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W ubiegłym tygodniu Komisja Ad- 
ministracyjna Sejmu odrzuciła wnio- 
sek P. P. S. o „autonomji ziem Rzeczy- 
pospolitej Połskiej, zamieszkałych w 
większości przez ludność ukraińską". 
Za przystąpieniem do dyskusji mery- 

torycznej oświadczyli się tylko dwaj 

wnioskodawców i 

    

    

przedstawiciele 

dwaj Ukraińcy, którzy zresztą, zastrze- 

gli, że projekt ten uważają za niedo- 

stateczny i dążeniem ich w dyskusji 

będzie go „poprawič“. Pozatem glow- 
ny organ reprezentacji ukraińskiej w 
Sejmie, lwowskie .,Diło** nie zamieści- 

ło ani jednego artykułu zasadniczego w 

tej sprawie. Jedynie. poseł dr. Baran 

zreferował historję i treść projektu pe- 

peesowskiego (Nr. 233 z 17 X r. b.). 

Jest on co do swej treści identycz- 

ny z projektem, złożonym Sejmowi 

przez klub P. P. S. w dn. 20. I. 1925 r. 

Dr. Baran ironicznie zauważa, że dla 

oszczędzenia fatygi wnioskodawcy u- 

żyli nawet starego druku sejmowego z 

tekstem projektu, dolepiwszy tylko u 

góry nowy nagłówek. Treść tego pro- 

jektu podług streszczenia „Czasu wy- 

gląda jak następuje: 

  

Obszar autonomiczny obejmowałby cz 
j. lwowskiego, województwa stanisławow- 

i tarnopolskie, woj. wołyńskie i połud- 
niową część woj. poleskiego, 

Organizacja władz autonomicznych: a) 

   

      

   
Sejm krajowy, wybrany w głosow: 

i niotnikowem; b)  minisier 

    

   
    

Prezydenla Rze 

1 powołany przez sejm 
r w głosowaniu stosunkowem. 

   
   

   

    

  

Językami urzędowemi na obsz: 
nomicznym byłyby języki polski i ukraiński 

Do zakresu autonomji należałyby: a) 
sprawy językowe z wyjątkiem prz 

  

anicznej państwa; 
> i kultural     ych polityki 

szkolne, 
        
     

łu na województwa; €) 
drogowa, budowlana i 
gospodarcze kraju (po 
spółdzieln i Й 
ne (meljo: 

  

   

      

   

  

   

  

refor- 
й v  0g0l- 

no-panstwowe); h) sprawy ochrony pracy 
pod warunkiem niepogarszania ustaw ogół- 
no-państwowych; i) roboty publiczne; k) 
koleje lokalne, drogi i sz tkiem 
dróg o znaczeniu ogólno-pa ESY 
usławodawstwo wodńe; m) podatki krajowe 

i dodatki do podatków ogólno-państwowych. 

      

odrębne podstawy 

zykowe byłyby dopus. 
dziców w odpowiedniej liczbie 

Prezydent Rzeczypospolitej 
prawo „veta” w stosunku do us 
wej, sprzecznej z konstytucj. 
ogólno-państwowemi lub 
pieczeństwu państwa. 

Rząd krajowy byłby 
przed sejmem krajowy 

Sądy krajow: 
czypospolitej. 
stosunku do sądów 
uprawnienia. | 

koły dwuję- 
żądanie ro- 

  

   

  

   

    

odpowiedzialny 

  

      

   

  

zachowałby w 
В swoje obecne 

Cały ten projekt możnaby pomi- 
nąć milczenim, zważywszy, że spoczy- 
wa on w archiwach sejmowych, a je- 
go autorzy żałoby po nim napewno 
nie włożą. Wystąpienie P. P. S. jest 
tanim gestem, uczynionym bez przeko- 
nania i bez realnej myśli politycznej, 
о! tak dla spokoju doktrynerskiego 
sumienia. 

  

  

й Ale właśnie z powodu ta- 
kiego traktowania jednego z najważ- 
niejszych zagadnień państwowych, 
warto mu poświęcić kilka uwag. 

Czy sami autorzy sądzą, że przy ję- 
cie ich wniosku byłoby skutecznym 

zych warunkach 

  

środkiem w dzisie, 
do uregulowania tego zagadnienia? 
Można w to wątpić, Wniosek ten po- 

jawił się na widowni dwukrotnie, za 

każdym razem w chwili, kiedy P. P. S. 
stała jak najdalej od rządu. Już to pod- 
kreśla demonstracyjny charakter wy- 
stąpienia. = 

: Polska jest dotąd państwem wy- 
bitnie centralistycznem, a stosunki po- 
między ludno: 

na wielkiej 

  

polską a ukraińską 

części terytorjum, które. 
wnioskodawcy objęli projektem auto- 
nomji, znajdują się w stanie wielkiego 
napięcia I zaognienia. Terytorjum po- 
wyższe nie jest bynajmniej jednolite. 
Jedyną jego cechą wspólną jest zwar- 

ta masa ludności ukraińskiej, przemie- 

szanej mniej lub więcej z polską. Pod 

względem historycznym,  gospodar- 

czym. wyznaniowym, a nawet kultu- 

ralnym istnieją na tem terytorjum о- 

gromne różnice. Nagłe jego wyodręb- 

nienie z centralistycznego państwa nie 

może prowadzić do uregułowania i 

pacyfikacji stosunków. 

Jesteśmy zwolennikami usamodziel- 

nienia w określonym zakresie i auto- 

nomizacji wielkich regjonów Rzeczy- 

pospolitej sformowanych na gruncie 

wspólnoty pewnych historycznych, 

gospodarczych i etnograficznych cech. 

Sądzimy, wbrew przeważającej opinii, 

że tak pojęta szeroko decentralizacja 

przy stopniowem, systematycznem i 

umiejętnem jej realizowaniu, nie osła- 

bia państwa lecz, przeciwnie, wzmac- 

nia je, odciążając władze centralne od 

bezpośredniego regulowania zbyt od 

nich dalekich i drobnych kwestų 

kalnych. Warunkiem owocności prac 

wszelkich sejmów krajowych, prowin- 

minimalna 

  

j lo- 

  

cjonalnych jest 

zdolność ludności miejscowej do po- 

rozuniewania się i współpracy podług 

wzorów parlamentarnych. Na Rusi 

Czerwonej warunków tych jest dziś 

pewna 

mniej, niż gdziekolwiekbądź w Rze- 

czypospolitej. 

Wniosek socjalistyczny wychcdzi z 

całkiem innych założeń. Jest teorety- 

czną koncepcją. rzuconą na grunt zu- 

pełnie do niej nie przygotowany. Są 

lekarswa, które skutkują tylko wtedy 

jeżeli u chorego minęła już faza ostrej 

górączki, wymagającej innych środ- 

ków @а jej zwałczenia. Wniosek P. 

P. S. był poprostu koncesją, rzuconą 

nacjonalizmowi ukraińskiemu, znajdu- 

jącemu się — mniejsza o to dłaczego— 

w słanie gorączkowym. Wiadomo rów- 

nież jakie nastroje dominują wśród spo 

łeczeństwa polskiego na Rusi Czerwo- 

nej. Ładne widowisko mielibyśmy w 

tych warunkach w lwowskim sejmie 

krajowym! Nie. można zaczynać od 

autonomji w kraju, gdzie ludzie nie 

przywykli współpracować ze sobą na- 

wet w najniższych komórkach samo- 

rządowych. 

Władza państwowa nie może, осху- 

wiście. zmusić na rozkaz obu społe- 
  czeństw narodowych Rusi Czerwonej    

do nagłej zmiany swego wzajemego 

stosunku. Ale niewątpliwie może wy- 
datnie się do tego swą polityką przy- 
czyniać, w czem winna szukać oparcia 
w tych elementach z obu stron, które 
okazują pewną dozę dobrej woli. Po 

tej tylko drodze idąc można stworzyć 

warunki niezbędne dla każdej pow 
  

niejszej próby pozytywnego uregulo- 

wania kwestji ukraińskiej, 

Testis. 

LOS 1-ej KLASY 
24-eį Loterji Państwowej 

zakupiony w kolekturze 

„LICHTLOS“ 
WILNO, WIELKA 44, 

Główna wygrana 

IŁ. 1.000.000 (Hiljon) 
25 premiį!!! 

Ogólna suma wygranych 

około 25 miljonów. 

Połowa losów wygrywa. 

14 zł. 10, 1/2 zł. 20, 

3/4 zł. 70, 4/4 zł. 40. 
Cena losów: 

Łask awe zlecenia prowincji załatwiamy 

odwrotną pocztą Konto P.K.O 81.051. 
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Polska przyjmuje zasadę rozejmu zbrojeń. 
GENEWA, 2. 11. (Pat). Dnia 1 li- 

stopada r. b. delegat R. P. przy Lidze 
Narodów, p. min. Sokal, wręczył S*- 
kretarzowi generalnemu Ligi notę w 
odpowiedzi na pismo sekretarjatu, do- 
tyczące rozejmu zbrojeń. 

W nocie tej p. min. Sokal na zle- 
cenie Rządu 'polskiego oświadcza iż 
Rząd polski przyjmuje zasadę rozejmu 
zbrojeń, uważając, że przyjęcie pow- 
szechnego rozejmu zbrojeń jest rzecza 
wysoce doniosłą, która mogłaby w, 
wysokim stopniu ułatwić zadania 
przyszłej konferencji rozbrojeniowej. 

W ostatnim punkcie swej noty p. 
min. Sokal zwraca uwagę na fakt, że 
postanowienia dotyczące rozejmu zbro 
jeń, które z racji braku precyzyjności 

  

Odpowiedź Polski złożona. 
GENEWA, 2. tt. (Pat). — Delegat Polski 

przy Lidze Narodów minister Sokal złożył 
w dniu 2 b. m. odpowiedź Rzeczypospolitej 

mogłyby być wykorzystane w cełach 
sprzecznych z duchem rezolucji XII 
Zgromadzenia Ligi w tej sprawie, prze- 
milczają zagadnienia sankcji na wy- 
padek niestosowania się do przyjętych 
zobowiązań i nie przewidują żadnej 
kontroli. Swoja ostateczną decyzję 
Rząd polski zarezerwował sobie do 
chwili zbadania odpowiedzi innych - 
państw, szczególnie zaś tych, które po- 
łożone są w regjonie interesującym 
Polskę z punktu widzenia jej bezpie- 
czeństwa. 

Wreszcie Rząd uważa, iż sprawa 
rozejmu zbrojeń winnaby być umiesz- 
czona jako pierwszy punkt na porząd- 
ku dziennym lutowej konferencji. 

Polskiej w sprawie uchwalonej na ostatniem 
Zgromadzeniu rezołueji o zawieszeniu zbro- 
jeń w sekretarjacie Ligi Narodów. 

  

Narady w sprawie paktu o nieagresji 
ekonomicznej. 

GENEWA, 2. 11. (Pat). — W dniu 
2 b. m. rozpoczęła się sesja komitetu 

specjalnego komisji europejskiej w 

sprawie paktu nieagresji ekonomiez- 
nej. Jak wiadomo, chodzi tu o propo" 
zycję sowiecką, którą Litwinow już 
kilkakrotnie uzasadniał na posiedze- 
niach komisji europejskiej. Komisja 
ta postanowiła dla szczegółowego zba 
dania projekt Litwinowa odesłać do 
wybranego w tym eelu komaunitetu 
specjalnego. 

Na posiedzeniu delegat sowiecki 
Sokolnikow. ambasador ZSRR w Lon 
dynie, wykazał konieczność zawarcia       

   

umowy międzynarodowej, któraby 

zabezpieczyła poszezególne - państwa 
przed agresją ekonomiczną. Ambasa- 
dor Sokolnikow wyraźnie oświadczył, 
że projekt ma przedewszystkiem na 
celu obronę interesów ZSRR, które czu 

  

ją się zagrożonemi przez środki pro- 
hibicyjne przeciwko towarom sowiec- 
kim, zastosowane przez szereg 
państw. Duże wrażenie zrobiło oświa- 
dezenie Sokolnikowa, że ZSRR rozsze- 
rza zakres nieagresji ekonomicznej 
również na sprawy finansowe i uwa- 
żać będzie za akt agresji ekonomi 
nej wycofywanie udziełonych Zwi 
kowi Sowieckeimu kredytów. jak ró- 
wnież nieprzedłużanie kredytów kró- 
tkoterminowych. 

Na tle oświadczenia Sokolnikowa 
rozwinęła się dyskusja, która trwała 

      

w ciągu obu posiedzeń — rannego i 
popołudniowego. — Delegatem Pol- 
ski w komiłecie specjalnym jest mi- 
nister Sokal, jego zastępcą p. Roman. 
radca ekonomiczny Ministerstwa Spr. 

Zagranicznych. 3 

  

w Niemczech przygotowywany jest 
zamach stanu. 

BERLIN, 2. 11. (Pat). — Na zebraniu mę- 
żów zautania socjalistycznego Schutzbundu 
peseł socjalistyczny Deutsch oświadczył, że 
eodziennie nadchodzą do Schutzbundu wia- 
domości © nowych przygotowaniach do za- 
machu stanu. 

Znamy organizatorów tych płanów i ieh 
stosunki z zagranicą powiedział mówea i   

wiemy, kto je finansuje. Dotychezas rząd 
zachowywał się biernie wobec zamachow- 
ców. Wobec tego musimy oświadczyć. iż sto- 
sunek soejałdemekratów do rządu załeżeć 

ewszystkiem od tego, w jaki spo- 
api rząd przeciwko organizatorom 

    

puczu. 

  

Na Dalekim Wschodzie. 
Odpowiedź Chin na deklarację Japonii. 

NANKIN, 2. 
przesłał swojemu przedstawie 
newie w celu przedstawienia retarzowi 
Ligi Narodów odpowiedź Chin na deklarac- 
ję Japonji z dnia 26 ub. m. w sprawie Mand- 
żurji. 

11. (Pat). — Rząd narodowy 
lowi w Ge- 

  

      

W sprawie odmowy Japonji wycofania 
wejsk z rejonu kolei wschodnio-chińskiej 

ze względu na bezpieczeństwo  zamieszka- 
łych tam obywateli japońskich, odpowiedź 
zaznacza, że właśnie obecn wojsk japoń- 
kich w Mandżnrji stwarza niebezpieczeństwo 

W sprawie rezolucji Ligi Narodów z 22 
ub. m., podkreślającej zobowiązania Chin 

eo do ia i nia Japończyków, 
zamieszkałych w Mndżurji, nota wzywa Li- 

    

  

  

  

gę Narodów do przydzielenia  neutrałnych 
przedstawicieli, którzyby współpracowali w 
tej dziedzinie 7 przedstawicielami Chin. 
Rząd chiński obiecuje im wszelk4  pomoe. 
Rząd chiński wyraża pogłąd, że rząd japoń- 
ski dałby dowód swej niechęci do zbrojnych 
wystąpień, dażąc do poroziemnia z Chinami 
w kwestji ewakuacji Mandżurji. 

Nota zaznacza, że gwarancje udzielone 
przez Chiny w tym względzie są zupełnie 
wystarczające. Chiny podobnie jak i Japon- 
ja, pragną zakończenia obecnej naprężonej 
sytuacji, nałeży jednak  przedewszystkiem 
wykonać rezelueję Ligi Narodów, poczem, 
zdaniem rządu chińskiego, nałeży powołać 
do życia stałą radę koncyljacyjno-arbitražo- 
wą. 

    

Trzy zasadnicze punkty. 
KIN, 2, 11, (Pat). — Przewodniczący 
spraw zagranicznych parlamentu na 

rodowego ząznaczył, że konflikt chińsko-ja- 

poński winien być według panującego prze 
konania uregulowany na podstawie trzech 
zasadniczych punktów: 

1) Suwerenn terytorjalna i administra- 
cyjna Chin winna być utrzymana. 

   
  

  

2) Należy nadal prowadzić politykę „ot- 
wartych drzwi“, ażeby umożliwić narodom 
świata rozwijanie ich słusznych interesów w 
Chinach.   

   
    

3( Wszystkie prawa, wynikające z trak- 
tatów dzynarodowych, winny respe- 
ktowane. 

Japonia nie może się zgodzić na propozycję Chin. 
TOKJO, 2 

oświadczył, 
11. (Pat) >= Rzi 
jest dla niego r 

liwą zgodz ę na propo in w spra- 

wie podjęcia bezpośrednich rokowań na po- 
dstawie rezolucji Ligi Narodów z dnia 24 

   1 japoński 
niemoż-     

   
    

     

października r. b., albowiem rząd podkreśla 
konieczność przyjęcia 5 jego podstawowych 
punktów przed wycofaniem przez Japoni 
jej wojsk. 

  

Przesunięcia wojsk japońskich. 
TOKIO, 2. 11. (Pat). — Naskutek pogło- 

sek о eperacjach wojennych w Mandżurji 
północnej, w których, jak słychać, biorą pe- 
wien udział Sowiety, oddział wojsk japoń- 
skich miał przybyć z Kiryna do Czang-Czun, 
skąd ma się udać do Tae-Nan lub, według, 
innych wiadomości do Charbinu. 

Według wiadomości urzędowych znaczna 
część oddziałów japońskich z Kiryna znaj- 

Obrady konferencji 
SZANGHAJ, 2. 11. (Pat). Od dnia 2t 

ub. m. trwają tu narady konferencji dla 
unifikacji Chin, w której biorą udział przed- 
stawiciele Kantonu i Nankinu. Obrady te z0- 
stały obecnie przerwane z powodu niepora- 
zumienia z wybitnym ezłonkiem Kuomintan- 

  

    

  

  

duje się już wpobliżu Czan-Czun. 
Ministerstwo Spraw Zagranieznych oświa- 

deza, że nie mu nie wiadomo 0 projektowa- 
nem przesunięciu wojsk do Charbina, gdyż 
byłoby to sprzeczne z przyjętemi zabowiąza- 
niami. Z drugiej strony ministerstwo nie za- 
przecza jednak pogłoskom 0 przegrupowy- 

waniu oddziałów wojskowych w kierunku 
odcinka kołei Tao-Nan-Su-Ping-Kai. 

dla unifikacji Chin. 
gu, Han-Minem; który zażądał aby Czang- 
Kai-Szek ustąpił ze wszystkich zajmowanych 
stanowisk i poddał się całkowicie władzy 
Kuemintangu. Jąk słychać, Czang-Kai-Szek 
wszedł tymezasem w porozumienie z władza- 
mi kantońskiemi. 

  

  

    

  

DZA ZER RY KARE ZEOGORZZA a POKE 

Silne lotnictwo to potęga Państwa! 
  

    

  

Dzień Zaduszny w Warszawie. 
WARSZAWA. 2. 11. (Pat). 2 listo- 

pada, jako w Dniu Zadusznym, 0 go- 
dzinie 12-ej w południe w imieniu Pa- 
na Prezydenta Rzeczypospolitej zło- 
żył wieniee na grobie Nieznanego Żoł- 
nierza szef Gabinetu Wojskowego płk. 
Głogowski. 

O godzinie 12 min. 20 w imieniu 
Marszałka Piłsudskiego złożył wieniec 
wiceminister spraw wojskowych gen. 
Fabrycy. 

O godzinie 12 min. 30 został złożo- 
ny wieniec przez szefa wojskowej mi- 
sji francuskiej płk. Prioux. 

W czasie składania wieńców asy- 
stowała kompanja chorągwiana 36 p. 
p. z orkiestrą oraz delegacje wszyskich 
pułków garnizonu warszawskiego. 

8 nowych projektów ustaw, 
dotyczących życia gospodar- 

czego. 

WARSZAWA, 2. 11. (Pat). Rzad 
wniósł do Sejmu 8 nowych projektów 
ustaw, dotyczących naszego życia go- 
spodarczego. Na czoło tych ustaw wy- 
suwa się projekt ustawy w sprawie 
zmiany państwowego podatku przemv 
słowego, dalej idą ustawy o specjal- 
nym podatku od niektórych zajęć za- 
wodowych, o państwowym podatku 
od energji elektrycznej oraz o zmianie 
ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o po- 
datku od lokali. Pozatem wniesion- 
został projekt ustawy o zatwierdzeniu 
zmian statutu Banku Polskiego. Na- 
stępnie wniesiona została ustawa w 
sprawie zmiany ustawy o mierniczych 
przysięgłych, projekt ustawy 0 zarob- 
kowym przewozie osób i towarów po- 
jazdami mechanicznemi. _ Wreszcie 
minister skarbu przesłał Sejmowi do 
zatwierdzenia rozporządzenie  min.- 
strów skarbu i przemysłu i handlu ©- 
raz rolnictwa z dnia 30 września r. b. 
o uldze celnej na rodzynki perskie. 

  

"Odznaczenia orderem 
„Polonia Restituta“. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

W roku bież. na 11 listopada iłość 
odznaczeń orderem ..Polonia Restitu- 
ta'* będzie bardzo nieznaczna. Poza- 
tem kapituła orderu ma obniżyć klasę 
odznaczeń, nadając stopnie niższe ani- 
żeli cpiewają wnioski. Ogółem ma być 
nadanych około 200 odznaczeń. 

P. Kirtiklis wojewodą 
kieleckim? 

Jak donoszą pisma wicewojewoda 
łódzki, p. Kirtiklis. ma zostač woje- 
wodą kieleckim na miejsce p. Pacioc- 
kowskiego, który ma. objąć woj. po- 
morskie. 
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Francja sama bedzie strzegia 
Swego bezpieczeństwa. 
PARYŻ, 2. 11. (Pat). Jak donosi 

specjalny korespondent „Paris Midi'* 
z pokładu „Ile de France*, premjex 
Laval oświadczył, że Francja będzie 
sama strzegła swego bezpieczeństwa, 
dopóki mocarstwa nie zorganizują sil- 
nego i skutecznego środka zapewnienia 
trwałego pokoju. 

Na uwagę korespondenta, że Amc- 
ryka, jak się zdaje przyjęła po raz 

pierwszy ewentualn redukcji dłu- 
gów, Laval odpowiedział z uśmiechem 
„nie jest to zła interprelacja tego, ca 
się mówiło”. 

Dziś otwarcie czwartego 
sejmu łotewskiego. 

RYGA, 2. 11. (Pa). W dniu 3 listo- 
pada nastąpi uroczyste otwarcie czwar 
tego zkolei sejmu łotewskiego. W tym- 
że dniu dotychczasowy premjer Uł- 
manis ma podać się do dymisji. 

GE 

    

Losowanie delarówek 
i pożyczki budowianej. 
WARSZAWA, 2. 11. (Pat). W dnia 

2 listopada odbyło się piąte losowan 
premij 4 proc. premjowej pożyc 
dolarowej serji III. Główna wygrana 
w sumie 12 tysięcy dolarów padła na 
Nr. 40.649; po 3 tysiące dolarów wy- 
grały numery 919.593 i 200.089; po 
tysiąc dolarów — Nr. Nr. 738.276, 

504.411, 1.449.593, 773,334, 221.123, 
1.424.196 i 136.644. Po losowaniu pre- 

mij 4proe. pożyczki dołarowej losowa- 
no premje 3 proc. premjowej pożyczki 
budowlanej serji I. Główna wygrana 
w sumie 250 tysięcy złotych padła na 
Nr. 884.343, 50 tysięcy złotych na Nr. 
209.419 i po 10 tysięcy złotych wygra- 
ły numery 299.812, 760.939, 599.618, 
672.807, 158.587, « 93.944, 
541.939, 572.505 i Nr. 317.052. 

    

       

  

594.722, « 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
PURYCKI ODPOWIADA. 

W 3 tygodnie po ukazaniu się na łamach 
„Gazety Polskiej" z 9. października r. b. 
artykułu p. £ „Wina Litwy”, zdecydował się 
„dać fałszoni polskim należytą odprawę" b. 
minister Spr. Zagr. Litwy, a obecny prezes 
Związku Dziennikarzy Litewskich i wice-pre- 
zes Związku Wyzwołenia Wilna dr. Józef 
Purycki, znany ponadto ze swych systeniaty- 
cznych, polakożerczych wystąpień na łamach 
organu „szaulisow“ „Trimi i organu 
Zw. Wyzw. Wilna „Musu Vilnius" pod pse- 
udonimem Vygandasa. 

Tym razem zamieścił p. Vygandas Puryc- 
ki swą sążnistą odpowiedź w urzędowem 
„Lietuvos Aidas“ (Nr. 224), zaty ułowawszy 
ją „Czyżby wina Litwy?* i podpisawszy praw- 
dziwem swem nazwiskiem. 

Cóż zawiera odpowiedź Puryckiego? W 
każdym razie nic uowego. Stara śpiewka © 
„polskim bandytyzmie, fałszu, podstępie, 
„gwałcie”. Oto parę urywków z tej „odpra- 
wy”: 

Ile jest prawdy w twierdzeniach urzę- 
dówki polskiej? Przedewszystkiem, о йе 
Litwa istotnieby działała w 1920 r. przeciw- 
ko Polsce ręka w rękę z Sowietami, byłoby 
to objawem zgoła naturalnym, z powodu któ- 
rego żaden Litwin nie miałby potrzeby się 
rumienić. Połacy w 1919—20 r. rozciągali 
swą okupację nietylko nad Wilnem lecz nad 
przeszło jedną trzecią terytorjam litewskie- 
go. Oddziały poiskie stacjonowały niedaleko 
Wiłkomierza, Koszedar, Jezna. Polacy to, 
a nie bolszewicy byli najniebezpieczniejszy- 
mi wrogami Litwy. Notabene bolszewicy 
ziem litewskich nie zagrabiali i przyznali 
Litwie traktatem moskiewskim granice, któ- 
rych domagła się sama Litwa. 

W 1920 r. rozległy się na Litwie głosy, 
żądające skoordynowania akcji litewsko-bol- 

iej przeciwko Polsce w celu odzyska 
nia zagrabionych ziem. Jednakże ówczesny 
rząd litewski zdecydawał przestrzegać neut- 
ralność. I to nie dlatego, by współna akcja 
litewsko-sowiecka przeciwko Polsce była 
czemś nieuczciwem, lecz jedynie dlatego, że 
uznał neutralność za bardziej odpowiednią 
formę ówczesnej polityki litewskiej. Gdyby 
uznano, że @а polityki Litwy korzystniej- 
szemby było współdziałanie z Sowietami 
przeciwko Polsce, to Litwa z pewnością tak- 
by postąpiła, nie oglądając się na żadne 

cy 
rstwa”, okupując zie- 
który chce grabić i 

ym bandytą. przed 
jak od bandyty, a 

w ostateczności woła na pomoc nawet naj- 
zacieklejszego bołszewika. Czyż postępowa- 
nie Polski w stosunku do Litwy w 1919—29 
r. nie było bandytyzmem w najczystszej po- 
staci ? Е 

  

  

   

     

    

   

    

      

    

  

„braterstwo“ z Polską, podobnie jak Pola 
nie uwzgłędnili „bra 

     
    

   

        

   
    

ierdzenie Poł: 
współdziąłała z Sowi 
jest fałszywe. Poła szukają jedynie wyk- 
rętów, by usprawiedliwić bezwstydne pog- 
wałeenie traktatu suwalskiego i gwałt Żeli- 
gowskiego. (Wilbi). 

- KONGRES SOCJAL-DEMOKRATÓW. 
„Na kongresie soejal-demokratów wszysey 

mówey podkreślali, że partja w eiągu ostat- 
nich 6 lat była zmuszona do bezczynności. 

Partja postanowiła nadal pozostawać w о- strej epozyeji do obecnego rządu. W. kwe- 
stji wileńskiej kongres wypowiedział Się za 
konieeźnością plebiscytu. 

OBÓZ KONCENTRACYJNY W WORNIACH 
ZLIKWIDOWANY. 

Na wniosek ministerstwa obrony kraju 

w. koby Litwa 
mai przeciwko Polsce 

  

    

    

z dniem 1 b. m. został zlikwidowany obóz: koncentracyjny w Worniach. - 

ODSŁONIĘCIE TABLICY KU CZCI Ś. P. 
KIMONTA. 

w „polskiem gimnazjum w Kownie od- było się odsłonięcie t cy pamiątkowej ku czci ś. p. St wa Kimonta, zasłużonego pedagoga i działacza polskiego na Litwie, 
DR. SZAULIS POSŁEM LITEWSKIM w 

BERLINIE. 
Posłem litewskim w Berlinie został mia- nowany dr. Szaulis. Rząd niemiecki udzielił 

swego agrement. 

WAŁUTA ZŁOTA NA LITWIE. 
,  Enuncjacje Banku Litewskiego ws 
Ją na to, iž Litwa zamierza utrz ymać w 
tę złotą. Bank skupuje złoto, aby pokrycie z proc. podnięść do 40 proc. Obecne pok rycie w złocie, srebrze i dewiżach (głównie dolarowych) wynosi 80 proc. W! ostatnich dniach urzędową stopę dyskontową podwyż- szono z 7 na 8 i pół proc. (Isk : 
BUDOWA MOSTÓW I KOLEI NA LITWIE. 

Zarządy poszczegónlych powiatów Litwy 
projektują w roku 1932 budowę 38 nowych 

        

   

   

  

  mostów na sumę 928.540 lit W litewskiem ° 
ministerstwie komunikacji prowadzi się о- 
beenie prace przygotowawcze do budowy ko- 
le normalnotorowej Birzai—Szawle. Projek- 
tuje się obecnie istniejącą linję wąskotorową 
od Birzai do Pokrojus przebudować na nor- 
malnotorową. Co do dalszej trasy tej Inji 04 
Pokrojus, to rozważa się 2 możliwości: albo 
prowadzenie jej do Szawli, albo do Radyvi- 
liskis. Linja ła włączy by do sieci komuni- 
kacyjnej dużą część Litwy. (Iskra). 

PIERWSZA PARTJA CUKRU 
KRAJOWEGO. 
„Echo” (Nr. 285) przybyło do 

3 wagony cukru, wyprodukowanego 
cukrownię krajową w Marjampolu. 

1 M OOO 

Helena Romer 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rój. Warszawa, 
Swoi Ludzie. Nowele .wyd. L. Cho- 

miński. W:lno. 

Książka o Nich. Romans. Wyd. L. 
Chomiński. Wilno. 

Wilja u Państwa Mickiewiczów. 
(Teatr dla Młodzieży). Scena Wi- 
leńska. 

Rezurekcja Wieleńska. (Zdobyc 
Wilna w 1919 r.) Scena Wileńska. 

  

  

  

  

    

Jak podaje 

Kown. 
prze 
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   PAPIEROS 
"Anglja po wyborach. 

Protekcjonizm celny. — Zwrot na prawo. — Polityka imperjalna. — 
Ugoda z Francją. 

Bezprzykładne zwycięstwo w wy- 
borach zwolenników rządu narodowe- 

go otwiera przed Anglją nowe pers- 

pektywy. Wybory odbywały się pod 

znakiem zmiany dotychczasowej po- 

lityki, jest przeło rzeczą niewątpliwą. 

że nowa większość parlamentarna no 

wemi kroczyć będzie drogami. 

  

Cła wywozowe! Na przestrzeni 50 
łat ostatnich wre w Anglji wałka mię- 
dzy torysami a whigami o tem cel- 
ny. Liberalny „laisser faire'yzm“ tak 
<alece wżarł się w krew i kości Angli- 
ka, że nawet wówczas, gdy konserwa- 
tyšci posiadali decydującą większość 
w Izbie Gmin, nie mogli przeprowadzić 
łaryfy celnej, chociaż rząd był w ich 
ręku przed 5-ciu laty. Teraz sprawa ta 
jest przesądzona. Naczelnem i niemal 
jedynem hasłem wyborów był protek- 
cjonizm celny. To właśnie hasło w nie- 
małym stopniu przechyliło szalę zwy- 
cięstwa na rzecz rządu narodowego 
Wyborcy wierzyli, że ograniczenie 
wwozu wzmocni produkcję wewnętrz 
ną: głosowali więc na konserwatystów 
robotnicy Lancashire'u i Szkocji, prag 
nąc uruchomienia fabryk, głosowali 
farmerzy w nadziei na zwżykę cen 
produktów rolnych, głosowali t. zw. 
„ludzie z ulicy, wierząc w spadek 
bezrobocia. Wprowadzenie ceł -będzie 
przeto jedną z pierwszych reform no- 
wego rządu: do barjery w postaci ob- 
niżonej wartości funta dołączy się dru- 
ga barjera — taryfy celne. Inna jest 
rzecz, czy i na jak długo uda się Wieł- 
kiej Brytanji zahamować tą drogą bieg 
przesilenia gospodarczego. 

  

  

  

IW dziedzinie polityki wewnętrznej 
można przewidywać urzeczywistnie- 
nie obecnie naczelnych haseł konser- 
wałystów. A więc — obniżenie zapo- 
móg na rzecz bezrobotnych, masowa 
obniżka płac, podwyżka podatków. 
Trudno dzisiaj przesądzać, czy uda się 
"nowemu rządowi sklecić bezdeficyto- 
wy budżet, zadanie to w warunkach 
obecnych niełatwe. Że jednak nowy 
rząd nie będzie tak pobłażliwy dla ma- 
rynarzy floty wojennej, jak gabinet 
Labour Party, to nie ulega wątpliwo- 
ści. Zwężona też będzie działalność 
związków zawodowych, przeciw któ- 
rym krucjatę podjęli konserwatyści 
jeszcze przed sześciu laty. 

Współpraca metropolji z dominja- 
mi i kolonjami wejdzie na nowe tory. 
Pomijając Indje, z któremi żaden 
rząd brytyjski nie dojdzie przy obec: 
nym układzie stosunków na półwys- 
pie Hindustańskim do pomyślnego dla 
Ańglików porozumienia, wszystkie po- 
zostałe kraje korony brytyjskiej, „na 

  

    

których nigdy słońce nie zachodzi“,—- 

zespolą się, ogrodzone wspólnym mu- 

rem celnym. Można się zatem spodzic- 

wać zbliżenia gospodarczego z Anglją 

takich dominjów o produkcji rolnej, 

jak: Kanada, Australja i Nowa Zelan- 

dja. Scementowanie Imperjum brytyj- 

skiego na platformie gospodarczo-cel- 

nej znajdzie swój oddźwięk w polity- 

ce zewnętrznej. 

W tej bowiem dziedzinie przewi- 

dywany jest nawrót do dawnej poli 

tyki torysów, której punktami wytycz- 

nemi są: zbliżenie z Francją, nienaru- 

szalność traktatu Wersalskiego, absty- 

nencja wobec Niemiec, polityka „„sil- 

nej reki“ w kolonjach i w Egipcie, kun 

ktatorstwo: w rokowaniach z Indjami. 

zawieszenie na kołku umowy handlo- 

wej angielsko-sowieckiej, rywalizacja 

ze Stanami Zjednoczonemi w dziedzi- 

nie zbrojeń morskich, współpraca z Ja- 

ponją na Dalekin: Wschodzie, nawrót 

do polityki „wielkomocarstwowej”. 
Większość tych postulatów pólitycz 

nych, stanowiących dawny program 

partji konserwatywnej, który do chwi- 

yjścia Labour Party do steru rzą- 
wykonywał rząd Baldwina i 

Chamberlain'a, może być jednak urze- 

czywistniona dzisiaj tylko w zależności 

od dalszego przebiegu kryzysu, któr 

ukształtował stosunki międzypaństw: - 

we inaczej niż 6 lat temu. Rząd naro- 

dowy ma dzisiaj przed sobą cięższe 

zadanie, niż miał je przedtem rząd je- 

go konserwatywnego poprzednika, 

Baldwina. EF. 

[ŚMIETANA 
z m. WIRY 

do nabycia w dowolnych ilościach 

w firmie 

Zygmunt Nagrodzki 
ulica Zawalna Nr. 11-a 

Wzrost wpływów hitlerow- 
skich. 

BERLIN, 2. 11. (Pat), — W Meklemburg- 

Schwerinie odbyły się wczoraj wybory do sej 

mików powiatowych. Olbrzymie zwycięstwo 

odnieśli narodowi socjaliści. Ilość głosują- 
eych na listy hitlerowskie wzrosła z około 
54 tysięcy w czasie ostatnich wyborów do 

Reichstagu na przeszło 90 tysięcy. Przeciętny 
wzrost głosów hitlerowskich wynosił 60 proc, 
do 100 proc. w poszczególnych miejseowoś- 

ciach. Pewne małe sukcesy kosztem socjal- 
demokratów odnieśli komuniści. Natomiast 

socjaliści eraz partje mieszczańskie ponieśli 

poważne straty. 

BIF ARA ESS NS 

Pepierajeie przemysł krajowy 
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APEL DO SPOŁECZEŃSTWA. 
Zbiórka na rzecz bazrobotnych. 

W dniach od 4 do 7 listopada wł. w godzinach od 10 do 6 zapukają 

do waszych mieszkań kwestarze, zbierający z ramienia Wileńskiego Woje- 

wódzkiego Komitetu do Spraw Bezrobocia, wszystko, co ofiarować będziecie 

mogli. 
STARE UBRANIA, BIELIZNA, OBUWIE, ŻYWNOŚĆ, PIENIĄDZE, 

a nawet butelki próżne, wszystko będzie przyjęte z wdzięcznością, wszy” 

stko znajdzie swoje zastosowanie. 
Jesteśmy świadkami bezmiaru nędzy i niedostatku wśród bezro- 

botnych 
Ulżyć 

stwa. 

  

Zebrane przedmioty w specjalnych 

niedoli tych ludzi jest obowiązkiem każdego Obywatela Pań- 

pracowniach, zatrudniających 

tylko bezrobotnych, będą doprowadzone do stanu używalności i oddane 

tym, którzy pomocy Waszej, wobec zbliżającej się zimy, najbardziej - 

trzebują. 
Kwestarze zaopatrzeni będą w kwitarjusze. 

datek wydane będą pokwitowania. 
Wierząc, że w sercach Waszycht 

  

, 

Na každy najmniejszy 

li święty płomiej miłosierdzia i lito- 

i, Wileński Wojwódzki Komitet do Spraw Bezrobocia przekonany jest, 

że w dniach wielkiej zbiórki odzieżowej żaden z kwestarzy nie odejdzie 

od waszych mieszkań z pustemi rękami. 
  

Nagrodą za Waszą ofiarnoś niech będzie świadomość  spełnionego 

<zynu obywatelskiego i błogosławieństwo tych, którzy z pomocy Waszej 

skorzystają. 
WILEŃSKI WOJEWÓDZKI KOM. 

DO SPRAW BEZROBOCIA 

K UR J FR 
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Centrolew przed sądem. 
Siódmy dzień procesu. 

(Tel. od własn. koresp. z 

W siódmym dniu procesu przeciwko przy- 
wódcom Centrolewu zeznawało szereg Świa 

ków ze strony oskarżonia, przeważnie charak 
teryzujących działałność oskarżonych w okre- 
sie kongresu =krakowskiego. 

Św. Farnciszek Cisek — naucz zezna- 
je, że na jednym z wieców przemawiał po: 
seł Witos, który twierdził, że rząd użył na 

          

'wybory 8 miljonów złotych. 

  

Św. Projnacki — przodownik policji я 
dając swe zeznanie m. in. oświadcza: „Poseł 
Witos przemawiając na jednym z wieców 
powiedział: „Kto wjeżdża na armacie, ten 
może wyjechał na katafalku*. 

Następny św. Franciszek » Dubiel zeznaje. 
że Witos oświadczył na jednym z wieców, 
iż Czechowicz wy: jak Sejm 

miał to badać, to został roz ya 
Św. Michalski — przodownik policji ze- 

znaje, że Witos mówiąc na jednym z wie- 
ców o pożyczce amerykańskiej oświadczył. 
iż rząd nie dostał wcale pieniędzy bo musiał 
zgóry zapłacić procenty, a resztę rozkradzio- 
no. Po tem i szeregu podobnych mu osz- 
czerstw rzuconych pod adresem rządu powic- 
dział: „Pamiętajcie byście nie siedzieli spo- 
kojnie i nie przyglądali się obojętnie temu, 
co się dzieje”. 

Inny zkolei świadek poster. Wałaszek ze- 
znaje, że poseł Witos mówił, że bla Mar- 
szalka Pilsudskiego jest bardzo ostra, jednak 
nie bardzo mądra. Przewrót majowy został 
poto dokonany, by do władzy mogli doj 

luddzie o kryminalnej przeszłości. To też nie 
ustąpią oni dobrowlnie i trzeba ich zepchnąć 

siłą. 
Św. Koć zeznaje, że Witos wzywał zebra- 

nych na jednym z wieców do demonstracji 
pod starostwem w Witkowicach. 

Św. mczak — rolnik zezn że w mie- 
szkaniu jego ojca miał odbyć się wiec zwo- 
łany przez posła Ciołkosza. Ciołkosz dał mu 
wówczas ulotki, które jak się później wyja$- 
niło były nielegalne. 

Następnie zeznaje przodownik Piechociń- 
ski. Był obecny na jednym z wieców urzą- 
dzanych przez Witosa i Kiernika. Kiernik 
wygłosił wówczas przemówienie, w którem 
w ostry sposób krytykował rząd Marszałka 
Piłsudskiego. W szczególności krytykował 
Marszałka za to, że zapowiedział iż usunie 
wszystkie nadużycia, a tymczasem nadużycia 
szerzą się nadal. Państwo wydaje olbrzymie 

masy pieniędzy, panieważ każdy poseł z BB. 
kosztuje po kilkadziesiąt ty złotych ro- 
cznie. 

Prok. Rauze: „Czy pan przypomina, że na 
tym wiecu uchwalona była jakaś rezolucja”. 

  

  

   

   

  

  

    

   

  

     

    

Warszawy ). 

  

„Owszem była rezolucja 
; natychmiastowego usunięcia 

dyktatury i oddania ministrów pod sąd". 
Następnie Sąd przesłuchał asesora staro- 

stwa w ach Jacyszyna, który 0po- 
wied skomplikowaną historję o wielu 
prze h, jakie miał z odebraniem od rady 
gminnej w ( -— której pr: 
cym był Putek — pieniędzy. Wkońcu zezna- 
je, że.w czasie jednej z j w lokalu gmi- 
ny posterunko ie odbitkę 
skonfiskowane, zolueji kongresu krakow- 
skiego; odbitka ta została dołączona do akt 
śledztwa. a 

Z kolei zezi 
okoliczność z 
mieszkaniu p 

   

   

   

   

    

    
  

      

   

  

jeszcze kilka świadków m 
nia nielegalnych ulotek w 

   
   
    

  

   

  

Put 

  

Ostatni dz znawał zastępca naczelnika 
Wydz. Bezpiecz. w Województwie Krakow- 

skiem Wolanicki. Ciekawe jego zeznania 
trwały koło 4 godzin i wniosły cały szereg 

nowych momentów do spraw, 
„Witos — zeznaje świade 

    

   

    
— przemawiał 

    
  

   

  

   

do chłopów w : „Synowie panów 
dostałi podwyżki do swoich gaż oficerskich, 
a synowie chłopów — żołnierze nic nie otrzy- 
mali“. ał 0S9- 

  

bę Prezydenta Rzplitej kończąc swe przemo- 
wienie słowami: „Nie czas nam myśleć o ule 
głości, kiedy możemy wrócić do wł: > 

Pod wpływem ego przemówier 
kiś chłop, przemawiając po Wiłosie oświ 
czył, że chłopi nię pójdą do wojska. Na tym- 
że wiecu Kiernik powiedział, że Marszałek 
Piłsudski jest niepoczytalny i dodał, 5# 
samym djabłem zawrze spółkę, by tylko 0- 
balić Marszałka”. 

Na wiecu w Wierzchosławicach w swojej 

rodzinnej wsi, Witos ułożył rezolucję wzywa- 
jącą rolników do niepłacenia podatków. Póź 
niej różni agitatorzy chodzili po wsiach i za 
powiadali marsz na miasta. Masowo mówio- 
no, że strącenia Marszałka z tronu ma doko 

ać sprowadzona z Poznania do Warszawy 
a Hallera. W okresie Kongresu Krakow- 

go rozpoczął się okres akcji konspiracy j- 
nej na wielką skalę, utworzono specjalną mi- 
licję, która na kongres do Krakowa przybyła 
w liczbie 3000 osób, wówczas gdy wszystkich 
uczestników Kongresu było 5—%6 tysi w 
Zagłębiu Dąbrowskiem Bibuła” organizował 
manewry owej milicji i powzięto plan prze- 
wrotu, według którego na dane hasło miały 
być zajęte posterunki policyjne, pocztowe i 
kolejowe pozatem podburzano bezrobotnycn 
i prowadzono robotę destrukcy jną. 

Na tem rozprawę zakończono. Jutro dal- 
szy ciąg procesu. 

  

iz.     
     

  

    

      

  

  

   

    

Laval powrócił do Paryża. 
Owacyjne powitanie w Havrze i Paryżu. 

HAVRE, 2. 11. (Pat). W dniu 2 b. 
m. rano „Ile de France* zawinął do 

portu w Havrze. Premjer odmówił u- 
dzielenia przedstawicielom prasy ja- 
kichkolwiek oświadczeń politycznych. 

Odpowiadając na przemówienia po- 
witalne, premjer zaznaczył między in- 
nemi, że spełnił doniosłą misję która— 
jak się spodziewa — będzie miała po- 
myślne wyniki dla Francji i pozwoli 
na poczynienie postępów w dziele 
trwałej j mocnej organizacji pokoju. 
Uczyniłem wszysko, co było w mej 

  

mocy, — mówił premjer — ażeby słu- 
żyć Farncji. Jestem szczęśliwy i pełen 
dobrej myśli, czując, że opinja publi- 
czna łączy się ze mną w mych poglą- 
dach. Licznie zebrana w porcie publi- 
czność witała entuzjastycznie premjera 
który o godzinie 10 min. 45 odjechał 
do Paryża. i 

O godzinie 14-ej Laval przybył do 
Paryża, powitany przez ministrów, 
przedstawicieli poszczególnych mini- 
sterstw oraz liczne tłumy publiczności, 
która gorąco oklaskiwała prem jera. 

Konferencja Lavala z prezydentem Doumerem 
PARYŻ, 2. 11. (Pat). — W pałacu 

Elizejskim odbyła . się konferencja 

prezydenta Doumera i premjera La- 
vala, która trwała przeszło godzinę. 

Laval ma przeprowadzić rekonstrukcję 
gabinetu? 

PARYŻ, 2. 10. (Pat) Według obie- 
gających kuluary parlamentu pogło- 
sek, premjer Laval ma jakoby zamiar 

przystąpienia do rekonstrukcji gabi- 

netu wprowadzając do niego radyka- 
łów, a wyłączając grupę Marina, t. 
zw. unję republikańsko-demokratycz- 
ną. 

"Liu A PASO WORST L i k ki PWZÓI 

Ogólna sytuacja gospodarcza 
Polski. 

Instytut Badania Konjunktur Gospodar- 
czych i Cen w następujący sposób charakte- 
ryzuje ogólną sytuację gospodarczą: 

Konjunktura Światowa, między innemi 
po wstrząsie wywołanym spadkiem funta 
angielskiego, odznacza się dużą chwiejnoś- 

cią Zaostrzenie kryzysu finansowego odbywa - 

się w Stanach Zjednoczonych, wzrost obja- 
wów kryzysowych zauważyć można i we 
Francji, gdzie dotychczas poziom produkcji 

był tylko nieznacznie obniżony, obecnie zaś 
redukcja wytwarzania odbywa się w dość 
silnem tempie. Kryzys Światowy zaczyna od 
czuwać również i Rosja Sowiecka, której 
eksport maleje, skutkiem kurczenia się ryn- 
ków zbytu, co wywołuje obawy trudności w 

spłacie zabowiązań za towary importowane. 
Czynniki powyższe działać będą w kierunku 
zmniejszenia obrotów handlu światowego. 

  

Sytuację w Polsce cechuje dość znaczna 
odporność czynników zależnych od rynku 
wewnętrznego. Nie da się jeszcze ocenić roz 
miarów ujemnych skutków zawieszenia wa- 
luty złotej w szeregu państw, co utrudniło 
walkę konkurencyjną eksportu polskiego i 
zmniejszyło jego rentowność. Naogół jednak 
skutki tych zarządzeń mają dotychczas ra- 
czej charakter lokalny i nie dotyczą cało- 
kształtu gospodarstwa społecznego. Zdecydo- 
wana polityka utrzymania równowagi bud- 
żetowej kasuje niebezpieczeństwo inflacji, 
co jest dodatnim momentem w ogólnej sy- 
tuacji gospodarczej. 

Napięcie na rynku pieniężnym trwa na- 
dal. Banki zmniejszyły swoją działalność 
kredytową, zaznaczył się natomiast pewien 
nacisk na Bank Polski. 

W październiku ujawniła się mocniejsza 

cja na rynku zbożowym 
toz ry produkcji przemysłowej uległy 

zmniejszeniu w zakresie produkcji dóbr wyt- 

  

  

  

   

  

  

   

UŁATWIA  PRACLĘ 
Dziwne pretensje „Vil. 

Rytojus“. 
„Vil. Rytojus“ (Nr. 83), we wzmiance p. t. 

„Literaci połscy a nasza młodzież* wystąpił 
przeciwko „wciąganiu « młodzieży litewskiej * 
na polskie „środy literackie*, gdyż „na ze 
braniach literatów polskich porusza się naj- 
częściej sprawy nie-literackie“ 1. 
jus* wyraził się przytem, 

ska „ma już bodaj swych mecenasów 
Wzmianka „Vil. Rytojus“ wywołała 

Wil.” odpowiednią reakcję (patrz „Od 
powiedž „Vilniaus Rytojus“ — „Kur. Wil“ 
Nr. .244). 

Zkolei zabrał głos ponownie „Vil. Ryt“ 
. 84), pis o następuje: „Wypowidzie- 

, się przeciwko wciąganiu młodzieży li 
iej na zebrania, w których nie bierze 
udziału nawet młodzież polska. „Kur. 

* w swej odpowiedzi wyraził oburzenie 
i bronił niewin i „śród literackich*, u 
wreszcie wyrazi › litew- 
ska zaczęła na „šrody“ uczęszczać, gdyż uzy- 
skałaby tam bardziej wdziwe wiadomości 

    

    
  

     
      

          

      

       
   

    

   

    

   
    
   

   
   

   

  

     

  

   

z literatury litewskie + VI wy- 

bucha obu „Panowie na 
szej lite acz miast 
pleść takie głupstwa. Wiecie, dobrze, że od 
głuchego niepodobna się j k Po: 
dobnie i od was, nie znających jęz litew- 

rego o literatu- 
nie dowie". 

rodzajem pogró 
zej wzmianki, „K 

jąc ją milezė- 

   

  

      

  

  

y 

„Wogóle, co się tyczy 
Wił.* lepiejby uczynił pom 

  

     
       

  
  

   

niem, Przy p szej bowiem okazji możemy 
nazwać po imieniu wzmiankowanych „me 

“ i ich wyczyny w kierunku prze- 
  

a na swą stronę 

szkolnej”. 
Bardzo to zabawne pretensje. Każdy, kto 

chodzi na „środy literackie'* 
nie. A najlepsza jest ta pogróżka ujawnienia 
azwisk osób, które ściągają na środy mło 

Ta akby rewelacja 
raszyć i było coś w tem zc 

Ś kontakt pomiędzy społe 
»m, a litewskiem na terer 

ę nawiązuje. Mybyśmy woleli, że. 
by kontakt ten był nietylko na terenie lite- 
rackim, ale niestety uniemożliwia to polityka 
tych panów, którzy w każdem zetknięciu + 
Litwina z Polakiem dopatrują się niebezpie- 
czeństwa dla kullury i świadomości narodo- 
wej litewskiej. 

w żdym razie bylibyśmy bardzo wd 
czni za informacje, jacy to mecenasi, na ji 
kich środach i komu z Litwinów tak zaszk 
dzili w jego poczuciu narodowem, że aż 
Ryt.*.podniósł wielki alarm. 

Normalnie na środy przychodzi jeden tyl- 
ko naprawdę kulturalny, no i prawdziwy 
literat Litwin. Raz przybył w towarzystwie 
ks. Wiskonta p. Biczunas z Kowna, który 
mógł z pewnością nauczyć zaniepokojonych 
polityków „Wil. Ryt.* niejednej rzeczy z ii- 
leratury litewskiej, raz zaś przyszedł w to- 
warzystwie swoich przyjaciół sam p. redak- 
10 „VILSRYŁ"-C y pan redaktor zacz 
cierpieć na t. zw. rozszczepienie świadomoś 
—sam na „Środę* poszedł, głos sam zabierał 
i gorąco polemizował, a następnie temu, co 
poszedł, nawymyślał. Bywalec śród. 

2 K A 

WAGI dziesiętne i stołowe 

PARNIKI i gniotowniki do kartof 

      

   

  

    
     

     

  

miała nas prze 

żnego, że ja 

  

    

  

   

     

      

  

  

    

    

   SIEKACZE, szarpacze i śrótowniki S 

SIECZKARNIE ręczne i konne 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Е Wiino, ul. Zawalna 11-a. 

A J оо ННЙ 

Popierajcie Ligę Morska 

{ Rzeczną! 

   
wórczych, z wiązku ze słabym stanem dzia- 
łalności inwestycyjnej oraz wcześniejszym 
niż zwykle zakończeniem sezonu budowla- 
nego. 

Na rynku pracy, skutkiem wcześniejsze- 
go zakończenia sezonu budowlanego, liczba 
bezrobtnych robotników pozostawała bez 
zmiany, podczas gdy normalnie bezrobocie 
we wrześniu naogół jeszcze się zmniejsza. 

Notowany ostatnio spadek cen nieroga- 
cizny. oraz trudności, piętrzące się przed 
naszym eksportem hodowlanym, w związku 

z ką sytuacją finansową głównych kra- 
jów importujących, wpłynęły na dalsze po- 
gorszenie się położenia warsztatów rolnych. 
Nieznaczne polepszenie się ceny zboża jedy- 
nie w niewielkim stopniu odbiło się na o- 
gólnej sytuacji wsi. Położenie finansowe wsi 
uległo wyraźnemu pogorszeniu, wyrażające- 
mu się w pozasezonowym wzroście protesto- 

wanych weks 
W handlu detalicznym obroty zwiększy- 

ły się sezonowo: dość znaczny wzrost obro- 
tów dotyczy artykułów monopolowych, о- 

dzieżowych i artykułów spożywczych. Tem- 
po spadku importu uległo zatrzymaniu. We 
wrześniu nawet nastąpił — ропай-зехопому 
wzrost przywozu. 

Szanse eksportu, w związku ze spadkiem 

funta i zawieszeniem waluty złotej w niek- 
tórych państwach europejskich (np. Finlan- 
dji, co zwiększa walkę konkurencyjną na 
rynku drzewnym), naogół się zmn yły. 
Kursy akcyj przemysłowych spadły o 
procent. 
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Święto umarłych. 
Powędrowaliśmy wczoraj wśród 

pożółkłym liściem okryte i nad  mogiłami 

drogich nam istot wspominaliśmy o nich. w 

cichej modlitwie 

dał im wieczne odpoczy 

groby    

  

pros. 

  

Najwyższego, by    

  

an 

  

edna łza zrosiła mogiły krewnych 

    

i znajo 

lub jęk 

ych, niejedno ciężkie westchnienie 

łosny rozdarły ciszę listopadowej     

      

   

cmentarze wileńskie jarzące- 

   npjonami, krż 

ami i kwia 

yią, jes 
o swój i innyeh byt na tym padole ży 

czesnego. Ze wszystkich stron miasta ścią- 

i gro- 

     strojono wie — to 

pamię 

  

tych co jeszcze     
gnęli na cmentarze i biedni i bogaci, i mło- 

dzi 

  

zy, by uczcić groby swych bliskich. 
  

Na Rossie wspaniałe mauzoleum obroń- 

Wilna 

pocztov 

wykonał pienia żałobne. Krwawa. ich ofiara 

ców niało tysiącem świateł, a    chór w nad grobami bohaterów 

złożona na ołlarzu Ojczyzny i miasta, w 

  

obronie którego życie swe oddali została ucz- 

  

    

  

czona przez okry ich cichych grobów 

wspaniałemi wieńcami przez  przedstawi- 

  

    Nie 
zasłużonych dla naszej 

cieli rządu i mia pomniano też o 
  

grobach wielkich i 

ziemi ludzi jak Lelewel, Syrokomla, Czesław 

Jankowski na których również złożono wień- 

ce. 

W karnym ordynku przymaszerowały na 

cmentarz oddziały wojskowe, by nad mo- 

giłami kolegów broni, którym wyrokiem 

Bożym nie sądzonem było doczekać pokoju 

- pochylić sztandary i zaintonować smut- 

  

ne: „Śpij, kolego, w ciemnym grobie.“ 

Inne cmentarze, jak Bernardyński i na 

Antokolu również jaśniały od  gorejących 

świec, gęsto zapalonych na mogiłach rodzi- 

ców i dzieci, mężów i żon. „ 

Święto umarłych-to symbol pamięci tych 

co żyją, o tych co już od nas odeszli. 

IDL RESTA OAS, 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Nasza Myśl. Ukazał się Nr. 8 Naszej 

Myśli, organu Żydowkiego Klubu Myśli Pań- 
stwowej Numer poświęcony jest pamięci 

Tadeusza Hołówki. W części polskiej znaj- 

dujemy wspomnienie oraz podobiznę Ś. p. 
Hołówki, w części żydowskiej obszerny ar- 
tykuł dr. A. Hirschberga o stosunku Tadeusza 

Hołówki do Żydów. 
Nowością pisma jest dział poświęcony kul- 

turze i sztuce. Całości dopełnia kronika Klu- 

bu, z której wynika, że organizacja przejawia 
żywotną działalność i wzrasta. Kronika rze- 
mieślnicza podaje informacje z terenu ży- 
dowskich cechów rzemieślniczych w Wilnie. 

Nr. 61 „Pologne Litteraire* przynosi fra- 

gment dramatu Przybyszewskiej „Sprawa 
Dantona* w przekładzie niemieckim Mische- 

la, obficie ilustrowany szkic o malarstwie 

Olgi Boznańskiej, ustępy z wrażeń z podró- 

ży do Polski Dar Halevy, głosy prasy 
francuskiej, o „Moich pierwszych bojaci 
Piłsudskiego, przegląd prasy. W międzyna- 

rodowej ankiecie w sprawie projektowanej 

nagrody literackiej przy Lidze Narodów za- 
biera głos dalszych 22 pisarzy z Niemiec, 

Anglji, Francji, Amery Argentyny, Fin- 

landji, Rosji i Rumunji. Znajdujemy tu m. 

in. nazwiska Uptona Sinclaira, prezesa aka- 

demji czeskiej Foerstera, prezydenta senatu 

rumuńskiego Sadoveanu. 
— Ładnie ilustrowany ostatni Nr. 3» 

tyg. „Kobieta Współezesna* przynosi nam 

cały szereg interesujących i aktualnych ar- 
tykułów, treść których poniżej podajemy: 

Artykuł wstępny p. t. „Mogiła za kopcem 
granicznym“ — podp. I. J., „Pajace“ — dru- 
ga korespondencja z wycieczki redakcji „Ko 
biety Współczesnej” — Cz. Wojeńskiej, 

„Przemienieniec* -— w przekładzie Stanis- 

ławy Kuszelewskiej, „Legenda o nieznanej 

heroini* — K. Pielańskiejj „Jak muzycy 

walczą z kryzysem* — Heleny Dorabialskiej, 
„Stosunki - plastyczne" — N. Samotyhowej, 

„Wśród książek* — Marji Czapskiej, „Z 
ptactwem* — H, Żółtowskiej i wiele in. 
W dodatku „Mój dom* otrzymujemy wska 

zania kosmetyczne, przepisy kuchenne i ra- 
dy praktyczne. 

— Z pośród czasopism kobiecych o typie 
żurnalowym wybija się dwutygodnik „Świat 

Kobiecy* pięknemi nodelami, który mimo 
ostatnich kosztownych zmian w modzie po- 
daje fasony dostępne dla wszystkich warstw 
średnich. Kolorowe modele doskonałe ilu- 

modne barwy, a „Ploteczki o modzie* 

ja szczegółowo jak się ubierać i co 
nosić należy. W części redakcyjnej staranny 
dobór artykułów aktualnych, beletrystyki i 

poezji. Obertyńska Beata: Wieczne odpo- 

czywanie, wiersz; dr. Krzemicka Zofja: Do- 

niosła inicjatywa kobiet w sprawie pokoju; 
Chorowicz Irena: W mentalnem więzieniu; 

dr. Gutman Leon: Ideał piękności kobiecej 

w epoce renesansu; Ludwik Włodzimierz: 
Żegnam się z prowincją; Osińska Janina: 
„Pukan“, facynująca nowela; R. R. „Ład*. 
Artykuł higjeniczno-kosmetyczny  niezrów- 

nane rady i ilustrowane wskazówki w „Ką- 

ciku Paktycznym* jak utrzymać porządex 

w szafach, a w „Dobrej Gospodyni* pou- 

czenie jak oszczędzać na opale, przepisy go- 

spodarskie i t. d. 

    

  

   

      

    

   

  

     

  

  

Z MUZYKI. 
(Juan Manen. — Cečylja Hansen. — Kwartet wileński. — Antonia Brico). 

Sądząc po ilošci odbytych w bie- 

żącym miesiącu koncertów, wnosić na- 

leżałoby, że tegoroczny sezon muzyc2- 

ny będzie dość ożywiony. 

Wileńskie Towarzystwo Filharmo- 

niczne zainaugurowało swoją działal- 

ność koncertem skrzypka hiszpańskie- 

go, Juana Manena. Znakomity ten wir- 
tuoz, o dawno ugruntowanej reputa- 
cji, wystąpił w Wilnie bodaj że po raz 
pierwszy. Pomimo to sała Konserwa- 

torjum zapełniła się po brzegi. Słucha 

cze mieli prawdziwą „ucztę artystycz- 

ną* w prawdziwem znaczeniu tego 

słowa. Ale bo też Manen jest nietylko 

skrzypkiem-wirtuozem, o imponują- 

cem i rzadko spotykanem stopniu 0- 

panowania instrumentu we wszyst- 

kich jego tajnikach, lecz jest też — co 
ważniejsza — artystą-muzykiem naj- 
wyższej miary: tyle w jego wykona- 

niu rzetelnej kultury, szlachetności 
wyrazu i przedziwnej piękności tonu. 
O tonie tym trudno mieć nałeżyte poję- 

    

cie, nie słysząc go. Pieściwa miękkość 
jego łączy się tu z nadzwyczaj subtel- 
nem modulowaniem dźwięku, dając 
w nadzwyczaj muzykalnem ujęciu ka- 
żdego utworu wrażenie wyrafinowanej 
doskonałości. Zasadniczą cechą inter- 
pretacji Manena jest liryzm, zbyt mo- 
że dominujący w zastosowaniu np. do 
utworów bardziej brawurowych (Pa- 
ganini), nadający jednak sztuce tego 
wielkiego artysty piętno oryginalnej 
indywidualności. 

Świetny solista wykonał, między 
innemi. Koncert hiszpański własnej 
kompozycji, zdradzając i w tej dzie- 
dzinie talent nieprzeciętny: interesują - 
ce opracowanie oryginalnych tematów 
idzie tu w parze z pogłębionem trak- 
towaniem partji skrzypcowej, wolnej 
od płytkości wirtuozowskich efektów. 

Ż prawdziwem przeto zaciekawie- 
niem oczekiwać będziemy powtórnego 
koncertu Manena, zapowiedzianego na 
początek listopada. 3 

W odstępie kilkudniowym odbył 
się koncert równie renomowanej siły 
artystycznej, mającej wyrobioną mar- 
kę w świecie muzycznym, świetnej 
skrzypaczki, Cecylji Hansen. 

Znakomita skrzypaczka ma w swo- 
im talencie cenną zaletę wielostronno- 

ści, pczwałającą jej na piękną inter- 
pretację utworw różnego stylu, od kla- 

syków począwszy do kompozycyj no- 

woczesnych włącznie. Rozporządzając 
dużym tonem, znakomitą techniką i 
artyzmem  frazowania plastycznego. 
ujmuje Cecylja Hansen inteligentnem 
ujęciem właściwego charakteru każ- 
dej kompozycji, nie więc dziwnego, że 
gra jej sprawia głębokie wrażenie, bez 
względu, czy odtwarza w surowym 
stylu utrzymanego Vivaldiego lub Ba- 
cha, czy też tak bezpośredniego w eks- 
presji uczuciowej Blocha, lub znowu 

   

czysto . wirtuozowskiego  Bazzini'ega 
(„La ronde des lutins“). 

Z dziedziny muzyki zespołowej 
mamy również do zanotowania dwa 
wieczory bardzo interesujące. 

Kwartet wileński, w składzie pp.: 
Kontorowicza, Peleskiego, Stołowa i 
Katza, rozpoczął tegoroczny sezon po- 

rankiem kameralnym, na którym gra- 
no kwartety smyczkowe Schuberta i 
Griega, oraz koncert na troje skrzy- 
piec Vivaldi'ego. 

Znakomite zgranie uzdolnionych 
kameralistów, ich sumienne opracowa- 
nie odtwarzanych kompozycyj, oży: 
wione artystycznym polotem, dały pro- 
dukcję wysokiej miary tak pod wzglę- 
dem piękności i czystości brzmienia 

i doskonałej rytmiki, jak i kolorystyki 
instrumentalnej, oraz pogłębienia wy- 
razu. Zresztą do tych zalet swoich 
Kwartet wileński przyzwyczaił nas już 

zątku swej działalności, która=-- 

— oby się rozwijała da- 
żając się trudnościami na- 

tury organizacyjnej. 

Pierwszy w tym sezonie koncert 
symfoniczny orkiestry wileńskiej od- 
był się pod batutą dyrygentki obc»- 
krajowej, p. Antoniny Brico. 

   
    
   

   

  

Zapewne ta okoliczność, iż orkie- 
strą dyrygowała kobieta, była przy- 
czyną, dla której organizatorzy kon- 
certu w zbyt bezkrytycznym tonie re- 
klamowali osobę p. Brico, jako „feno- 
men '*, nieledwie jako zjawisko nieby - 

wałe. Bez wątpienia, zawód dyrygen- 

ta nie liczy zbyt wiele adeptek, jed- 
nakże w światowem życiu muzycznem 

znanych jest kilka nazwisk dyrygen- 

tek, o nieprzeciętnych nawet kwalifi- 

kacjach w tym kierunku. Ważniejszą 

rzeczą w tym względzie byłaby raczej 

nie tyle płeć artysty, ile jego kwalifi- 

kacje specjalne. Otóż pod tym wzglę- 

dem należy przyznać p. Brico kompe- 

tencję dość daleko posuniętą: jej po- 
czucie rytmu jest pewne, przeprowa- 
dzenie idei muzycznych trafne, strona 
ruchowa dyrekcji powściągliwa, choć 
nie pozbawiona wyrazu. Naogół wyko- 
nanie orkiestry pod jej batutą było zu- 

pełnie poprawne (nie licząc braków, 
płynących z nierównomiernego pozio- 
mu naszego zespołu), choć niejedno- 

krotnie odnosiło się wrażenie nie zu- 

pełnie jeszcze swobodnego opanowa- 

nia złożonego aparatu orkiestrowego, 
co niewątpliwie nastąpi w miarę na- 

bywanego doświadczenia.  P. Brico 
produkowała się również w charakte. 
rze pianistki w koncercie zespołowym, 
odbytym w dniach ostatnich, i tu u- 
wydatniły się również jej studja po- 
ważne i muzykalność, które i w kon- 

  

  
  

cercie orkiestrowym 
wyraźnie. 

Tak dodatnio rozpoczęty sezon mu- 
zyczny tegoroczny nasuwa jednak pe- 
wne refleksje z zakresu jego organi- 
zacji. Mamy tu na myśli tę okolicz- 
ność, iż obecnie obok Wil. Tow. Fil- 
harmonicznego, czynna jest w roli or- 

ganizatora koncertów również dyrek- 

cja Teatrów Miejskich. Oczywiś ie, nie 

nie można mieć przeciw ilościowemu 

nasileniu ruchu muzycznego, wynika- 
jącemu z takiego stanu rzeczy. Nato- 

miast podobne wchodzenie w atrybu- 
cje-powołanej w zakresie spraw mu- 
zycznych instytucji powoduje przede- 
wszystkiem (widocznie wskutek bra- 
ku wzajemnego porozumienia) nieró- 
wnomierny rozkład audycyj koncer- 
towych: w jednym tygodniu skupia się 
ich kilka naraz, w innym znowu okre- 
sie brak ich jest czas dłuższy. Stąd 
i frekwencja publiczności nie może 

być na żadnym koncercie pożądana. 
Tę anomalję należałoby w interesie 
osób zainteresowanych usunąć. 

й: В. 

zaznaczyły się 
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"WIEŠCIIOBRAZKIZKRAJŲ, || Vinnie 
Podbrodzie. 

Zorganizowanie Komitetu walki z 

bezrobociem w Podbrodziu. 

W dniu 18 października 1931 roku po 

kilku wstępnych zgromadzeniach organiza- 

-yjnych przedstawicieli miejscowego społe- 

a romadzenie 0- 

a i -okolicznyci: 
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o się walne 
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zorganizować Komitet Walki z Bezroboc 

Do wykonywania wszelkich prac komitetu 

wyłoniono Komitet wykonawczy w 
Józef 

       

następującym: 1) „ks.  Józe 
Eugenjusz i mjr. 3) stan 

m 1) Bronisław Jarocki nad- 

   
ki bur 

erowiik 

  

   
   

  

BiG W 
, 6) Antoni Be 

at Duchnowicz naczelnik u 
8) Ludwik Ko 

    
   

    

  

       
   

   

ii ys 
ambulatorjum 
“d kierownik Spółdz 

11) Andrzej hr. 

x 10) Soter 
Ini Rolniczo-Han- 
Tyszkiewicz, 12) 

   

  

    
  

  

      
slicki urzędnik Magistratu, 13) Ja- 

błoński wachmisirz 23 p. uł. 14) Dr. M. 

Rejžewski, 15) Mikol talewski, 16) Jan 

Żejmo, 17) Sylwester“ Drewnicki, 18) Jan 
Wasilewski. k 

Jednocześnie jednomyślnie postanowiono 
prosić starostę $ ańskiego p. S 
Mydlarza i do 3 pulku ul. Izien 

skich o przyjęcie protektoratu nad Komi- 
tetem. ; 

W dniu 21 października odbyło się 

pierwsze posiedzenie Komitetu Wykonawcze 

go. na którem wyłoniono Prezydjum Komi- 

tetu w składzie następującym: prezes p. ma- 

jor Św ki, kwatermistrz 28 p. uł. na wi- 
сергел: obrano burmistrza m. Podbrod: 

p. Kaje 1 -Rožnowskiego, na skarbnika 
kierownka szkoły p. Wacława J rskiego, 
na sekretarza urzędnika Mag u p. Jó- 
zefa Naglickiego. Do Komis Rewizyjnej 

wybrano: p. Michała Duchnow kierow- 

nika urzędu pocztowego, p. Ludwika Ko- 
walskiego zawiadowcę stacji, wachmistrza 
23 p. uł. Jabłońskiego. 

  

         

   
     

    

   

    

    

    

  

  

  

    

    

     
  

  

     
Ponadto wyłoniono cztery sekcje: Sama- 

rylańską pod przewodnictwem ks. pret. Bie- 
ław g pod przewodnictwem bur- 
mistrza p. ego, finan- 
sową pod pr 

p. Jezierskiego i gospodarczą pod przewod- 
nictwem plut. 23 p. uł. Adrjana. 

Wyłonione sekcje przystąpiły narazie do 
pracy 3. Sekcja Pr. iła już pew- 

na ilość bezrobotny: nsowa 0- 
pracowuje plan zdobycia środków finanso- 
wych w związku z czem uproszono Koło 
Miłośników sceny o urządzenie przedsławie- 

nia na rzecz komitetu. Sekcje 

ska przystąpiła także do rejestracj 
«dniejszych potrzebujących pracy oraz po- 
mocy. 

Z wielkiem uznaniem należy zanołować 
szlachetny czyn panów oficerów i podofi- 

terow 23 pułku ułanów grodzieńskich i pra 
<cowników Magistratu którzy jednomyślnie 

opodatkowali się na rzecz Komitetu co da 
każdomiesięcznie wpływu do 400 zł. Jedno- 

cześnie z temże. prezydjum Komitetu zwró- 
ciło się z odezwą do wszystkich urzędów i 

instytucyj społecznych o opodatkowanie się 
dobrowolne na rz komitetu. 

Rada Miejska miasta Podbrodzia na swem 
posiedzeniu w dniu 1-go października wy- 
niosła uchwałę, mocą której postanowiono 
doliczać 10 proc. każdego rachunku za świa- 
Но elektryczne na cel zatrudnienia bezrobo- 
inych, co także dało możność już zatrudnić 
pewną ilość bezrobotnych przy niwelacji 
placu szkolnego. 

Ponadto Nadleśnictwo Podbrodzkie także 
zgłosiło zapotrzebowanie do sekcji pracy na 
dostarczenie bezrobotnych do zbierania szy 
szek. Zatrudnienie większej ilości bezrobo- 
tnych bezwzględnie ulży komitetowi w jego 
akcji na okres czasu posiadania pracy przez 
bezrobotnych. 

. Podając powyższe można liczyć na po- 
Żyteczną akcję komitetu, tem bardziej, że 
jest on pod przewodnictwem p. majora 
Święcickiego, pod przewodnictwem którego 
Już w roku ubiegłym Komitet Niesienia Po- 
imocy Biednym wywiązał się z swojej dzia- 
łalności ku wielkiemu zadowoleniu całego 
=społeczeństwa. 

  

         

    

         

   
  

            

   

  

  

  

Podbrodzianin. 

Połuknia. 
Krótki przegląd działalności naszego 

proboszeza. 

Posterunek probostwa w Połukni jest 
ażny ze względu na swoje położenie. Po- 

  

łuknia bowiem łeży przy szosie Wiłno-—Gro- 
«dno 30 km. od Wilna, oraz .ze względu na 
to, že należą do niej wioski mieszane pod 
względem narodow. owym i podtrzymy- 
wanie ducha polskości i wiary należy do 
rzeczy bardzo nych. н 

Do roku 1916 Połuknia nie przedstawiała 
nie w sobie coby mogło zainteresować oko 
przejeżdżającego szosą wzdłuż, przy której 
wioska jest położoną. Chaty były przeważnie 
kurne t. į. bez kominów. Nie było ani po- 
<zty, ani posterunku policji, jednem słowem 
była sobie to zapadła wioseczka jakich nie 

ak na naszych ziemiach. 
W „akim stanie w 1916 roku podczas nie- 

mieckiej okupacji objął ten posterunek ks 
proboszcz Fuzimierz Packiewicz. P 

Jego była budowa kościoła, 
ł jaki on tam zastał był racz 

z Po ÓBAY niż do kościoła, ganek te 
R R si amywał i cała budowa chy 

== = u upadkowi. Nie łatwą było spra- 
a brać się do budowy w czasie wojny i 

to pod okupacją niemiecką, kiedy ludzie 
RE: czarnego chleba nie mieli do syta. 
a ak a czerpał fundusze 

dzie, którzy nie BJ Sole Aż 
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e 

  

      

    

   

       
e. aby 

pieniądze ze sprzedaży grzybów 
na budowę. 

Parafja w Połukni należy do najbiedniej- 
szych na Wileńszczyźnie i dlatego aby q. 
możliwić egzystencję probostwa, stworzony 
był oddawna fundusz 20 tys. rubli w złocie, 
z której to sumy mógł czerpać procenty 
połuknieki proboszcz. stety w czasie woj- 
uy i ta suma zginęła że, aby utrzymać 

sk na parafji i jeszcze nieść pomoc najnie- 

szczęśliwszym ks. prob. Packiewicz prze- 
sa „Żywność wśród czujnej kontroli ni 

I Da wozie, z ośrodków tańszych i 
a 3 uzyskiwał środki s е- 

Wspomnieć, łe A ubogiej paratji; należy 
Rosjan Rosko? "3 po opuszczeniu prze4 
założył'17 punktó 5. prob, własnym kosztem 
skad punktów nauczania dzieci po pol- 
sku. Dla odciągnięcią Parafjan od pijaństwa 
wybudował ks. prob. w roku 1919 dom ludo- 

 .Bospodą oraz założył spółdzielnię która 
y zierżawiła opuszczony Wówczas i zrmii- 

nowany majątek Połuknię iš > ki > ZS 
zorganizował dożywianie głodujących Sk 

rafjan i nietylko dopomógł w Yi 
się swoim parafjanom, lecz jeszcze stamtąd 
posyłał żywność do Przytułków w Wilnie 
Dla celów kulturalno-oświatowych osiedlił 
% Połukni stowarzyszenie „Nauka i Praca”. 
Dla zapobieżeniu wałęsaniu się działwy po 
szosie, w czasie kiedy ich matki pracowały 
«w polu założył przedszkole dla małej dzia- 
Awy z dożywianiem tejże. 

Wroku 1930 ufundował ks. prob. w bu- 

    

    

    

   

  

   

    

   

  

dynku przez siebie zbudowanym schronisko 
dla sierot i moralnie zaniedbanych chłop- 
ców. Schronisko to wprawdzie subsydjuje 
Magistrat m. Wilna, jednakże wychowanko- 
wie mają zapewnioną oprócz utrzymania 
naukę i obsługę ich potrzeb religijnych. 

Dla zasady samowystarczalności nabył 
ks. prob. auto - ciężarówkę, zbudował młyn 
i piekarnię, oraz elektrownię narazie w ma- 

h rozmiarach, która oświetla obecnie ko- 
ół nowowybudowany, plebanję, posteru- 

  

  

  

     

nek policji, agencję pocztową (ks. prob: swo- 
jem staraniem uzyskał od władz uruchomie- 
nie agencji pocztowej i dał bezpłatnie dla 
j pomieszczenia lokal) oraz warsztaty 
dwóch rzemieślników stolarza i kowala. 

W czasie obecnym wśród tak ciężkiego 
u: zatrudniał ks. prob. w zakładach 

5 dobroczynno-przemysłowych 20 ro- 

botników, dając im zarobek tam, gdzie przed 
tem prócz nędzy i ciemnoty nie nie było. 

Po odbudowaniu kościoła i ufund. 2 wież 
sprowadził ks. prob. 3 dzwony wagi 100 kg. 
jakich niema w całym dekanacie; dzwony 
głoszą codzień chwałę Bogu i przypominają 
mieszkańcom obowiązek miłości Boga i Oj- 

czyzny. , 
I na polu agrarnem ks. prob. nie próż- 

nował i osiiszył 13 ha zabagnionej łąki da- 
jąc 30 robotnikom przez miesiąc pracę, a 
co najważniejsze wskazał przez to i nau: 
czył włościan swym przykładem, jak należy 

  kry 

    

bagienne obszary zamieniać w urodzajne 
łąki. 

W trosce o zdrowie parafjan wykopał 

  

  

ks. prob. swoim kosztem 3 studnie, z któ. 
rych ludno. czerpie zdrową wodę. 

Nie dziwnego, że sam biedny zmuszony 

    

był w akcji swej ue się do pożyczek 
często gęsto wysoko-procentowych, które 
dzisiaj stają się bardzo dotkliwe. W  dzi- 
siejszym stanie rzeczy ofiarne i patrjotyczne 
społeczeństwo nasze nie powinno zostawić 
tej placówki bez wydatnej opieki i pomocy. 

Miejscowy. 

Nowa Wilejka. 
Budowa gmachu szkoły. 

Faktem niebywałej  donosło: dla m. 
Nowej - Wilejki w obecnej chwili jest re- 
alnie pomyślany projekt gmachu pod 7-kla- 
sową szkołę powszechną, tak bardzo ocze- 
kiwany przez miejscowe społeczeństwo. 
Wprawdzie dawno już noszono się z proje- 
ktem budowy szkoły, lecz były to pobożne 
życzenia, spełzające na niczem. Obecnie ma- 
gistrat z Radą stanął na stanowisku, że 
gmach szkoły zbudować trzeba i szybko przy 
stępuje do zrealizowania tego planu. P. 
Ołdakowski burmistrz miasta, któremu mo- 
cno leży na sercu sprawa budowy szkoły 
w Nowej Wilejce, uwija się jak może, c: 
niąc wstępne przygotowania, przypuszczam 
że celu dopnie. A jest to najwyższy czas by 
położyć kres golgocie jaką przechodzą szko- 
ły powszechne w Nowej Wilejce, a w szcze- 
gólności szkoła powszechna Nr. 1, bo kto 
nie zna miejscowych warunków, ten nie 
przedstawia jak są pod tym względem cię- 
żkie. W! Nowej Wilejce trudno znaleźć od- 
powiedni lokal na pomieszczenie rodzin, a 
cóż dopiero szkołę. 

Pocieszającym jest fakt, że budową 
szkoły powszechnej jest bardzo zaintereso- 
wane miejscowe społeczeństwo. Odbyło się 
zebranie Komitetu Rodzicielskiego zorgani- 
zowanego przez p. Eugenjusza Królikowskie- 
go na które przybyło przeszło 300 osób. 
Sprawa ścisłej współpracy szkoły z domem 
znalazła silny oddźwięk wśród rodziców, 
dając gwarancję, pozytywnej pracy dla do- 
bra Państwa i społeczeństwa, tembardziej, 
że stara się nadać szkole tempo odpowia 
jące duchowi czasu i nowym problemom wy 
chowawczym jej kierownik, zaś p. kapitan 
Mizikowski prezes Zarządu Komitetu Rodzi- 
cielskiego, oraz przewod. Rady Kom. Rodzi- 
cielskiego p. Michałow. dają pełną gwa- 
rancję, że potrafią sprostać tak wielkiemu 
zadaniu. J. St. 

    

  

        

      

   

  

     

    

        

Samobójstwo kierownika ruchu na 
stacji Ignalino. 

Z Ignalina donoszą, że kierownik ruchu 
stacji kelejowej w Ignalinie Adolf Walen- 
tynowicz strzałem z rewolweru w skroń 
pozbawił się życia. 

Powody samobójstwa narazie nie są zna- 
ne. Dochodzenie prowadzi posterunek po- 
licji w Ignalinie. 

(€). 

Z działalności straży pożarnych pow. 
oszmiańskiego 

Kilkumiesięczny okres bardzo iniensyw- 
nej pracy Straży Pożarnych Okręgu Osz- 
miańskiego, zakończony został w dniu 25 
października r. b. Zawodami Okręgowemi i 
organizacją. Związku Okręgowego. 

Pomimo niebardzo dobrze zapowiadającej 
się pogody, na Zjazd przybyło 8 drużyn 
ćwiczebnych oraz delegaci 11 straży. | 

O godzinie 8.45 p. o. instruktora pożar- 
niczego Okręgu Oszmiańskiego p. Beperszcz 
złożył raport Zastępcy starosty p. Sylwestro- 
wićzowi poczem przybyłe na Zjazd drużyny 
wraz z delegatami udały się do kościoła na 
nabożeństwo. 

Po nabożeństwie odbyło się pod prze- 
wodnictwem starosty p. W. Suszyńskiego 
organizacyjne zebranie Związku Okręgowego 
na którem po wysłuchaniu  zagajającego 
przemówienia p. starosty i referacie woje= 
wódzkiego inspektora Straży Pożarnych, 
przyjęto Statut Związku Okręgowego i do- 
konano wyborów Zarządu Związku oraz ko- 
misji rewizyjnej. 

W skład Zarządu wybrani zostali: jedno- 
głośnie: pp. nadleśniczy Kulesza, prezes 
Straży oszmiańskiej, inż. Strugacz, inspe- 
ktor samorządu gminnego J. Stankiewicz, 
komendant P. P. Nowochoński, inspektor 
szkolny Drews, burmistrz m. Oszmiany Zu- 
a i sekretarz gminy graużyskiej Goślinow- 
Ski, 

Do komisji rewizyjnej 
lak, pp. Dworakowski Mikołaj i Leśniew- 
ski Kazimierz, na zastępców pp. Beker i 
Kalisiewicz Czesław. 

Inspektor Związku Wojewódzkiego zło- 
żył w imieniu Zar: Zwi j > arządu Związku woj. nowo- wybranemu 2 S a 

  

  

ks. dziekan Ho- 

анЫ zarządowi życzenia owocnych wyników i osobistego zadowolenia w pracy, dziękując jednocześnie członkom _ dotych- 
czasowego Naczelnictwa, a w. szczególności 

pp. staroście Suszyńskiemu, insp. Stankie- 
wiczowi, naczeln. okr. Markiewiczowi i inż. 
Strugaczowi za dotychczasową wydajną dzia- 

łalność. Е 
Po defiladzie, którą przyjął starosta p. 

W. Suszyński, rozpoczęły się Zawody zes- 
połowe i ćwiczenia pokazowe. 

W zawodach zespołowych podczas któ- 
rych sędziowali pp. kmdt. Nowochoński i 
instruktorzy Pawłowski i Strygor, zdobyły 
pierwsze 3 miejsca następujące straże: 1-sze 
miejsce Ochotn. Straż Pożarna w Smorgo- 
niach, 2:gie miejsce Ochotn. Sr. Pożarna w 
Sołach i 3-cie miejsce Ochotn. Straż Pożarna 

w Graużyszkach, jednym punktem przed 
strażą Bieniuńską i Krewską. 

„ Straż Bieniuńska wykonała dodatkowo 
ćwiczenia alarmowe w maskach gazowych. 

Straż Oszmiańska, po zlikwidowaniu 

" wszyscy 

KURIE 

przez inspektora wojewódzkiego niemiłych 
posunięć naczelnika, wykonała bardz» do* 
brze udane ćwiczenia pokazowe oddziału 
samochodowego pod kierownictwem zasłęp- 
cy naczelnika p. Mackiewicza. 2 

Po ogłoszeniu wyniku zawodów i wręcze- 
niu nagród przez starostę p. Suszyńskiego 

udali. się na dobrze zasłużony, 

WIEŚCI Z WOJEW. 

R W LEE. Sx 1 

skromny posiłek, podczas. którego w miłym 
i podniosłym nastroju. wygłoszono szereg 
przemówień, ilustrujących uznanie dla do- 
konanej przez straże pożarne pracy, oraz 
opiekę jaką straże pożarne pow. oszmiań- 
skiego ze strony władz państwowych, sa- 
morządowych i związkowych, w czasie pra- 
cy doznawały. ‚ 

NOWOGRODZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

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

Ian Migski? 
w 

Nowogródku 
Następny 

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

program: „Po zachodzie słońca". 
  

  

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku     

Na Zachodzie bez zmian 
Według Remarque'a. 

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

Wszystkim tym, którzy wzięli udział 
w pogrzebie męża mego b. ławnika 
Magistratu 

ś.p. Romana Solarczyka, 
i okazali mi pomoc w tym smutnym 
ala“ mnie abi radžio "a aaa EET KR 
dzie Miejskiej i Magistratowi miasta 
NowagrsaUs="sklRdTh VĄdrdzą Tzdzeć 
re podziękowanie. 

Józefa Solarczykowa. 

ELT UEES NST TNA ISI 

Nowogródek. 
Zjazd Prezesów Kół Gminnych B. B. 

W. R. pow. Nowogródzkiego. 

W niedzielę dnia 8 listopada b. г. 
odbędzie się w lokalu Sekr. Woj. B. 
B. W. R. w Nowogródku, Zjazd pre- 
zesów Kół Gminnych B. B. W. R. Pow. 
Nowogródzkiego. Na porządku dziet:- 
nym: sprawozdanie z działalności za 
ostatni okres i omówienie planu pra- 

cy dalszej. 

Smutny wypadek. 

W sferach urzędniczych w Nowogródku 
komentowany jest żywo smutny wypadek, 
jaki się zdarzył urzędnikowi starostwa po- 
wiatowego p. K. Oto zdolny ten i ceniony 
pracownik zaczął zdradzać od kilku tygodni 
wielkie zdenerwowanie, które wyrażało się 
szezególnie w podejrzliwości. Zaczął en się 
oskarżać 0 defraudacje i nadużycia, rzekomo 
przez siebie popełnione. Zarządzone natych- 
miast przez p. starostę dochodzenie wyka- 
zało niezbicie, że wszystko jest wynikiem 
jedynie chorobliwego stanu p. K. Zawieszony 
w czynnościach, nieszczęśliwy urzędnik tar- 
gnął się na swoje życie, przecinając żyły 
na rękach, wczas jednak to zauważono i po 
dokonaniu doraźnej operacji, odwieziono go 
do szpitala. R. 

X. „Czwartek literacki* Zw. Dz. i 
Lit. Woj. Nowogródzkiego. 

W nadchodzący czwartek t. j. dnia 5 fi- 

stopada b. r. o godz, 8-ej wiecz odbędzie się 
w salonach „Ogniska“ X „Czwartek literacki“ 
Związku Dz. i Lit. Woj. Now. Na program 
„czwartku* złożą się: referat p. R. Kawałca: 
„Stosunek teatru do kina i teatr przyszłości” 
oraz dyskusja przy herbatce. 

Wstęp dla członków Związku bezpłatny, 
dla gości — 50 groszy. R. 

Ofiary na rzecz bezrobotnych. 
Ofiary gotówkowe na rzecz bezrobolnych 

płyną z dniem każdym coraz szerzej. Wszysi- 
kie niemal urzędy państwowe opodatkowały 
się na ten cel. Ostatnio uczynili to pracowni- 
cy Sekr. Woj. B. B. W. R. w Nowogródku, 
oraz 3-cia drużyna Harcerzy im. Marszałka 
Piłsudskiego, składając zł. 10.—do dyspozy- 
cji Komitetu Pow. do spraw bezrobocia. R 

Z SĄDÓW. 
Za zabójstwo. 

Sąd okręgowy w Nowogródku w dniu 27 
b. m. rozpozńawał sprawę mieszkańca wsi 
Opieczki gm. stołpeckiej Jarosława Maza, 
który w lipcu 1931 roku na drodze Stołpce- 
Zajemne na tle zemsty w związku z spo- 
rem majątkowym zabił Krystynę Mazównę. 

Sąd skazał go na 15 lat cieżkiego więzie- 
nia. $ 

  

  

  

   

Za włamanie. 
W dniu 27 b. m. Sąd Okręgowy w Nowo- 

gródku na sesji w Baranowiczach skazał na 
5 lat więzienia Juljana Klimaszewskiego i 
Stanisława Winczewskiego (1-szy z Warsza- 
wy 2-gi z Baranowicz), którzy w nocy z | 
2 5па 26 kwietnia 1931 roku w Baranowi- 
czach dostali się do lokalu restauracji Klu- 
bu Podoficerów rezerwy i skradli wódkę, 
artykuły spożywcze i inne przedmioty na 
szkodę Witolda Korbuta oraz teczkę Kor- 
dowskiego. 

Lida. 
Obstrukcja d-ra Harniewicza na 

posiedzeniu Rady miejskiej. 
Wyznaczone na godzinę 20 dnia 31 ub. 

m. posiedzenie Rady Miejskiej m. Lidy, na 
którem miały być dokonane wybory burmi- 
strza, jego zastępcy i ławnika oraz miał być 
przyjęty preliminarz budżetowy i przedsię- 
biostrw komunalnych na rok 1931-32, roz- 
poczęło się z półtoragodzinnem  opóźnie- 
niem, ponieważ radni nie mogli dojść do po- 
rozumienia co do kandydatur na wyżej wy- 
mienione stanowisko. Na posiedzenie przy- 
był starosta Bogatkowski, inspektor samo- 

  

rządowy Wilczyński oraz niebywała  iłość 
publiczności. Н 

Zebranie otwiera burmistrz p. Zadurski, 
stwierdzając, że jest ono prawomocne, gdyż 
na sali obrad obecnych jest 24 radnych, a 
nieobecny tylko jeden. Jednocześnie bur- 
mistrz podaje do wiadomości, iż siedzący 
przy stole radzieckim dr. Hipolit Harnie- 
wicz, jako zamieszkały poza Lidą, bo w Iw- 
ju od czerwca 1931 roku, stracił mandat ra- 
dziecki na podstawie pisma strosty Bogat- 
kowskiego „wobec czego winien opuścić stół 
radziecki. Dr. Harniewicz żąda odczytania 
pisma p. starosty, które go pozbawia man- 
datu. Przewodniczący pismo odczytuje. W 
ostatnim ustępie pisma jest powiedziane, iż 
dr. Harniewiczowi przysługuje prawo odwo- 
łania się do władz wyższych w terminie 14- 
dniowym. Na podstawie powyższego dr. Har- 
niewicz nie chce opuścić stołu radzieckiego, 
twierdząc, że udział jego w posiedzeniu jest 
zupełnie prawny, a nawet dla dobra konie- 
czny. W tym czasie grupa radnych, których 
dr. Harniewicz był przywódcą, o osobach p. 
Stasiewicza. Misana i in. urządza osbtrukcję, 
naskutek czego przewodniczący posiedzenie 
przerywa na 5 minut. Ponieważ i po. przer- 

  

wie dr. Harniewicz nie chce opuścić stołu 
radzieckiego, a nawet twierdzi, że pismo p. 
starosty jest bezpodstawne, przewodniczący 
przerywa powtórnie posiedzenie o god. 
22 i odkłada je na dzień 2 listopada, ośw 
czjąc przytem „eż gdyby były powzięte uch- 
wały, w głosowaniu nad któremi brałby u- 
dział nieczłonek Rady, posiedzenie byłoby 
nieważne i zaskarżalne. 

incydent powyższy był przedmiotem oż 
wionych komentarzy. Jak się dowiadujemy, 
pismo, pozbawiające dr. Harniewicza stano- 
niska radnego, zostało mu doręczone. 

   
   

  

   

Osadzenie w więzieniu wójta. 
W. ostatnich dniach decyzją sędziego śle- 

dczego w Lidzie został osadzony w więzie- 
niu wójt gminy żyrmuńskiej Mikołaj Urbań- 
ski, jako podejrzany o podburzanie ludności 

we wsi Sucki gminy żyrmuńskiej do oporu 
przeciw pomiarom, dokonywanym w związ- 
ku z likwidacją serwitutow majątku Dwo- 
rzyszcze gminy żyrmuńskiej w miesięcu sier- 
pniu roku bieżącego. 

(A SALA AEBPSAS. 

Ulgi podatkowe dla rolników. 
M swojem przemówieniu w dn. 

30. X. na posiedzeniu Komisji Rolnej 
Sejmu wskazał Minister Rolnictwa na 
udzielone dotąd przez rząd ulgi po 
datkowe dla rolnictwa. Wyglądają 
one w sposób następujący: 

1. Podatki państwowe. 

Okólnikiem z dnia 30 kwietnia 1931 roku 
p. Minister Skarbu zarządził zastosowanie 
następujących ulg dla rolnictwa: 

1) Zaległości w podatku gruntowym spła- 
cone być mogą w następujący sposób: 25 
proc. sumy, zaległości —do dnia 15 listo- 
pada 1931 r., następne 25 proc. — w termi- 
„nie do 15 lutego 1932 r. Termin płatności 
pozostałych 50 proc. zostanie określony póź- 
niej. Odsetki za odroczone zaległości w po- 
datku gruntowym ustałono w wysokości 
1|» proe. miesięcznie. = : 

2) Termin płatności wszelkich  zaleglo- 
ści rolników z tytułu płatnej części podatku 
majątkowego odsunięty został do dnia 1 
kwietnia 1932 r. | 

3) Prezesi Izb Skarbowych upoważnieni 
zostali do rozkładania na raty, względnie 
odraczania, rolnikom wszelkich zaległości 
z tytułu podatku dochodowego bez ograni- 
czenia sumy, jednak na czas nie dłuższy niż 
do dnia 1 marca 1933 r. Za zaległości u- 
waża się podatki niezapłacone na dz. 31 
marca 1931 r. 2 

  

. I. Podatki samorządowe. 
Okólnikiem z dni. 12 czerwca 1931 roku 

p. Minister Spraw Wewnętrznych zastosował 
następujące ulgi dla rolnictwa w podatkach 
samorządowych: 

1 )Dodatki komunalne do podatku grun- 
towego są tak samo sprolongowane jak poda 
tek gruntowy 

2) Spłata zaległości rolniczych w opłatach 
drogowych i w podatku inwestycyjnym roz- 
łożona została w ten sposób, iż 25 proc za- 
ległości ma być zapałacone w październiku 
i listopadzie 1931 r., następne 25 proc. tych 
zaległości ściągane być mają w styczniu i 
lutym 1932 r. Termin uiszczenia pozostałych 
50 proc. określony zostanie później. 

3) Takież same zasady prolongacyjne zo- 
stały zastosowane do zaległości w gminnym 
podatku wyrównawczym. e 

" tani jesienny 
| KRINIC sezon kuracyjny 

AAZSOIZA RZEK CERCA WZI RKSZSK IS 

SPORT | 
STRZELEC ZDOBYWA PIERWSZE MIEJ- 
SCE W TURNIEJU GIER SPORTOWYCH. 

W dniach 31 października i 1 listopada 
w sali Ośrodka Wychow. Fizycznego odbyt 

się dwudniowy turniej gry w siatkówkę. Do 
zawodów stanęło 5 drużyn. Pierwsze miejsce 
zdobył „Strzelec* na dalszych miejscach 1- 
plasowały się kolejno: Ognisko, A. Z. S., 
1p.p. Leg i Makabi. 

Poziom zawodów naogół wysoki, chociaż 
forma poszczególnych zawodników ze wzgle- 
du na rozpoczynający się sezon, pozostawia- 

ła miejscami coś niecoś do życzenia. Zwy- 
cięstwo „„Strzelca“ bylo niespodzianką, tem 
niemniej przebieg“zawod6w wykazal, že ty 
tuł zwycięzcy trafił w zasłużone ręce. 

MAKABI WILEŃSKA W WARSZAWIE. 
Wi sobotę i niedzielę bawiła w Warsza- 

wie Makabi wileńska. Pierwszego dnia roze- 
grała ona mecz towarzyski z rezerwą Poło- 
nji, przegrywając 1:4 ( 

Następnego dnia gi 
bijąc Gwiazdę 3:1. 

REWELACYJNE ZWYCIĘSTWO 
22 P. P. NAD NAPRZODEM 

W. Lipinach na G. Śląsku odbył się w 
niedzielę pierwszy finałowy mecz o wejście 
do Ligi pomiędzy 22 p. p. a Naprzodem. 
Mecz przyniósł ołbrzymią sensację w postaci 
zwycięstwa 22 p. p. 4:8 (3:2). 

Trzeba przyznać, że zwycięstwo druży- 
ny wojskowej było zupełnie zasłużone. Wy- 
nik cyfrowy raczej krzywdzi gości, którzy 
mieli przez cały czas silną przewagę nad 
miejscowymi. Wojskowi górowali przede- 

wszystkiem doskonałą kondycją fizyczną o0- 
raz wielką przebojowością. Drużyna siedle- 
cka umiała również bardziej się przystoso- 
wać do ciężkiego i rozmokłego terenu, zwła- 
szcza jej napad, kierowany przez b. gracza 
Cracovii, Rusinka, zagrażał nieustannie bram 
ce przeciwnika. W ataku wyróżnił się rów- 
nież Świętochławski dawny gracz łódzki. Ru- 
sinek i Świętochławski zdobyli po 2 bram- 
ki dla swych barw. Dla Naprzodu bramki 
strzelili Stefan, Kumor i Nastula. Sędziował 
p. Lustgarten bardzo dobrze. 

  

   

  

e zrewanżowali się, 
Pat. 

  

W niedzielę rano polieja śledcza zaalar- 
mowana została wiadomością a zuchwałem 
włamaniu do lokalu gimnazjum Lelewela 
przy ul. Mickiewicza 38. Na. miejsce wła- 
mania natychmiast przybyli wywiadowcy 
wydziału śledczego, którzy wdrożyli docho- 
dzenie. Złodzieje przedostali się do gabi- 
netu dyrektora gimnazjum p. Paszkiewicza, 
splondrowali burka dyrektora i sekretarza, 

do lokalu 
Lelewela. 

gimnazjum | 
skąd zrabowali gotówkę na ogólną sumę 
około 600 złotych. 

Isnieją poszlaki, że włamywacze spodzie- 
wałi się większego połowu, licząć że po pier 
wszym w kasie znajdą większą iłość pienię- 
dzy. Przypuszczenia te na szeżęście nie spra- 
wdziły się. Policja poszukuje włamywaczy, 
lecz dotychczas na ślad ich nie natrafiła. 

(GC). 

Zagadkowy zgon pracowniczki szpitala 
św. Jakóba. 

Czyżby samobójstwo? 
Wczoraj o godzinie 7 wieezorem 3 Ko- 

misarjat Polieji, zaalarmowany został przez 
mieszkańców domu Nr. 12 przy ul. Tatar- 
skiej następującą relacją: т 

We wspomnianym domu wynajmuje po- 
koik z osobnem wejściem 19-letnia Marja 
Rozmyślewiczówna — pracowniezka szpitała 
św. Jakóba. 

Od dwóch dni sąsiedzi Rozmyślewiczów- 
ny zwrócili uwagę, że młoda panienka nie 
opuszcza pokoju, drzwi którego pozostają 
zamknięte z wewnątrz. 

W dniu wczorajszym sąsiedzi zaniepoko- 
jeni ciszą, która panowała w pokoju, zaczęli 
pukać i wołać Rozmyślewiezównę, lecz na 
pukania i okrzyki nikt nie odpowiadał. 

Okoliczności te mocno zaniepokoiły loka- 
torów, którzy przeczuwając. że Rozmyšlewi- 
ezównie stało się coś złego, donieśli o swo- 
ich spostrzeżeniach policji. 

Po otrzymaniu tej wiadomości do miesz- 
kania Rozmyślewiczówny, natychmiast udał 

się policjant, który przy pomocy zawezwa- 
nego ślusarza otworzył drzwi. 

Po wejściu do pokoju oczom obeenych 
y- 

   
przedstawił się następujący widok: Ro: 
ślewiczówna leżała w łóżku bez oznak 
cia już zupełnie skostniała. Zawezwany le- 
karz pogotowia ratunkowego stwierdził, że 
zgon musiał nastąpić przynajmniej przed 
dobą, bowiem na ciele zmarłej wystąpiły 
już trupie plamy. Zwłoki Rozmyślewiezów- 
ny zabezpieczono na miejscu do decyzji 
władz sądowo-śledczych. 

Przyczynę zagadkowego zgonu Rozmyśle- 
wiezówny narazie nie ustalono. Nie jest wy- 
kluezone, że popełniła ona samobójstwo. Jak 
zeznają sąsiedzi dziewczyna padła kiedyś 
ofiarą nieszczęśliwego wypadku, podczas 
którego straciła wszystkie pałee lewej ręki 
i kalectwem swojem zmarła bardzo  przej- 
mowała się i niejednokrotnie wypowiedziała 
się, że popełni samobójstwo. Dalsze docho- 
dzenie policyjne w toku. (e). 

  

Dezerterzy życia. 
3 wypadki samobójstwa w ciągu jednej doby. 

W ciągu ubiegłej niedzieli w Wilnie za- 
notewano 3 wypadki. samobójstwa, w tem 
jeden śmiertelny. Pierwszy wypadek miał 
miejsce przy ul. Przyjaźń 26 gdzie znalezio- 
no na strychu tego domu wiszące zwłoki 
robotnika A. Miekiewicza. Ustalono, że Mie- 

kiewicz popełnił samobójstwo z pówodu cię- 
żkich warunków materjalnych. Zwłoki de- 
nata przewieziono do kostnicy szpitala św. 
Jakóba. 

Drugi wypadek zamachu samobójczego 

zdarzył się przy ul. Trwałej: pozbawiony 
praey Józef Rosiński, w zamiarze samobój- 
czym przeciął Sobie na rękach arterje pod 
oknem mieszkania swojej narzeczonej. W 
stanie groźnym przewieziene go do szpita- 
la św. Jakóba. 

Trzeci wypadek zatrucia się zanotowano 
na ul. Zarzeecznej 16, gdzie zażyła nieusta- 

lonej trucizny 20-letnia Jadwiga Szyperów- 
na. Zawezwane pogotowie ratunkowe prze- 

wiozło ją do szpitała Sawiez. (©) 

  

KRONIKA 
| Wtorek 

  

       

Dziś: Huberta. 

Jutro: Karola, Modesty. 

  

Wschód słońca —g. 6 m. 33 

Zachód („  —g. 16m.07 
Spostrzeżenia Zakładu Moteerologj! U. 8. R. 

w Wilnie z dnia 2 XI — 1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 772 

Listopad 

  

Temperatura średnia — |” C. 

2 najwyższa: 0 

5 najnižezai — 4°С. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: zach. 

Tendencja baromu wzrost, nast. spadek. 

Uwagi: pochmurno. 

MIEJSKA. 
Przymusowe remonty zagrożonych 

posesyj. Wydział budowlany Magistratu ro- 
zesłał kilkanaście nakazów właścicielom do- 
mów, polecając przeprowadzenie remontów 
w posesjach zagrażających bezpieczeństwu 
publicznemu. Większość nakazów wysłano na 
przedmieścia, gdzie zagrożonych domów jest 
znaczna ilość. 

Remont ma być wykonany najpóźniej do 
dnia 1 grudnia r. b. W-wypadku niewyku- 
nania w poleconym terminie przypisanych ro- 
bót, właściciele domów pociągani będą do 
surowej odpowiedzialności w drodze admi- 
nistracyjno-karnej. 

— Słaby wpływ podatków miejskich. 
W ciągu ubiegłego miesiąca do kas miejskich 
wpłynęło zaledwie 50 kilka procent podatków 
komunalnych przewidzianych na ten mie- 
siąc. Ten słaby stosunkowo wpływ tłumaczy 
się ciężkim kryzysem gospodarczym, który 

pociągnął za sobą zubożenie szerokich warstw 
płatników. 

LITERACKA. 
— Ewa Szelburg na 140 šrodzie literac- 

kiej. Na zaproszenie Związku Literatów przy 
bywa do Wilna znana literatka Ewa Szel- 
burg-Zarembina. Środa literacka z jej oso- 
<bistym udziałem, ze względu na operę w 
Teatrze na Pohulance przełożona została na 
czwartek, 5 listopada. Autorka i artyści te- 
atrów wileńskich odczytają szereg fragmen- 
tów z najnowszej, niewydanej powieści p. 
Szelburg „Matka Judasza* oraz utwory po- 
etyckie, m. in. niezrównane wiersze dzie- 

cięce. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Dom Akademieki. Z powodu niewy- 

kończenia na czas budowy Domu Akadem. 
przez firmy, mimo zobowiązań i kar umo- 
wnych, Zarząd Bratniej Pomocy Pol. Młodz. 
Akadem. U. S$. B. podaje do wiadomości 
kol. kol. przyjętych do Domu Akademickie- 
go, że część mieszkań zostanie oddana do 
użytku 5 listopada r. b., a część pozostała 
około 15 listopada r. b. w miarę wykończe- 
nia. 

— Z koła prawników. Zarząd Koła Praw- 

ników Studentów U. S. B. wzywa wszystkich 
członków Koła, którzy dotychczas nie zwró- 
cili książek, wypożyczonych z biblioteki Ko- 
ła, do natychmiastowego ich zwrotu. Bi- 
bljoteka urzęduje w poniedziałki środy i 
piątki od godz. 13—14. 

— Do wiadomości Kół Naukowych i Sto- 
warzyszeń Akademickich. Zarząd Koła Pra- 
wników Studentów U. S. B. podaje do wia- 
domości, że w Kole Prawników przyjmowane 
są wszelkiego rodzaju roboty do przepisy- 
wania na maszynie. 

— Wpłacajcie składki do Koła. Wszyst- 
kich kol. kol., którzy zalegają w opłatach 
składek członkowskich Zarząd Koła Praw- 
ników Studentów U. S. B. wzywa do jak 
najszybszego ich uregulowania (w godzinach 
urzędowania Sekretarjatu codziennie od 13— 
15). Przypomina się jednocześnie, że w myśl 
par. 13 pkt. Statutu Koła kol. kol., zalegają- 
cy w opłacie składek za dwa trymestry bę- 
dą wykreśleni z listy członków. 

— Agendy Koła Prawników. Zarząd Ko- 
ła Prawników Studentów U. S. B. podaje do 
wiadomości; że agendy Koła czynne są w 
następujących dniach: Sekretarjat codzien- 
nie od godz. 14—15, bibljoteka poniedział- 
ki, środy i piątki od godz. 13—14, sklepik 
komisowy sklepik skryptów  —codziennie, 
oprócz wtorków od godz. 14—15 i we wtor- 
ki od 13—14 i od 17 — 18. Zapisy nowo- 
wstępujących przyjmuje Sekretarjat Koła 
codziennie od godz. 13—14. 

— Do wszystkich kol. kol. studentów U. 

S. B. Bratnia Pomoc Pol. Młodz. Akadem. 
U S B. wzywa kol. kol. oraz wszystkie or- 
ganizacje akademickie do wzięcia jak najli- 
czniejszego udziału w akcji niesienia pomo- 
cy bezrobotnym przez czynny udział w zbiór 
ce odzieży, mającej się odbyć na terenie m. 

Wilna w dniach od 3—8 listopada rb., oraz 
w wielkiej kweście ulicznej, która ma być 
przeprowadzona 8 listopada rb. Zgłoszenia 
przyjmuje i udziela informacyj kol. M. Le- 
becki w lokalu Bratniej Pomocy (ul. Wiel- 
ka 24) codziennie od 7—8 wiecz. 

— Koło Akademików Łodzian — bezro- 
botnym. Dnia 25 października rb. Zarząd 
KołaAkademików Łodzian zgłosił swój u- 
dział w akcji niesienia pomocy bezrobot- 
nym, dając tem samem piękny i obywateł- 

ski przykład innym organizacjom akademi- 
ckim. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Shelley's Institute podaje do wiadomo- 

ści, że z powodu powiększenia lokalu zapisy 
na kurs języka niemieckiego i francuskiego 
przyjmowane będą w dalszym ciągu dnia 3 
listopada od godz. 5-ej do 6-ej w kancelarji 
ul. Mickiewicza 38. 

Zapisy na kurs języka angielskiego (wv- 
łącznie kurs elementarny) przyjmować będzie 
kancelarja instytutu Skopówka 11 m. iw 
(Plac Napoleona) dnia 4 listopada od godz. 
4 do 5. \ 

2 KOLEL 
— Z Ogniska Kolejowego. Na dzień 

8-go listopada, kolejarze nasi szykują rewję 
p. t. „Wiełka Parada Kolejowa*. Rewja skła- 
dać się będzie z 19 pełnych humoru meło- 
dyjnych, numerów. Muzykę i słowa napisali 
sami. Dodać należy, że kilka numerów z tej 
rewji wkrótce ukaże się w sprzedaży: tango 
Jaszczyńskiego „Pozostań ze mną*, tango ‹ 
Emjota „Lili“ i foxtrott Lwicza „Gdy awjo- 
netka czeka nas“. W rewji weźmie udział, 
znan z występów urocza p. Hanka Skorokó- 
wna, która wykona szereg nastrojowych pio- 
senek, doskonały monologista, recytator p. 
Kostański, orkiestra jazz i m—i—l-u—t— 
k—i=e girlsy! Wszystko to daje rękojmę, 
że wybredni wilnianie będą doskonale się 
bawić. Pysznie i tanio bo za jedne 50 groszy 
(maximum za 3 zł.). Całkowity zysk prze 
znaczony jest na cele kuliuralno-oświatowe 
„Ogniska“. A zatem śmiało można па- 
czyć rendez-vous, w niedzielę w ,.Ogr u, 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
= Z Cechu Rzeźników i Wędliniarzy. 

W dniu 31 października b. r. w sali cechow ej 
przy ul. Niemieckiej 25 odbyło się Nadzwy- 
czajne Walne Zebranie Członków Cechu Rze- 
źników i Wędliniarzy w Wilnie. Po wysłu- 
chaniu sprawozdania delegatów ze Zjazdu 
w Warszawie i szczegółowych wyjaśnień w 
sprawie poczynionych u Władz Ministerjal- - 
nych starań o odroczenie wejścia w życie 
i zmiany krzywdzących rzemiosło rzeźnicko- 
wędliniarskie paragrafów Rozporządzenia Mi- 
nistra Spr. Wewn. o dozorze nad mięsem i 
przetworami mięsnemi — postanowiono jed- 
nogłośnie złożyć podziękowanie przewodni- 
czącemu Pol. Związku Cechów Rzeźn. i W4- 
dliniarzy w Poznaniu p. Kazimierzowi Sylle- 
rowi oraz wszystkim, którzy brali udział 
w obronie rzemiosła rzeźnieko-wędliniarskie- 
go. 

W sprawach gospodarczych poruszono po- 

nownie kwestję pomocy na rzecz bezrobot- | 
nych. Pragnąc przyjść z jak największą po- 
mocą Rządowi w złagodzeniu skutków bez- 
robocia i biorąc pod uwagę, iż uchwalone po- 

przednio stawki na rzecz bezrobotnych nie są 
wystarczające, zebrani, na wniosek Zarządu 
Cechu, jednogłośnie postanowili powiększyć 
stawki na rzecz bezrobotnych od bitych sztuk 
na Rzeźni Miejskiej, a mianowicie od sztuki 
bydła zł. 2.-—, od wieprzy zł. 1.—, od owiec 
baranów, ciełąt i bukatów po zł. 0.50. Sumy 
powyższe będą potrącane aż do 1-go maja 
1932 r. 

Poruszono sprawę organizacji Giełdy Mię- 
snej w Wilnie. Zebrani jednogłośnie wypo- 
wiedzieli się przeciwko tworzeniu takowej 
obecnie w Wilnie, wobec braku racji istnie- 
nia oraz zubożenia rzemiosła rzeźnicko-wę- 
dliniarskiego które nie jest w stanie pono: 
koszty związane z założeniem i istnieniem Gie- 
do Mięcnej w Wilnie. 

Polecono Zarządowi Cechu otrzymać od 
d-ra na Rzeźni Miejskiej wyciągi z poszcze- 
gólnych kont Członków Cechu o zabitych na 
Rzeźni Miejskiej sztukach, a to celem wy- 
jaśnienia sprawy w Izbie Skarbowej, gdyź 
jak stwierdzono, opłacający podatek od sztu- 
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ki zapisują zabite przez siebie sztuki na cudze 
konta cełem uchylenia się od podatków przez 
«o lzba Skarbowa wprowadzona w błąd wy- 
mierza niesprawiedliwie podatki, 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 

XXVI Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 
środę dn. 4 listopada 1931 r. o godz. 20-ej 
w sali własnej przy ulicy Zamkowej 24. 

Porządek dzienny: 
1. Odczytanie protokółu ostatniego posie- 

dzenia. ы 
2. Demonstracja. Dr. 4. Malinowski: Po- 

kaz chorego z guzem mózgu, 
3) prof. dr. K. Pełczer: Nowsze poglądy 

ma sprawę dusznicy bołesnej. 
4) Dr, M. Mienicki: Badania nad krzepli- 

wością krwi u chorych kiłowych z uwzględ- 
nieniem poziomu wapnia w surowicy oraz 
grup krwi. 

— Odezyt o Afryce Centralnej. Dzisiaj 
© godz. 19 w lokalu Stowarzyszenia Tech- 
ników Polskich w Wilnie p. Tański wygło- 
si odczyt p. t. „Możłiwości i nakazy chwili 
dla polskiej handlowej i przemysłowej ek- 
spansji w Afryce Środkowej”. Wstęp wol- 
my i bezpłatny. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Wileńska gmina żydowska odwołuje 

się do Ministerstwa W. R. i O. P. Onegdaj 
odbyło się zebranie Rady wyznaniowej gmi-* 
ny żydowskiej, na którem w wyniku ożywio- 
nej dyskusji zapadła uchwała złożenia rekur- 
su do Ministerstwa Wyznań Relig. i Ośw. 
Pubł. w sprawie skreśleń poczynionych przez 
Urząd Wojewódzki w budżecie gminy na rok 
1931/32. 

' RÓŻNE. 
— Choroby zakaźne. Podług danych miej- 

skich władz sanitarnych w ciągu ubiegłego 
tygodnia na terenie Wilna zanotowano na 
stępujące wypadki zasłabnięć na choroby za- 
kaźne: ospa wietrzna 3 tyfus brzuszny 3, pło- 
nica 19, błonica 9 (w tej liczbie 3 zgonyi, 
odra 13, róża 1, krztusiec 1, gruźlica 8 )zgon 
1), jaglica 4, świnka 31, grypa 8. 

Ogółem chorowały 94 osoby, przyczem w 
6 wypadkach choroba dała wynik śmiertelny. 

— Kursy fotograficzne. Wil. T-wo Foto- 
graficzne organizuje dwa kursy fotograficzne 
dla początkujących i zaawansowanych ama- 
torów. $ 

Wykłady i ćwiczenia będą się odbywać 
2 razy w tygodniu w godzinach wieczoro- 
wych w ciągu trzech miesięcy: 

Dla zaawansowanych prowadzony będzie 
kurs techniki bromowej (powiększenia) i bro- 
molej. 

Zapisy na oba Kursy w lokalu T-wa ul. 
Ad. Mickiewicza 15 w poniedziałki od 5—7, 
Środy i piątki od 5.30 do 7.30 przyjmuje, oraz 

SKLEP FUTER 
i PRACOWNIA KUŚNIERSKA 
zostały przeniesione 

do nowego lokalu przy ul. 

ślią Bliejskie 
£ KSAŁA KIEISKA 

dstesbraraska 3. 

Godz. 6, 8 

Od wtorku 3 listopada 1531 r. 

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

udziela informacyj kierownik kursu. Kurs 
otwarty będzie 9 listopada b. r. 

— 3020 osób  poelągnięto de odpowie- 
dzialności administraeyjno-karnej. Jak wy- 
kazują kroniki policyjne, w ciągu ubiegłego 
miesiąca poszczególne  komisarjaty P. P, 
sporządziły 3020 protokółów karnych za roz- 
maitego rodzaju kolizje z przepisami admi- 
nistracyjnemi. Najwięcej rubryki policyjne no 
tują wypadków zakłócenia porządku publicz- 
nego i opilstwa. 

— Kontrabanda wartości 57000 zł. wpad- 
ła w ręce K. O. P.-u. W miesiącu ubiegłym 
Brygada K. O. P. Wilno na terenie swej dziu- 
łalności zatrzymała 46 przemytników z kon- 
trabandą ogólnej wartości 57000 zł. 

ZABAWY. 
— Zabawa Towarzyska Związku Pracy 

Obywatelskiej Kobiet. Kto chce się dobrze 
i wesoło zabawić niech Śpieszy na Zabawę 
Towarzyską Z. P. K. О., która się odbędzie 
dnia 7 listopada w lokalu cukierni Zielonego 
Sztralla (Mickiewicza 22). 

Wyjątkowo tani i dobrze zaopatrzony bu- 
fet, doborowe towarzystwo i doskonała or- 
kiestra przygrywająca do tańca zapewniają 

każdemu miłe spędzenie wieczoru. Wstęp tyl- 
ko za zaproszeniami, początek o godz. 11-ej 
wieczór. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni. We wtorek dn. 

3-go b. m. ujrzy dziatwa wileńska tak długo 
oczekiwanego ,„Kopciuszka*, do którego prze- 
bajeczne dekoracje skomponował p. W. Ma 
kojnik. Reżyserja H. Zelwerowiczówny. Tań- 
ce układu Z. Karpińskiego, W roli Kopciusz- 
ka wystąpi p. Sławińska, w r. królewicza p. 
Jaśkiewicz, w rolach pozostałych panie: Szpa- 
kiewiczowa, Detkowska, Ładosiówna, Paw- 
łowska, Kamińska, Zielińska, panowie: Det- 
kowski, Łubiakowski, Milecki, Skolimowski, 

Kubiński. 
W środę dn. 4-go b. m. „Kopciuszek*. 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś we 

wtorek dn. 3-go b. m. muzykalna publicz- 
ność wileńska będzie rozkoszować się „To- 
scą* operą w 3-ch aktach Pucecini'ego w wy- 
konaniu wybitnych sił opery werszawskiej. 
Reżyserja F. Feszel. U pulpitu zjawi się zna- 
komity kapelmistrz W. Berdiajew, którego 
zawsze mile wita publiczność wileńska. 

W środę dn. 4-go b. m. opera „Borys 
Godunow* z A. Doboszem w roli Dymitra 
Samozwańca na czele wybitnych sił opery 
warszawskiej. W roli Borysa Godunowa wy- 

stąpi A. Michałowski. Р 
Bilety są już do nabycia w kasie od 11—9 

wiecz. 
— „Dzień październikowy* Kajsera w 

Łutni. W. sobotę dnia 7-go b. m. ujrzy pu- 
bliczność wileńska po raz pierwszy sztukę 
Kajsera p. t. „Dzień październikowy”. Autor 

  

Godz. 4—6 

io W cieniu pirami 

KU RJ E R W 

należy do czołowych przedstawicieli ekspre- 
sjonizmu niemieckiego. Kierunek ten usiło- 
wał dać syntetyczne ujęcie stanów  ducho- 
wych i miał na celu niejako obronę teatru 
przed zalewem niepotrzebnych słów w +e- 
pertuarze dramatycznym ostatniej doby. Re- 
żyserja spoczywa w doświadczonych rękach 
p. Stanisławy Wysockiej. Udział w sztuce tej 
biorą: Dunin-Rychłowska, Marecka, Gliński, 
Loedl, Jaśkiewicz, Czapliński. 3 

ВАВ е 
FALA 244,1 m. — stacja o mocy 0,5 Kw. 
FALA 581 mtr. stacja o mocy 22 Kw. 

WTOREK, dnia 3 listopada 1931 r. 

11.40: Komunikaty i sygnał czasu. 12.10: 

Komunikat meteorologiczny. 14.00: Program 

dzienny. 14.05: Muzyka z płyt. 15.05: Ko- 

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. 20.15: 
Koncert popularny. 21. Skrzynka techni- 
czna. 22.10: Recital Marji Trombini-Kazuro. 
22.40: Komunikaty i muzyka taneczna. 

ŚRODA, DNIA 4 LISTOPADA *1931 R. 

11.40: Komunikat i sygnał czasu. 12.10: 
Komunikaty meteorologiczne. 14.00: Pro- 
gram dzienny. 14.05: Muzyka z płyt. 15.05: 
Komunikaty. 15.20: „Mala skrzyneczka“. 
15.45: Koncert dla mlodziežy (plyty). 16.20: 
„Czy wychowawcy mają karać czy nie ka- 

rač“ — odczyt. 16.40: Codzienny odcinek 
powieściowy. 16.55: Lekcja angielskiego. 
17.10: „Kulisy i tło aktu 5-go listopada* — 
odczyt. 17.35: Koncert. 18.50: Chwilka strze- 
lecka. 19.00: „Z podań żmudzkich* — odczyt 
19.15: Muzyka z płyt. 19.20: „O znaczeniu 

i technice spisu ludności odczyt. 19.40: 
Program na czwartek. 19.45: Prasowy dzie: 
nik radjowy. 20.00: Odczyt muzyczny. 20.15: 

  

   

    

Piosenki 'w wyk. Polskich  Rewelersow. 
21.00: Kwadrans literacki. 21.15: Koncert 
kamerałny. 22.15: Muzyka z płyt. 22.30: 
Komunikaty. 22.45: Muzyka z płyt. 23.00: 
Muzyka taneczna 

WŁAŚNIE DLATEGO. 

— Adoptowaliście państwo dziecko? 
— A tak, sześcioletniego chłopca. 
— Czemu nie dziewczynkę? Byłaby z 

niej później wyręka w gospodarstwie? 
— Słusznie, ale mieliśmy akurat w sza- 

fie dziecinną czapkę marynarską. 
(Le Rire). 

PORUDOMIŃSKICH 
Niemieckiej 28 

W sidłach zdrajców 

I piętro m. 6 (róg Wielki j) N 13-72 
Telefon ten sam f 

NAD PROGRAM: Wybuch 
maszyny piekielnej. 

Cudowna epopeja miłosna na tle 
przepięknych krajobrazów Egiptu 

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

  

SŻWIĘK. KINO-TEATR 

„aBLIOS" 
Wilożaka 89, tel. 9-26 

Premjera! 

przebój dźwiękowy 
Potężny współczesny 

Melodyjne cudowne pieśni. Upojne tango. Wytworny blues. 
Na |-szy seans ceny zniżone. 

, Królowa dancingó 
Dramat obyczajowy z życia złotej 
młodzieży. W rolach głównych! 
Lois MORAN ; Mae CLARKE. 

NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

NASTĘPNY PROGRAM: Polski superprzebój dźwiękowy 10-ciu z Pawiaka. 
  

DŹWIĘKOWE KINO 

„MILLYWOAI” 
Miekiew. 22, tel. 15-28 

Dziś! 
Przepiękne dźwięk. 
arcydzieło filmowel 

bastian i Tobert 
Montgomery. 

Nasze niewinne narzeczone 

NAD PROGRAM: Ątrakcje dźwiękowe. 
W rolach głównych ulubienica wszystkich pikantna JOAN GRAWFO©RD, prześliczna Anita Page, Dorothy Se- 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20, w dnie świąt. 
o godz. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone. 

  

Dźwiękowe Kino Dziśl 

GGJING 
al, Wielka 47, tel. 15-41 

Wielki przebój dźwiękowy! Najpotężn. 

Nieśmiertelna miłość 
NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy Foxa. 

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

Dla młodzieży dozwolone. 

arcydzieło miłosne! Miłość i bohat. lotników! 
Dramat potężn. uczucia na tle Wiejkiej Wojny 

nana (0Jle6a Moore ž Gary Соорег 
нн Początek o godz. 4, 6, 8 

a |-szy seans ceny zniżone. 

  

Kino Koleiowa Dziś! Motto: Pierwsza kobieta = Wiosna zmyslėw wśród górskich śniegów 
z w życiu mężczyzny . Najpotęż- Ofiarna noc i lodów. Szalona noc, która związała na 

06NIS K) niejsze arcydzieło erotyczne p, t. й całe życie dwa istnienia ludzkie. 
į Role glėwne w tym rewela- 2 Role główne w mew Mary Duncan i Charles Farrell. 
Teksk dworca koleisw.) Początek seansów o godz. 5. W niedziele i święta o godz. 4 po poł. 

Kino - Teatr Dziś! Nowa kopjal Nowe wydanie! Gigantyczne arcydzieło filmowe reżyserji znanego Fryderyka Langa. 

LUX 
Miekiewicza ||. t. 15-61 

Pań LOSY; 
Zw ma 

H. MINKOWSK 
Centrała: Warszawa, Nalewki 40. 

  

     

  

GŁÓWNA WYGRA 

MAZEBABZEWAZZZZCEGEM 

do 1-ej KLASY 24 Polsk. ki 

nabycia 

Oddział w Lidzie, Suwalska 44, 

Szanse są kolosalne 
z których 80.000 losów wygrywa oraz 25 premij. 

Co drugi los wygrywał 

W rolach główn. artyści 
wszechświatowej sławy 

H. A. Szlepow. 
Ceny miejsc od 40 gr. 

stw. Loterji Klasowej pg 
— й 

іЁпдіро;;цінпі:іпеі kolekturze 

Wilno, Niemiecka 35 
Tel. 13-17, Konto PKO 80928 

  

gdyż zamiast, jak było 210,000 
3 w obecnej lotezji tylko 160.000 

NA 1.000.000 Zł. 

  

UWAGA!  Wypłacamy wszelkie 
zamieniamy stawki na nowe losy. 

CENA: | 1/4—10 zł. | —— | 1/2—20 zi | — | U-404| 

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

Ogólna urzędowa tabela wygr. do przejrzenia w naszej kolekturze 

wygrane zeszłej 5-ej klasy oraz 

  

LAMPY KWARCOWE 
ORYGINALNE 

Łącznie z palnikiem 
na prąd zmienny 

Sollux'y, meble szpitalne, fartuchy: i ekrany rentgenowskie 
„wyprzedają się ze składu poniżej cen fabrycznych. 

T "an 

2 : 

Wydawnictwo „Kurjer Wileńsk 

wo ELEKT 

  

  

` 

21. 800.— : 
„HANAU“ 

; : będzie 
ul. Wileńska 24 

telef. 10-38.     

i* S-ka z ogr. odp. 

  

  

1354/VI--7515 

Bernard Goetzke, Paweł Richter i 
Dla młodzieży dozwolone. Początek seansów o go- 
dzinie 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej po poł. 

Z dn. 3 listopada r. b, rozpoczyna się 

DrOLZŃĆ WYNYZECA 
resztek 
„Jadwabiu, wełny i sukna 
Sprzedaż według teraźniejszych 

i wysortowan. 
towarów 

niskich cen. 

Sklep sukna i jedwabiu 

CALEL N0Z 
ul. Niemiecka 19. 

Telefon 8-90. 

PROSZĘ PRZEKONAĆ SIĘ — 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie, rewiru II, 

siedzibą w Wilnie, przy ul. Lubelskiej Nr. |, 
zgodnie z art, 1030 U. P. С. podaje 'do. wiadomości 
publicznej, że w dniu 4 listopada 1931 r., o godzinie 
10-ej rano w Wilnie, przy ulicy Portowej 10—3, od- 

się sprzedaż z licytacji, należącego do Stanisła- 
wa lwanowskiego majątku: ruchomego, składającego 
się z umeblówania, oszacowanego na sumę 10020 zł. 

RODE NSS KT 

Skrytobójcy przed 
We wsi Dubicze, gm. zabłockiej, pow. lidz- 

kiego Wincenty Śmielewicz od kilku łat pro- 
wadził sklep z artykułami spożywczemi. 

Sklep, jako jedyny w okolicy, cieszył się 
dużą frenkwencją, to też kupiec wioskowy 

był bardzo zadowolony z losu. 
Taka sytuacja trwała do początku ub. 

roku, kiedy to niejaki Feliks Jonic wynajął 

w Dubiczach lokal w domu Augustyna Turo- 
wicza i tu założył również sklep spożywczy. 

Wytworzona w ten sposób konkurencja 
dała się dotkliwie odczuć Śmielewiczowi, któ- 

ry podupadał z każdym dniem. Stan ten 0- 
czywiście przypisywał Jonisowi, którego wie- 
lokrotnie upominał, a nawet groził konku- 
rentowi zabójstwem o ile nie przestanie mu 
przeszkadzać. 

Wszystkie te argumenty nie trafiły do 
przekonania Jonisa, który sklep swój prowa- 
dził ze wzmożoną energją, zyskując coraz 
większą ilość odbiorców. Natomiast sklep 

Śmielewicza świecił pustką do tego stopnia, 
iż właściciel zmuszony był zwinąć swe przed 
siębiorstwo. 

Śród takich stosunków mieszkańcy Du- 
bicz i okolicy poruszeni zostali wiadomością 
o skrytobójstwie, dokonanem na osobie Joni- 
sa w następujących okolicznościach: 

O godz. 9 wieczorem 6 października, kie- 
dy w oświetlonym pokoju siedział przy stole 
"tuż pod oknem Jonis ze swym gospodarzem 
Turewiczem, rozległ się z zewnątrz strzał, 
a Jonis, ugodzony kulą padł martwy na zie- 

mię. 
Sekcja zwłok, przeprowadzona przez orga- 

ny sądowo-lekarskie ustaliła iż śmierć ofiary 
skrytobójstwa nastąpiła wskutek przebicia 
lewego płuca i serca. 

'Zabójea zdołał niepostrzeżenie zbiec. 

Podejrzenie-padło na Śmielewicza, jednak- 
że bezpośrednim sprawcą zbrodni być on nie 
mógł, gdyż w dniu krytycznym wyprowadził 
się po ostatecznem -zwinięciu swego sklepu. 

Władze śledcze, upatrując w zbrodni zem- 
stę osobistą, bliżej zainteresowały się osobą 
Śmielewicza i ustaliły, że ten utrzymywał 
kontakt ze znaynm przestępcą i pijakiem Je- 
rzym Miszkiniem,'a w przeddzień zabójstwa 
odbył z nim nawet tajemniczą konferencję. 

° — Теп szczegół dał policji asumpt do dalsze- 
go śledztwa. 

W zabudowaniach Miszkińca w czasie re- 
wizji znaleziono obcięty karabin ze śladami 

świeżego strzelania. 

Badany Miszkiń przyznał się do zabój- 
stwa Jonisa i wyjaśnił, iż do zbrodni namówił 
go Śmielewicz, obiecując za to 200—400 . 

Ujęty Śmielewicz nieco inne złożył w tej 
sprawie zeznanie, Miszkiń sam narzucił się 
mu z projektem zabójstwa Jonisa, a jako 
krewny podjął się wykonać powzięty plan 
bezinteresownie. On ze swej strony na pro 
pozycję tę zgodził się, zobowiązując Miszki- 

  

   

  

już 

  

Podaje się do wiadomości 

Sz. Kiijenteli, iż 

M. GELFELD 
pozostał w tem 
samem miejscu 

  

ul. Wielka 47 

  

były współwła- 
ściciel firmy 

Wielka 39 
  

O O O O O O A 

sądem doraźnym. 
nia do uprzedzenia o terminie zabójstwa, 4 
to w tym cełu by miał możność wyprowa- 
dzenia się i stworzenia sobie alibi. 

Zarówno Miszkinia jak też Śmielewicza 
urząd prokuratorski postawił w stan oskar- 
żenia z art. 51 1 455 p. 11 i 12 K. K., a na 
zasadzie obowiązującego rozporządzenia Ra- 
dy Ministrów 0 wprowadzeniu „postępowania 
doraźnego, przekazał sprawę sądowi okrę- 
gowemu w Wilnie do osądzenia w trybie do 
raźnym. 

Sprawa ta wyznaczona została na 10 b. m. 
i sądzona będzie w Lidzie, dokąd wyjeżdża 
komplet sądu doraźnego pod przewodnictwem 
p. sędziego Józefa Zaniewskiego. 

Obronę os „onych powierzono z urzę- 

du adw. adw. Fr. Wismontowi i Cz. Skinde- 
rowi. 

Oskarżenie wnosić będzie wiceprokurator 
p. W. Szemioth. 

Jako sekretarz delegowany został z Wilna 
p. L. Wilkaniec. Ka—er. 

Jak zostałem aktorem 
filmowym? 

Maurice (havalier o sobie. 
Film nie nęcił mnie i nie Śniło mi się 

nawet o karjerze aktora filmowego. W fil- 
mie niemym nie małem nic do roboty, gdyż 
nie mogłem wyzyskać w nim swego głosu. 
Zdarzyło się jednak, onrało nie uległem 
pokusie. A było to tak. Odwiedził mnie w 
Paryżu reżyser filmowy Irving Thalberg ze 
swoją żoną, czarującą Normą Shearer. Na- 
legali na mnie gwałtownie, abym zadebiu- 
tował na ekranie, wreszcie dałem się skusić 
i zrobiliśmy pierwszą próbę. Oni byli za- 
chwyceni (ja równi Thalberg chciał mnie 
odrazu zaangażować, ale pensja, jaką mi 
ofiarował wynosiła mniej, niż to, co zarabia- 
łem w Casino de Paris. Odmówiłem. 

Nieco później pr chał do Paryża Jes- 
se C. Lasky, wice-pr. Paramountu. Lasky 
był w Casino de Paris i w czasie antraktu 
odwiedził mnie w garderobie. 

Jesse przystąpił wprost do meritum roz- 
mowy. „Rodziaj pańskiego talentu pieśniar- 
Skiego cieszyłby się powodzeniem w filmie 
dźwiękowym. Chciałbym zrobić z panem 
próbę. Czasu mam niewiele, jutro w am 
do Ameryki. Jedźmy zaraz do atelier" 

— To zbyteczne, odpowiedziałem. Mam 
zdjęcie próbne, z którego może pan wycią- 

gnąć właścwe wnioski i ocenę. 
— Dobrze. Kiedy odbędziemy próbę? 
— Niech pan zadzwoni do atelier Para- 

mountu i weźwie tu swoich ludzi. Około 
dwunastej możemy robić zdjęcia 

Lasky'emu podobało się takie rozwiąza- 
nie kwestji. Uścisnął mi dłoń. 

— Podoba mi się pan, Chevalier! Zna pan 

   
  

   

  

   

    

   

  

teraz pomyśleć o zakupie re- 
sztek i wysortowanych towarów 

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

K. RUTKOWSKI i J. DOMAGAŁA 
Tel. 14-02 

Bi
 p In
 : '.!Ё
 8 i : : : Ч : : : 

Skład futer 
M. Porudomiński i M. Gelfeld 

telef. 

  

Skład został zaopatrzony do sezonu 
13-79 w największy wybór różnych futer 

po niskich cenach konkurencyjnych, robota wykonuje się we własnej pracowni. 

Nr. 254 (2196 .. 

wartość czasu. Przyjadę po pana po przed- 
stawieniu i zabiorę do mego auta. 

Skłamałbym, twierdząc, że odegrałem re- 

sztę mej roli na scenie ze zwykłym spoko- 

jem. Serce waliło mi, jak młotem. 
Q północy spotkałem się z Lasky'm i je= 

go ludźmi. Próba odbyła się. O drugiej w 
nocy podpisałem umowę. 
W miesiąc później jechałem do Hoływood.. 

NA WILENSKIM BRUKU 
CZERWONY SZTANDAR NA ROGU ULICY 
RUDNICKIEJ I ZAUŁ. DZIŚNIEŃSKIEGO. 

W związku ze zbliżającą Się roeznieą re- 
wołueji październikowej, miejscowi wywre- 
towey usiłują sztucznie wywołać jakiś ruch. 

Z związku z tem wczoraj o godzinie 16 
wieczór nieujawnieni narazie sprawcy za- 
wiesili na drutach ełektrycznych przy zbie- 
gu uliey Rudniekiej i zaułka Dziśnieńskiege- 
sztandar komunistyczny. Sztandar usunięte 
przy pomocy mechanicznej drabiny straży: 
ogniowej. (e)- 

ARESZTOWANIE DZIECIOBÓJCZYNI. 
W. dniu wczorajszym z połecenia władz 

śledczych aresztowano mieszkankę miasta 
Wiłna Eugenję K. pod ciężkim zarzutem 
dzieciobójstwa. 

P. K. oskarżona jest o uduszenie swego 
nowcenarodzonego dziecka, którego zwłoki 
wrzuciła do ustępu. (e). 

KRWAWA BÓJKA. 
W dniu i b. m. na dziedzińcu domu Nr. 

105 przy ul. Kalwaryjskiej pomiędzy Szwin- 

to Antonim (Kalwaryjska 104, Siemaszko Jul- 
janem (Stry ka 38),  Wołodkiewiczem 
Antonim (Kalwaryjska 82), Sokołowskim 
Stanisławem (Lwowska 67) udejko 'Wła- 
dysławem, odbywającym ćwiczenia wojsko- 
we w 6 p.p. Leg. powstała sprzeczka, w 
czasie której Szudejko Władysław uderzył 
bagnetem w lewy bok i głowę Szwinto An- 

toniego. Lekarz pogotowia przewiózł ranne- 
go do szpitala św. Jakóba, gdzie stwierdzono 
ciężkie uszkodzenie ciała. Szudejkę Włady- 
sława i innych zatrzymano. 

PORZUCONE DZIECI. 
W dniu 1 b. m. w klatce schodowej do- 

mu Nr. 60 przy ul. Legjonowej znaleziona 
podrzutka płci żeńskiej w wieku około 1 
miesiąca. W tym samym dniu w klatce scho 
dowej domu Nr. 28 przy ul. Słowackiego 
znaleziono 6-miesięcznego podrzutka rów- 
nież płci żeńskiej. Podrzutków umieszczo- 
no w przytułku Dzieciątka Jezus. 

KRADZIEŻE. 
Możejko Edwardowi, zam. w Pos 

w piwiarni przy ul. Zawalnej 19 skradziona 
Sprawczynię kradzi 
Sierko Helenę i jej 

Annę zatrzymano, lecz 

    

  

  

      

    

  

  

  

   
  

  

    

    

  

DOKTÓR MED. 

Hauryłkiewiczowa 
przyjmuje od godz. 11—!2 
i 5—6 po poł. Choroby 
skórne, leczenie włosów, 
kosmetyka lekarska i ope- 

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

7551 

Dr. Blumowiez 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

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

W. Z.P. 29. 

M Kenigsterg 
Choroby sk 'rne, 

weneryczce 

i morzopłei we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefun 10-90, 

od godz. 9-12 i 4—8. 

Dr. Wolfson 
Choroby weneryczne, 

moczopłciowe 
i skórne 

uł. Wileńska 7, 
telefon 10-67 

od godz. 95—1 i 4—8 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Zamkową 3, m. 3, 
tamże gabinet kosmetycz= 
ny, usuwa zmarszczki, bro— 
dawki, kurzajki i wągry. 
W. Z. P. 48. 7624 
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" Akuszerka 

Ogólna suma wygranych 32.000.000 I    
  

PIANINA 
i FORTEPIANY 

W. Jahne 
uznane za najlepsze 

w kraju. 

Otrzymano najńowsze : 

modele! 

  

Wyłączna sprzedaż w salonie wystawowym 

N. КВЕМЕВ .. твоска ». | 
Ceny reklamowe ! Dogodne warunki spłaty ! 
  

| Złote medale! | | Listy uznania! | 

Ogłoszenie przetargu. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie 

ogłasza przetarg na dzierżawę bufetów: Oszmiana, 
Druskieniki, Łapy, Grajewo, Podswile, Białowieża, 
Sokółka, Knyszyn, Różanystok z terminem . objęcia 

15 listopada 1931 r. i bufetów Juraciszki, Łyszczyce, 
Wołkowysk miasto, Rudziszki z terminem objęcia 
| grudnia 193! r. 

Termin składania ofert upływa 6 listopada b. r. 
o godz. 12 w południe. Szczegółowe warunki podane 

są w ogłoszeniach wywieszonych na wymienionych 
stacjach i w gmachu Dyrekcji. 

24 LOTERJA PAŃSTWOWA 
GŁÓWNA WYGRANA MILJON ZŁ. 

Co drugi los wygrywa! 

Kup los w szczęśliwej Kolekturze 

K. G0RZUCHOWSKIEGO zamxowa s. 
Zamiejscowym wysyłamy odwrotną pocztą. 

Należność P. K. O. Nr. 80.365 po otrzymaniu losów. 

  * Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych   Komornik Sądowy H. Lisowski. 

Drukarnia ;„Znicz“, Wilno, 

w Wilnie. 

ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40. 
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Od roku 1443 istnieje į 

| Wilenkin 
ui. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka It.d. j 

Wykwintne, Mocne, › 
NIEDROGO,; 
na dogodnych warunkach ; 

I NA RATY. 
NADESZŁY NOWOŚCI. 

7625 

GERAS 

Pracownia krawiecka 
LonginaKulikowskiego 

ul. Wielka 13, 
przyjmuje zamówienia na 
roboty męskie i damskie 

oraz futra. Wykon.solidne. 

  

Ceny dostępne. 812 

EGZEMĘ s: 
maść Egzemol laborator- 

jum A.Klippla, Warszawa,   

Mieszkanie 
3 pokojowe odremonto- 
wane, ze wszelkiemi wy- 
godami (wanna, water), 

do wynajęcia. 
Róg Miłosiernej i placu 
na Sofjanej 3, dowiedzieć 

się u dozorcy. 

Pokój 
z używalnością salonu i 

łazienki ze wszelkiemi 
wygodami do wynajęcia 

od |-go listopada. 
Kasztanowa 5 m. 4. 7636 

Pokój 
do wynajęcia 

umeblowany 
Królewska 3—5 

Praktyczna 
nauczycielka 
udziela lekcyj i korepe- 

tycyj francuskiego, nie- 

drogo, ul. Słowackiego 4-6 
— 

Poszukujemy 
zdolnych i wymownych 
przedstawicieli (lek.). Do- 
chód do 300zł. miesięcz- 
nie. Zgłaszać się osobi- 
ście od godziny 10 do 3 
po poł. ul. Mickiewicza 22 
m. B. 7622 

Pianino 
firmy Dietrich okazyjnie 
tanio do sprzedania. 

  

  

  

  
Marja Laknerona 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz.. 
ulica Kasztanowa 7, m.5. 
W. Z. P. Nr. 69. 7126 

Akuszerka 

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

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

LL 

Kawiarnia: pod jedynką. 
Domowe obiady na świe- 
żem maśle zdrowe, sma— 
czne i pożywne. Piwo £ 
gabinety. Garbarska 1-31.. 

K. Dańko. 

Łaźaia | wanny 
„Moskiewska”*, Zawalna 
21, Pasaż Bunimowicza.. 
Czynne codziemnie.. 7623 

Języki obce 
niemiecki, francuskE 
włoski (konwersacja).. 

Przygotowywanie 
ze wszystkich przedmiot. 

do matury 
| egzaminów 

szkół średnich wogóle.. 
Lekcyj udzielają b. prof. 

gimn. i studenci U. 5. B. 

specjalną met. koncentra 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Kurjera Wil.* pod W. K.. 

          

Pracownia 
Elektro-Mechaniczna 

A. Jankowskė 
Wilno, ul, Portowa Nr. 6. 

Grochowska 87c. Żądać | Dowiedzieć się: Piłsude Wykonanie solidne. | 

wapte kach. 7212 | skiego 2—17. 7665 | Cony dostępne. 7272 

ów Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

 


