienie ograniczenia przywozu 
niektórych produktów rolnych, których im- 
port zbędny. 

Większeść takich towarów ma ochronę 
eelną niedostateczną z tego powedu, że u- 
dzieliliśmy jeszcze w 1925 r. zniżek cel- 
nych w traktatach handle z Węgrami 

i Czechosłowacją. Zwoln się z tych 
związanych cel konwency wydaje się 

obecnie koniecznością gospodarczą. 
Istnieje dalej konieczność ograniczenia 

przywozu niektórych produktów, które mo- 
#а być zastąpione chećby częściowo produ- 

ktami krajewemi. W pierwszym rzędzie cho- 
dzi tu o zagraniczne surowee włókiennicze. 

Kwestja ta jest obecnie przedmiotem badań 
Rządu. 

Obniżenie oprocentowania z funduszów 
państwo h jest oczywiście zagadnieniem 

        

   

    

    
    

  

  

    

   bardzo ważnem, jednak nie jest to sprawa 
decydująca dla ogólnego stanu relnietwa*. 

Konkluzje, 
Następnie minister Janta-Połczyń- 

ski uczynił próbę syntezy tego co zo- 
stało już dokonane i tego, czego rol- 
nictwo polskie ma prawo się spodzie- 
wać. 

Za najważniejszy dorobek uważa 
mówca pełną ochronę głównych pro- 
duktów krajowych przed konkurencją 
zagraniczną. 

„Tem bardziej jednak nasuwa się w spo- 
sób imperatywny wniosek, że w Polsee u- 
czynić trzeba maksymalny wysiłek, aby po- 
głębić rynek wewnętrzny na artykuły po- 
chodzenia rolniczego. Pod tym wzgledem 
wdzięczną rolę odegrać może przemysł, któ- 
ry na nieszczęście re!nietwa polskiege w li- 
cznych swych dziedzinach rozwinął się wy- 
łącznie lub przeważnie w oparciu 0 surowiec 
zagraniczny. Tak jest z PRZEMYSŁEM 

WŁÓKIENNICZYM, KTÓRY NIE ZDRADZA 
ŻADNEGO ZAINTERESOWANIA DLA KRA- 
JOWYCH SUROWCÓW WŁÓKIENNICZYCH 
ROŚLINNYCH I DŁA WEŁNY; tak jest z 
przemysłem tłuszezowym, który wytwarza 
olbrzymie ilości margaryny, a dopiero w 0s- 
tatnim roku zainteresował się rodzimym su- 
rowcem słoninewym, tak jest niejednokrot- 
nie w przemyśle browarnianym, rybnym, 0- 
lejarskim i t. p. W tym zakresie dokonany 
być musi ogromny wysiłek Państwa i zain- 
teresowanych kół gospodarczych, który zna- 
komicie przyczynić się może do uniezależ- 
nienia nas od zmiennych konjunktur za- 
granieznych*. 

W dziedzinie kredytowej minister 
oczekuje znacznej poprawy sytuacji 
dzięki powstaniu Międzyn. Banku Kre- 
dytu Hipotecznego. Optymizm wzbu- 
dza również kształtowanie się sytua- 
cji na międzyn. rynkach artykułów 
rolniczych. Produkcja zbóż skurczyła 
się w roku ub., a zapasy znacznie spa- 
dły. Poprawa cen na zboże stworzy 

naturalne ekonomiczne podłoże dla 
zapewnienia opłacalności warsztatów 
rolnych. Rząd ze swej strony uczyni 
maksymalny wysiłek, aby przebieg 
przesilenia rolniczego złagodzić. 

imo zmieniających się stale warun- 
у, recepta, której każde społeczeństwo 

inno się trzymać i która jest niezawodna, 
jest zawsze jedna i ta sama. Jest nią: wytę 
żena i solidarna praca, oszczędna gospodar- 
ka, a w Polsce w szczególności organizowa- 
nie się społeczeństwa rolniczego, polepsze- 
nie i racjonaliza zbytu i niepeminięcie 
żadnej okazji powiększenia dochodów. 

Jeżeli zatem dojść do odpowiedzi na py- 
tanie, czy rolnictwo polskie może przetrwać 
do czasów lepszej konjunktary, to musimy 
sobie powiedzieć, że nie wszysey. Jest mię- 
dzy rolnikami pewien procent tak bezna- 
dziejnie zadłużonych, że im juź ani pod- 
niesienie cen, ani nawet konwersja długów 
nie pomoże. Jest te czasem tragiczne, bo 
niezasłużone. Nieraz w tej sytuacji znaj- 
dują się właśnie najlepsze gospodarstwa — 
nie pewiem przykładowe, ale pokazowe — 
które przeinwestowały się, przekalkulowa- 
ły. „Ale są i inne, które ruinę sweją zawdzię- 
czają mniej ideowym pobudkom i załamują 
się nietylko materjalnie, ałe i moralnie w 
wysokim stopniu szkodząc rolnietwu, jako 

całości, przez podrywanie jego firmy, jego 
reputacji gospodarczej. Te są ci którzy usu- 
wają zboża z pod zastawu, nie wywiązują 
się z żadnego zobowiązania, a co najger- 
sze — w swoją ruinę wciąga innych. 

Reszta, t. j. 90 proe. może przetrzymać 
i przetrzyma, lecz pod warunkami. Do o0sz- 
czedności niema już dziś pewodu nawoły- 

wać. Oszezędność wszakże nietyłko polega 
na odmawianiu sobie wydatków zbędnych, 
lecz na groszowem kalkulowaniu każdej in- 
westycji. Potrzeba na to inteligeneji i wy- 
kształeenia ogółem wyższego niź. to, które 
wystarczało podobno doniedawna, a które- 
go niedostatek m. in. przyspieszył załama- 
nie się tyłu warsztatów”. 

Rolnietwo nie jest pozbawione zmy- 
słu organizacyjnego, ałe organizacje 

rolnicze wykazują pewne błędy, nie- 

dostatki strukturalne. Brak jest tego 
organizacyjnego trzonu, dokoła które- 

  

   
  

    

   

          

go całośćby się grupowała, a którym 
jest organizacja publicznego prawa, 
oparta nie o dotacje ministerjalne, lecz 
o świadczenia publiczne, obejmujące 
całość zrzeszonych rolników. 

„Na instytucje publicznego prawa, dają- 
ce gwarancję finansowej trwałości, mógł- 
by Rząd zdecentralizować cały szereg wyk6- 
nywanych przez Siebie funkcyj. One także 
byłyby powołane do wykonywania czynnoś- 
ci, dziś zastępezo przez izby przemysłowe- 
handlowe wykonywane, jak np. Standary- 
zacja eksportu relniczego. Wprowadzenie 
organicznego ładu w organizacje rolnicze, 
spółdzielezość rolniczą i kredytowość rołni- 
ezą—są to wszystko zagadnienia, czekające 
rozwiązania, zagadnienia trudne, do których 
należy odnostć się z edpowiednią energją, 
ale i ostrożnością”. 

W końcu swego ciekawego exposć 
potrącił minister Janta-Połczyński 
sprawę wykształeenia inteligenta rol- 
niczego poddając krytyce dotychcza- 
sowy system zawodowego szkolnictwa 

rolniczego. 

Konferencja premjera Prysto- 
ra z Panem Prezydentem. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 
W dniu wczorajszym rano pow- 

rócił z Wisły do Warszawy Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej. W godzi- 
nach popołudniowych Pan Prezydent 
przyjął na dłuższej konferencji p. 
premjera Prystora, w trakcie której 

p. premjer informował Pana Prezy 
denta o bieżących sprawach panst- 
wowych. 

Delegacja inwalidów wojen- 
nych u premiera Prystora. 

Prezes Rady Ministrów p. Prystor. przy 
jał w dniu 30 b. m. delegację Związku In- 

walidów Wojennych R. P. w osobach: pre 
zesa Zarządu Głównego, pos. Karkoszki, po- 
sła Wagne oraz sekretarza generalnego p. 
Modzelewskiego. Delegacja przedłożyła p. 

premjerowi obszerny memorjał w sprawie 
polepszenia bytu inwalidów wojennych. ich 
rodzin, oraz wdów i sierot po poległych. 
W memorjale omówione zostały szczegółowe 
sprawy zaopatrzenia inwalidów, sprawy ха- 
trudnienia i pomocy bezrobotnym, sprawy 
koncesyj i t. d. Pan premjer przyobiecał de- 
legacji udzietenie odpowiedzi na przedsta- 
wione postulaty po dokładnem zapoznaniu 

się z treścią anemorjału. 

Pogrzeb ś. p. Adama 
Zielezińskiego. 

WARSZAWA. 31.X. (Pat.) w dn. 
31 paźdz. o godz. 10-ej rano odbył się 
pogrzeb ś. p. Adama Zielezińskiego, 
charge d'affaires Rzeczypospolitej w 
Moskwie. Po nabożeństwie w koście- 
le św. Karola Boromeusza zwłoki 
przeniesiono d ogrobu na Powązkach. 
W pogrzebie wzięli udział oprócz naj- 
bliższej rodziny zmarłego przedstawi- 
ciele M. S. Z. oraz przyjaciele zmar- 
łego. Nad grobem pożegnał zmarłego 
poseł i minister pełnomocny Rzeczy- 
pospolitej Polskiej w Moskwie p. Pa- 
tek. 

Najbliższe posiedzenie Sejmu. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Następne posiedzenie Sejmu o0d- 
będzie się we środę dnia 4 listopada 
o godz. 4 po poł. Obejmuje ono kil- 
kanaście sprawozdań poszczególnych 
komisyj z przepraeowanych ostatnio 
projektów ustaw oraz wniosków po 
selskich. 

   

        

    

  

   

    

     

      

  

  

Р1епит Senatu. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Plenarne posiedzenie Senatu wy- 
znaczone zostało na czwartek dnia 5 
listopada na godz. 4 po poł. 

  

Sprawa rokowań francusko- 
sowieckich. 

PARYŻ, 31. X. (Pat) Ogólna uwaga zwró 
cona byla w ostatnim czasie głównie na Wa- 
szyngłton i toczące się tam rózmowy, wobec 
tego zapomniano chwiłowo o rokowaniach 
francusko-sowieckich. Powraca obecnie do 
tej sprawy w .Journał des Debats* Pierre 
Bernus, który pisze m. in.: Niejednokrotnie 
zwracaliśmy uwagę na niebezpieczeństwo, 
wypływające z rokowań, jakie toczą się po- 
między rządami francuskim a sowieckim. 

Pod pretekstem przywrócenia równowagi 
między naszym importem i eksportem przy 
gotowują u nas do poparcia dumpingu 

      

    

    

    

sowieckiego. Idziemy w ten sposób za zgu- 
bnym przykładem, który dały Niemcy i Ital- 

i śnie wtedy, kiedy wystąpiły z całą o- 
D tošcią skutki polityki tych dwóch mo-       
zawarcia ugody między Paryżem i Moskwą 
będziem wciągnięci w zębate koła kredytu. 
Skończy się na tem, iż w celu otrzyma 
kiłku zamówień przemysłowych będziemy 
subwencjonowali Sowi: y, dając im w ten 

sposób broń, której użyją później przeciwko 
nam. < 

    

  

   
    

     

  

Pa u FRANCISZKOWI NIEDEKOW! starszemu Cechu 
Piekarzy Chrześcijan 

z powodu przedwczesnego zgonu syna jego 

Śp. MICHAŁA NIEDEKA 
wyrazy szczerego współczucia składa 

Zarząd Cechu Piekarzy Żydów w Wilnie. 

Administracia zastrzega sobie prawo zmianv terminu druku ogłoszeń. 

  

c 

  

"= 1      
  

NA 

N 

a 

P 
0 
L 
0 
N 
J 

>    

  

Mickiewicza I 
Telefon 5-93. 
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WZEZEEEEEEEEECEEEEJEEJEFEJEEJEJEEJEEJ 

Od g. 5.30 do 8 wiecz. familijno-towarzyski 

„DANCING — CZARNA KAWA" 
z 15 premjami dla Pań. 

Od godz. 10 wiecz. do 4 rano 

NOWY PROGRAM 

ELEEEEGOZEOEEREANIELEEELC=T= 

Bank Gospodarstwa Krajowego, 
Oddział w Wilnie, 

ULICA ŚNIADECKICH Nr. 8 
przyjmuje wkłady płatne natychmiast, jak również terminowe oprocentowane w sto- 
sunku do 60/, rocznie, oraz na książeczki oszczędn. oprocent. w stos. 7'/, rocznie. 

Wkłady oszczędnościowe w Banku Gospodarstwa Krajowego 

— gwarantowane są przez Państwo — 
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I Pokrowce na kołdry, 
| bieliznę damską i męską z nowego olbrzymiego transportu 

Se cyk 

POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA 
Franciszka Frliczki, Zamkowa 9, tel. 6-46. 

| 

| 7035 

Centrolew przed sądem. 
Szósty dzień rozpraw. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

W. szóstym dniu procesu zeznawał na- 
czelnik wydz. bezp: Min. Spr. Wewn. p. Ka 
wecki. W dłuższem przemówieniu scharak- 
tervzował on stanowisko  partyj opozycyj- 
nych wobec rządu i opisał szezegółowo jak 
zaczęło 'ono grozić zamachem stanu. 

wiecach, mówił p. Kawecki, spotka- 
łem się z całym szeregiem wypadków oporu 

względem policji. Jako naczelnik bezpieczeń- 
stwa wyczuwałem coraz gorętszą atmosferę 
Hasło podjęcia decydującej rozgrywki z rzą- 
dem musiało podziałać rewołucy jnie na masy, 
które zrozumiały ko konieczność zbroj 
nej walki, Równo nie miały miejsce usi- 
łowania destruk nej roboty w szeregach 
policji. Szło o wytworzenie nastroju i nastrój 

ten się wytworzył. 
Dnia 3 września 1920 roku. olrzymał"m 

zgłoszenie, że PPS urząć 
Warszawie w dn. 14 w " zgloszo- 

nem podaniu było, że celem wiecu na Placu 
Teatralnym i pochodu ulicami miasta ma być 
protest przeciwko zakusom niemieckim na 
zachodnich granicach. Jednak co innego moż- 
na było znaleźć w. prasie Centrolewu. Tam 
pisano, że demonstracja w dniu 14 września 
to będzie dalszy ciąg Kongresu Krakowskie- 
go. Zreferowałem swojej władzy syluacie, 
stwierdzając, że jest ona bardzo poważna i 
że może przybrać groźny obrót. Prosiłem 
o wydanie zarządzeń, zabezpieczających przed 
tego rodzaju wystąpieniami. Dostałem połe- 
«enie przygotowania listy działaczy opozycyj- 

nych, którzy rozwinęli najbardziej aktywną 
alność. Dnia 9 września min. Składkow- 
wręczył mi lis z nazwiskami posłów i 

rozkaz przeprowadzenia aresztowań tych о- 
sób. Nie ulegało dla mnie wątpliw: 
demonstracje te musiałyby przerodzi: 

    

  

    

  

    

      
       

  

  

   
   

  

  

        

  

strajk generalny a dalej w stan rewolucji. 
W myśl rozkazu w nocy z 9 na 10 września 
przeprowadziłem aresztowania. 

Następnie naczelnik Kawecki odpowiadał 
na szereg pylań zadawanych mu zarówno 
przez Sąd, prokuratora jak i obronę. 

Pytania bardzo szczegółowe trwały kilka 
godzin. Obrona usiłuje wszelkiemi sposoba- 
mi zaskoczyć świadka, jednak on odparowuje 
wszelkie ciosy. I tak np. w pewnym momen- 
cie, gdy mowa była o bombach adw. Beren- 
son powiada: Zgadzam się z tem, co Pan 
mówił, był Pan jednak złym naczelnikiem 
wydziału bezpieczeństwa skoro dopuścił Pan 
do przechowywania bomb. 

P. Kawecki odpowiada — Tak, jak p. 
adw. Berenson będzie na mojem miejscu, to 
będzie Pan lepiej to robił. Jestem 10 łat na 
lakiem stanowisku, i nie do Pana należą uwagi 

w tym względzie. 
Adw. Berenson: Czy musiał pan dopusz 

czać do zebrań, nie chcąc narazić się na za- 

rzuty? 
Świadek: Tak, do pewnego stopnia, ale 

p. Berenson zapomina również i o tem, że 
miałem również obietnicę PPS, że pochodu 
nie będzie. 

Adw. Berenson: Ktoby Panu robił zarzuty, 
gdyby Pan nie dopuścił do zebrania? 

Świadek: Sam p. Mecenas. 
Adw. Berenson nie jestem sanacja. 
Przewodniczący: Pan może nieodpowia- 

dać na badania prowadzone w tej formie. 
Po przesłuchaniu p. naczelnika Kaweckie 

go zeznawało również jezcze kilku policjan- 

łów których zeznania jednak poza faktami 
znanemi z aktu oskarżenia nic nowego nie 
wniosły. я S 

  

   

  

  

  

   

  

  

Przedłużenie na 5 lat turecko-sowieckiego 
traktatu przyjaźni. 

ANKARA, 31.X. (Pat.) Agencja 
Anatolijska donosi, że wczoraj o godz. 
19 m. 30 Litwinow opuścił Ankarę. 
W dniu dzisiejszym podpisany został 
protokół, przedłużający na okres 5 lat 
moc obowiązującą turecko-sowieckie- 

    

go traktatu przyjaźni i neutralności, 
zawartego dnia 17 grudnia 1929 roku 
w Paryżu, jak również układu mor- 
skiego, zawartego 7 marca 1931 r. w 
Ankarze. 

m 
ej 

Rozejm w dziedzinie zbrojeń. 
Jan donosi P. A. T. Włochy i Szwecja 

zawiadomiły Ligę Narodów iż godzą się na 
roczny rozejm w dziedzinie zbrojeń, zapro- 

y przez Zgromadzenie Ligi Naro- 
rzmieniu, ustałonem przez sprawoz- 

   

   

danie i rezolucję przyjęte na Zgromadzeniu 
Łigi Narodów dnia 29 września r. b. 

Francja również wyraża gotowość, jeżeli 
inne kraje zastosują się do rezolucji Zgro- 
madzenia Ligi Narodów. 

Na Dalekim Wschodzie. 
Mongolska pograniczna federacja samorządowa. 

MOSKWA, 31. X. (Pat.) 5 dkręgów man- 
džurskich, objętych sterą wpływów Czai- 
Khaj-Tena otworzyło mongolską pograniez- 
ną tederaeję samorządową. Każdy z okrę- 

gów, należących do federacji, ma prawo e- 
mitewania banknotów do sumy 100 tys. 
dol. mandżurskich. 

Konferencja Czang-Kai-Szeka z Czang-Sue-Liangem. 
MOSKWA, 31. X. (Pat.) Jak podaje prasa 

sowiecka Czang-Kai-Szek wezwał do Nanki- 
nu wielkorządeę Mandżurji Czang-Sue-Lian- 

ga dla omówienia różnych zagadnień, zwią- 
zanych z Mandżurją oraz z ogólną sytua- 
eją. 

Dr. med, EM. CHOLEM 
Urołog. 

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

Przyjmuje 12—2 i 5—7. 

DOBROBYT 
daje 

LOS 1-ej KLASY 
24-ej Loterji Państwowej 

zakupiony w kolekturze 

„LICHTLOS“ 
WILNO, WIELKA 44. 

Główna wygrana 

ZŁ 1.080 000 (Kiljon) 
25 premij lit 

  

Ogólna suma wygranych 

około 25 miljonów. 

Połowa losów wygrywa. 

1/4 zł. 10, 1/2 zł. 20, 
3/4 zł. 30, 4/4 zł. 40. 

Cena losów: 

Łaskawe zlecenia prowincji załatwiamy 

odwrotną pocztą Konto P.K.O. 81.051. 

  

Prasa żydowska o procesie. 
ołudniowe wydanie „Hajntu”, „Hajn- 

z dnia 27 października stwierdza, 
społeczeństwo żydowskie interesuje się 

bardzo słabo procesem brzeskim. Ten brak 
zainteresowania wynika z faktu, že jakkol 
wiek Żydzi mają wiele żałów do rządów, i 
to z je politycznej, jak i 
gospodarczej, to jednak czują oni, że proces 
nie jest bynajmniej wynikiem wałki o „de- 

„wolno: „liberalizm* i t. p- 

   
   

  

  

      

    
śród więźniów brzeskich? — zap; 
nik. Korfanty i jego towarzysze ideowi mają 
pod tym względem ustaloną opinję. Autor 
przypomina, że pragną oni wprowadzić w 

Polsce taki ustrój, przy którym Żydzi i wo- 
góle „inorodcy” nie mieliby prawa wybos- 
czego do Senatu, a tylko ograniczone prawo 
wyborcze do Sejmu. Cała ich pretensja do 
rządu z tytułu „pi ikacji* Małopolski 
Wschodniej polegała na tem, że rząd był w 
stosunku do Ukraińców — zbyt łagodny. To 
samo dałoby się — zdaniem dziennika — po 
wiedzieć o działaczach chłopskich — Wito- 

Kierniku. Ten ostatni, zajmując stano- 
wisko ministra, wydał przeceż rozkaz strze- 
lania do ludzi na ulicach Krakowa. Gdyby 

li oni do władzy, to aresztowaliby i- są- 
innych. Pozostaje jeszcze kilka posłów 

ycznych i działaczy lewicowych. 
; wie dobrze — oświadcza pismo 

e gdyby doszło do zmiany rządu, to spu- 
ę objęliby na  Barlicki, Lieberman i 

ier, lecz Endencja i Piast. Ludność ży- 
dowska w Polsce znajdzie się w sytuacji tak 
katastrofalnej, że cała jej uwaga musi być 
zwrócona w kierunku szukania dróg jej na- 
prawy i niesienia pomocy głodnym. To też 
zainteresowanie dla procesu brzeskiego nie 
może być wielkie. 

Projekt ustawy adwokackiej 
ma ulec zmianie. 

Jak donosi „Kurjer Polski*, pod 
wpływem krytycznego stanowiska ca- 
łej palestry, wraz z jej czołowymi 
przedstawicielami w B. B. W. R. po- 
słem Paschałskim i sen. Perzyńskim, 
do rządowego projektu ustawy adwo- 
kackiej, Minister Sprawiędliwości zre- 
zygnował z całokształtu przepisów za- 
wartych w projekcie ustawy, zmienia- 
jącej ustrój palestry i po porozumieniu 
się z wicemarszałkiem Carem zamierza 
dokonać pewnej modyfikacji we 
wspomnianym projekcie, przyczem 
ulegnie zmianie redakcyjnej kilka ar- 
tykułów projektu. : 

Zasadniczej zmianie ma ulec prze-- 
dewszystkiem art. 82 projektu, wedle 
którego sędzia może wedle własnego 
uznania nakładać na adwokatów grzy- 
wny, a nawet skreślać ich z listy. ‚ 

s i 
Kellog gratuluje Briandowi. 
PARYŻ, 31. X. (Pat.) Kellog wystosował 

do Brianda następującą depeszę 
Panu gratulacje z powodu wsp: 
łalności, mającej na celu zapewnienie polu- 
bownego uregulowania zatargu chińsko-ja- 
pońskiego. Autorytet Pana budzi największe 
nad e utrzymania pokoju w świeci 
MOS PKR OCE CEAT SRS DROKOPITREW. 

Składajmy ofiary na L.0.P.P. 
Celem zdobycia niebędn. funduszy na pro- 
wadzenie intensywnej akcji organizacji 0- 
brony  przeciwgazowej i przeciwlotniczej, 
Zarząd Komitetu Wojewódzkiego Wileńskie- 
go L. O. P. P. przystępuje do przeprowa- 
dzenia nowej imprezy dochodowej. Impreza 
ta polegać będzie na zbieraniu ofiar, na 
specjalne listy ofiar, przy opłacie komornego 
przez poszczególnych lokatorów, Mając na 
względzie doniosły cel, na realizację któ- 
rego zebrane pieniądze zostaną użyte. Za- 
rząd Komitetu Woj. L. O. P. P. nie wątpi. 
że nawet w dzisiejszych ciężkich czasach. 
wszyscy w zrozumieniu własnego interesu 
złożą choć najdrobniejsze ofiary i przyczy- 
nią się w ten sposób do należytego zorgani - 
70) apa obrony przeciwgazowej naszego 
miasta, 
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PAPIEROS LISFAKAJA NERWY 
/ Dzień Zaduszny. 

Uczuciem najbardziej przyrodzo- 

nem, wspólnem wszystkim istotom lu- 

dzkim, pod każdą szerokością geogra- 

ficzną, jest wiara w życie pozagrobo- 

we. Czy źle było temu zmarłemu na 

ziemi, czy dobrze, czy był chory, czy 

zdrów, cnotliwy, czy łotr, nigdy po- 

zostali nie chcą się zgodzić, że sprawa 

z nim jest bezpowrotnie skończona i 

rola jego we wszechświecie odegrana. 

Jeszcze się od niego żyjącym i od 

żyjących jemu coś należy, jeszcze Ży- 

cie, ten dar Boga niepojęty, pragną 

«i, którzy daru tego jeszcze używają, 

przedłużyć temu, co ich opuścił, od- 

chodząc w nieznane krainy, kędy do- 

tarła tylko wizja mistyków i modlit- 

wa wiernych. Fizyczna śmierć nie tar 

ga odrazu więzów, łączących żywych 

i umarłych. Dłużej czy krócej, ciągną 

się, zaczepiając o uczucia,j czegoś dia 

siebie wymagają. I czy to będzie czer- 

wonoskóry, wspominający przodków 

pod drzewem, kędy schną ich zwłoki, 

czy Azjata, spoglądający z szacunkiein 

na kamienne ściany studni, gdzie sę- 

jszczają kości wiernych, czy 

piramidy egipskie, czy stele iz 

raelskie, czy ubogi krzyżyk drewnia- 

ny, albo wspaniałe mauzoleum, kaž- 

dy z tych wizerunków pamięci o zmar- 

łych jest godzien szacunku i skłonić 

przed nim należy głowy. 

Chrześcijaństwo szczególnie tkli- 

wie odnosi się do swych zmarłych. 

Współżyje z nimi niejako i zaprasza 

ich do brania udziału w życiu pozo- 

stałych. Ciągle, modlitwą i nabożeń- 

stwem wchodzi z nimi w mistyczny 

kontakt, przeradzający się niejedno - 

krotnie we wspaniałe wizje i zachwy- 

cenia. 
Nietylko nabożeństwa za zmar- 

łych w kościołach specyficzne dla każ 

dego narodu, różniące się szczegółami 

etnograficznemi, przynoszą świadec- 

wo kultu dla nieżyjących, ale i wierze- 

nia ludowe, tak rzewne, tak natural- 

nym odruchem uczucia malujące stun 

duszy ludzkiej wobec wielkiej tajeni- 

nicy śmierci, są ciągłym żyjącym kon 

taktem ze światem Wielkiej Niewiado 

mej... Tamtej strony granicy, z poza 

której nikt nie wraca. 

Wszak z obchodu białoruskich, pra 

wosławnych czy unickich Dziadów, 

powstało największe arcydzieło naszej 

literatury, więc silnie musiało uderzyć 

młodzieńczy umysł poety, nieświado- 

mego nawet jeszcze swych zdolności. 

Ten obrzęd, sięgający dalekiej staro- 

żytności, obraz sądu ludzkiego, zespo- 

lonego z sądem boskim, los człowic- 

ka po śmierci, jego, mimo odejścia z 

tej ziemi, odpowiedzialność za czyn 

popełnione za życia, ofiary ziemskie 

dla tych, co dopiero co ziemię opuści- 

М, wszystko to jest wspólne ludziom 

od bieguna do bieguna. 
Z miast naszych chyba żadne nie 

ma tak pięknych miejsc wiecznego 

spoczynku, jak Wilno, acz inne ma- 

ją wyglad daleko kulturalniejszy. Ale 

w ogólnej ilości grobów ginie nawet 

poszczególny nieporządek i pozostaje 

poetyczna dzikość, pewien naturalny 

jakby chaos przyrody, który sprawia, 

że na naszych cmentarzach zmarli łe- 

żą bliżej zbratani z naturą, z ziemią 

rodzinną, niż tam, gdzie proste aleje 

i uszeregowane pomniki nadają wy- 

gląd bardziej jednostajny, nudniejszy 

i sztuczny. 

W Dzień Zaduszny śpieszą wszy- 

scy odwiedzić swych zmarłych. W ten 

dzień myśli się o Nich serdeczniej. 

    

    

  

   
   

  

wspomina bliżej, a jeśli się zapomnia- 
ło, że ich już niema, to wtedy sami 
przychodzą i przypominają się cicho... 
Mdłem światełkiem stoczka, jedlinką 

skromnego wianka, zielonego jak wie- 

czna nadzieja zbawienia, białem kwie 

ciem chryzantemy,. pomrukiem mod- 

łów zbiorowych, szelestem kroków na 

cmentarzach. 
Idą gromady młodych z uśmie- 

chem na ustach, nie wierzący, że tak z 

nimi być musi, jak;z tymi, co wkoło 

leżą. Idą starsi, z prośbą do Boga, by 

im dał jeszcze swoje zadanie spełnić. 

Suną starzy, modlący się by spokój 

nadszedł bezboleśnie... Wszyscy zbra- 

tani chwilowo w wielkiem Misterjum 

wspólnego żalu i wspomnień. 

Zmarli, których nic już od siebie 

nie dzieli, którzy ciała swe na po- 

karm ziemi oddali od wielu tysięcy 

lat, tej ziemi, z której my znów po 

nich żyjemy, karmiąc się ich duchem, 

biorąc w umysły i serca ich myśli i 

uczucia, ich zdobycze j dążenia, Zmar- 

li, których dalszym ciągiem jeno jeste 

śmy, my, ogniwo krótkotrwałe w łań- 

cuchu nieskończoności... Zmarli na- 

sil Jakiemiż litościwemi oczami pa- 

trzycie na nasze tu spory i szamotania 

się, chciwości i gniewy! 

Jakżebyście chcieli nauczyć nas 

swego spokoju i połączyć nas ze świa- 

tem nadprzyrodzonym tak, jak my sta- 

ramy się Was łączyć z naszem byto- 

waniem. 
H. R. 

EET IDRIS TENEE KO 

Groby Polaków w Paryżu. 

Paryż umie uczcić wielkich ludzi. 

Umie zachować ich w swej pamięci. 

Czci ich pamięć na cmentarzach, czel 

też i w rozgwarze życia wielkomiej- 

skiego przez umieszczenie tablicy pa- 

miątkowej na domu, w którym żył i 

pracował wielki człowiek. Tak uczczo- 

na pamięć Chopin'a, Mickiewicza. 

Na cmentarzu Montmartre'u jest 

dużo grobów emigrantów polskich z 

1830 i 1863 roku. Nazwiska mniej lub 

bardziej znane, groby dobrze utrzy: 

mane, dużo wspólnych, z wyrytemi 

słowami modlitwy i znakiem orła. 

W Montmorency znajduje się grób 

Mickiewiczów, tonący w powodzi ma- 

ków i młodych krzaków jarzębiny. 

Obok wspólny — według ich życze- 

nia — grób Juljana Niemcewicza i 

generaał Kniaziewicza. Żyli w wielkiej 

przyjaźni, postanowili nie rozstawać się 

i po śmierci, zakupili sobie miejsce 

wiecznego spoczynku w Monmorency. 

Co rok w maju odbywa się pielgrzym 

ka Polonji paryskiej na groby roda- 

ków. A leży tam też generał Włady- 

sław Zamoyski i samarytanka powsta- 

nia 1863 r., Klaudja Potocka, a także 

pierwsza  znakomitość publicystyki 

kobiecej — Zofja Węgierska. Nieda- 

leko od nieje leżą Karol Sienkiewicz, 

Hube, Wrotnowski, Januszkiewicz, 

Zaleski, Orłowski, Giedroyciowie, Bia- 

łopiotrowiczowie. A na wzgórzu, tuż 

przy murze cmentarnym skromny na- 

grobek z zatartym nieco napisem: Del- 

fina Potocka. Krzak dzikiej róży rzu- 

cił gałąź purpurowych kwiatów na 

deszczem ociekający nagrobek mar- 

murowy tej, która była wielką miło- 

ścią Słowackiego i Krasińskiego. 

Al. Br. 

LSP BIOS ART PDK EISS 

Popierajcie Lige Morską 

  

  

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

ich pacjentom ostatnio zapewniła specjalna 

chinina wypuszczona w zupełnie nowej po- 

staci t. j. w pigułkach pod nazwą „Original“ 

które są największą inowacją w medycynie 

i farmacji świata. Pigułki „Originalł” są bo- 

wiem opracowane na skutek długoletnich ba 

dań naukowych medycyny, chemii i techni- 

ki w związku z upamiętnieniem 300-lecia 

wprowadzenia chininy do Europy i uznania 

jej za jeden z najskuteczniejszych środków 

w lecznictwie świata, przy wszystkich bez 

wyjątku chorobach powstających na tle 

przeziębienia oraz złego odżywiania się. W 

literaturze naukowej, prawie wszyscy pro- 

fesorowie medycyny świata uznali chininę za 

jeden z najskuteczniejszych środków leczni- 

czych oraz profilaktycznych, przy następu- 

jących chorobach: grypie, anginie, malarji, 

gruźlicy, krztuścu, kaszlu, bółach głowy, cho 

robach wątroby, katarze żołądka, płuc i ne- 

rek, bólach kości, nerwicy serca, dysenterji 

i wszystkich innych niedomaganiach powsta- 

jących na tle przeziębienia lub złego odży- 

wiania się. “r 

W stosunku do wszystkich środków syn 

tetycznych, stosowanych dotąd w wy żej wy- 

mienionych chorobach, pigułki „Original, ja 

ko preparat specyficzniy naturalno-roślinny, 

a niesyntetyczny i nienarkotyczny t. j. bę- 

dąc środkiem absolutnie niewinnym i rów- 

nocześnie najradykalniej działającym — z 

dodatnim wpływem na serce — obecnie w 

eałej pełni zasługuje w lecznictwie terapeu 

tycznem na pierwszeństwo. Pigułki „Origi- 
nal“ to nie są zwykłe pigułki, pastylki czy 
łabletki chinowe, jakie dotąd ukazywały się 
w aptekach, lub składach aptecznych, lecz 
są one specyfikiem opartym na ścisłej ta- 

jemnicy produkcji chininowej. Sam leczniczy 
produkt pigułek „Original* jest czystym al- 
kołoidem kory chinowej, w absolutnie luź- 
nym stanie, t. j. w proszku wcale niespra- 
sowanym, jest on powłeczony niezwykle cien 
ką warstewką cukru mlecznego która chro- 

mi przed gorzkim smakiem tej specjalnej 
<hininy, a jednocześnie służy jako przewod- 
nik do natychmiastowego wprowadzenia 

składników leczniczych do ustroju całego or- 
ganizmu ludzkiego. 

Pigułki „Original* ze specjalną chininą 

  

w proszku są wyrobem zagranicznym, a Se- 

kret technicznego wykonania oraz wyłącz- 

ną produkcję posiada tylko Indyjsko-Holen- 

derski Przemysł Farmaceutyczny N. V. Ban- 

doengsche Kininefabrick na Jawie i w Ho- 

landji. Pigułki „Oršginal“ są powszechnie 

opatentowane i w Polsce zarejestrowane w 

Ministerstwie Spraw Wewnętrznych przez 

Depart. Zdrowia Publicznego pod Nr. Reg. 

1492. 
Postać i dawka 0.05 każdej pigułki „Ori- 

ginal* daje możność leczenia i profilaktyki 

nietylko osób dorosłych, lecz i niemowląt, 

przy wszystkich wyżej wspomnianych cho- 

robach. 
Pigułki „Original* posiadając własności 

lecznicze w zakresie przemiany materji i 

obniżania temperatury, działają równocześ- 
nie i bakterjobójczo-profilaktycznie, na co 
szczególnie w lecznictwie ostatnio zwraca się 
specjalną uwagę. 

Pigulki „Original“ užywač (połykać) mo- 

žna nawet bez przepisu lekarza w dawkach 

od 2 do 6 pigułek 3—4 razy dziennie. Piguł- 

ki „Original* tylko z Nr. Reg. 1492 należy 

żądać we wszystkich aptekach i składach 

aptecznych — drogerjach — w cenie zł. 2.50 

za rurkę, zawierającą 50 sztuk. pigułek. W 

razie chwilowego braku pigułek „Original“ 
w której z aptek lub składów aptecznych 

to na żądanie natychmiast po otrzymaniu 

zł. 2.50 przekazem przez P. K. О. na konto 

Nr. 26.146 w Warszawie lub też w znaczkach 

pocztowych, wysyła każdemu bezpośrednio 

Generalny Reprezentant Indyjsko-Holender- 

skiego Przemysłu Farmaceutycznego K. S. Ry 
mowicz, ul. Marszałka Focha 8, Warszawa. 

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

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

S: E: Ki Km; St Wi 
dn. 20. X. 31 r. 

x“ UK IRR MI LE NSKI 

Komunikat Komisji Historyczno - Artystycznej. 
W dniu 28 października usunięte 

ostatnie dwa bloki wapna, pokrywa- 
jące szczątki królowej Barbary Ra- 
dziwiłłówny. Prace te, ze względu na 
trudności, związane z usuwaniem 
warstw wapna, zajęły cały dzień. W 
dniu 30 października odezyszezeno 
częściowo wapno, przylegające do 
czaszki krółowej, oraz wapno, osła” 
niające berło i tabliczkę, leżącą na 
piersiach, która pierwotnie naszyta 
była na tkaninę, pokrywającą zwłoki 
krółowej, jak na to wskazuje sześć 
podwójnych otworów na skraju ta- 

bliczki. 
Napis na tabliczee, innej treści, 

niż napis na tabliczce z wieka trum- 
ny Stwierdza raz jeszcze, iż w trum- 
nie tej leży królowa Barbara, druga 
żona Zygmunta, króla polskiego, W. 
Księcia litewskiego, ruskiego, prus- 
kiego ete., zmarła dnia Smaja 1551 
roku. Korona, berło, jabłko insy- 
gnjalne i tabliczka, pokryte patyną, 
są przypuszczalnie srebrne, łańcuch 
na szyi jest złoty. 

Po odsłonięciu szczątków królo- 
wej dokonano zdjęć fotograficznych. 

LEEDASDS NL AI     

W najbliższych dniach prot. Rusz- 
czyc, prof. Slendziński „art. mal. J. 
Hoppen i art. mal. K. Kwiatkowski 
odmalują widok szezątków królowej 
w stanie obeenyin. 

Dnia 29 października Komisja Hi- 
storyczno-Artystyczna wraz z rzeczo” 
znaweami Oraz gen. konserwatorem 
J. Remerem obradowała kilkakrotnie 
pod prezwodniectwem J. E. ks. bisku- 
pa Michalkiewicza w sprawach, zwią 
zanych z prowadzonemi obecnie pra- 
eami. 

Przedstawiciele prasy proszeni są 
6 zwracanie się © informacje w spra- 
wie prace, prowadzonych w krypcie, 
bezpośrednio do konserwatora dr. 

Lorentza. 

Wiadomo: podana przez „„ilu- 

  

strowany Kurjer Codzienny,, krakow- 
ski, o odnałezieniu, czy też natrafie- 
niu na ślady grobowca W. Ks. Witol- 
da jest całkowicie zmyślona. Rysunki, 
umieszezone w temże piśmie, są nie- 
zgodne z rzeczywistością, a informa" 
cje o przebiegu prac są przeważnie 
błędne. 

Zbuntowany Cypr. 
Z lazurowych fał morza Śródziemnego, 

wpobliżu Ziemi Świętej wynurza się ku 
słońcu prześliczna wyspa Cypr. Wyspa, sły- 
nąca zdawien dawna smakowitością win. 
bogactwem rud miedzianych (cuprum), żyz: 
nością gleby i pięknem krajobrazów. Wyspa, 
gdzie kwitł w starożytności słoneczny kult 

    

, Afrodyty-Kiprydy. tej samej, na której białe 
kolana zaklinał się wykwintny Petronjusz. 
Wyspa wreszcie, będąca wiecznem złotem 

jabłkiem niezgody między zaborczemi orga- 
nizmami państwowemi. 

Kto bo też Cyprem nie władał? Starożyt- 
ni Hellenowie, Asyryjczycy, Persowie, Alek- 

sander Wielki, Rzymianie. Potem  zkolei 
Bizancjum, Krzyżowcy (dynastja Luzynja- 
nów), Wenecja, Turcja. Wreszcie stanęła tu 
w 1878 r. twardą stopą Anglja. Dziś — jak 
donoszą gazety — ludność Cypru usiłuje 
zrzucić z siebie to obce jarzmo. 

Cypr się zbuntował. Fakt ten urasta do 

znaczenia niemal symbolicznego. Oto w 0- 
czach współczesnego pokolenia kruszeje i roz 
pada się gmach imperjum brytyjskiego. 

Chwieje się dzieło, na scementowanie kto 
rego składały się długie wieki wysiłków po- 
litycznych Albjonu. Po ogromnych Indjach, 
przychodzi maleńki Cypr. Nie idzie już w 
danej chwili o to, że wrzenie antyangielskie 
na Cyprze udało się siłą zbrojną stłumić. 
Chodzi o coś, stokroć bardziej ważnego: au- 
torytet moralny Wielkiej Brytanji, jako du- 
mnej, niezwyciężonej, potężnej całości pań- 
stwowej rozchwiewa się bezpowrotnie. Rzecz 
prosta — o ile autorytet ten jeszcze istniał. 
O ile nie rozchwiał go Gandhi, bunt mary- 
narzy, spadek funta szterlingów. 

Cypr liczy przeszło 800.000 mieszkańców, 
w tem około 200.000 Greków; resztę ludnoś- 

ci stanowią Turcy. Etnograficznie Cypr jest 
więc wyspą grecką. Nic przeto dziwnego, że 
opowiada się za przyłączeniem do Grecji. 

Jak to zwykle bywa w krajach południo- 
wych, wypadki na Cyprze potoczyły się war- 
tko. Wiemy już, że irredentyści spalili dom 

Krwawe rozruchy 
ATENY, 31. 10. (Pat). Wiadomości o 

krwawych wypadkach na Cyprze wywołały 
w całym kraju nader przykre wrażenie. Ca- 
ła prasa odwołuje się do szlachetności An- 
glji, potępia pogróżkę zniesienia konstytu- 
cji cypryjskiej. 

Dzienniki donoszą, iż rząd zakazał od- 
bycia w niedzielę uroczystego nabożeństwa 
żałobnego za ofiary rozruchów na Cyprze. 

komisarza angielskiego w Limasola i pa- 

łac gubernatora w stolicy Cypru  Nicosii 

(inaczej Leucsii vel Famagustji). Wiemy 

też, że sprowadzono nagwałt okręty wojen- 

ne stłumiły ruchawkę cypryjską. Guberna- 

tor Cypru mógł zadepeszować do Londynu, 
że „na Szipkie wsio spakojno*. Czy jednak 

na długo? 
Anglja usadowiła się na Cyprze prawem 

Kaduka tak, jak usadowiła się na Malcie, 

w Gibraltarze i innych „punktach strategi- 
cznych*. Anglji chodzi o czuwanie nad swe- 

mi drogami handłbwemi na Bliskim Wscho- 

dzie. W swej bezwzględnej, imperjalistycz- 
nej polityce nie liczy się Anglja z potrzeba- 

mię i dążnościami uciśnionych narodowości. 

Oczywiście i w tym wypadku prasa. angiel- 

ska przypisuje „winę... greckim agentom i 

prowokatorom. którzy mieli przybyć na Cypr 

specjalnie w celu podjudzania ludności prze 

ciwko władzom angielskim. 
Według bezstronnych, nie angielskich in- 

formacyj, tendencje irredentystyczne przeja- 
wiało w pierwszym rzędzie duchowieństwo 

greckie na Cyprze. Pismo ateńskie „Hestja” 

podaje, że biskup Larnaku (miasto) wygło- 

sił przed kilku dniami kazanie, po którem 
zwrócił się do zebranych wiernych z wez- 

waniem następującem: „w imię Boga i Oj- 

czyzny powinniśmy walczyć o przyłączenie 

Cypru do Grecji. Złóżmy przycięgę, że bę- 

dziemy walczyć do ostatniej kropli krwi”. 

Obecni złożyli przysięgę i ruszyli tłumnie 

na rządowe budynki angielskie z okrzykami: 

  

„Pręcz z cudzoziemcami! Precz z tyranami! ° 

Niech żyje połączona Grecja!” 
Dzielny, mały, zbuntowany Cypr. Niby 

odległe jakieś echo wolnościowego porywu 

Hellenów, uciemiężonych przed dwoma ty- 
siącami lat przez rzymskie imperjum. Jed- 
nocześnie zaś — dziwna ironja losu. Byron 

walczył o wolność grecką. Dziś jego rodacy 

wolność tę tłumią. 
Biedny, mały zbuntowany Cypr. 

J-ski. 

    

na Cyprze trwają. 
W Atenach utworzył się komitet z u- 

działem przedstawicieli wszystkieh  stron- 
nietw dla ochrony praw Cypru. Odezwa og- 
łoszona przez komitet wspomina o węzłach 
łączących Grecję z Anglją, lecz zaznacza, 
że tradycja tej ostatniej nakazuje jej zado- 
wolnić aspiracje narodowe ludności cypryj- 
skiej. 

W sprawie bibljoteki im. Wróblewskich. 
Od. p. Heleny Drege otrzymujemy następu- 

jące informacje: 

W związku z pięknem wspomnieniem o 

ś. p. Tadeuszu Wróblewskim pióra p. Hele- 

ny Romer-Ochenkowskiej, zamieszczonem w 

Nr. 249 „Kurjera Wileńskiego" z dnia 28 b. 

m. wraz z dołączoną 'doń o Bibljotece im. 

Wróblewskich wzmianką, w której niespodzie- 

dziewanie dla mnie wymienione jest moje 

nazwisko, uprzejmie proszę Sz. Pana Re- 

daktora o pozwołenie zabrania głosu dla 

załączenia następujących dodatkowych in- 

formacyj: 

1) Opiekę nad Bibljoteką im. Wróblew- 

skich z chwilą śmierci jej Založyciela, t. ]. 

w roku 1925, roztoczył ustanowiony w tym 

celu przez Niego Komitet T-wa Pomocy Na- 

ukowej im. E. i E. Wróblewskich. D 

zrealizowania idei Fundatora, t. j. urucho- 

Bibljoteki, c zaś 

odpowiedniemi na ten cel funduszami, Ko- 

mitet T-twa w składzie 10-ciu osób z p. pre- 

zesem prof. M. Zdziechowskim na czele za- 

warł w r. 1926 umowę z Min. W. R. i O. P. 

oddając w wieczysty depozyt Państwu zbio- 

ry Bibljoteki Wróbłewskich z warun- 

kiem niewywożenia ich z Wilna. Po kilku 

zmianach w składzie Komitetu w ciągu na- 

stępnych lat, Komitet wyłonił ze swego gro- 

na w r. 1930 Komisję wykonawczą z 3-ch 

d. Ludwik Ab, 

mowicz, wiceprezes Komitetu ,p. prof. Sta- 

nisław Kościałkowski — członek Komitetu, 

oraz p. Wacław Wejtko — skarbnik i se- 

kretarz Komitetu.Wyrazem czci dla zało- 

žyciela Bibljoteki ze strony Komitetu T-wa 

jest właśnie świeżo ufundowany pomnik na 

Rossie. Przywiązanie do idei Fundatora i 

stworzonej przezeń iustytucji wśród naj: 

bliższych Mu osób i przyjaciół z grona Ko- 

mitetu i z poza tego grona niejednokrotnie 

pozwala jej uzyskiwać lub mniej 

cenne dary. Wspomnieć tu przedewszystkiem 

  

ażąc do 

  

mienia nie rozporządza 

  

im. 

  

osób, do której należą p. Ri    
   

więcej 

    
należy nast. ofiarodawców: p. Red. L. Ab. 

ramowicza, p. H. Romer-Ochenkowską, p. 

mec. Sadkowskiego, p. Witolda Sławińskiego. 

Na specjalne zaś podkreślenie zasługuje tu 

pietyzm, z jakim p. Zofja Sadkowska po 

śmierci Ś. p. Stanisława Sadkowskiego, 

przedwcześnie zgasłego w r. 1929 pierwsze- 

go sekretarza Komitetu, przybranego Syna 

ś.p. T. Wróblewskiego, w myśl Jego życzeń 

| uszem 

przekazała na rzecz Bibljoteki cały szereg 

mebli muzealnych i użytkowych, a także ry- 

cin ze zbiorów Swego Męża. 

2) Inicjatywa w sprawie zaopiekowania 

się zbiorami Bibljoteki im. Wróblewskich 

przez Państwo oraz przeprowadzenie przed- 

wstępnych pertraktacyj ze ś. p. mec. Tade- 

Wróblewskim, zakupienie gmachu 

przez Min. W. R. i O. P. na pomieszczenie 

tych zbiorów i przeprowadzenie planów prze 

budowy pałacu po-Tyszkiewiczowskiego na 

ten cel, wreszcie opracowanie planu dosto- 

sowania stanu zbiorów do dzisiejszych po- 

trzeb naukowych i technicznych w związku 

z ich przeniesieniem do nowego lokalu — 

jest zasługą p. Dyrektora Dr. Stefana Rygla. 

3) Co do ogółu pracowników Bibljoteki, 

to na naczelnem miejscu należałoby wspom- 

nieć p. Teresę Zakrzewską, pierwszą bodaj 

w Wilnie bibljotekarkę, obecną kierownicz- 

kę Ribljoteki Miejskiej, a kilkoletnią przed 

wojną współtowarzyszkę pracy Ś. p. T. Wró- 

błewskiego przy katalogowaniu i inwenta- 

ryzacji księgozbioru, pełną zamiłowania w 

swym zawodzie i przywiązania dla Bibljo- 

teki. Dzisiejszy komplet pracowników, wśród 

  

   

  

którego tak łaskawie, a niezasłużenie wyróż 

niła mnie p. H. Romer, składający się z mia 

nowanych od r. 1929 szeregu urzędników 

etatowych, kontraktowych oraz djetarju 

  

(ostatnio 7 osób personelu naukowego 

ami pomocniczemi i 5 funkcjonaej 

  

z 

niższychi, w całym swym zespole pracuje 

fachowo i z oddaniem nad segregowaniem, 

sprawdzaniem, przenoszeniem, rozmieszcza- 

niem i porządkowaniem zbiorów. Jeśli czem 

różniłam się na początku tej pracy od na- 

szego grona koleżeńskiego, to większem mo- 

że opanowaniem całości zbiorów, na zapoz- 

nanie się z któremi miałam czas, mieszka- 

jąc w murach Bibljoteki od śmierci Funda- 

tora, t. j. od r. 1925, i bliżej obcując z Jego 

dziełem. 

Wilno, 30. X. 1931 r. 

   

Helena Drėge. 

Kurs bbljotekarski w Wilnie, 
W tych dniach zakończył się dzie- 

sięciodniowy kurs bibljotekarski, zor 
ganizowany przez Kuratorjum O. 5. 
W. w Wilnie. 

Kurs przesłuchało 27 osób z ро$- 

ród nauczycielstwa publicznych szkół 

powszechnych województwa  wileń- 

skiego i nowogródzkiego oraz 2 przed. 

stawicieli organizacyj społeczno - о$- 

wiatowych: Związku Strzeleckiego i 

Stowarz nia Młodzieży Polskiej. 

  

Dzięki szczęśliwemu doborowi słu 

chaczów — dotychczasowych pracow- 

ników bibljotek publicznych i szkol- 

nych jak również prelegentów, 

kurs przy wysokim poziomie osiągnął 

swoje zadanie, pogłębia jąc wiadomoś- 

ci słuchaczów z zakresu bibljotekar- 

stwa i dając dużo praktycznych wska 

zań w pracy na przyszłość. 

Na kursie wyktadali: p. Szemplin- 

ska J., referentka bibljotekarska z 

Wydz. Oświaty Pozaszkolnej Minister 

stwa W. R. i O. P., p. Święcicka, zna- 

ny fachowiec - bibljot., p. Łysakowsk 

Ant, Dyrektor Wiłeńskiej Bibljoteki 

Uniwersyteckiej oraz p. Stubiedo E., 

instruktor oświaty pozaszkolnej przy 

Kuratorjum O. S. W. 

Poza wykładami na kursie miały 

miejsce zajęcia praktyczne i zwiedza- 

nie bibljotek. Zwiedzono Bibljotekę 

Zana, Bibljotekę Uniwersytecką, Bib- 

Ijotekę Publiczną Samorządową w Mi 

ckunach, Powiatową Centrałę Bibljo- 

tek Ruchomych Sejmiku Wileńsko- 

Trockiego przy Inspektoracie Szkol: 

nym w Wilnie oraz jedną z drukarń. 

W ostatnich czasach akcja bibljo- 

teczna na Wileńszczyźnie i Nowogród 

czyźnie silnie się rozwinęła i wykazu- 

je wyraźny kierunek do organizowa- 

nia sieci stałych publicznych bibljotek 

samorządowych, które przy bliskiej 

współpracy fachowców oświatowych- 

bibljotekarzy z samorządami, mają 

dużą przyszłość przed sobą i mogą 

znacznie przyczynić się do podniesie» 

nia poziomu kulturalnego ludności tu- 

tejszych terenów. 

  

  

E. A. 

Poświęcenie nowego 
lokalu Z. U K. 

Związek Urzędników Kolejowych 

obchodził wczoraj podniosłą uroczy 

stość poświęcenia nowej swojej siedzi. 

by, w pięknym pałacyku przy ul. Sło- 

wackiego 11. Poświęcenia nowego lo- 

kalu dokonał J. E. ks. arcybiskup 

Jałbrzykowski w otoczeniu J. E. ks. 

bisk. Michalkiewicza i ks. bisk. Ban- 
durskiego. Po akcie poświęcenia, w 

którym wzięli udział: prezes Dyrekcji 

P. K. P. inż. Falkowski i wiceprezes 

Dyrekcji inż. Mazurowski jako przed. 

stawiciel Urzędu Wojewódzkiego nacz, 

wydziału opieki społecznej p. Jocz, 

przedstawiciel wojska ppłk. Błocki, 

sekretarz generalny Głównego Zarzą- 

du Z. U. K. w Warszawie poseł klubu 
B. B. p. Stępiński oraz kierownicy 
wszystkich wydziałów Dyrekcji PKP. 

i przedstawiciele zrzeszeń i organizacyj 

kolejowych, dokonano odsłonięcia ta- 
blicy pamiątkowej z popiersiem Mar- 

szałka Piłsudskiego, pod którą umie- 

szczono przeniesioną z dawnego loka- 

lu tablicę z napisem: „Roku 1930 

Pierwszemu Marszałkowi Polski Józe- 
fowi Piłsudskiemu / Budowniczemu 
Polski Odrodzonej — w dziesiątą rocz - 
nicę wyzwolenia ojczyzny od najazdu 

bolszewiekiego*. 

Po akcie poświęcenia uprzejmi go0- 
spodarze podejmowali gości śŚniada- 

niem, podczas którego wygłoszono sze- 

reg przemówień i wzniesiono toasty. 
Pierwszy zabrał głos prezes Z. U. K. 
p. Puchalski, który podziękował Ich 
Ekscelencjom ks. ks. biskupom za 
przybycie na uroczystość i poświęce- 
nie nowego lokalu Związku. 

J. E. ks. arcybiskup Jałbrzykowski 
życzył Związkowi dalszego pomyślne- 
go rozwoju. P. poseł Stępiński w dłuż - 
szem przemówieniu podkreślił różni- 
cę w stosunkach za dawnych zabor- 

czych czasów i dziś w wolnej Ojezyź- 

nie. Gdy dawniej pomiędzy związka- 

mi urzędniczemi a władzami państwo- 
wemi panowała niechęć i wzajemna 

nieufność, dziś każde  poczynanie 

związków jest przychylnie traktowa- 
ne j wspierane przez władze. Owa 
wzajemna współpraca rządzących i 
rządzonych jest najlepszym i najtrwal- 
szym fundamentem dla wielkiej przy: 

szłości Rzplitej. 

Zkolei prezes Falkowski w trzeź- 
wem i pięknem przemówieniu podkre- 

Ślił, iż wszelkie sprawy i troski podleg- 
łego mu personelu kolejowego zawsze 

leżą mu na sercu i dłatego w każdem 

poczynaniu kolejarzy w miarę sił swo- 

ich stara się być pomocnym. Naczelnik 

Jocz życzył Z. U. K. pomyślnego roz- 
woju i dalszej pożytecznej pracy dla 
dobra społeczeństwa i państwa, a ppłk. 
Błocki zaznaczył, że drugą armją pol- 

ską, aczkolwiek żołnierze jej nie no- 
szą czasu pokoju szabel j karabinów. 
jes armja kolejarzy, gotowych w każ- 
dej chwili stanąć w zwartym karnym 

szeregu, by bronić granie Polski. 

Pozatem przemawiali jeszcze: p. 
Puchalski jako prezes K. P. W., p. inż. 
Żemojtel prezes ogniska K. P. W. St. 
Wilno, p. Bachowski i p. Dowgiele- 

wicz. 
Nowy lokal Z. U. K. sklada się 7 

6-ciu dużych ładnych pokojów, w któ 

rych mieścić się będzie bibljoteka i 
czytelnia, sala posiedzeń i zebrań to- 
warzyskich oraz pokoje kancelaryjne 
Związku. z 
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Samorząd i społeczeństwo powia- 
tu wileńsko-trockiego dotknął cios. 
Zmarł Ś. p. Michał Niedek, człowiek o 
niespożytej energji i wielki pracownik 
na niwie samorządowej i społecznej. 
Na powierzonym posterunku jako in- 
spektor Samorządu Gminnego, zmar- 
ły odznaczał się wielką energją w tro 
sce o rozwój samorządu i jego poziom 
Pracy tej oddał się z wielkiem poświę- 
ceniem i samozaparciem, to też mło- 
do zabrała go nieubłagana śmierć. 
Zmarł, lecz idee szerzone przez niego 
w trosce o rozwój samorządu, znajdą 
niewątpliwie gorących propagatorów 
w jego następcach. Wszelkie instytu- 
cje społeczne i dobroczynne, zwłasz- 
cza LOPP., miały w nim gorącego 
zwolennika i szerzycieła. 

Zmarły przez swą uprzejmość i 
prawość „charakteru cieszył się wielką 
sympatją wśród kolegów i wiełkim 
szacunkiem wśród podwładnych so- 
bie pracowników. 

"Cześć Jego pamięci! 
A: FIE. 

Pójdźmy między cmentarne groby. 
Od wczesnego ranka do późnego zmierz- 

chu wędrować będzie cała ludność chrześ- 

cijańska Wilna poza miasto, na cmentarze, 

by odwiedzić drogie sohie mogiły i słowami 

modlitwy błagać dla zmarłych o ciszę i od- 

  

poczywanie wieczne, 

Zaduszny jesienny dzień, W ciężkie wil- 

gotne mgły i zloto zwiędłych liści spowite 

mogiły i krzyże. 

Na mogiłach spoczną zielone wianki u- 

wite z gałązek świerkowych, pęki świeże- 

go kwiecia zapłoną świece i lampki. Jake 

dowód żalu, tęsknoty i pamięci za tymi, 

którzy odszedłszy na zawsze na gwiezd- 

nych drogach szukają swoich przeznaczeń. 

I w żadnej porze roku, nie przychodzi 

do serc żywych tak głęboka i silna świado- 

mość krótkotrwałości i marności życia i 

wszystkich jego wysiłków, jak właśnie pod- 

czas tych zadusznych dni. 

Bo czemże jest życie, chwilą i mgnieniem 

tylko, po której nie pozostaje nic więcej, 

prócz garści prochu, rzuconej w mogilny 

piach. 

Pój 

między prochy tych którzy tak niedawne 

jeszcze byli wśród nas, a dziś odeszli na 

zawsze i nigdy, nigdy już nie wrócą. 

łziemy dziś pełni smutku i żalu po- 

  

Błądząc po ścieżkach znajomych grobów 

cmentarnych na krzyżach i marmurowych 

płytach odczytywać będziemy imiona dro- 

gich nam krewnych, sławnych, zasłużonych 

i potężnych bohaterów, którzy w walce e 

Wilno padli, a po których zostało tylke 

wspomnienie. 

Nie więcej. 

Modły zanosić będziemy i wspominać u 

stóp drogich nam mogił, niepomni nadziei 

że za czas jakiś, tak samo z wiązanką kwia- 

tów, lub płonącą świeczką ktoś bliski i pa- 

miętny nam przyjdzie do naszych grobów i 

także będzie wspominać... Bo krótką jest 

droga żywota, którą każdy odbyć musi, a 

koniec który do bram cmentarnych prowa- 

dzi. 

Oddajmy więc z całem poświęceniem, 

pieczołowitością i skupieniem cześć naszyne 

zmarłym, jako tym, którzy przeszli już na 

inny lepszy brzeg, gdzie niema łez i bólu 

i gdzie wszystko rozpływa się w nieskończo- 

nym majestacie nicości. 

Spadają liście z drzew na zimne i ciche 

mogiły, otulając krzyże i nagrobki, niby 

pokorny błagalny szept. 

Wieczne odpoczywanie racz im dać, 

Panie... 
Roman Tarło. 

TRIEURY Marotta, 

WIALNIE. Wichterlego, Dreyera 
i „Unia“, 

ŽMIJ K I krajowe i zagraniczne, 

GRZECHOTKI (treszczotki) i 
 TRUEURY=J0 demienia lnónóga 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 

  

Wiłno, Zawalna 11-a. 7042 
2 p Ban ZEGARZE 

Urzędnicy Wil. Urzędu Wo- 
jewódzkiego na rzecz bezro- 

botnych. 

Walne zebranie urzędników Wi- 
leńskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
odbyte w dniu 30 października r. b., 
postanowiło, z uwagi na przeżywany 
kryzys bezrobocia, wezwać wszyst 
kich pracujących w Urzędzie Woje- 

wódzkim kolegów i koleżanki do mie 

sięcznego opodatkowania się na rzecz 

pomocy dla bezrobotnych w wyso- 

kości dobrowolnie przez każdego za- 

deklarowanej kwoty i w sześciomie- 
sięcznym narazie okresie od dnia I 

listopada 1931 r. do dnia 1 kwietnia 
1932 r. włącznie. 

Jednocześnie walne zebranie po- 

wołało komisję wykonawczą w skła- 
dzie kolegów: Dzienajewicza, Ciuń- 
skiego i Reissa, celem zrealizowania 
powyższej uchwały. 

NOowoŚCI WYDAWNICZ” 

Nr. 43 „Wiadomości Literackich | 

nosi artykuł Boysa-Żeleńskiego o nos) 6 
tawie małeżeńskiej, dalszy ciąg pam ików 

Świętochowskiego z okresu pozytywizmu 

warszawskiego, kolumnę francuske »rtykut 

o młodym pisarzu Jeanie Giono zce 
Chessina o Szwecji, o książce 
„1900%, o wspomnieniach Copeau, © 
nie — pióra Rogowicza, Wittlina i t. © Е 
cenzje z książek pióra Krzywickiej, | i 
kę tygodniową Słonimskiego, akłuainości 
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IEŠCI! OBRAZKI ZKRAJU. 
Bunt więźniów-kułaków. 

Starcie ze strażą sowiecką na pograniczu polskiem. 

Z pogranicza donoszą, iż w nocy z 26 na 

27 ub. m. w obozie koncentracyjnym Kras- 

nowo w okręgu krajskim wybuchł bunt in- 

ternowanych tu włościan-kułaków. 
Internowani rozbroili kilku wartowni- 

ków, którym zabrali broń a następnie uwię- 

zili ich. Po uzbrojeniu się, około 150 włeś- 

cian ruszyło małemi partjami w Kierunku 

granicy połskiej. 

  

Nad ranem 27 ub. m. władze sowieckie 

zostały powiadomione o buncie i ucieczee 

internowanych. Niezwłocznie zarządzono po- 

śeig w kilku kierunkach. Niezależnie od te- 

go została zamknięta granica polsko-sowiec- 

ka na całym odcinku począwszy do Dryssy, 

aż do Radoszkowiez. Po całodziennej obła- 
wie zbiegów powyłapywano a oporniejszych 

wystrzelano. 

Nowa fala uciekinierów z Rosji sowieckiej. 
Dnia 29 ub. m. na odcinku granicznym 

Horodyszcze w reżonie w »pdorowieze na 

teren Polski zbiegło 56 włościaa pochodzą- 

«ych z terenu Białorusi Sowieckiej. Wśród 

uciekinierów znajduje się rodzina narodo- 

-wości polskiej Wacława Leśkiewicza złożo- 

ma z 6 esób. Uciekinierzy posiadali przy s0- 

  

  

  

   

  

    

bie werki z ubraniem i bielizną oraz przy- 

bory do jedzenia, 
Wszyscy zbiegli opuścili wieś należącą 

do kolektywu Gryczynowo w okręgu koj- 

danowskim. 
Opiekę uciekinierom 

K. O. P. 

udzieliły władze 

———— 

Tioki. 
„Orach Toju“. 

Onegdaj w Trokach, w dzielnie 
imszczyzną zwanej odbyła się u ys 

„Orach Toju“. Prastare to karaimskie ludo- 

«e święto żniw, jest obchodzone w Tro- 

kach przez tamtejszych rolników każdego 
roku. 

Otóż w dniu 11 października r. b. о & 

12-ej w poł. po odbyte wspólnej fotog afji 

rolników. został uroczyście wniesiony do 

Kienesy Trockiej i poświęcony ws aniały 

wieniec ze zbóż. Po zakończeniu tego cere 

monjału, przez Ułłu Hazzana Szymona Fir- 

kowicza zostało odprawione nabożeństwo 

dziękczynne, po którem wygłoszono okolicz- 

mościowe kazanie. Podkreślając znaczenie 
rolnictwa w Kraju, Ułu Hazzan nawolywal 
rolników do wytrwałości w pracach, zazna- 

ąc. że dobrym jest taki zespół, gdzie 
li, gdzie umiejętna i wzGro- 

      

  

   

  

    

  

  

     

    

       

    

   

  

     

  

wa praca każdego może posłużyć wzorem 

«o naśladowania dla innych -rolników. Rów 

ież wskazał, że małe nawet gospodarstwo 

+ pewni biegach da większe płony, 

  

ż wielkie a źle prowadzone. Przypomniał 
Ułłu Hazzan, o świętym obowiązku każdego 

Karaima modlitewnie być wdzi jm i Rzą 
dowi Rzeczypospolitej Polskiej za ciągłą o- 
piekę nad malutkim łudem karaimskim, 0- 

raz wspominać łaskę Królów Polskich, któ- 
rzy nadali nam grur Błogosławiąc w tak 

uiroczystym dniu dzisiejszym ten poświęco- 

my przez nas demiet (wieniec). błogosław 
amy jednocześnie pamięć tych, którzy o 
memi czynami dali nam możność istnienia 

przez lat tyle. 
„ Czyż nie te same grunta i ogrody nasze, 

mówi duszpasterz Firkowicz, ydały nam 
dużo osób, z zyconych pełnić bardzo wy- 
sokie stanowiska przy dostojnych włoda- 
wzach ziemi tej, jak też rycerzy, skoro słu- 
giwali w nadwornych pocztach Jagielloń- 
skich. Dobra gleba wydaje płon dobry. Mier 
na praca fizyczna na roli, słońce, przyroda, 

piękność jezior naszych, przywiązują do re- 
Migji, skłaniają do pobożności, przez co wy- 
rabia się skromność, rzetelność i uczciwość. 

"Te cechy charakteru naszego, muszą na za- 

-wsze być dla nas cnotą moralną i duchową, 

jak chleb powszedni jest ostoją fizyczną. 
Po zakończeniu nabożeństwa, wszyscy u- 

«dali się na ucztę. wydaną przez miejscowych 

wolników, gdzie wśród bardzo miłego nastro 
ju wygłoszono szereg przemówień i odczy- 

tano depesze gratulacyjne. Na _ pierwszem 
miejscu odczytano depeszę zwierzchnika 
"wszystkich Karaimów. Jego Ekscelencji Ha- 
<hana, z życzeniami i błogosławieństwem dla 

rolników, a młodzież odśpi 
wolniczą, 

WIEŚCI Z WOJEW. 

      

  

    

       
      

          

  

    

    
   piosenkę. 

Wieczorem odbyła się zabawa taneczna, 

na której starzy i młodzi ochoczo bawili 

się do rana. 

Nawiązując do tej uroczystości, nie od 

rzeczy będzie wspomnieć, że w dniu 28 paź- 

dziernika r. b. odbyła się w Trokach, w og- 

rodzie plebanjalnym, konkursowa wystawa 

Przysposobienia Rolniczego, pod chowem 

kierownictwem przedstawicieli V Tow: 
Org. i K. R. agronomów p. Wasilewskiego, 
p. Żywieckiego, i innych. Wśród licznie ze- 

branych konkursowiczów z N.-Trok, Starych 

Trok, Rykont i Białej Waki, udział wzięli 

na wystawie członkowie karaimskiego kół- 

ka rolniczego „Przyszłość* Po konkursie, 

prezes tegoż kółka, Ułłu Hazzan Szymon 

Firkowicz otrzymał dyplom honorowy za 

pracę, przyznany przez Radę Wojewódzką 

przysposobienia rolniczego. Oprócz tego, 

poszczególnym członkom tegoż kółka przyz- 

nane zostały przez sąd konkursowy trzy 

pierwsze nagrody. Jak widać z powyższego, 
kierownictwo fachowe Przysposobienia Rol- 
niczego, też nałeżycie oceniło wysiłki tych 
skromnych, lecz dzielnych rolników 

      

  

       

   

  

Niemenczyn. 
Wycieczka przyszłych 

samorządowców. 

Dnia 29 października r. b. Niemenczyn 
odwiedziła zka słuchaczów Il-go i 
Ш-во Wydzi Samorządowego Instytutu 
Nauk Handłowo-Gospodarczych w Wilnie. 
Wycieczka prowadzona przez p. E. Aluchnę, 
instruktora oświaty pozaszkolnej pow. wi 
leńsko-trockiego, zwiedziła w Niemenczynie: 
przedszkole, szkołę powszechną, remizę O- 
chotniczej Straży Pożarnej i Pow. Wystawę 
Przysposobienia Rolniczego, gdzie p. agro- 
nom Żywiecki zaznajomił wycieczkowiczów 
z organizacją pracy P. R. tudzież jej celami, 
zadaniami i metodami. 

Uczestników wycieczki jako przyszłych 
samorządowców szczególnie interesowały 
te działy pracy społeczno-gospodarczej i oś- 
wiatowej, w których bierze udział samorząd 
terytorjalny bądź bezpośrednio, bądź po- 
średnio przez udzielanie odpowiednich sub. 
sydjów. 

Bliższych informacyj z zakresu pracy 
oświatowej  pozaszkolnej w Niemenczynie 
i na terenie gminy udzielili kierownik -wy- 
cieczki i kierownik miejscowej publicznej 
szkoły powszechnej p. Regner. Syci wra- 
żeń prowincjonalnych i. wycieczkowych, 
trochę zmęczeni, ale przy dobrych humo- 

rach powrócili instytutowcy o 4-ej po poł. 
do Wilna. 

   

    

Uczestnik. 

NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

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

Kino Mie: 
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" 

A. „Na Zachodzie bez zmian* — Łojs Wol- 

heim, Raymond Grifftik*. 
2. „Król Jezzu* — wszystkie gwiazdy wytw. 

Universal“. 
3. „Monte Carlo“ 

Jaek Buchanan. 

й — Janet.e Mae Donald, 

4. „Sewilla — Miasto Miłości* — Ramon 
Novarro. 

5. „Żona Faraena* — Emil Jannin 

  

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

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

Barbara 

chowa. 
9. „Afryka mówi*. 

10. „Poganin* — Ramon Novarro, Renne 
Adoree. 

11. „Pochodnia* — Laura la Plante. 

  

Nowogródek. 
Sprawy bezrobocia. 

! w dniu 28 października odbyło się w lo- 
kału Wydziału Powiatowego w Nowogródku, 
god przewodnictwem p. J. Starka drugie po- 
siedzenie Sekcji Finansowej Pow. Komitetu 
do Spraw Bezrobocia. 

Otwierając zebranie przewodniczący wy- 
saził ubolewanie, że wiele osób zaproszo- 

nych na to zebranie nie przybyło. Przypu- 

=szcza jednak, że stało się to dzięki fatalnej 
pogodzie. Następnie odczytał sprawozdanie 

= ostatniego zebrania Sekcji, uzupe! 

wyjaśnieniem, jakie uchwały z por LE 
g0 zebrania zostały już wykonane. * tęp- 

mie zaznajomił zebranych Z instrukcjami о- 

*rzymanemi w międzyczasi 
„jewódzkiego o przeprowadzaniu ; 

1 listopada r. b. zbiórek pieniężny : 
лет, % Komitet Powiatowy nie może liczyć 
na pomoc pieniężną rządu, gdyż są miasta 
przemysłowe bardziej potrzebujące pomocy 
Nowogródek zaś, jako miasto wojewódzkie 
©będzie miało dostateczną pomoc ze skła- 
dek „wszystkich urzędów, które już dobro- 

"wolnie opodatkowały się w wysokości 1-g0 
proc. od poborów. 

Po dłuższej dyskusji uzasadniającej po- 
4rzebę podziału pracy, ustalono następujące 
podsekcje: 1) imprezową, 2) loteryjną i 3) 

zbiórkową. Do podsekcyj tych weszły nastę- 
>ujące osoby: do podsekcji imprezowej pp. 
Żdżarski (jako kierownik), Salomon, oraz 

ie Niedź iecka J Bielińska; do podsek- 
«ji loteryjnej panie: Bieszowa, Bulszyna, 

PBorewiczowa, Jodko - Narkiewiczowa oraz 
-panowie: Bursztejn, Romanowski i Majch- 
<zycki; do podsekcji zbiórkowej postanowio- 

mo zaprosić jako kierowniczkę p. Zublewi- 

<czowią, pozatem weszły panie: Bańska, H. 

Rars= ćwska, Januszkiewiczówna, Brukówna, 
S. Czortkówna oraz panowie: Malewski, Iz. 

Delatycki, O. Lejzerowski, Chicewicz, Kłu- 
ok i Iwanowski. 

  

   

   

    

    

  

W wolnych wnioskach p. Żukowski po- 
sprawę otwarcia konta, na co p. Stark 
nia, że wszelką gotówkę dla Komitetu 

y wpłacać do Kasy Komunalnej w No- 
wogródku. 

Pan Żdżarski podaje wniosek, aby listy 
w sprawie opodatkowania się na rzecz bez- 
robotnych przesłane zostały również i wol- 
nym zawodom jak np. adwokatom, lekarzom 
it p. 

Po uzgodnieniu szeregu innych kwestyj, 
zebranie zakończono. Ik. 

    

Kwestja przedsiębiorstw wódczanych 
„ Pod tym tytułem pragnę wypowiedzieć 

się w sprawie, najaktualniejszej dzisiaj dla 
kilku tysięcy przedsiębiorstw wódczanych 

koncesjonowanych _ miejscach 
Nas koholu, których mamy w Pols 

IS ii kB, -- ponieważ nie znam warun- 
nah dą Mam na myśli tylko sklepy 

gdyż te przedsiębiorstwa znam 
b. dobrze. 

4 Otóż przedewszystkiem muszę podkreślić, 
że na prawo prowadzenia sklepu lub restau- 

racji ze sprzedażą napojów alkoholowych, 
należy mieć specjalne: pozwolenie, t. zw. kon. 
cesję od Izby Skarbowej. Pozwolenia te w 
zasadzie mogą otrzymać tylko osoby u- 
przywiłejowane, to znaczy inwalidzi wojsko- 

wi, wdowy po inwalidach i b. ochotnicy 
W. P. Poza ią kategorją, Izby Skarbowe na- 
dają koncesje również i innym osobom 
według własnego uznania. Zdawałoby się, 
że wobec tych ograniczeń w nadawaniu kon 

cesyj, przedstawiają one naprawdę wielką 
wartość. Tak też było istotnie w pierwszych 
latach po wprowadzeniu monopolu spiry+ 

sowego. 
Zyski osiągane w tych przedsiębiorstwach 

coprawda spadły o 50 proc., jednak w po- 
równaniu z innemi przedisębiorstwami, da 
wały jeszcze poważny dochód. 

To też wiele bardziej energicznych osób: 
b. oficerów, urzędników i wogóle wojsko: 
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wych, rzuciło swe biurowe zajęcia, aby 
stworzyć na tem polu niezależny swój byt. 
Coprawda, tu jak i w osadnictwie wojsk. 

były i są wyjątki, gdyż wielu z nich udaje, 

że swoje stanowisko inaczej pojmuje. W da- 

nym jednak wypadku mówię o tych, którzy 

sami te przedsiębiorstwa prowadzą, a więc 

najbardziej odczuwają ich bolączki. A bo- 

lączek tych niestety jest już bardzi wiele. 
Pomijam już sprawę dziwnego pobierania 
od tych komisowych sklepów podatku prze- 
mysłowego od obrotu i, szeregu innych po- 
datków, a przystąpię tylko do tego czy 
słusznie narzuca się tym sklepom obowią- 
zek wykupna świadectwa przemysłowego II 
kat. Chodzi o to, że są przedsiębiorstwa ze 
sprzedażą win i wódek prowadzone na więk 

skałę, zatrudniające kilka osób i operujące 

łem przeszło 50 tys. zł, — i są rów- 
nież sklepiki ze sprzedażą wódek monopol. 
(wyłącznie), zajmujące lokal o 2 kw. met- 
rach i operujących kapitałem do 1.500 zł. 
Je e przedsiębiorstwa te mają w myśl 

J tę samą II ktg. św. przenrysł. Co za 
ironja? To też te małe sklepy, karczmy i 
restauracje dzisiaj, kiedy konsumcja wódek 
zmniejszyła się o 50 proc. w stosunku do 
zeszłorocznej, nie mogą już znieść tyc 
dużych świadczeń i powoli bankrutują. F 
ten potwierdza i ta okoliczność, że koncesyj 
wolnych mamy coraz więcej; a na 30 kon- 
cesyj nadanych przez Nowogr. Izbę Skarbo- 
wą w lipcu miesiącu b. r., uruchomione zo 
stały — tylko 2 przedsiębiorstwa. Bo nowe 
przedsiębiorstwa nie mogą wytrzymać kon- 
kurencji, która niestety również dobija ten 
handel. Szereg więc osób rozpoczęło stara- 
nia o przeklasyfikowanie świadectw prze- 
mysłow: z II na HI katg. 

Obecnie jak się okazuje Izba Przemy- 
słowo-Handlowa w Wilnie, w związku z pro- 
jektowaną nowelizacją ustawy o państwo- 
wym podatku przemysł., między innemi, wy 
powiedzie się za wprowadzeniem nowej 
kategoryj dectw przemysłowych Ha 
dla przedsiębiorstw handlowych,  trudnią- 
cych się drobną sprzedażą wszelkich towa- 
rów, a także to + posiadających cechy 
produkcji wytworniejszej (w tem wina, ko 

niaki, wódki, likiery i t. d.) wyłącznie spo- 
żywcom z zakładów składających się z jed- 
nego pokoju przy zatrudnieniu najwyżej 
jednego dorosłego pomocnika: bez względu 
na wysokość obrotu rocznego z tem, by na- 
leżytość za to Świadectwo wynosiła połowę 
należytości II kat. Analogiczna uchwała za- 
padła przy czynnym współudziale Izby Wil 
również i na Zjeździe Związku Iżb Prze- 
mysłowo-Handl. odbytem w dniu 19 i 20 
b. m. w Warszawie z okazji przedłożeń po- 
datkowych Rządu. W chwili obecnej czynio- 
ne są starania, aby postulat ten został 
uwzględniony przy uchwałaniu odnośnej u- 
stawy przez ciała ustawodawcze. 

Zdaniem więc mojem, ze względu iż ter- 
min wykupna świadectw już się zbliża, na- 
tomiast załatwienie tej sprawy przez Sejm 
może odwlec się — te przedsiębiorstwa, 
które naprawdę nie odpowiadają wymogom 
przedsiębiorstw handl. II ktg., winny są skła- 
dać do Ministerstwa Skarbu odnośne poda- 
nia o zezwolenie na prowadzenie sklepu za 
świadectwami III ktg. : 

Uchroni to może od nadmiaru liczby bez- 
robotnych. 

    

          

      

   

     

    

   

    

  

  

    

  

Kazimierz Iwanowski, 

Eil i I 
górnośląski 

poleca Wilno, Jagiellońska 3 
firna D E U L L Telefon 8-11. 

EBETZTARO WYW WPRZOOE NCAA 

Dzień Zaduszny. _ 
Niejednokrotnie zwracała uwagę 

prasa wileńska na sposób w jaki pub- 
liczność nasza obchodzi groby na 
cmentarzach w ten dzień, przeznaczo- 
ny na poważne obrzędy. 

Piękne cmentarze nasze pełne są 
zwłaszcza wieczorami, tłumów, wśród 
których młodzież zachowuje się zwy- 
kle bardzo nieodpowiednio, flirtując 
głośno. śmiejąc się, popychając, ro- 
biąc głośne uwagi o grobach i rodzi- 
nach siedzących przy nich. Stanow- 
czo takie zachowanie się nie powinno 
być tolerowane i dobrzeby było by od- 
powiednie czynniki czy władze ducho- 
wne pouczyły į dopilnowaly wieksze- 
go uszanowania tego dnia, uważanego 
przez wielu za popularną rozrywkę z 
iluminacją. 

Pienia żałobne na cmentarzu 
Rossa w Dzień Zaduszny. 
W Dzień Zaduszny 2 go listopada r. b. 

na mogiłach Obrońców Wilna na cmentarzu 
Rossa Chór Pocztowy połączony z orkiestrą 
dętą o godz. 19.30 wykona pieśni żałobne. 

Z ramienia miasta delegacja Magistratu 
złoży wieńce, na grobach połegłych żołnierzy 
w obronie Wilna. 

Giełda zbożowo-towarowa 
w Wilnie. 

Do ministerstwa przemysłu i han- 
dlu wpłynął projekt komitetu organi- 
zacyjego. zmierzający do założenia w 
Wilnie giełdy zbożowo-towarowej i 
Iniarskiej. Przedmiotem obrotu na о- 
mawianej giełdzie mają być płody go- 
spodarstw rolnych i leśnych, wyroby 
z nich oraz odpadki, a w szeczególno- 
ści: zboża wszelkiego rodzaju, pasze, 
strączkowe, nasiona, warzywa okopo- 
we, owoce, len we wszelkich posta- 
ciach, konopie, drożdże, oleje roślin- 
ne, ryby. raki, nabiał, jaja, miód 
pszczelny, tłuszcze zwierzęce, skóry 
surowe i wyprawione, pierze, puch, 
szeczeciny, wełna, kości, kleje, spiry- 
tus, wino, piwo, miód do picia, ocet, 
zioła lecznicze, grzyby, drzewo i wy- 
roby drzewne, terpentyna, produkty 

suchej destylacji drzewa, wyroby mły- 
narskie, zwierzęta rzeźne i przetwory 
mięsne do czasu utworzenia giełdy 
mięsnej, ubezpieczenia, przewozy, 
lombardowanie, spedycja, magazyno- 
wanie i t. p. towary. 

Sprawami giełdy ma zarządzać ra- 
da giełdowa, złożona z 12 członków 

i 6 zastępców, wybranych przez ogól- 
ne zgromadzenie giełdy. Ze składu 
rady giełdowej każdorazowo, nie mniej 
niż */» ogólnej ilości członków mają 
stanowić przedstawiciele rolnictwa i 
organizacyj rolniczo-handlowych. 

   

WILDE ŃS . I 

Elektryfikacja m. Wilna. 

Na piątkowem posiedzeniu Rady 

Naukowo-Technicznej Stowarz. Te- 

chników Polskich w Wilnie w spra- 
wie dalszej racjonalnej rozbudowy 
elektrowni miejskiej i dróg elektryfi- 
kacji Wilna zostały ustalone główne 
wytyczne kalkulacji prądu, które da- 

dzą możność porównania nasuwają- 

cych się projektów. rozbudowy, jak 

hydroelektrowni, elektrowni na tor- 

fach i t. d. W następny piątek mają 

być ustalone dalsze wytyczne kalku- 

lacji porównawczej. 
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URZĘDOWA. 
—Urzędowanie w dniu 2-go listopada. 

We wszystkich urzędach i instytucjach pań- 

stwowych i samorządowych urzędowanie w 

Dniu Zadusznym — 2-go listopada odbywać 

się będzie normalnie. Urzędnicy pracować 

będą na dwie zmiany. W ten sposób w 

cy pracownicy będą mogli wziąć udział w 

nabożeństwach za dusze zmarłych, a jedno- 

cześnie nie ucierpi na tem tok urzędowania. 

MIEJSKA. 

—— Walka samorząłu z bezrobociem. Z 

początkiem przyszłego tygodnia Magistrat 

m. Wilna zatrudni na robotach miejskich 

nową partję robotników w iłości 50 osób. 

Zatrudnieni znajdą pracę przy regulacji ul. 

Zygmuntowskiej, parcelacji Tupaciszek i ro- 

botach ziemnych prowadzonych na górze 

Boufałłowej. 

— Wzmocnienie przyczółków  mosto- 

wych. Roboty prowadzone na moście Zwie- 

rzynieckim przy umacnianiu przyczółków mo 

stowych dobiegają już końca i ukończone 

zostaną prawdopodobnie w ciągu przyszłego 

tygodnia. Bezpośrednio po tem Magistrat 

przystąpi do analogicznych robót przy moś-- 

cie Zielonym. 
W początkach przyszłego tygodnia mają 

być wreszcie rozpoczęte roboty przy regula- 

cji brzegów Wilji przy ul. Zygmuntowskiej. 

— Budowa stacji autobusów dalekobież- 

nych. Magistrat m. Wilna prowadzi obecnie 
w przyśpieszonem tempie prace przy budo- 
wie stacji autobusów dalekobieżnych, któ- 
ra, jak wiadomo, ma stanąć przy ul. Jakóba 

Jasińskiego. Podług opracowanego projektu 

Magistrat zamierza jeszcze w roku bieżącym 
zakończyć roboty terenowe. Z początkiem 
wiosny ma stanąć stacja i poczekalnia dla 

publiczności. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Akademiekie Koło Walki z Alkoholiz- 

mem urządza dnia 5-go listopada r. b. w 
sali „Ogniska“, Wielka 24 Czwartek Akade- 
micki. Na program Czwartku złożą się: 

1) Część odczytowa. Kol. Beck omówi za- 
dania i cele Koła w odczycie p. t. „O alko- 
holizmie*, 

2) Część wokalno-muzyczna. Udział bio- 
rą kol. kol. H. Kołodziejska, Naumik, To- 
malczyk, P. Kamiński (kuplety) i inni oraz 
członkowie Akad. Koła Muzycznego. 

Po Czwartku odbędą się tańce. 
Młodzież szkolna i goście mile widziani. 

Wstęp wolny. 

   
  

   

    

  

GOSPODARCZA. 
— W Sprawie wykupu patentów. Wileńska 
Izba Skarbowa otrzymała pismo z Minister- 
stwa Skarbu wyjaśniające, iż urzędy skar- 
bowe nie mają prawa pobierania odsetek za 

zwłokę mimo spóźnionego wykupna paten- 
tu od wyrobu lub sprzedaży ' przedmiotów 
podlegających podatkom pośrednim lub op- 
łatom monopołowym. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Akademja ku czci Ulryka Zwingli'ego. 

Dzisiejsza Akademja w Tow. im. Jana Łas- 
kiego odbędzie się w lokalu przy ul. Za- 
walnej Nr. 1 o godz. 7.30 wiecz. Poza cen- 
tralnem przemówieniem ks. pastora Lop- 
pego składa się z bogatego działu koncerto- 
wego: prof. Koschwieder — flet, mecenas 
Jodko — cytra, p. Telmaszewski — wiolon- 
czela. Na fisharmonji i na fortepianie akom 
panjuje prof. Gałkowski. Śpiew solowy ks. 
J. Kurnatowskiego i śpiew chóralny pod dy- 
rekcją prof. Gałkowskiego chóru kościoła 

ewangelicko-reformowanego. 
Wstęp na Akademję wolny dla człon- 

ków T-wa im. Jana Łaskiego i gości mogą- 
cych się powołać na kogoś z członków T-wa. 

— Z Towarzystwa Eugenicznego (wałki 
ze zwyrodnieniem rasy). Dnia 5 listopada w 
lokalu Poradni Eugenicznej (ul, Żeligow- 
skiego Nr. 4) Dr. W. Mórawski wygłosi od- 
czyt na temat „Dziedziczenie cech fizycz- 

nych i psychicznych*. Początek o godz. 5.30 
wiecz. Wstęp wolny. 

— Zebranie Asystentów U. S. B. Dnia 9 
listopada w sali II Gmachu Głównego U. S. 
B. o godz. 19 m. 30 w pierwszym terminie 
i o godz. 20 w drugim odbędzie się nadzwy- 
czajne wałne zebranie Zrzeszenia asysten- 
tów U. S. B. z następującym porządkiem 
dziennym. 

1) Sprawa składek na odnowienie sarko- 
fagu Stefana Batorego na Wawelu. 

2) Sprawa uiszczania składek przez asy- 
stentów-lekarzy na rzecz Izby Lekarskiej. 

3) Wolne wnioski. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Stan Bezrobocia. Na podstawie da- 

nych, w ubiegłym tygodniu na terenie posz- 
czególnych powiatów województwa wileń- 
skiego zarejestrowano 3998 bezrobotnych w 
tej liczbie 1200 kobiet. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Zebranie T-wa „Pomoce Pracy* W tych 

dniach odbyło się ogólne doroczne zgroma- 
dzenie Tow. „Pomoc Pracy“ pod przewod- 
nictwem p. B. Słuckiego. 

Kierownicy poszczególnych szkół i kur- 
sów wygłosili wyczerpujące referaty o dzia- 
łalności tych szkół w roku sprawozdawczym. 

Prezes p. inż. A. Klebanow w swych wy- 
jaśnieniach uzupełniających podkreślił mię- 
"dzy innemi fakt, iż Tow. „Pomoc Pracy" 
cieszy Się uznaniem i zaufaniem władz 
szkolnych, czego wyrazem jest udzielenie 
przez Kuratorjum Okr. Szk. w Wilnie sub- 
wencji, oraz praw szkół państwowych. 

Niezmiernie ważne jest znaczenie zawo- 
dowych szkół i kursów dokształcających. 
Tow. P. P. wiele zdzialalo w tej dziedzinie. 
W różnych oddziałach kształci się obecnie 
500 osób. W roku ubiegłym 102 osoby otrzy- 

mały dyplomy czeładnicze. Mimo kryzysu 

ekonomicznego Tow. „Pomoc Pracy iągle 
rozwija i rozszerza zakres. działalności. 

To też spodziewać się należy, iż władze 

szkolne ocenią i przyjdą Tow. P. P. z po- 

mocą wydatniejszą i powiększą subsydjum. 
Zebranie uchwaliło rezolucję następują 

cą: „Wobec tego, że „Pomoc Ргасу“ dzia- 

łalnością swą prawie 30-toletnią w dziedzi- 

nie produktywizacji mas żydowskich przez 
rozpowszechnianie i nauczanie rzemiósł o- 
iągnęła wielkie wyniki, które znalazły uzna- 

nie społeczeństwa i władz, Ogólne Zgroma- 
dzenie upoważnia Zarząd do zwrócenia się 
z prośbą do Min. W. R. i O. P. celem uzy- 
skania wsparcia odpowiedniego, by P. 
mogła w dalszym ciągu prowadzić poż, 
teczną swą działalność zarówno dla pań- 
stwa, jak i dla społeczeństwa żydowskiego”. 

RÓŻNE. 

— Bezpłatne przejazdy inwalidów dru- 
gą klasą. Władze kolejowe wydały zarzą- 
dzenie w sprawie zwrotu kosztów przejazdu 

kolejami aństwowemi inwalidom  wojen- 

nym ciężko poszkodowanym. W. wypad- 
kach, określonych uprzednio przepisami, 
skarb państwa zwraca inwalidom ciężko po- 
szkodowanym koszta przejazdu 3-cią klasą. 
W myśl nowego zarządzenia inwalidom tej 
kategorji, skarb państwa zwracać będzie ko- 
szta przejazdu koleją również i drugą kla- 
są. Dła umożliwienia inwalidzie przedst 
wienia tego rodzaju dowodu, konduktorzy 
względnie kontrolerzy nie odbiorą mu po 

   

   

    

   

odbyciu podróży biletu i zaopatrzą w 
adnotację „Wykorzystany dnia ... Rekla- 

macja“. 

  

Uwadze uczącej się młodzieży! 

Od jutra będzie wyświetlany głośny film p.t. 

„NIBELUNGI“ 
w kinie „LUX“ 

TEATR i MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziady — 

Widma. W niedzielę dnia 1-go listopada o 

godz. 4 i 6 po poł. (dwukrotnie) ukaże się 

na scenie teatru „Lutnia* najwspanialsze 

dzieło muzyczne St. Moniuszki do słów Ad. 

Mickiewicza (Dziadów cz II) w oprawie sce- 
nicznej prof. A. Ludwiga, pod kierunkiem 
muzycznym kapelmistrza Szczepańskiego, 
przy współudziale chóru akademickiego U. 
S. B., zespołu orkiestry symfonicznej i naj- 
wybitniejszych artystów opery i dramatu 
Misterjum to od 6-ciu lat gromadzi tłumy 
widzów spragnionych w dniu uroczystym po 
święconym pamięci zmarłych, poważnego sło- 
wa im uzyki i jest niejako tradycyjnem wi- 

dowiskiem naszego miasta, tak zespolonego 

z genjalną twórczością wielkich synów tej 

ziemi, Adama Mickiewicza i Stanisława Mo 
niuszki. 

Bilety wcześniej do nabycia w kasie te 
atru „Lutnia“. 

— Koncert Brico w „Lutni“. Przy pulpi- 
cie zasiadła fenomen-kobieta dyrygent o 
wszechświatowej sławie Antonia Brico, kto- 

rą na koncercie czwartkowym zarówno pra- 

sa jak i publiczność przyjmowała owacyj- 
nie. Tym razem odbędzie się koncert Trio, 

w którym udział wezmą: Antonia Brico (dy- 
rygent-pianistka), prof. Aleksander Konto- 
rowicz (skrzypce), Albert Katz (wiolonczela). 

  

  

Wykonane zostaną następujące utwory: Co:, 
uperin — koncert królewski, Bach — So 
nata Nr. 3 E-dur, Beethoven — Trio, C-moll.- 

W. poniedziałek dnia 2-go listopada o g. 
20-ej wiecz. powtórzenie Widma-Dziady po 
cenach popularnych, od 20 gr. do 2 zł. 

— Raj dla dzieci. Już we wtorek dnia 3 
b. m. ukaże się tak dawno wyczekiwany 
przez dziatwę wileńską „Kopciuszek baśń 
fantastyczna w reżyserji H. Zełwerowiczów- 
ny. Przepiękne dekoracje projektu W. Ma 
kojnika. Tańce układu Z. Karpińskiego. 

Bilety do nabycia w kasie. Początek o 
godzinie 6-ej wiecz. 

— Teatr Miejski na Pohułance. W nie- 
dzielę dnia 1-go listopada arcydzieło Że- 

romskiego „Róża, akcję której publiczność 
śledzi z zapartym oddechem. Pole do po- 
pisu znaleźli pp.: Dyr. M. Szpakiewicz, M. 
Wyrzykowski, W. Zastrzeżyński, J. Wasi- 
lewski i inni. Dekoracje W. Makojnika. Re- 
żyserja Dyr. M. Szpakiewicza. 

— Popularny poniedziałek na Pohulance. 
W poniedziałek dnia 2-go b. m. o godz. 8-ej 
nieodwołalnie po raz ostatni sensacyjna 
sztuka „Matrykuła 33% z p. M. Wyrzykow- 
skim i Ir. Brenoczy na czele Świetnie gra- 
jącego zespołu. 

BABJ6O 
FALA 244,1 m., MOCY 21,5 Kw. 

NIEDZIELA, dnia 1 listopada 1931 roku. 

10.15: Tr. nabożeństwa z Paznania. 11.58: 
Sygnał czasu. 12.10: Kom. 12.15: Poranek z 
Filharm. 1400: Audycja rolnicza. 15.55: 
Audycja dla dzieci. 16.20. Muzyka polska 
(płyty). 16.40: „O słońcu* — odczyt. 16.55: 
Muzyka lekka (płyty). 17.15: „Jak się ustrzec 
przeziębienia* — odczyt. 17.30: „Wiadomo- 
ści przyjemne i pożyteczne”. 17.45: Koncert 
popoł. 19.00: Utwory Adama Mickiewicza po 
litewsku. 19.20: „Poradnia pedagogiczna Ni 
1“, 1940: Program na poniedziałek. 19.4. 
Audycja literacka. 20.15: Koncert popularny. 
21.55: Kwadr. liter. 22.10: Recital skrzypco- 
wy Cecylji Hansen. 22.50 Kom. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 2 listopada 1983 r. 
9.00: Transmisja nabożeństwa ze Lwowa, 

11.40: Komunikaty i sygnał czasu. 12.10: 
Komunikat meteorologiczny. 14.00: Program 
dzienny. 14.05: Muzyka z płyt. 15.05. Komu- 
nikaty. 15.25: „Czynniki moralne i estetycz- 
ne w literaturze polskiej w. XVI* odczyt. 
15.45: Audycja zaduszkowa dla dzieci. 16.20: 
Lekcja języka francuskiego. 16.40: Codzien- 
ny odcinek powieściowy. 16.50: Muzyka z 
płyt. 17.10. „Świat żywych a świat umar- 
łych* odczyt. 17.35: Koncert religijny. 18.50: 
Wileński komunikat sportowy. 19.00: „Spra- 
wa korony W. Ks. Witolda w ujęciu prof. 
Morelowskiego“ odczyt. 19.20: Muzyka z 
płyt. 19.25: Przechadzki po mieście. 19.35: 
Program na wtorek i rozmaitości. 19.45: 
Prasowy dziennik radjowy. 20.10: Feljeton 
muzyczny. 20.15: „Widma St. Moniuszki. 
21.45: „Tym co polegli" feljeton. 22.00: Kon- 
cert religijny (płyty). 22.40. Komunikaty. | 

WTOREK, dnia 3 listopada 1931 r. 

11.40: Komunikaty i sygnał czasu. 12.10: 
Komunikat meteorologiczny. 14.00: Program 

  

   
   

  

3 

Przy cierpieniach nerek, chorobach me- 

czowych, pęcherza moczowego i. dolnego 

odcinka_ kiszek, naturalna woda gorzka 

„Franeiszka-Józefa* łagodzi i usuwa szybko 

gwałtowne boleści przy wypróżnieniu. Żądać 

w aptekach i drogerjach. 

  

dzienny. 14.05: Muzyka z płyt. 15.05: 

munikaty. 15.25: „Dbajmy o dobre powie- 

trze” odczyt. 15.50: Audycja dla dzieci. 16.20 

„O Janie Ostrorogu* odczyt. 16.40: Codzien- 

ny odcinek powieściowy. 16.50: Muzyka z 

płyt: 17.10: „Wartość zagadnienia dziedzicz- 

ności w wychowaniu* odczyt. 17.35: Kon- 

  

cert symfoniczny. 18.50: Radjowa gazetka - 

rzemieślnicza. 19.00: Przegląd litewski. 19.20: 

„Pogadanka radjotechniczna”. 19.40: Prog- 

ram na środę. 19.45:. Prasowy dziennik ra- 

djowy. 20.00: „Droga życia” feljeton. 20.12: 

Koncert popularny. 21.55: Skrzynka techni- 

czna. 22,10: Recital Marji Trombini-Kazuro. 

22,40: Komunikały i muzyka taneczna. 

KINA LFILMS 
„HADŽI MURAT“ 

(Helios). 

Wielkie pieniądze nie zastąpią wielkiego 

talentu. Przeciwnie, czasami jeszcze obciążą 

dzieło. Zdarzy się bowiem, że ten, który to 

ostatnie tworzy, mając ich dosyć, sie wysiła 

się na sztukę, wystarczy mu sztuczność. Mo- 

że dzięki obfitości mamony, pozwolić sobie 

nawet na bardzo wymyślne, 
na Mazowszu lud powiada — śtuene — аК- 

cesorja, gierki, dodatki, wstawki, dekoracje. 

Jest to droga dość łatwego oporu, obliczona 

na mniej wybredną publiczność, na bardzo 

niedługi żywot, danego tworu. „Variete 

wyświetlany w „Lux'ie*, bardzo długo jesz- 

cze będzie podziwiany z entuzjazmem, ale 

„Hadżi Murat* wkrótce stanie się śmieszny, 

nie budząc już teraz głębszego zaintereso- 

wania. 
Nie znam tego w oryginale, Tołstoja, ale 

wyobrażam sobie, że musi tam być odpowie- 

dnio dużo do talentu tego wielkiego pisarza 

— poezji. W. filmie niewiele jej się zostało. 

abuła niemal sama, szkielet utworu lite- 

rackiego wyprany dość dokładnie z tego, co 

go ożywiało. Ta odrobina, która się została, 

jest tak przytłoczona wspomnianemi akce- 

sorjami, že tylko niekiedy, w mniej prze- 

ładowanych niemi momentach, przebły 

Tyle co do formy. Treść: wyzwoleńcze 

walki przeciw Rosji bohaterskich synów Ka- 

ukazu, byłaby szczególnie dła nas miła, gdy= 

by nie jakaś fałszywa tego tendencja, która 

e z niezłomnego, o wielkiej duszy,. bo- 

hatera Kaukazu, Szamiła robić jakiegoś bez- 
myślnego okrutnika, stwarzając postać za- 
równo w swoim charakterze i typie, jak i 

wykonaniu aklorskiem bardzo przeszarżo- 
waną. 

Ta szarża aktorska powtarza się jeszcze 
i w innych postaciach, np. często w carze 
Mikołaju. Mozżuchin, odtwórca postaci ty- 
tułowej, ma jakąś nie kaukaską, ale mon- 
golską martwotę w fizjonomji, odznaczają- 
cej się tą jednostajną manierą sztywności, 
którą obserwujemy oddawna w typach tego 
artysty. Wrażenie to potęgują jeszcze 
niemal nieruchome i bardzo wypukłe oczy. 

Lil Dagower i Betty Amman, dały: pierw- 
sza istotnie -— kreację, cacko stylowe i cha- 
rakterystyczne wogóle, postać carskiej fa- 
woryty, pełną wdzięku a nawet czaru, dru- 
ga była prawdziwa i naturalna bez zastrze- 
żeń, pełna przytem niezmiernie miłego, 
dziewczęcego wdzięku. (sk). 

   

   

  

    

        

BEA NGO 

(Casino). 

Wymarzony film dla młodzieży, o pierw- 
szórzędnych walorach artystycznych i in- 
formacyjnych. Kto po sztuczności „Hadži 

* zechce odetchnąć świeżością, ten 
znajdzie jej dosyć w tym filmie, stworzonym 

wśród dziewiczej, żadną cywilizacją nie ska- 
lanej puszczy. Dwa dni życia jakiegoś Hin- 
dusa, na łonie najpierwotniejszej natury, 
wśród tygrysów, małp, panter i węży, z epa- 
tującemi do maximum, scenami, z których 
może wielu z nas, choćbyśmy tam nawet, 
do tych puszcz powędrowali, nie zobaczy - 
łoby, ponieważ jest to kwestja dużego doś- 
wiadczenia i znawstwa danego przedmiotu, 
wielkich środków materjalnych oraz długich 
miesięcy pracy i obserwacji całych, odpo- 
wiednich, bogato wyposażonych ekspedycyj. 

Specjalista od tego rodzaju imprez w 
wytw. „Paramount*, którym jest reżyser 
Schoedsack, ju żdawniej wykonał zupełnie 
analogiczne -dzieło, niezapomniany świetny 
„Chang“. Ząrówno sam ten film jak i „Ran- 
go* są wzorowemi tworami tego typu. Wy- 
daje się, że trudno coś trafniejszego, coś 
„lepiej zrobionego stworzyć. Ta doskonała 
robota (nie bez talentu) występuje w pysz- 
nych zdjęciach, w znakomitem ujęciu tema- 
tu, w upatrzeniu sytuacyj o rewełacyjnym 
dla przeciętnego europejskiego widza (jak 
wałka bawoła z tygrysem i t. p.) charakte- 
rze. Jest w tem wszystkiem i wysokie napię- 
cie dramatyczne i bardzo mocny element 
komiczny, reprezentowany bogato przez naj- 
różniejsze, przepocieszne małpy, podpatrzo- 
ne w tak zabawnych swoich rozmaitych spra 
wach i sprawkach codziennych, że rozśmie- 
szą nawet hipochondryka. Wszystko razem 
na tle najwspanialszej, przebogatej, bujnej 
podzwrotnikowej puszczy, której roślinne 
bogactwo jest przedstawione z rzadką umie- 
jętnością i artyzmem zdjęć. (sk). 

   

  

Pepierajcie Ligę Morska» 

List do Redakcji. 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

Niniejszem mam zaszczyt uprzejmie pro- 
sić Pana Redaktora o umieszczenie w po- 
czytnem Pańskiem piśmie niżej podanego 
sprostowania: 

Wi numerze sobotnim Nr. 252 „Kurjera 
Wileńskiego* w .dziale kroniki, w miejscu 

  

w odczytach w Ognisku Kolejowem mylnie | 
zostały podane tytuły docenta p. D-ra Ba- 
gińskiego, docenta p. D-ra Abramowicza i p 

D-ra Dylewskiego. W zawiadomieniu mo- 
jem do Ogniska o odczytach, nazwika pp. 
Dektorów Abramowicza i Bagińskiego by- 
ły zaopatrzone tytułem docenta, zaś nazwi- 
sko p. Dra Dylewskiego było podane bez 
żadnego tytułu naukowego. Dosadna omył 
ka dotycząca tytułu naukowego prelegentów 
powstała bez wiedzy prelegentów i mojej 
wskutek jedynie niedopatrzenia podającego 
do redakcji z Ogniska Kolejowego. 

Wyrazy wysokiego poważania łączę 

Lekarz Sanitarny 
Dyrekcji K. P. w Wilnie. 

Aleksander Wińcz. 

TURNIEJ GIER SPORTOWYCH. 

Dziś w niedzielę o godz. 11 rano w sali 

Ośrodka Wychowania Fizycznego odbędzie 

się dalszy ciąg turnieju gier sportowych, 

który jest inauguracją sezonu w tej gałęzi 

sportu. Obecnie rozegrywany jest turniej 

siatkówki w konkurencji panów. Turniej o0- 

becny ma duże znaczenie ze względu na 

przegląd sił przed spotkaniem z doskonałą 

drużyną estońską Kalev, która wkrótce przy 
bywa do Wilna dla rozegrania meczów z 
drużynami wileńskiemi w siatkówkę i ko- 

szykówkę. 

na bardzo, jak * 

Pu
n 

 



KURKRSIER w 

  

Podaje się do wiadomości Sz. Klijenteli, iż skład futer 

M. GELFELD M. PORUDOMIŃSKI 
pozostał na tem samem miejscu 

Wielka 39 tel. 13-79 
Skład został zaopatrzony do sezonu w największy wybór różnych futer po niskich cenach konkurencyjnych, robota wykonuje 

się we własnej pracowni. 7619 

Porudomińskich 
Niemieckiej 28 rereron tćn san, Nr 13-72 

Od piątku 27 b. m. Godz. 4—6 „Przygody W obłokach” 

Godz. 6.810 „SQNia, Sonia, szczęście me" ane w roli głównej. 
NAD PROGRAM: Małżeństwo za tysiąc lat. 

były współwła- 
ciciel firmy. M. GELFELD 

   
SKLEP FUTER 
i PRACOWNIA KUŚNIERSKA 

zostały przeniesione 
do nowego lokalu przy ul. 

    
  

«a Miejskie 
BALA MIEJSKA Koncertowa orkiestra pod batutą p. M. Salnickiego. 

idateebramska 5. Początek o godz. 4. 6, 8 1 10 wiecz. Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. Kasa czynna od 3.30 д0 10 wiecz. 

Dziś ostatni dzień! 
Kino „Hollywood“ | Wszechświatowy przebój dźwiękowy | Kino „Helios“ 

Nólsta IWAN MOZŻUCHIN, 447 LIL DAGOWER ';:=; BETTY AMANN 
Reżyser Aleksander Wołkow.  Najpotężniejszy ze wszystkich dźwiękowych i niemych filmów ostatnich sezonów całego świata 

е © (Biały szatan). Według słynnego arcy- 

Hadżi Murat Lwa Hr. Tołstoja. 
Film jednocześnie demonstruje się w dwóch kinac: Helios i Hollywood. 

Pocz. o g. 4, 6, 8 i 10.15. Wkrótce korona polskiej czołowej twórczości filmów dźwięk. „10 z Pawiaka”. 

Przepiękne dźwięk. Prepeeeawai Nasze niewinne narzeczone 
W rolach głównych ulubienica wszystkich pikantna JOAN GRAWFORO, prześliczna Anita Page, Dorothy Se- 
bastian i Tobert NAD PROGRAM: Początek o godz. 4, 6, 8.i 10.20, w dnie świąt. 
Montgomery. — 2 i Atrakoje dźwiękowe, o godz. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone. 

  

  

w monumentalnym 

dżwiękowcu dac 

Na 1-szy seans ceny zniżone. 

'ŻWIĘKOWE KINO 

ЦИ 
M'skiow. 22, tel. 15-28 

Jutro premjera! 

Dziś ost. dzień! Coś,czegosię jeszcze nie widziało: Cudnajnowszejtechniki! Prześliczny przebój dźwiękowy 
RANGO (Pieśń Dżungli 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, 8 i 10.30, w dnie św. o g. 2. 
NASTĘPNY PROGRAM: Nieśmiertelna miłość. 

Wielki przebój dźwiękowy! Najpotężn. arcydzieło miłosne! Miłość i bohat. lotników! 
Dramat potężn. uczucia na tle Wiejkiej Wojny 

W rolach (olleen Moore $ Gary Сосряг głównych 
Dla młodzieży dozwolone. Początek o godz. 4, 6, 8 

Na |-szy seans ceny zniżone. 

Dźwiękowe Kino 

CGUIN 6; 
ul. Wielka 47, tel. 15-41 

  

Dziš premjera! 

Nieśmiertelna miłość 
NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy Foxa. 

i 1030, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

pramierat › аее ее WJ płomieniu życia (Orient expres) 
W rolach głównych: Lil Dagower i B. Georg. 
Ułubienica wszystkich 
Początek seansów o godz. 5. W niedziele i święta o godz. 4 po poł. 

Dziś! Najnowsze dwa 100% 10 akt. przepięknych powikłanych 
dźwiękowe przeboje świata p. t. KAPITAN MARYNARKI miłostek „Marynarzy i blondynek*. 

W rolach oe ana Liedtke, Marja Paudler i Hans Junkerman. 
NAD PROGRAM: Po raz pierwszy w Wilnie Sensacyjny romans w 10 
nz dźwiękowa sensacja p. t. Królewski eždziec aktach. W roli głównej 

Elissa Landi i Ken a którego miłość i wojenka sa tereńem awanturniczym działań. 

Dziś i dni następnych wielka kino Kolejowe 
premjera! Potężny dramat 

Ą ЗМ Ке 4 

kak fworaa kolsiew,) 

  

Biwiękowy Kino-Teatr 

STYLOWI 
slisa Wielka 38. 

  

wia | adris, Janet Gaynor 15 „KRYSTYNA” Film > oczaruje wszystkich.  Prze- damai anei k i WRGMÓB Mornon, Lucy Dode į Rudolf Sehildkraut. 
NAD PROGRAM: PRZEZABAWNA KOMEDJA. 

Emil Jannings, Lia de Putti VARIETE moc. 
*Tragedja zdradzonego kochanka! 

Ceny miejsc od 40 gr. 

Światowid 
Mtekiewieza 9. 

  

Nowa kopjał Nowe wydaniel z udziałem najgłośniejszych gwiazd ekranu 

Najznakomitsze arcydzieło! 

Dramat miłości i zdrady p. t. 

Kino - Teatr 

„LUX“ 
Miekiewicza ||, t.15-61 Kuszący czar grzechul 

Początek seansów o godzinie 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej. 

osTRZEŻENIE| || WIELKA ZNIŻKA (EN. 
Jesień się zbliż Biorąc pod uwagę 

AK ogólny kryzys zniżyliśmy znacznie ceny 
# zy Pewne firmy w Wilnie rozlewają swoje mało- naszych towarów, wprost po niebywałych. 

: RZŻ Pp a w užywane butelki „Patent“ z A Paw, e ki podane 
CK ZZA Ые omplety o pierwszej jakości, tóre są NS Kišas ini žais 

a ч Przeto ostrzegamy przed falsybkatami i ros 
simy uwažač przy kupnie prawdziwego wszechšwiatowej slawy 

PIWO ŽYWIECKIEGO 
-1/swetr męski do ubierania przez głowę 

6678 na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i: KOREK z firmą 

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU 

tryk. w dobrym gatunku, | para kalesonów 

Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62. 

  
   

   
   

   

  

     

męce 
wysyłamy : 

męskich | gat., 3 pary skarpetek męskich 
cwern., | ręcznik pełnej długości, 3 chu- 

! steczki kieszonkowe, | krawat jedwabny 
Do danego kompletu doliczamy porto 

2,50 gr. 

Tylko za 27 zł. 90 gr. 
wysyłamy: 3 mtr. bostonu na eleganckie ubranie mę- 

skie w kolorze granatowym lub czarnym 
w dobrym gat., 4 mtr. na suknię damską 
w różnych deseniach, 6 mtr. flanelki na 
bieliznę czysto białą lub w paseczki, 
6 mtr. oksfurdu w paseczki lub w kra- 
teczki w dobrym gat., 6 mtr. płótna kre- 

mowego nadającego się na bieliznę wszel- 
kiego rodzaju, 6 mtr. ręcznikowe w do- 

brym gat. 

Tylko za 30 zł. 80 gr. 
wysyłamy: 17 mtr. płótna bisłego -w dobrym gat., 

10 mtr. barchanu na bieliznę w pasecz- 
ki lub czysto białą, 6 mtr. płótna kremo- 
wego nadająca się na bieliznę wszelkiego 
rodzaju, 6 mtr. ręcznikowe w dobrym gat 

Tylko za 35 zł. 80 gr. 
wysyłamy: | ubranie męskie gotowe bostonowe 

w odpowiednim gatunku w kolorze gra- 
natowym lub czarnym (podać Nr. ubr.). 
4 mtr. na suknię damską w różnych de- 
seniach, | koszulę męską tryk. | gat., 
1 para kalesnów męskich tryk. | gat., 
1 koszulę damską tryk. w dobrym gat., 
1 para reform damskich w dobrym gat. 

Do powyższych kompletów doliczamy 
3, 50 gr.jako koszta opakowania i opłaty 
pocztowej. 

Reprezentacja : 

Przebój sezoni raljowogol 
Aparat radjowy zasilany wprost z sieci (typ ES II) 

Nie potrzebuje akumulatora i baterji ty I ko zł. 350.— 
z trzema lampami i głośnikiem Philipsa 

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

T-wo E L E K T R i T ul. Wileńska 24 

RESTAURACJA RESTAURACJA „$ АМ О )° 
Klijentelę, iż od soboty 3! października r. b. 

do godz 2-ej w nocy 

  

    

   
  

   
     ma zaszczyt zawiadomić Sz. 

CODZIENNIE od godz, 9-ej wiecz. 

        
      

       

  

    

    
9 ierwszo- . : 

PRZYGRYWACBĘDZIE"!**3:7-0RKIESTRA E | UwAcA: Wysyłamy | kołdrę watową z obustron- firma egzystuje od r. 1690 I NA RATY. 
Restauracja została powiększona o jedno piętró, gdzie mieści się = Ryłko za 16zł. 80 gr z czysto białą Obstalunki są wykonywane w ciągu 24 godzin. NADESZŁY | 

— > — То 1 - —. оя duża sala o: gabinety Šakiai оава ok : 
Przyjmowane są zamówienia na wesela; bankiety i t. p. przy odbiorze na poczcie). Za dobroć | Гаа ГЫа аСГа аСа еа а) )) аГ ] а] DOKTÓR MED. 

Pierwszorzędna kuchnia. Gorące zakąski przy bufecie. Fachowa obsługa towaru gwarantujemy. K i A ННЕ ОНа орн Hauryłkiewiczowa 
CENY DOSTĘPNE CENY DOSTĘPNE Adresować prosimy: MN WJ i 4 N przyjmuje od godz. |11—[2 

TANIE ŹRÓDŁO g Ę [5 i 5—6 po poł. Choroby - в е ы 4 arch wł. LEON KRAKOWSKI < skórne, leczenie włosów, 

Di i ŁÓDŹ E z Wł aaa EB 
24 L 0 T E R J A P A Ń $ T W 0 W A 7634 Skrzynka pocztowa Nr. 547. | 2 o ul. Wileńska 33, M. 

< ю 
a ź GŁÓWNA WYGRANA MILJON ZŁ. SG damskich REY IEA a: k 

Ogėlna suma wygranych 32.C00.0001 Co drugi los wygrywa! płaszczy i kostjumów Pracownia krawiecka ZE Akuszerka 
- "Kup los w szczęśliwej Kolekturze G L l NT LonginaKulik kiego 5 Śmiałowska : owskie str i : ' ® 1. Wielka 13, нц © przeprowadziła się K. GORZUCHOWSKIEGO zamkowa s. Beda a © SE. || sa ul Zamkowa 3, m 3 
Zamiejscowym wysyłamy odwrotną pocztą. otrzymuje co tydzień mo- | roboty męskie i damskie Bar? tanžo ga ki, bro- > : ы dele z Paryża. Wobec oraz futra. Wyk lid co ny, usuwa zmarszczki, bro 
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PROSIMY 
już teraz pomyśleć o zakupie 

    

K. RUTKOWSKI 
Wilno — ul. Wielka 47. Tel. 14-12. R
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J. DOMAGAŁA 

re- 
sztek i wysortowanych towarów 

w dniach wyprzedaży 
od 2 do 15 listepada r. b. 

Nr. 253 (21951 

z, 

Dom Handlowy 

К ПУИ 
Wilno, 

ul. Mickiewiczą g, 

Poleca w wielkim 

wyborze kalosze; 
DAMSKIE 
MĘSKIE 
PANTOFLE 

gimnastyczne 

CERATY 
LINOLEUM 
CHODNIKI 
kokosowe i inne 

WYCIERACZKI 
rozmaite.   
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URALA Un LARA LRS REIK 

CENY 
DOSTĘPNE     

  

zupelnie przeznaczylišmy 1000 pullo- 
RM werów, celem reklamowania naszej 

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

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

teczki do nosa białe z kolorowemi brzegami, | krawat rypsowo-jedwabny, ] para 
rękawiczek wełnian. (podwójnych). Opłatę poczt i opakow. 2 zł. płaci odbiorca. 
Powyższy komplet towarów wysyłamy każdemu na zamówienie listowne za zalicz- 
ką pocztową (płaci się przy odbiorze). BEZ RYZYKA, jeżeli towar się nie podo- 
ba, Przyjmujemy go z powrotem, pieniądze zaś zwracamy lub na żądanie, zamie- 
niamy na inny towar. Pamiętajcie więc, jeżeli chcecie zakupić towary pierwszo- 
rzędnej jakości, po cenach minimalnych, omijajcie przekupniów i pośredników, 

a napiszcie bezpośrednio do nas. — Zamówienia prosimy adresować: 

    

Firma „Łódzka Tkanina", Łódź, ul. 1-go Maja 9. Skrzynka pocztowa 417. 
Uwaga! Do każdego kompleti załączamy jeden kupon premjowy. 
deśle 5 takich kuponów, 

Kto na- 
ten otrzyna | pullower żakardowy męski lub damski 
o panie K. W. 7632         

Konsygnacyjny Dom Towarowy 
Fabryk Włókienniczych 

Z. K „£. KAZASKI- 
> Wilno, Wielka 36 owa, |m Ё + 
=|- Poleca w wielkim wyborze 

— sukno, wełnę, jedwab i dywany > 

po najniższych cenach fabrycznych = 

Skład fabryczny najpoważniejszej fabryki: 

Fryderyk Tislowitz, Fabryka Sukna—Bielsko. 

F. Rabinowitz i S-wie, Fabryka Sukna i Towarów Modnych— Bielsko: 

Karol Better, Fabr. Sukna, Towarów Modnych i Wojskowych—Bielsko. 
Bielskie Przedsiębiorstwo Wyrobu Dywanów—Bielsko. 
M. Najman, Fabryka Wyrobów pluszowych i Kotiku— Łódź i in, 

UWAGA: Z powodu likwidacji jednej z fabryk w Łodzi jest 
okazyjnie do nabycia partja towaru na jesionki damskie i męskie 
od 4.90 do 12 zł. za metr. 
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   do 1-ej KLASY 24 Polsk. 
Państw. Loterji Klasowej 
do nabycia 

    
w słynnej, najszczęśliwszej i najpopularniejszej kolekturze 

i H. MINKOWSKI nino Метеско 35 
Tel. 13-17. Konto' PKO 80928 

Centrala: Warszawa, Nalewki 40. Oddział w Lidzie, Suwalska 44, 

Szanse są kolosalne, gdyż zamiast, jak było 210,000 

z których 886.000 losów wygrywa oraz 25 premij. 

GŁÓWNA WYGRANA 1.000.000 Zł. 
Ce drugi los wygrywa! 
  

CENA: | 1/4—10 zł, | — | 1/2—20 zł | — |1/|—4о zł. | 

Ciągnienie już 19-go i 20-go listopada r. b. 
Zamówienia zamiejscowe załatwiamy odwrotną pocztą. 

UWAGA! Wypłacamy wszelkie wygrane zeszłej 5-ej klasy oraz 
zamieniamy stawki na nowe losy. 

Ogólna urzędowa tabela wygr. do przejrzenia w naszej kolekturze 
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PAT 
-NOIZONYCH 
wEUROPIE 
JEST GWARANCIA 
ICH oda 

[ry pr    T M ii 

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

Warsztaty mechaniczne 
Produkcja stolarszczyzny budowlanej: 

OKNA i DRZWI 
Ni ЧИНА НН 

-ч 

  

  

PIANINA 
i FORTEPIANY 

w. Jdhne 
uznane za najlepsze 

w kraju. 

Otrzymano najnowsze 
modele | 

  

Wyłączna sprzedaż w salonie wystawowym 

N. KREMER UL. TROCKA 3. 
Ceny reklamowe! 

  
| Złote medale! 

MEBL 
pierwszorzędnej jakości 

w wielkim -cia 
wyborze „ies 
poleca 

Wilno, ul. Niemiecka 3, tel. 3-62. 

Nadeszło dużo nowościl 

  

Bo wynajęcia 

SKLEP 
przy ul. Wileńskiej M 

Dogodne warunki spłaty | 

| Listy uznania! | 

  

    
    
STYLOWE 

Olkin 
Ceny zniżonel 

    

SKŁAD FARB 
JAN MAZURKIEWICZ 

Dominikańska 11, poleca: 
emaljowe farby. lakiery, 

pokost, pasty i zaprawy 

do podłóg. 7550 

  

  

Z powedu obecnego kryzysu gospodarczego 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Jadalne, sypialne i i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, ezafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

па dogodnych wartnkach 

poleca 

z rozmaitych 
materjałów 

KOLD RY i najlepszej waty 

własnego wyrobu 

po cenach niebywałe niskich 
znana firma 

B-ia CHANUTIN 

0d Tokti 1843 15fnt jo | 

WILNO, NIEMIECKA 23 į 

| 

  

  

  
  

              

  

      
      

| Stały 
zapowniony byt 

| može mieč kilku inteli- 
i | gentnych panów (pań). 
j Warunek: dobra pre- 
| zencja. Panowie (pa- 
La nie) energiczni, którzy 

już lat 23 ukończyli 
| zechcą się zgłosić 

osob. w dniu 2 i 3 

b..m. od g. II—-13. 
Mickiewicza 28-3 wraz 

z dowodami  (doku- 
mentami). 7640 

M Kenigsberg 
Choroby sk rne, 

weneryczne 
1 moczopłei we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8. 

ЛЕ е е Е ЕЕЕ 
NOWOOTWORZONA 
POLSKA 

MLECZARNIA 
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. 

  

  

Dr. Wolfson 
Choroby weneryczne, 

moczopłciowe 
i skórne 

ul. Wileńska 7, 
telefon 10-67 

od godz. 9—1 i 4—8 

Akuszerka 

Marja Hed 
przyjmuje od 9 r. do 7 we. 
przeprowadziła się 

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

    

Akuszerka 

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

  

Przyjmuje się 
LGZONIEO kęoja żę do” 

stępnych warunkach 
ul. AS 7 m. 13 

a Szostakówna Helen ban 

PIANINO 
do wynajęcia 

Wiłkomierska 3—20. 

  

Redaktor odpowiedzialny Władysław Menkiewiez..


