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Z SEJMU I SENATU. 
Echa represyj antypolskich na Łotwie 

w komisji spraw zagranicznych Sejmu. 

WARSZAWA 5.X1. Pat.—Na czwar- 
tkowem posiedzeniu sejmowej komisji 
spraw zagranicznych, w obecności p. 
ministra Zaleskiego. przystąpiono na 
wstępie do wniosku 4 klubów w spra- 
wie ucisku ludności polskiej na Łot- 
wie. 

Referent pos. Bielecki z Klubu Na- 
rodowego przedstawił chronologicznie 
przebieg wypadków na Łotwie, stwier- 
dzając, że masowe prześladowania naj 
lojalniejszej ludności polskiej muszą 

  

  

wywołać sprzeciw całego społeczeń- 
stwa polskiego. Mówca składa energi. 
czny protest przeciwko obecnemu po- 
stępowaniu na Łotwie i zwraca uwagę, 
że istnieje zobowiązanie Łotwy z ro 
ku 1923 wobec Ligi Narodów co do 
przestrzegania praw ludności polskiej. 

Po przemówieniu posła Strońskie- 
go zabrał głos p. minister spraw zagra- 
nicznych Zaleski. wygłaszając nastę- 
pujące przemówienie: 

  

Przemówienie ministra Zaleskiego. 

  

„Wysoka Komisjo! Za tym pra- 
wie razem, gdy miałem zaszczyt dy- 
skutowania z Panami naszej polity ki 
zagranicznej, miałem sposobność mó- 
wienia o naszym niezmiernie przyjaz- 
nym stosunku do Łotwy, z którą łą- 
czyły nas nietylko jak najlepsze sto- 
sunki, ale i której, począwszy od piec- 
wszej chwili niepodległego bytu obu 
państw, Polska wyświadczyła niejed 
ną ważną przysługę — że wspomnę 

choćby tylko te czasy. gdy walczyliś- 
my wspólnie o odebranie zajętych 
przez wroga terytorjów, wchodzących 
dziś w skład państwa łotewskiego. To 
też ze smutkiem zmuszony jestem dziś 
zabrać głos w tej tem przykrzejs 
dla nas sprawie, iż dotyczy ona wł 
nie ludności polskiej. zamieszkałej na 

tych terytorjach, o posiadanie których 
przez Łotwę walczyła tak niedawno 
armja polska. 

    

  

    

    

    

    

Niezłomną zasadą rządu polskie- 
go jest niemieszanie się w problemw 
mniejszościowe państw innych, które 
stanowią ich sprawy wewnętrzne i do 
których regulowania żadne inne pań- 
stwo mieszać się nie ma prawa. W wy- 
padku ostatnich represyj, które miały 
miejsce na Łotwie, rząd polski cł 
również bezwzględnie przeprowad 
tę zasadę, nie możemy jednak nie wi- 
dzieć faktu, że poczynania rządu ło- 

tewskiego wobec mniejszości polskiej 
muszą obudzić słuszne oburzenie pol- 
skiej opinji publicznej, która nie moż 
być obojętną na traktowanie mniej- 
szości polskiej przez zaprzyjaźnione 
z nami państwo. Pozatem w faktach 
zaszłych ostatnio na Łotwie, jest jeden 
moment, co do którego rząd polski ma 
nietylko prawo, ale i obowiązek zare- 
agować. Jest to zarzut, zrobiony lud- 
ności polskiej i naczelnej organi- 
zacji, dążenia do zmiany statutu tery 

torjalnego Łotwy na korzyść Polsk 
Ten zarzut wkracza już bezpośrednio 
w dziedzinę stosunków polsko-łotew- 

skich. Oskarżenie to bowiem, sformu- 
łowane 
zarówno mniejszość 

  

   

    

  

    

          

     

  polską, jak i pan. 

skiego wyjaśnienia okoliczności poli- 
tycznych i faktycznych, przy których 
ono powstało, mamy bowiem głębokie 
przeświadczenie o lojalności mniejsze- 
Śei polskiej na Łotwie wobec państwa 
łotewskiego i musimy tem bardziej z 
całą stanowczością odrzucić wszelką 
możliwość przypuszczenia, aby miała 
ona dąż do oderwania od Łotwy ja- 
kiechkolwiek części jej terytorjum na 

korzyść Polski. 

Stojąc jednak wiernie przy swej 
zasadzie nieingerowania do wewnętr”- 
nych spraw państw innych j mając na 
myśli nasze dotychczasowe dobre sto- 
sunki z Łotwą, rząd polski zainaugu- 
rował przyjacielska wymianę zdań z 
rządem łotewskim. czyniąc pewne su- 
gestje co do sposobu, w jaki rząd ło- 
tewski mógłby przyczynić się do zła- 
godzenia przykrego wrzenia, jakie ak- 

  

   

    

cja jego musiała wywrzeć w Polsce. 

Przytem  unikaliśmy w tej sprawie 

  

wszelkich takich środków, jak noty dy 
plomatyczne, oficjalne deklaracje i ko- 

ją munikaty i t. p., które wprowadza 
wszelkie problemy na forum public7- 
ne. Rząd działał w ten sposób w tem 
przekonaniu. że ta droga daje najlep- 
sze gwarancje szybkiego porozumienia 
się, nie stwarzając ze sprawy wewnę- 
trznej łotewskiej kwestji publicznej 
dyskusji między państwami. Dopiero 
komunikat oficjalny Łotewskiej Agen- 
cji Telegraficznej z dnia 26 paździer- 
nika zeszedł z tej drogi i wbrew na- 
szym intencjom stworzył  niebezpie- 
czeństwo, że kwestja represyj na Łot- 
wie stać się może sprawą międzynaro- 
dową. Biorąc jednak pod uwagę do- 
tychczasowe dobre stosunki polsko-ło- 
tewskie, mamy mimo wszystko nadzie- 
ję, iż rząd łotewski znajdzie stosowne 
środki dla złagodzenia ostrości wytwo 
rzonej przez siebie sytuacji i nie dopu- 
ści do tego, by miała ona zaważyć na 
dalszem kształtowaniu się wzajemne- 
go współżycia obu państw. Tego ro- 
dzaju ewentualność uważałbym  bo- 
wiem za sprzeczną z interesami nie- 
tylko Polski, ale przedewszystkiem 

        

  

stwo polskie i samo przez się daje nam  Łotwy* 

prawo do zażądania od rządu łotew- 

Rezolucja. 
Po przemówieniu p. ministra ko- 

misja jednomyślnie przyjęła następu- 

jącą rezuluoję: 
Sejm wzywa Rząd, by skorzystał 

z przysługującej mu wedle prawa 
międzynarodowego możności i wystą- 

pił z całą stanowczością przeciw u 
skowi ludności polskiej na Łotwie, 

    

który przejawił się ostatnio między 
innemi i w takieh zarządzeniach, jak 
zawieszenie Związku Polaków na Łot 
wie i dziennika polskiego oraz zam- 
knięcie Związku Polskiej Młodzieży 
Katolicki 6 szkół, utrzymywanych 
przez tamtejszych Polaków. 

    

Dalsza dyskusja. 
Zkolei przystąpiono do dalszej dyskusji 

nad expose p. ministra spraw zagranicznych. 

  

       

    

     

  

    

    

     

  

› 
Pierwszy zabrał głos pos. Hołyński (BB', 

wskazując w dłuższem prz 

lidarność międzynarodowa w dziedzinie 
pod: czej jest daleka od urz 

Mówca podkreśla n. ie 

pamina fakt rały ikowania 

za, że nak 
którąśmy do Niemiec 

zmem gospo 
4 prowadzi 

omawia 

  

Pos. ks. Szydelski (Ch. D.) spra= 

wę ruchu unijnego i polityki wschodniej Wa- 
. Mów: zji nawołuje do po- 

hia -obozów politycznych w Polsce w 
celu utworzenia jednolitego frontu. 

     

  

Po przemówieniu posła Oleśniekiego +(U- 
krainiec) zabrał głos poseł Chądzyński (NPR) 
podkre c nalęženie pro ady niemiec- 
kiej, której echem jest wystąpienie sen Bo- 
raha w 10 lat po działalności szlachetnego 

Isona. 

     
    

    

   

  

Pop nówieniu tem przewodniczący pos. 
Radziwiłł zamknął posiedzenie. Termin nastę- 
Pnego posiedzenia będzie podany na piśmie. 

     

  

Pienarne posiedzenie Senatu. 
o ARSZAWA 5.XI Pat. — Posiedzenie płe- 
lek "kac natu w dniu 5 b. m. Laidai marsz:- 

tczkietwi, inie 16-ej. в 
bę wniosku ko- 

olenie na po 

      o god 
uchwaleniu 

regulaminow. 
   

      

  

   

ох    

  

    

  

śnięcie A Ц 5 
EA 7 do: odpowiedzialności sądowej sen 

Ytki, Senat I pił do obrad na 
Przedłużają nin а 

  

uczycielskiego у Szk średn 
sen. Sieńko, podno: iotyczy około tysiąża RE 

w dysk : usji senator Soltyk2 K 
wiadczył, że 

    

   

    

OŚ: 
będzie za 

ministrowi moż 

  

Klub jego głosow 
ponieważ chce dać 

   ność 

  

     
trzymania w szkolnictwie sił dóświad* 

czonych i rutynowanych Dałej seri. SoHyk 
krytyki je. Royo Ministerstwa Oświ 
    zmiany w szkolniet 

. plenarne pc 

    

   

wreszcie wypowi 

kowaniu szkolnictwa r 

stawę prz yjął w brzmieniu sejmowem. zapro- 

ponowanem prze referenta. 

Dalej sen. Z k (BB) zreferował nówely 

do rozporządzenia Prez 

litej o odpowiedzialności skarbū 

ki sztowe i telegraficzne Or: 

Ustawa ta przędłuża termin 

i ułalwia dochodzenie prėtens 
«wę tę przyjął równi 

     

  

    

    

   

       
Senat u 

Zkolei nowelę do ustawy. o uregulowaniu 

cukrem zreferował. sen.. - Karlowski 

Ustawę przyjęto w brzmieniu sejmo- 
obrotu 
(BB). 

iwem. 
Na tem posiedzenie zakończono. Następne 

dzenie Senatu odbędzie się w 
sobotę o godzinie 17-ej. 

  

- kania, 

Z kom'syj sejmowych. 
Konstytucyjna. 

WARSZAWA, 5. 11. (Pat). — Na czwart- 
kowem posiedzeniu komisji konstytucyjnej 
przydzielono referat wniosku Stronnictwa 

  

    

  

   
   

  
     

        

   

  

Ludowego w s e ustawy o zgromadze- 
niach posłowi Wronie (Str. Lud.). 

Następnie OMISJA I ąpiła do dysku- 
sji wy onym na posie- 
dzeniu komisji przez wice-marszałka Cara. 

Pierwszy zabrał głos pos. Wi (K 
Nar.), sklac ąc w imieniu Klubu Narodowe-     

    
go oświadczenie, które podkreśla, że Stron 

  

naprawy inkai kon. 
się w dalszym ciągu sv y 
sytuacją wewnętrzną w kraju, mówca kt 
kuje postępowanie obecnego rządu, prz 
twierdzi, że obecna atmosfera nie sprz, 
kojowej pracy nad zmianą ustroju. 

Pos. Maekiewiez (BBWR). 
wywodami posła W 

ZE е Щ 
omawianym mater 

  

  

  

połemizując z 
arskiego, zwraca mu 

ą one nic wspólnego z 
1, albowiem komisja 
merytory a nie 

ogólnej. Przeenować zkolei do 'kwes ji pre- 
tyw głowy państwa w stosunku 5 par- 

nentu, mówca stwierdza, że kwes 
odraczania i otwierania sesj 

się ze sprawą kontroli prezydenta nad par- 

lamentem, a stąd wypływa postulat, aby wy- 
bór prezydenta odbywał się w inny sposób, 

"niż wybory do Sejmu. 

Pos. Czuma (BBWR), zastanawiając się 
nad urerogatywami Prezydenta w stosunku 

do izb ustawodawczych, proponuje popraw- 
kę, że również i bez wniosku Rady Mini- 
stórw, Prezydent zwołuje i rozwiązuje Sejm 
oraz otwiera, odracza i zamyka sesje sejmo- 

we i senackie. 

Wice-marszałek Makowski (BBWR), po- 
lemizując z wywodami posła Winiarskiego, 

metody pracy komisji kon- 
adcza, że że kwestja 

ustrojowa jest w chwili obecnej równie za- 

sadn jak spr niepodległości, że dziś 
bardziej niż kiedykolwiek od dobrego ustro- 

ju państwowego zależy jego byt. W dalszym, 
ciągu swych wywodów wice-marszałek Ma- 
kowski przechodzi do omówienia merytory- 

cznego zagadnień, ujętych w tezach. prze 
stawionych przez referenta. 

W. dyskusji pos. Duch (BB), 
pewne uzupełnienia, mianowicie 
sesji nadzwyczaj 
wnienia Głowy Państwa w tym kierunku, 
że przedmiot obrad Izb Ustawodawczych nie 
może być rozszerzony już w e trwania 
nadzwyczajnej sesji. Co do slosunku Głowy 

  

       
     
   

  

  
  

      

    
  

   

                

   
       

     

   

proponuje 
w BIZ ie 

      

    

   

    

       

Państwa do władzy w ji ustawo- 
dawczej, mówca uw że dymisja rządu 
może nastąpić nietylko po uchwaleniu vo- 

  

tum nieuiności. Raczej marszałek Sejmu po- 
winien mieć podobny kontakt z Głową Pań- 
stwa jak premjer i na jego wniosek mogłaby 
nastąpić dymisj, 

Pos. Radz H (BB) uważa, że co do kwe- 
stji rozw Sejmu lub Senatu uprawnie 
nia Głowy Państawa nie powinny być zalež 
ne od wniosku Rady Ministrów sądzi 
miast, że taki akt powinien odbyć 
kon gnatą premjera. 

Sprawozdawca wice-marszałek Car, od“ 
powiadając pos. Winiarskiemu z Klubu Na- 
rodowego, który twierdził, że cały projekt 

do tego, by utrwalić pewien ak- 
alny stan rzeczy, mia iecie stan posiada 

   

      

  

        

  

  

     

    

      

       
tej grupy; która dziś sprawuje” rządy, 
erdza, że wydaje mu się, że ten argu- 

    

    
     

jest zupełnie niesłuszny. 
i oświadczeniem, że 

wszelkich momentów 
Następnie sprawozd: 

     Pol ycz- 
omówił pok- nych. 

rótce zgłoszone poprawki i uzupełnienia. 

    

Pos. Mackiewicz opow 
Głowa Państwa miał przywilej rozwiązywa- 
nia Izb Ustawodawczych nie na wniosek Ra- 
dy Ministrów „natomiast samo rozwią 
powinno odbyć się za kontrasygnatą prem- 
jera. 

Na tem obrady, przerwano. Następne po- 
siedzenie we czwartek 12 listopada. 

Skarbowa. 
WARSZAWA, 5. 11. (Pat). — Komisja 

skarbo Sejmu pod przewodnictwem posła 
Hołyńskiego (BBWR) pr a na czwartko- 
wem posiedzeniu poprawki Senatu do proje- 

nie niektórych postano- 
twowym podatku docho- 

dał się za tem aby 

  

    
     

      
     

    
    

          

       

  

  

    
   

As zmierzają do 
nia przy niezło- 

zeznań przez. podatnika. kolei, po 
referacie posła Tebinki (BBWR) komisja 

  

przyjęła w trzeciem czytaniu projekt usta- 
o opłatach od publicznych zabaw, roz- 
ek i widowisk na rzecz Polskiego Czer- 

Oprócz poprawki, uchwalo- 
irugiem czytaniu i 7 ijącej od op 
aras zawody gl 

     

    

  

   

  

     

    

    

  

    
roku, a to ze względu na to, 

terminu pobierane są już: opi 

mych źródeł na bezrobotnych. 

Ochrony pracy. 
WARSZAWA, 5. 11. (Pat). 

komis ochrony pracy na posiedzeniu w 
dniu 5 b. m. wysłuchała referatu pos. Lan- 
gera o wniosku posłów Str. Ludowego w 
sprawie obniżenia o 30 proc. stawek ubez- 
pieczeniowych instytucyj  ubezpi -nia od 
nieszczęśliwych wypadków w województ- 
wach poznańskiem i pomorskiem o 
ładu Ubezpieczenia na wypadek inwalidz 
i starości w b. zaborze rosyjskim i austr 
ckim. W związku z tym referatem komisja 
wyłoniła podkomisję z 9 osób pod przewod- 
nietwem pos. dr. Gąsiewskiego (BB) dla przy 
gotowania całokształtu zagadnień ubepiecze- 
niowych. 

astępnie. po referacie posła Tomaszki 
wieza (PB) komi uchwaliła poprawk 
natu do przyjętych przez Sejm projek 
ustaw w sprawie zmian i uzupełnień niektó- 
rych postanowień us аму 0 czasie pra w 
przemyśle i handlu oraz w sprawie zn 

i uzupełnień niektórych postanowień ustawy 
w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet. 

że do tego 

ty z tych sa- 

  

Sejmowa 
    

    

     
     

  

       

   

  

    
        

    

    

Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku. ogłoszeń. 

  

  

KAZIMIERZ BARTOSZEWICZ 
lat 61, Naczelnik więzienia Łukiskiego w Wilnie, odznaczony srebrnym Krzyżem Zasługi, 

medalem Polska Swemu Obrońcy i medalem 10-ciolecia, 
po krótkich i ciężkich cierpieniach, opatrzony ŚŚ Sakramentami, zmarł w dniu 5-go listopada r. b. o godzinie 3-ej rano. 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Pańskiej Nr 6 nastąpi w dniu 6-go b. m. o godz. 6 30 wiecz do kośc 
Św. Jakóba Nabożeństwo żałobne odbędzie się w tymże kościele w dniu 7-go b. m. o godz. Y 30. rano. 

Wyprowadzenie zwłok na cmentarz po-Bernardyński nastąpi w dniu 8 go listopada r. b. o godz. 2-ej po poł. 

O czem powiadamia Personel więzienia na „Łukiszkach'* w Wilnie. 

Ekscesy antyżydowskie w Warszawie 
trwają. 

Starcie w dzielnicy żydowskiej. Napad na Żydów w Ogrodzie 
Saskim. Odgłosy w Senacie. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dziś w Warszawie powtórzyły się eksee- 
sy antyżydowskie organizowane przez 
wszechpolaków. 

Grupa młodzieży endeckiej  zgroinadziła 
się na dziedzińcu uniwersyteckim, skąd uda- 
no się de ogrodu Saskiego. Tam młodzież 
endecka poczęła bić i napastewać przechod- 
niów Żydów oraz bawiące się dzieci żydow- 
skie, Policja rozproszyła awanturników are- 
sztowując ich przywódeów. Kilkanaście osób 

zostało dotkliwie poturbowanyeh. 

W jakiś czas potem w dzielniey żydew- 
skiej kołe hał targowych zebrało się kilku- 
nastu studentów, którzy zaczęli wznosić wro- 
gie okrzyki antysemiekie. Wśród ludności 

żydowskiej powstał nieopisany popłoch. Za- 
częto kryć się po domach, a nawet zamykać 
sklepy. 

Ponieważ wrega pestawa studentów en- 

deckich zaczęła przeradzać się w akcję za- 
czepną, ludność żydowska zorganizowała ad 
hoe samoobronę, na czele której stanął stu- 
dent Tennenbaum z łopatą w ręku. Wywią- 
zało się estre starcie pomiędzy samoobroną, 
a grupą młodzieży endeckiej, w rezultacie 
czego puturbowanych zostało kilkanaście 0- 
sób, przyeczem Tennenbaum został poważnie 
ranny uderzeniem odebranej mu z rąk łe- 

paty. Niewiadomo jakiby obrót przyjęła 
awantura, bowiem szeregi stron walczących 

stale wzrastały, gdyby nie interwencja poli- 
€eji, która przybyła na samochodzie i rozpro- 
szyła awanturników. Kilkunastu przywódców 
młodzieży endeckiej aresztowano. Ogółem 
aresztowane wezoraj 50 studentów. 

Wobec nieustania ekscesów antyżydow- 
skich nałeży się liezyć z tem, że rektor speł- 
ni swoją groźbę i w dniu jutrzejszym zamk- 
nie uniwersytet. 

Tymezasem ekscesy antyżydowskie na 
Uniwersytecie odbiły się echem na dzisiej- 
szem posiedzeniu Senatu, W czasie przema- 
wiania sen. Sołtyka z Klubu Narodowego, — 
gdy mówił on o polityce w szkolnictwie i 
atakował rząd za złe wychowywanie młodzie- 
ży, powstała wrzawa na ławach senatorów z 
Klubu B. B. 

SEN. PERZYNSKI (B. B): Wy endecy 
uezycie nieposzanowania władzy, wy organi- 
zujecie awantury uliczne, co robicie dziś na 
Uniwersytecie? 

SEN, SOŁTYK: Za to nie możemy pono- 
sić odpewiedzialności. 

*"SEN. WYROSTEK (B. B.): Endecy są od- 
pewiedzialni, to wasza młodzież urządza 
awantury i bójki na ulicach stolicy. 

  

  

Centrolew przed sądem. 
Dziesiąty dzień procesu. 

(Tel. od własn. koresp. z 

Dziesiąty dzień procesu przeciwko przy 
wódcom  Centrolewu przyniósł obszerne i 
bardzo obciążające oskarżonych /zeznar 
Starosty grodzkiega z Krakowa p. Małacz. 
skiego, 

W sposób. jasny scharakteryźował on : 
gitację przed kongresem i kongres krakows 
podkreś jąc momenty antypaństwowe zw 

zane z tym kongresem. Podczas rewizji u 

        

      
  

  

  

bojówkarzy znaleziono 18 rewołwerów i 2 
bomby. 

Po zeznaniach siarosty Małaczyńskiego 

  

atak pytań: 
było panu 

obrona rozpoczęła huraganow. 
Obrona: Czy o istnieniu milicj 

wiadomem? 
Świadek: Tak. 

   

   
     

  

Obrona: A czy było to dopuszczalne? 
Świadek: Milicja porządkowa — tak, ale 

bojówki — nie. 
Obrona: Czy porządek utrzymywala poli 

a?     

wiadek: Żeby szli czwórkami —— to mi- 
żeby nie było zakłócenia porządku pu- 

blicznego — to policja. 
Obrona: A 'ilu było policjantów? 
Świadek: Około 1500 osób, policja była 

wzmocniona. 
Obrona zapytuje na czem miała „polegać 

rola bojówek Centrolewu. 
Świadek: Na niedopuszczaniu obeych na 

    

zebrania, oraz na rozbijaniu innych zgroma- 
dzeń. 

Obrona: Czemu pan nie wysłał delegata 
na wiec do Starego teatru? 

Świadek: Nie posyłałem swojego delegala, 
bo wobec tre przemówień musiałby on ze- 

branie rozw ć eo w rezulłacie doprowadzi 
łoby do i rozlewu krwi, 

  

    

  

Warszawy ). 

Obrona: Kto pana poinformował, że bo- 

jówka Centrolewu liczy 2 tysiące osób? 
Świadek: Tajemnica. — Człowiek który 

widział zło i chciał zapobiec. 
Obrona: Ten człowiek należy do stron- 

nietwa opozycyjnego? 
Świadek: Tak, 
astępnie obrona przechodzi do faktu wrę 

czenia bukietu róż przez p. Mastka włoskiemu 
ministrowi spraw zagranicznych Grandi' emu 
w czasie jego pobytu w Krakowie przezna- 
czonego na grób socjalisty włoskiego Mat- 
teoti'ego. 

  

uważa 

  

Czy owe WI     

  

   

  

       

pan 
ro? 

  

a partja w ten spo- 
eli  obcyen 
a opinja za- 

rzadu. 
pierwszą 

granicą 
Obrona: Kiedy 

rewizję broni? 
Po zjeździe Centrolewu. 

Czy na wiec Centrolewu przybył 

   
pan zarządził 

  

Świadek: 
Obrona: 

  

sport zatrzymano po 
Korfantego wylegitymował policjant. 

Drugi świadek referent prasowy Staróstwa 
Grodzkiego w Krakowie Choczyński zeznaje, 
że w dniu kongresu, gdy udał się do domu 
robotniczego w celu skonfiskowania nakła- 
du „,Naprzodu* zastał w budynku silny od- 
dział milicji, tak trudem mógł swoją czyn- 

drodze. 

    

  

ność przeprowadzić, zawezwawszy przedteni 
oddział policji. 

Pozatem zeznawało je: kilku świad- 

  

     których zeznania nie zawierały nic cie- 

  

Zamiary księcia Starhemberga. 
Austrii grozi 

WIEDEŃ, 5. 11. (Pat). — Popoludniowe 
dzienniki wiedeńskie przytaczają doniesienie 
„Lev wej. Korespondencji*, według które- 
go książę Starhemberg ogłosił rozkaz urzą- 
dzenia alarmu w. czasie jednej z najbliższych 
nocy. 

Według tego komunikaiu, spodziewa się 
on, że Austrja Górna, Austrja Dolna, Styria, 
Karyntja, Salzburg i Burgenland dosta 
mu 50 tysięcy członków Heimwehry, posłusz- 
nych jego rozkazem. Starhemberg pragnie 

słać w Austeji naczelnikiem państwa do 
u, dopóki stosunki w Austrji i na Węg- 

rzech nie wyjaśnią się. Narodoweo-soejalisty. 

złonkowie Heimwehry występować ma- 
Ją ostro przeciwko zamiarom ks. Starhem- 

:rga, obawiająe się, że jego plan skłoni 

ząd do ogłoszenia usiawy © ochronie repu- 
bliki. 

„Neue e Presse*, przytaczając pew 
sze doniesienie, zaznacza, że jest ono nie- 
prawdopodobne. Rząd w każdym razie po- 

   

        

  

    

    

     
    

   

  

      

nowy pucz? 
czynił szereg przygotowań celem stłumienia 

jakichkolwiek prób zamachu. . 
Dzienniki wiedeńskie w depeszach z Pa- 

ryża prżytaezają informacje socjalistyczne- 
go dziennika „łe Populaire*, w którym po- 
wiedziane jest, na Węgrzech ma powstać 
dyktatura wojskewa z m em Goemboe- 
sem na czele eraz że nastąpi rstowski 
zamach stanu Heimwehry w Austrį 

Wedlug dziennika franeuskiego, spiskow- 
cy odroczyli swe przedsięw: e na kilka 
dni. Zdaniem dziennika, minister Goemboes 

   

  

    

    

  

    

wdróżył także rokowania z Hitlerem i poro- 
zumiał się z nim w zupełności. Także i w 

mczech narodowi secjali mają urzą-    rzekomo zamach stanu. 
Dzienniki wiedeńskie przytaczają dalej, 

że „Temps* oświadczył, że miarodajne koła 
francuskie są przekonane, że państwowy a- 
parat- w Ausirji jest więcej niż wystareza* 

jacy, aby :w. razie potrzeby stłumić wszelkie 
próby zaburzenia spokoju i porządku. 

    

„Neue Freie Presse" uspakaja. 

  

5X1. Pat — W sprawie po 

   głosek o now 
wehry oś 
głoska la posia 2 
odiamem. legiiymistycznym i ejonalistycz- 
nym Heimwehry. W pr eciwieństwie do „grupy 
styrskiej PTriemera oświadczył śię kierownik 
tyrolskiej Heimwehry Steidle przeciwko An- 
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schlussowi. „Korespondencja Herzoga 
łasza oświadczenić kierownictwa Heimwehry 
według którego wszystkie pogłoski o rzekó- 

mym. rozkazie, Ww danym w sprawie zamachu 
przez Starhemberga, są wyssane z palca. Są po 
wody -do przypuszczenia, że pogłoski te po 
chodzą z kół wrogo usposobionych do Heim=* 
wehry, 

       
    

      

  

   

    

Dr. Med. C. SZABAD 
przeprowadził się 
na ul. Styczniową Nr. 8 

(róg ul. Mickiewicza 30, tel. 1-87. 

Marszałek Piłsudski objął 
protektorat nad uroczystością 
25-ej rocznicy biskupstwa 
ks. biskupa Bandurskiego. 

W dniu 3 b. m. przybył do Bełwe- 
deru gen. St. Skwarczyński i złożył 
na ręce Marszałka Piłsudskiego w 
imieniu wileńskiego komitetu obcho- 

u 25-ej rocznicy biskupstwa ks. bis- 
kupa dr. Władysława Bandurskiego 
zaproszenie przyjęcia protektoratu 
nad uroczystością. 

Marszałek Piłsudski 

przy jął. 

Wyjazd min. Zaleskiego. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

zaproszenie 

Dowiadujemy się, że minister Za- 
leski wyjeżdża do Paryża, a następ- 
nie w dniu 16 bm. weźmie udział w 
posiedzeniu Rady Łigi' Narodów poś- 
więconem rozpatrzeniu zatargu w Man 
dżurji. 

Min. skarbu Jan Piłsudski 
powrócił do zdrowia. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Po kilkudniowych niedomaganiach 
dziś objął urzędowanie minister Skar- 
bu p. Jan Piłsudski i odbył konferen- 
cję z premjerem Prystorem wobec cze- 
go należy spodziewać się, że minister 
Piłsudski wygłosi podczas czytania na 
plenum Sejmu budżetu, expose w i- 
mieniu rządu. 

Powrót posła łotewskiego. 
(Tel. od własn. korespond. z Warszawy). 

Poseł łotewski w Warszawie - p. 
Gruswald powrócił z Rygi i objął u- 
rzędowanie. 

. Zgon znakomitego poety. 
WARSZAWA 5.X1. Pat. — Dziś w 

nocy zmarł w Warszawie znakomity 
poeta Artur Oppman, znany pod pseu- 
donimem Or-Ot.-Ś. p. Artur Opman 
niedomagał mniejwięcej od 10 dni, lecz 
nie zwracał na swój stan uwagi. Wczo- 
raj powrócił o godz. 7. wiecz i z powodu 
znacznego upadku sił udał się'na spo- 
czynek, Wobec wystąpienia niepokoją 

cych objawów braku tehu wezwano 
lekarza, który stwierdził ostre zapale - 
nie płuc, już silnie rozwinięte. Wszełki 
ratunek był już spóźniony. Po półno- 
cy Or-Ot życie zakończy 

Giełda warszawska z dnia 5.XI. b. r. 
WALUTY | DEWIZY: 

LUW RYBOZZE GA . 8,87—8,89-—8,55 
Beigja . . . . . . . 12440-124,71— (9409 
Holandja . . . . 860,15—861;05 — 859,25 

  
     

  Londyn | 1. 118345—83 „58—38, 57 
Nowy York kabel . 8,913 — —8,188 - 8,898 
Paryż › . „ 35,07—35;16—84,95 
Praca 5 2*'_40——26_1.6—26_3Ё 

  

    

Szw + 174,20—174,63 - 173 77 
Bsrlin'» obr. 2ryw. 211,75 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3% pożyczka budowl. . ., . . 30,00 
4% inwestycyjna .. ‚ 76 00—76 50 
Ta sama seryjna . . , . . . - 82,00 
5% Konwersy;na . . .. ** . 41,08 
7% Stabilizacyjna 

  

8% L.2. B. 6.K.1.B. B.B, obi. 
Te same 7% . . э й 
4'/,% ziemskie . . . . . « . 42,25 
41/,% warszawskie . 47.5 —48:0 
8% warszawskie .. „64, pos 65,25 63,60 
5% Częstochowy . . « « « *.- +» +» . 5750 

AKCJE: 
Bank Polski... - « «++ » - 110,00 
Uikłers 5.47 0% - . 1750-1840 

  

0-0 

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną!! 
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| PAPIEROS FUEUDZA DUWCIP 
WOLNA TRYBUNA. 
  

"O Lili Konferencjach Unijnych w Pińsku. 
Z kół duchowieństwa, bardzo bli- 

skich prowadzonej u nas akcji na rzecz 
obrządku wschodniego, otrzymujemy 
poniższe uwagi, które zamieszczamy 
w imię zasady „audiatur et altera 
pars“. (Red.). 

Wystąpień w prasie naszej—zwła- 

szcza wiłeńskiej—pod adresem ruchu 

unijnego u nas mieliśmy w roku bie- 

żącym sporo. a wszystkie one dadzą 

się podzielić na trzy kategorje: na bar- 

dzo szczęśliwe i dodatnie, jak naprz. 

O. Urbana lub L. Radziejowskiego, na 

fatalne j b. szkodliwe — jak naprz. 

występy p. W. Ch. i na mniej szczę- 

śłiwe, lecz nie pozbawione zupełnie 

stron dodatnich, jak naprz. X. W. M. 

i ostatnio p. Wicza, co do którego kil- 

ka uwag, sprostowań i dopełnień chcę 

tu podać. 
Należy.swierdzić, że arykuł p. Wi- 

cza „Po uchwałach drugiej Konferen- 

cji Unijnych w Pińsku", zamieszczony 

w numerze 110 „Kurjera Wileńskie- 
go“ z dn. 12 września b. r., znalazł 

wiele sympatji i uznania wśród inte- 

resujących się ruchem unijnym. Tłu- 

maczy się to tem, że p. Wicz podał 

w swym artykule wiele prawdy, wiele 

danych z rzeczywistego stanu obecnej 

akcji unijnej u nas, oraz wykazał w 

stosunku do tej akcji pewną skalę ob- 

jektywizmu, życzliwości i dobrej do- 

li, a to stanowi już bardzo wiele, w 

tych warunkach i nastrojach, przy ja- 

kich rozwija się dzisiaj u nas akcja 

unijna. 
Niestety, są jednak, przy tych licz- 

nych plusach jeszcze liczniejsze minu- 

sy w artykule p. Wicza, a tłumaczą się 

one — chcemy to przypuszczać 

niedokładnem  przestudjowaniem i 

zbadaniem przez autora artykułu tych 

rzeczy, które Pińskich Konferencyj 
Unijnych dotyczą. 

Oto zaraz na początku artykułu p. 

Wicz pisze: „Przyznać należy, że Il-ga 

Konferencja Pińska odbyła się w wa- 

runkach odmiennych zupełnie*. Nale- 

ży rozumieć — w warunkach odmien- 
nych od Konferencji I-ej. Tymczasem 
jest to wielka, zupełnie dowolna prze- 
sada! Jedna tylko była nowa okolicz- 

  

  

  

ność — mianowicie obecność kilku 
biskupów, — ale reszta — zupełnie 
tak, jak i przy I-ej Konferencji. 

Zarzut p. Wicza, że członkowie I-ej 
Konferencji grzeszyli nieprzygotowa- 
niem i dezorjentacją w sprawach u- 

nijnych jest gołosłowny i bezpodstaw- 
ny. Jeżeli p. Wicz do tej „nieprzygo- 
towanej większości” I-ej Konferencji 
zalicza biorących w niej udział alum- 
nów seminarjum pińskiego i schola- 

styków OO. Jezuitów w Pińsku, to 

wtedy ten zarzut pozornie miałby słu- 

szność, ale tylko pozornie, bo alumni 

i scholastycy na Konferencji głosu nie 
zabierali i byli tylko jako goście-słu- 
chacze. Ci zaś księża, którzy głos w 
sprawach unijnych zabierali, są to lu- 
dzie napewno wiecej z-kwestjami unij- 
nemi obeznani, niż ci „znawcy*, któ- 
rzy robili potem „zastrzeženia“ pod 
adresem I-ej (Konferencji na łamach 
dzienników wileńskich. | 

Zarzuca dalej p. Wiez, że „uchwa- 

ły Konferencji zeszłorocznej były nie- 
zdecydowane i beztreściowe”. Tu znów 

      

(W odpowiedzi p. Wiczowź), 

mamy, niestety, gołosłowność i bez- 
podstawność. Niech p. Wicz wskaże 
tego rodzaju rezolucje I-ej Konferen- 
cji? Uznając, że uchwały tegorocznej 
Konferencji są odpowiednie i prakty- 
czne, a zeszłorocznej beztreściowe, p. 
Wiez nie widzi, że przeczy sam sobic, 
bo właśnie rezolucje Konferencji Il-ej 
są przeważnie wykonaniem lub dal- 
szem rozwinięciem uchwał Konferen- 
cji I-ej, a niektóre tylko ich powtó- 
rzeniem. Niech p. Wicz zechce prze- 
czytać treść IV-go posiedzenia zeszło- 
rocznej Konferencji, podaną na str. 
124—128 wydanego ,,Pamiętnika*, a 
łatwo spostrzeże, że wszystkie uchwa- 
ły tej Konferencji nie były jakiemiś 
„pobożnemi życzeniami*, lecz bardzo 
treściwemi, realnemi. k 

Uchwalono, naprzyklad, že „naležy 
w czasie zjazdów unijnych urządzać 
uroczyste celebry w obrządku wschod- 
nim, zapraszać chociaż jednego bisku- 
pa obrządku wschodniego na tę ce- 
lebrę i o tem nabożeństwie” powiada- . 
miać lud, by mógł brać udział”, Ta 
uchwała była realną i pożyteczną, jak 
to się okazało przy Konferencji Il-ej, 

tegorocznej. 
Uchwałono dalej, że „Pamiętniki 

zjazdów mają być ogłaszane  dru- 
kiem* i to też zostało zrealizowane. 

Przyznaje pan Wicz rację bytu 
III i VI rezolucji tegorocznej Konfe- 
rencji, w których się mówi o potrze- 
bie pouczania ludu o dziejach istnie- 
jącej niegdyś w naszym kraju jednoś- 
ci kościelnej i o konieczności pism 
perjodycznych, książek i broszur u- 
twierdzających lud w prawdziwej wie 
rze i pouczających o istocie prawdzi- 
wej akcji unijnej. Tak, słuszne to są 
uchwały, ale treść tych uchwał była 
już zawarta we wnioskach: wysunię- 
tych na Konferencji I-ej i przyjętych 
już wtedy jako dezyderaty. 

Była też poruszona w pomienio- 
nych wnioskach i jako dezyderat przy 
jęta sprawa „rychłego uruchomienia 
seminarjum wschodniego”, co rów- 
nież okazało się bardzo potrzebne i 
możliwe do zrealizowania, bo oto 13 
października odbyło się poświęcenie 
takiego seminarjum w Dubnie. Czy i 
ten wniosek był beztreściowym? 

Chwali dalej p. Wicz tegoroczną 
Konferencję za jej V-tą rezolucję, w 
której wyraża się życzenie przygoto- 
wania dla użytku kapłanów obrządku 
wschodniego, podręczników  teologji 
moralnej, dogmatycznej i innych. Bar 
dzo to pięknie ze strony p. Wieza, ale 
trzeba być sprawiedliwym i względem 
I-ej Konferencji Unijnej za to, że 
przyjęła ona jako rezolucję wniosek 
tej treści: „Należy pomyśleć o wyda 
niu podręczników teologji dogmatycz- 
nej, a jeszcze bardziej moralnej i pa- 
sterskiej, dla księży neokonwerty- 
tów z prawosławia”. Czyż więc V-ta 
uchwała Il-ej Konferencji tegorocz- 
nej nie jest powtórzeniem i przypom- 
nieniem rezolucji Konferencji  I-ej, 

   

zeszłorocznej? Contra facta-nulla ar- 
gumenta. A jeżeli tak jest, to dlaczega 
ta sama uchwała na Il-ej Konferencji 
unijnej zasługuje u p. Wicza na po- 
chwałę i uznanie, a na Konferencji 
I-ej jest „beztreściowa*? Odpowiedź 

  

ZDJĘCIA AMATORSKIE z PARYŻA 
2 

U paryskich nuworiszów. 

Było to już po zaangażowaniu mnie 
do Opėra-Comigue. 

Pewnego dnia otrzymuję wytwor 

ną kopertę, a w niej welinowy bilet 

o złoconycch brzegach. 

— „Pani i Pan Dreyfuss-Rose ma- 

ją zaszczyt prosić Panią na obiad w 

sobotę o godz. 8-ej wieczorem*. 

Obracałam biłet w palcach, poję: 

cia nie mając co z tym fantem zrobić. 

Dreyfuss-Rose? 
Nie znam takich. 

Dreyfuss... aha, jakaś. głośna afera 

przed laty, potem milczenie, potem 

znów wznowienie, a obecnie porcz- 

wieszane wszędzie afisze teatralne z 

napisem: .„Affaire Dreyfuss* — wszy- 

stkie miejsca wyprzedane. 
Ale Dreyfuss-Rose? 
Oczywiście kogóż się miałam zapy- 

tač jeśli nie Nadji Boulanger? | 

Nadja czyta bilet, uśmiecha się naj- 

młodszym ze swoich uśmiechów, kłó- 

ry daje jej najwyżej 20 lat, i odpowia- 

da energicznym, w tej chwili lekko 

rozbawionym głosem: 

— Dreyfuss-Rose, to miljonerzy 

paryscy, nuworisze. Oboje młodzi, bez- 

dzietni, nie wiedzą poprostu co robić 

z pieniędzmi. On kupił niedawno 50 

proc. Monte Carlo; oboje subwencjo- 

nują wraz z Rotszyldami Ecole Nor- 

male de Musique, i chodzą pilne na 

wszystkie najpoważniejsze koncerty, 

choć wiem, że nudzą się śmiertelnie. 

Ale to należy do szyku. Od czasu do 

czasu wydają u siebie w pałacu pry- 

watne kdhcerty, i... 
Przerwała nagle i spojrzała na mnie 

badawczo: 
— Czy oprócz tego zaproszenia nie 

otrzymała Pani żadnego innego listu? 

    

— Nie. 
— Proszę tego 

przyjąć, wymówić się. 
— Dlaczego? 

— O, to bardzo proste. Oni popro- 
stu chcą, aby Pani u nich w salonie 
zaśpiewała. Gdy Pani przyjmie zapro- 
szenie na obiad, nie wypada odmówić, 
a sama Pani wie, że pod żadnym wa- 
runkiem nie wypada śpiewać w ob- 
cym salonie bez odpowiedniego „ca- 
chet“ *), zwłaszcza w najbogatszym 
salonie paryskim. 

zaproszenia nie 

Odpisałam zatem, że niestety jes- 
tem właśnie zaproszona gdzieindziej. 
Aliści, ku memu wielkiemu zdumieniu 
otrzymuję natychmiast inną kartę: 

„Madame i Monsieur Dreyfuss-Ro- 
se niezmiernie żałują j t. d., i wobec 
tego proszą o zaszezycenie ich swojem 
towarzystwem po obiedzie, o 11-ej“. 

Telefonuję do Nadji: 

— Proszę Pani, co mam teraz zro- 
bić? 

— Pójść koniecznie, ale pod żad- 
nym warunkiem nie śpiewać. 

Ubrałam się tedy jak mogłam naj- 
staranniej, zrujnowałam się na mani- 

cure, fryzjera i taksówkę, i 0 11-ej 
zajechałam przed cudowny pałacyk 
przy Avenue Foche; wygalonowany i 
obwieszony złotemi sznurami kamer- 
dyner otwierał drzwiczki pojazdów i 
wpuszczał do wnętrza wciąż jeszcze 
przybywających gości. 

Wchodziłam na marmurowe scho- 
dy z miną pozornie „lekko blasće*, 
ale po drodze zdążyłam zauważyć cu- 
downe stoły Louis XV į gablotki za- 

*)  honorarjum. 

„że jest to uchwała bardzo 

jasna: albo p. Wicz uchwał Konfe- 
rencji I-ej wcale nie pofatygował się 

przeczytać, albo okazał się względem 

niej niesprawiedliwym... Tertium non 

datur. Piszący chce przypuścić, że 
miało miejsce pierwsze „ałbo*... 

Ale idźmy dalej. Pisze p. Wicz, 
że IV-ta uchwała tegorocznej Konfe- 

rencji, podkreślająca potrzebę uży-. 

wania języka ojczystego w głoszeniu . 

Słowa Bożego w świątyniach kato- 
lickich obrządku wschodniego, jest 
uchwałą  najdonioślejszą w wyniku 
obrad Konferencji. Piszący zgadza się 

ważna, 

lecz nie rozumie, dlaczego zaraz p. 
Wicz zaczyna przesadzać.. Na jakiej 

podstawie p. Wicz twierdzi, że kie- 

rownicy akcji unijnej dotychczas trzy- 

mali się „uprawiania tej akcji, wyłą- 
cznie zapomocą języka rosyjskiego”? 
Twierdzenie to jest w w krzyczącej 

sprzeczności z rzeczywistością, jest g0- 

łosłowne i niesprawiedliwe. Niech p. 

Wicz pojedzie do takich placówek v- 

nijnych, jak Olpień, Delatycze, Bob- 

rowicze i innych, niech posłucha w 

jakim tam języku przemawia się de 

ludu i niech zapyta, czy proboszczo- 
wie unickich placówek otrzymali kie- 

dy chociaż jeden jakiś nakaz posłu 

giwania się „wyłącznie zapomocą ję- 

zyka rosyjskiego*? Niech to zrobi, a 

napewno nie będzie wtedy twierdził 

o „rusyfikacji całego obrządku przez 

tych, którzy kierują akcją unijną w 

Polsce. 
Podkreśłając doniosłość IV-tej u- 

chwały tegorocznej Konferencji, nie 

może p. Wicz powstrzymać się od zdzi- 

wienia, że ta uchwała ma też na wi- 
doku i Polaków obrządku wschodnie- 

go, i twierdzi, że zjawisko to jest nie- 

zwykłością, paradoksalnością połączeń 

religijno-kulturalnych i cywilizacyj- 

nych i że wskutek tego „nie wydaje 

się _ możliwością prawdopodobną *. 

Czytając te wywody p. Wicza jestem 

wdzięczny mu za szczerość, przyznaję 

wiele słuszności jego wywodom, lecz 

jednocześnie pozwalam je uzupełnić 

następującemi wyjaśnieniami: po pier- 
wsze, że jednak są Polacy, którzy bio- 

rą i to b. czynny udział w akcji unij- 

nej i szkoda, że p. Wicz nie wie o 

tem; po drugie — że są również (i mo- 

gą być w przyszłości jeszcze liczniej- 

si) unici, którzy podają się za Pola- 
ków i czują się Polakami; po trzecie, 

że są i tacy wśród Polaków, (i nie 

trzeba ich szukać zbyt daleko), którzy 

wszystkich wogóle unitów uznają za 

Polaków. Rzecz jasna, że to trzecie 

zjawisko nie było brane pod uwasę 

przez uczestników Konferencji przy 

redagowaniu IV-ej uchwały, lecz pier- 

wsze i wtóre, jako fakty rzeczywiste, 

musiały być uwzględnione. Nie ulega 

również wątpliwości, że jeśliby w tej 
IV-ej „językowej uchwale pominięto 
słowa „dla Polaków*, to wtedy zna- 
leźliby się tacy, którzy upatrzyliby w 
tem tendencję wyeliminowania wpły- 
wów polskich w akcji unijnej, tenden- 
cję zrusyfikowania tej akcji ete. Sło- 
wem — i tak źle, i tak niedobrze — 

i napewno jeszcze ten się nie narodził, 
ktoby w akcji unijnej wszystkim u 
nas dogodzit... Spectator.  (D.n). 

pełnione najautentyczniejszą  chińsz- 

  

czyzną. 
Gdy dotarłam na pierwsze piętro, 

obleciał mnie zimny mróz przerażenia. 
Boże miłosierny! Jeśli ja tym wszyst- 
kim służącym będę musiała dać na- 
piwki, to napewno nie starczy mi na 
obiady do końca miesiąca. 

Ale opanowawszy się, rzec można 
do doskonałości, oddałam się w ręce 
trzem cammerrierom, w czarnych jed 
wabnych sukienkach z rękawami i 
białych,  muślinowych fartuszkach. 
Jedna zdjęła mi sortie, druga przyon- 

dulowała mi włosy, trzecia wygładzi- 

ła paznokcie i ofiarowała do wybora 
kilkanaście odmian najrozmaitszych 
pudrów. Zdaje mi się, że gdybym za- 
żądała wanny, nie zdziwiłyby się zbyt- 
nio. 

Wyprzedzona przez dwóch, skrom- 
niej wygalonowanych lokai, weszłam 
do salonu, gdzie półgłosem rozmawiało 
kilka osób, zaproszonych widocznie 
tak jak ja, na spędzenie wieczoru ро 
obiedzie. 

Wiadomo, że we Francji panuje 
zwyczaj wiłania się i nawiązywania 
rozmowy w salonie z nieznajomymi 
tylko wówczas, gdy pani domu przed- 
stawi sobie wszystkich wzajemnie. 
Siadłam zatem w wygodnyin, antycz- 
nie wygłądającym i skrzypiącym fo- 
telu, i rozglądałam się w miłczeniu. 

Salonik był niewielki, zastawiony 
cennemi meblami z końca XVI wieka 
w kącie, koło rzeźbionego w marmu- 

rze i alabastrze kominka płonęła przy- 
ćmiona lampa, kładąc na wszystko a- 
bażur półmroku, półświatła, półszep- 
tu i półgłosu. 

Naprzeciw kominka szklane drzwi 
oddzielały salonik od dalszych apar- 
tamentów, tonących również w tajem- 
niczym cieniu. 

Ale po chwili, za temi szkłanemi 
drzwiami rozbłysło światełko i oto w 
dalekiej perspektywie błękitny salonik 

Profesor H. Grógoire 
w Wilnie. 

Jest rzeczą bardzo pocieszającą, że 
jednostki wybitne Zachodu coraz wię- 
cej interesują się Wilnem, że, przyj 
dżając do Polski, aby ją poznać, nie 
ograniczają się do pobytu w Warsza- 
wie j Krakowie. Jesteśmy w tem szczę- 
śliwem położeniu, że każde z głównych 
miast Rzeczypospolitej ma fizjognom- 
ję odrębną, — bogactwo w indywidu- 
alności jest tyłko tem więcej cenne, że 
świadczy wogóle o bogactwie ducho- 
wem, — o bogactwie zadań nieprzecię- 
tnych i o ich świadomości u nas. 

Jesteśmy szczerze wdzięczni panu 
prof. H. Grógoire, że należy do tych 
którzy w tej mierze odznaczają się 
głębokiem zrozumieniem. _ Rzecz dla 
nas tem cenniejsza, że w osobie jego 

gościmy bardzo wybitnego przedstawi- 
ciela nauki belgijskiej. Dziekan Wy- 
działu filozoficznego Uniwersytetu 
Brukseli, redaktor i organizator wy- 
dawnictwa perjodycznego, ściśle nau- 
kowego „Byzantion* i redaktor popu- 
laryzującego naukę „Le Flambeau“, 
członek kilku ciał naukowych pan H. 
Grćgoire profesor filologji neogreckiej 
z fachowością niezwykłego  erudyty 
i precyzją metody łączy ten czar, jaki 
nieodparcie pociąga do prawdziwych 
reprezentantów Zachodu, czar jaki da- 
je rozległość horyzontów, czynienie ży- 
wem, życiodajnem i ożywionem wszy 
stkiego co podaje, jako rezultat swo- 
ich długoletnich studjów. W prostej 
konsekwencji takich założeń i tenden - 
cyj interesuje się głęboko życiem współ 
czesnem. W Wilnie spostrzegł z tą 
szybkością jaką daje talent, wiedza i 
naukowa praktyka, szczególny urok, 
jaki nosi w sobie to miasto ..latarnia* 
cywilizacji zachodniej zawieszona i u- 
parcie podtrzymywana przez wieki i 
generacje nad granicami Wschodu e- 
uropejskiego. To też pomimo przyjaz- 

   

     
  

   

    

  

du dła celów nauki i wykładów na. 
  

poziomie uniwersyteckim zajął się za- 
poznaniem bliższem z dzisiejszą na- 
szą organizacją kultury i oświaty oraz 
z jej dawnemi pomnikami. Znalazł 

też czas dla dokładnego informowania 

się na miejscu w kuratorjum i w szko 

łach, jak np. w litewskich i białorus- 
kich 0 stanie i kierunku pracy w tej 
mierze, z czego możemy być tylko ra- 
dzi, bo nie tu nie mamy do ukrywa- 
nia. 

W dniu wczorajszym w auli kolum- 
nowej wszechnicy, a dziś w sali sła- 
chaczów romanistyki wygłosił wobec 
bardzo. licznego audytorjum dwa wy: 
kłady, fascynujące treścią i sposobem 
jej podania. Pierwszy jak już dzien- 
niki podały dotyczył bogatego życia i- 
deologicznego i obyczajowego dworów 
cesarsko-bizantyjskich w V i VI wie- 
ku, drugi, — dzisiejszego stanu stud- 
jów międzynarodowej nauki i rezulta- 
tu własnych badań prelegenta nad e- 
popeją bizantyjską, nad odkryciami 

    

   

   

dotyczącemi okoła tysiąca pieśni wcze- 
snego średniowiecza związanych z bo- 
haterem Digenis Akritos i jego synem. 
Nie należy zapominać, że ten twór li- 
teracki, mający doczekać się niedługo 
pomnikowego wydania w Atenach po- 
siada nietylko wielkie znaczenie dla 
historyków literatury lecz i aktualne, 
dla dzisiejszych bałkańskich spadko- 
bierców ośrodkowych terytorjów daw- 

nego państwa bizantyjskiego, że jest 

dla nich tem, czem było odkrycie 

„Chanson de Rolland* dla Francji i 

dla zachodniej Europy. Własne studja 

prof. Grógoire'a rzucają nowe światło 

na genezę i lokalizację tego ważnego 

zjawiska dawnej literatury, a przez 

ogólne wnioski i metodę badań posia- 

dają jeszcze o wiele: szersze ogólne 

znaczenie naukowe. eJden i drugi od- 

czyt odkrył gorąco oklaskującym pro- 

fesora słuchaczom całe nieznane świa- 

ty, dalekie a bliskie zarazem. bliskie 

przez bujność swego życia, zbliżone do 

nas niemniej przez francusko-belgisją 

żywość umysłu uczonego, kulturę sło- 

wa, prawdziwy artyzm w konstrukcji 

i podaniu przejrzystem skomplikowa- 

nej treści. Ci wszyscy, którzy mieli 

przyjemność i pożytek wy łuchania 

jego wczorajszego wykładu, i ci którzy 

dawniej śledzą za jego pracą. mogli 

szybko zorjentować się co do źródeł 

tego niepospolitego zjawiska jaką jest 

treść i forma prelekcyj belgijskiego 

profesora. Ten uczony mogący przy- 

tłoczyć swoją erudycją, wysoki inte- 

lektualista i polyglota, władający wie- 

lu językami dzisiejszej Europy, — jest 

równocześnie tłumaczem pierwszorzę- 

dnym wyboru poezyj ludów słowiań- 

skich, które drukiem ogłosił. Wzru- 

szył nas wstępem do swej prelekcji wy- 

głoszonym po polsku, zadziwił tłum: 

czeniem wierszowem „Trzech budry- 

sów** Miekiewicza, w którem umiał tak 

   

  

* dalece oddać nawet swoistą rytmikę 

naszego wieszcza, że zwróciło to pow- 

szechną uwagę. Wilno zachowa w pra- 

wdziwej wdzięczności chwile jakiemi 

je obdarzył, żałować będzie, że byłv, 

tak krótkie i pragnąć gorąco, aby w 

murach tego grodu bawił nietylko po 

raz pierwszy i ostatni. Profesor Grė- 

goire jest usobieniem tego co budzi naj 

większe sympatje i poważanie ze stro- 

ny Polski dla Belgji. 

Dr. Marjan Morelowski. 

ШЕЗЕТИЕКЛЕРОЛИЛЮСТВАИНЕГЫЫЕСНИЫМ ENTERT, 

Włamanie do konsulatu 
fińskiego w Berlinie. 

BERLIN, 5. 11. (Pat). — Ubiegłej nocy 

dokonano włamania do biur fińskiego kon- 

sulatu generalnego w Berlinie, Niewyśledze- 

ni sprawey, wdarłszy się do biur przez ot- 

wór w suficie, rozpruli kasę ogniotrwałą, nie 

zabierając jednak prawie żadnych wartościo- 

wych przedmiotów z jej wnętrza. Wszyst- 

kie teki z aktami zostały natomiast drobiaz- 

gowo przetrząśnięte. Zachodzi podejrzenie, 

że sprawcy włamania mieli na celu zdoby- 

cie pewnych aktów politycznych. Śledztwo 

prowadzone przy udziale niemieckiej policji 

politycznej, nie zdołało jeszeze wyśledzić 
właściwego tła tego osobniwego włamania. 

WPYTURĘPAE> PORTER PANZER OWCCZE SSRS 

Gabinet Mac Donalda zatwierdzony. 
LONDYN, 5. 11. (Pat). — Król zatwier- 

dził nominację członków nowego gabinetu z 

p. Ramsay'em Mae Donaldem na czele, z 

kanclerzem skarbu Neville Chamberlainem, 

ministr. spraw wewnętrznych sir Herbertem 

Samuelem, ministrem wojny lordem Hailsa- 

mem, ministrem spraw zagranicznych sir 

Johnem Simonem, ministrem dla spraw In- 

  

począł się napeiniać jakby świtem po- 
ranka. Dwóch iokai rozsunęło szkla- 
ne podwoje i zapaliło światło w na- 
stępnym pokoju, który nagle zróżowił 

się zachodem słońca. Obaj przeszli w 
nabożnem skupieniu przez łąkę różo- 
wych kobierców, aby rozsunąć jesz- 
cze ostatnią kryształową ścianę dzie 
lącą nas od reszty apartamentów. 

Suchy trzask kontaktów, i salonik 
nasz rozżarzą się nagle niby kielich 
Graala, intensywną purpurą żywej 
krwi. Miękka czerwień atłtsu lśni na 
ścianach, w rżniętych wazach więdną 

snopy ponsowych róż. 
W błękitnym, dalekim pokoju ot- 

warły się drzwi, a z nich, jak z rogu 
obfitości poczęły się wysypywać kwia 
ty i owoce... 

Przepraszam... Panie i Panowie. 

Wyroił się brzęczący, dźwięczący, 

świegotliwy, szumiący tłum, mieniły 
się kolorami tęczy jedwabie i koronki, 
a wśród tych motylich i ptasich skrzy- 
dełek przesuwały się ociężale czarne 
fraki, podobne czarnym, ociężałym 
żukom. Nad utlenionemi, ondułowa- 
nemi główkami, nad błyszczącemi go- 

dnie łysinami nad czerniejącemi nie- 
śmiało męskiemi czuprynami, począł 
się unosić zmysłowy, opalizujący ob- 
łok dymu z cygar i papierosów. 

Tłum zbliżał się ku nam. 
Na czele szła, kołysząc się w biod- 

rach, młoda, wypielęgnowana pani do- 
mu. Wspaniała toaleta ź erepe satin 
o kolorze zgęszczonej wody, opadała 

bogatemi fałdami z jej zbyt obfitych 
bioder, z pod długich, perłowych rę- 
kawiczek wyglądały jędrne, grube. 
czerwone ramiona. Na krótkiej szyi 
wdzięczyła się pełna, sympatyczna i 
zadowolona twarz, okolona Świetnie 

zrobionemi lokami. 
Szła pewnym krokiem, wachlując 

  

   

  

      

    

   

„się niedbale zielonemi, strusiemi pió- 
rami, za nią zaś szedł szumiąc i brzę- 
cząc rój gości. 

dyj sir Samuelem Hoare. 

W nowym gabinecie prócz premjera zat- 

rzymali m. in. teki, jakie piastowali w gabi- 

necie poprzednim Baldwin, główny przywód 

ca konserwatystów, jako lord przewodniczą- 

cy Rady, Samuel jako leader partji liberalnej 

oraz lor Sankey, który objął tekę lorda-kan- 

elerza. 2 

Germaine Dreyfuss-Rose. 

Pamiętała doskonale wszystkie naj- 

trudniejsze nazwiska, przedstawiła je- 

dnych drugim, dodała. samotnym 10- 

warzyszy lub towarzyszki, uśmiechała 

się, rozmawiała o pogodzie, o wybo- 

rach, o Wystawie Obrazów i o Derby. 

— O, Germaine, — usłyszałam za 

chwilę ekstatyczny okrzyk kobiecy; — 

skąd Pani znów ma tę cudowną toa- 

letę? 

— To Lucien Lelong, krzywi się 

pogardliwie miljarderka, nie jestem 

zadowolona, na prawem ramieniu jest 
błąd... 

I poprawia urojone fałdeczki. 

Czerwony salonik zapełnia się po 

brzegi. Koło mnie siedzi starsza 050- 

ba w fjoletach i rozdziera mi serce I 

oczy jaskrawym niedoborem barw. 

Jeśli się nie zna dokładnie wnętrza sa- 

lonu, do którego się jest zaproszoną, 

powinno się stanowczo ubierać biało 

łub czarno. Ach, ten fjolet na tle czer- 

wonego atłasu tapety! 

Ale rozmowa płynie mimo to dość 

gładko. Mówimy © Maurois, o Duha- 

melu, i o Marise Choisy. Tą ostatnią 

gorszymy się oczywiście, jak przystoi 

w porządnym domu, nie mającym po- 

jęcia o zepsuciu tego świata. Dama w 

fjoletach gorszy się namiętnie i z lu- 

bością, ja z wródzonej uprzejmości *). 

Podchodzi znów ku nam  Ger- 
maine. 

— Madame Modrakowska?  Nie- 

prawdaż? — uśmiecha się sympatycz- 
nie, chcę Pani przedstawić mojego 

męża. 

Gruby. błyszczący, rozpromieniony 

Pan w wieku około czterdziestki kła- 

*) Marise Choisy, autorka reportażu z do- 

mu publicznego gdzie w tym celu zgodziła 

się na służącą, osoba z najlepszego towarzy- 

stwa, która Śmiałą swą książką p. t. „Un 

mois chez les filles* narobiła dużo hałasu i 
pozrażała sobie wiele salonów paryskich. 

  

Dobry omen? 
LONDYN 5.XI. Pat. — Londyńska giełda 

spożywcza pracowała we czwartek pod do- 
datniem wrażeniem, wywołanem wiadomoś- 

ciami o wzroście cen zboża w Ameryce, oce- 

niając ten fakt jako dobry omen powrotu 

normalniejszych stosunków. Jako przyczynę 

tego faktu wymieniano przedewszystkiem za- 

łamanie się sowieckiego eksportu, głównie 

z powodu niemożliwości opanowania przez 

rząd sowiecki zagadnienia transportu. „Anglo- 

  

  

Russian News*, publikowane w Londynie, 

donoszą, że przyczyną załamania się ekspór- 

tu sowieckiego jest również niedostarczanie 

  

   

      

przez wło: n zboża do miejsc zbiórki. Pu- 

blikacja wyżej wspomniana jako przykład po 

daj: 5 rejonów uralskich dostarczyło tyt- 

ko 2 —7 proc. oznaczonej kwoty zbożowej. 

Dziennik kanadyjski „Toronto Globe“, oma- 

wiając sytuację na rynkach zbożowych, a 

w szczególności rolę Sowietów, przypomina 

adczenie ambasadora sowieckiego w Pa- 
ryżu Dowgalewskiego, który miał powiedzieć, 

że Sowiety w obecnym i przyszłym roku nie 

będą mogły eksportować zbóż. Cena works 

mąki w Londynie podniosła się o 5 szyłin- 

   

        

Bilans Banku Polskiego. 

WARSZAWA, Pat Bilans Banku Polskiego za 

i + paźdz. rb. wykazuje zapas złota 

cy zł, t. j. o 9.004 tysiące zł. 
w poprzedniej dekadzie. Pienią- 

ści zagraniczne zaliczone do 
się o 7.867 tys. de 

78. У atomiast niezaliczone do pokry- 

cia. wzrosły o 4.571 tys. do 131.517 tys. zł. 

Portfel wekslowy wykazuje wzrost o 30.686 

tys. i wynosi 652.147 tys. Również i stan po- 
życzek zasławowych podniósł się o 683 tys. 
i wynosi 112.907 tys. Inne aktywa zmniej- 

do 221.550 tys. W pasy- 

hmiast płatnych zobowi: 
163 tys. do sumy 164.606 

ys. Obieg biletów bankowych wzrósł © 

100.477 tys. do 1.254.024 zł. Stosunek pro- 

centowy pokrycia obiegu biletów. i natych- 

miast płatnych zobowiązań Banku wyłącz- 

nie złotem wynosi 41.87 proc., pokrycie 

kruszcowo įwalutowe 47,39 proc., wreszcie 

pokrycie złotem samego tylko obiegu bile- 

tów bankowych wynosi 47,37 proc. 

Stopa dyskońfowa Banku 7 i pół, lom- 

bardowa 8 i pół. 
Vakos 

MŁOCARNIE WICHTERLEGO czysz- 
czące i inne, 

MŁOCARNIE KIERATOWE zwyczaj- 
ne i szerokomłotne, 

SIECZKARNIE ręczne i maneżowe, 
MOTORY na naftę i ropę, 

     

  

więcej ni 
dze i nale 
pokrycia zn 

       
  

   

  

   
   

    

KIERATY różnych wielkości 7107 

oleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 

DOGODNE WARUNKI KUPNA. 
3490992900: 200040 00000200000 020090000000 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
Nr. 36 ostatni tyg. „Kobieta Współezes- 

na“ — ładnie ilustrowany zawiera cały sze 
reg interesujących i aktualnych artykułów, 
wyszczególnienie których podajemy poniżej. 

Artykuł wstępny p. t. „Na wschodzie łu- 
na“ Stanisławy Adamowiczowej, „Prace 
społeczne na XII sesji Ligi Narodów * — 
Anna Paradowska-Szelągowska, „Inspekcja 
mieszkaniowa* — nowy zawód kobiecy* — 
Janiny Ginett-Wojnarowiczowej, „Książki i 
wydawnictwa artystyczne Jakóba Mortkowi- 

cza — wystawa w polskim Klubie Artystycz- 
nym“ i „Zachęta w listopadzie* — N. Samo- 
tyhowej. „Po szczeblach karjery naukowej“ 
— L J., „Nowe prawo małżeńskie" — I. J. i 
Wspomnienie pośmiertne s. p. Jadwigi Ja- 
hołkowskiej. 

  
   

  

   

` 
W. dziale literackim czytamy: „Agata z 

ulicy Figowej“ — Jerzego Kornackiego, 
„Przemienieniec“ — przekład Stanisławy Ku- 
szelewskiej i „Po troszku o wszystkiem — 
trzecia korespondencja wycieczki red. „Ko- 
biety Współczesn — (z. Wojeńska. 

W dodatku „Mój dom'* — przepisy kuli- 

narne, o hodowli roślin domowych i wiele 
innych. 

Na tablicy robót — serwetka haft na 
białem płótnie Richeieu. 

  

  

Popierajcie Ligę Morską 

nia mi się z dobrodusznym  uśmie- 
chem. 

— Byliśmy na Pani koncercie... 

I wymienia parę miłych komple- 
mentów. 

W różowym saloniku rozkładają 
stoliki do brydża. Gwar rozmów milk- 
nie tam, i tylko coraz gęstszy dym snu- 

je się tęczowemi pasmami między gło 
wami grających. 

Zato w błękitnym saloniku tańczą, 
w czerwonym zaś toczą się mniej lub 

więcej ożywione rozmowy. 

Czterech lokai obnosi aromatycz- 
ną, czarną kawę w prześlicznych, mi- 
niaturowych filiżaneczkach. Rozlewa- 
ją też koniak w olbrzymie puhary z 
cienkiego szkła. 

„ Waham się, czy mam pić dziś ko- 

niak... jutro śpiewam... ale pan domu 
uspokaja mnie dobrodusznym, szero- 
kim ruchem dłoni: 

— O, proszę się nie obawiać... tem 
koniak ma conajmniej sto lat. т 

Czyž možna się bylo oprzeč takie- 

mu zapewnieniu? 
Przytykam zatem do ust lekką, 

szklaną bańkę, na dnie której leży 
kropla koniaku niby topaz najczyst- 
szej wody Odurza mnie nieprawdopo 

dobny zapach starego wina zmieszany 

z wonią przegniłych, mokrych liści 

jesiennych i więdnących w szampanie 

róż. 
— (zy Pani może ma nuty przy 

sobie? — zapytuje mnie mile pan do- 
mu. 

— Aha, zaczyna się, pomyślałam, 
i odparłam z najczarowniejszym i naj- 
mniej inteligentnym wyrazem twarzy 

na jaki mnie było stać: 
— Nuty ?... ы przeciež bylam pro- 

szona na wieczór, jakżeż więc mog- 
łam przyjechać z nutami?... musiałam 
się po drodze z próby przebrać, rozu- 
mie pan... 

— Ach... 
Pan domu znika, a ja znów pozó- 

  
 



  

. Tžynnik. Obradowano pod 

Nr. 257 (2199) KU RJ ER WIBE NBEH 

WIEŚCII OBRAZKIZKRAJU. 
owocna działalność K.0.P-u. 

Korpus Ochrony Pogranicza poza 
niebezpieczną i pełną poświęcenia 
służbą na straży nienaruszalności gra- 
nic polskich, oddaje również ogromne 
usługi ludności budując i naprawiając 
drogi i mosty, jak również pomagając 
przy budowie zniszczonych podczas 
powodzi osiedli. 

Oto bilans cyfrowy prac K. O. P-u 
na terenie województwa wileńskiego: 

  

wybudowano 16 bitych dróg, napra- 
wiono 25 wybudowano 6 mostów, na- 
prawiono 9. 

Na terenie zaś powiatów dziśnień- 
skiego i brasławskiego, gdzie najbar- 
dziej katastrofalne były skutki tego- 
rocznej powodzi K. O. P. w znacznym 
stopniu przyczynił się do odbudowy 
zniszczonych osiedli ludzkich. 

Zabójstwo podczas gry w karty. 
Wieś Kurlanee, gminy dziewieniskiej, po- 

*uszona została tragicznym wypadkiem, któ 
Ty zaszedł ubiegłego wieczoru w domu jed- 
nego z mieszkańców tej wsi, u którego od- 
bywała się gra w karty. 

Podczas gry między dwoma partnerami 

Władysławem  Baranowskim i Konstantym 
Dajdzisem wynikła sprzeczka, w trakcie 
Mtórej Baranowski pochwycił cegłę i cisnął 

nią z całej siły w swego przeciwnika trafia 
jac w głowę. 

Śmiertelnie rannego Dajdzisa  przewie- 
ziono natychmiast do szpitala powiatowego 
w QOszmianie, gdzie po upływie dwóch go- 
dzin zmarł nie odzyskując przytomności. 

Zabójcę — Baranowskiego aresztowano i 
osadzono w więzieniu powiatowem w Osz- 
mianie. (e) 

Aresztowanie technika K. P. Z. B. Nr. 34 
w przedziale pędzącego pociągu Stołpce—Warszawa. 

Ze Stołpeów donoszą o następującym wy- 
zpadku. 

W dniu wczorajszym agenci policji śłed- 
<zej zauważyli w jednym z przedziałów 2 
%lasy pociągu międzynarodowego Moskwa- 
Stołpce- Warszawa, osobnika zachowanie się 

którego nasunęło podejrzenie, że ma się tu 
<do czynienia z wywrotowcem, wobec czego 
postanowiono zrewidować jego bagaż. 

Rewizja dała nieoczekiwany wynik. Du- 
ży kufer, oraz dwie walizy wypełnione były 

szczelnie propagandową literaturą komuni- 
styczną przeznaczoną do kolportowania w 
związku ze zbliżającą się rocznicą rewolucji 
październikowej. Ze znalezionych przy nim 
instrukcyj, ustalono. że jest to technik K. 
P. Z. B. Nr. 34. Podczas rewizji osobistej 
przy wywrotowcu znaleziono sfałszowane 

dokumenty polskie, oraz znaczną sumę pie- 
niędzy w walucie obcej. 

Technika K. P. Z. B. przekazano do dys- 
pozycji odnośnych władz sądowo-śledczych. 

  

Daugieliszki. 
Przygotowania do obchodu 11 Listo- 

pada. 

   
Dnia 25 października b. inicjatywy i 

Slarania Zarządu Ogniska Z P. w Daugie- 
Aiszkach odbyło się zebranie na którem о- 
anówiono i ułożono program obchodu świę- 
ła 11 Listopada. 

W. zebraniu 
Ogniska, oraz pr 
urzędów i organizacyj, 
terenie gm, daug 
MWodniczyt prezs Ogn 

  

   

      

   
     

SR siła”. Po długiej < 
wu 

  

wionej dyskusji 
ożono następujący program: 

  

1) Zwrócić się do władz wyższych z p 

  

   

oh o przesunięcie obchodu uroczystości na 
zień 15 listopada, a.to ze względu na lud- 

mość wi 

2) Dnia 10, 11, 14 i 15 listopada wieczo- 

  

   
rem iluminacja w Daugieliszkach i w szko- 
łach całej gminy. Kierownictwo objął pan 
Budkiewicz, kom. Posterunku. 

8) Dnia 15 listopada o godz. 1i-ej po- 
chód na nabożeństwo w kościełe parafjal- 

„które odprawi miejscowy ks. Kuž- 
1. 

4) Po nabożeństwie przemówienie wy- 
głosi p. Owczynnik, naucz. z Paryngi. 

5) Wieczorem akademja w sali gminnej. 
na program której złoży się: 

1. Koncert smyczkowy — wykona zespół 
pod kier. p. Czerniawskiego naucz. 

Il. Przedstawienie pod kierow. p. Doktór 
Moskwa i Żełobawskiego z Daugieliszek. 

HI. Odczyt „O 11 Listopadzie* wygłosi p. 
Przybyłow .. nauczyciel. 

IV. Zabawa taneczna, monologi i dekla- 
macj 

  

     

      

  

    

   
czasie całodziennej uroczystości bę 

dzie przygrywała orkiestra dęta K. O. P. z 
Nowo-Święcian, którą podjął się sprowadzić 
p. Nadleśniczy Moskwa. 

S. O-k. 

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

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

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku 

„KRÓL JAZZU“ 
NASTĘPNY PROGRAM: ,„„MONTE CARLO"   
  

OGŁOSZENIE. 
  Zarząd więzi 

roku na godz. 12 w południe na dostaw 

  

tys. kg. grochu 2 tys. klg., fasoli 1000 kig., 
500_kig., słoniny 1000 klg. — loco maga 

  

    
yn więzien: 

Oferty w zalakowanych kopertach należy skład 
w _ południe dn. 16 listopada 1931 r. z dołączeniem k 

nia w Nowogródku ogłasza przetarg ofertowy na dzień 16 listopada 1931 
a 12 tysięcy kilogramów, ziemniaków 60 

aszy jęczmiennej 2 tys. klg., kaszy gryczanej 
  

  

   w kancelarji więzienia do godz. 12-ej 
glu kasy Skarbowej na złożone va- 

  

dium w wysokości 5 proc. sumy oferowanej ewentualnie wspomniane vadium można zło- 
żyć przed komisją przetargową. 

Komisja przetargowa zastrzega sobię prawo przeprowadzenia przetargu ustnego nie- 
zale: 

  

unku bardzo dobrego. 
Nowogródek, 4.XI 1931 roku. 

— 
- : 3 

Nowogródek nawet na zorganizowanie dobrego teatru a- 
° matorskiego, ma dła swoich mieszkańców je- 

dyną rozrywkę kulturalną, w postaci kino- 
Kino-teatr dźwiękowy „Pogoń* w 

Nowogródku. 
Nowogródek pozbawiony nowoczesnego, 

zawodowego teatru, nie umiejący się zdobyc 

źnie od przelargu ofertowego i wyboru oferenta. Artykuły żywnościowe winny by 

  

Naczelnik więzienia, 
W. Makowski. 

      

teatrów.    
Mamy w tem osobliwem mieście woje- 

wódzkiem dwa kina. Miejskie i dźwiękowe 
„Pogoń*. O tem pierwszem trudno dzisiaj 

mówić, ponieważ jest ono już pewnego ro- 
dzaju anachronizmem, żaden bowiem szanu- 
jący się miłośnik filmu nie pójdzie dzisiaj 
oglądać obrazów niemych. 

Dźwiękowy kino-teatr „Pogoń* ma już za 
sobą bardzo chlubną kartę, jako propagator 
prawdziwej, rzetelnej sztuki filmowej i to 
od długich, długich lat. Ta maleńka, zaciszna 
sala stale zresztą i dostatecznie wentylowana 
usposabia szczególnie dobrze, gdy ogląda się 
w niej filmy artystyczne (z reguły pierwszo- 
rzędne), filmy, które tak silnie działają na 
zmysł estetyczny widza i tyle dają zadowo- 
lenia wewnętrznego. 

Naprawdę, należy się wielkie uznanie dy- 
rekcji tego małego a tak wysoko postawio- 
nego przybytku X-tej muzy, w którym na 
tandełę i szmirę niema miejsca. 

jeszcze jedno. 
Właścicielem dźwiękowego  kino-teatru 

„Pogon“ jest p. Iwieniecki, człowiek o bar- 
dzo wysokiej kulturze wewnętrznej, uspo- 
leczniony i szczery, rzetelny obyw. Udziela 
on swej sali bezinteresownie dla każdej kul- 
turalnej imprezy, na każdy cel dobroczynny, 
znany jest ze swego przychylnego stosunku 
do tak dzisiaj doniosłej akcji pomocy bez- 
robotnym, którym stale śpieszy z pomoc. 
Dość. wspomnieć „Fundusz pomocy bezrobot: 
nym i biednym im. Marszałka Piłsudskiego", 
który on właśnie zapoczątkował składając 
na ten cel ofiarę pieniężną oraz opodatkowu- 
jąc się z szeregu programów kinowych wte- 
dy, kiedy poza Bezpartyjnym Blokiem W. 
z R. nikt jeszcze nie myślał poważnie i ce- 

icji pomocy bezrobotnym. 
że kino miejskie ma być wy- 

dzieržawion dzimy, že odpowiedniejszego 
i poważniejszego i bardziej zasłużonego kan. 
dydała nie znajdzie nikt, P. Iwienicki daje 
wszelkie gwarancje nietylko materjalne, ale 
także fachowe, jako pierwszorzędny znawca 
sztuki kinematograficznej. Dać mu piękną 
salę miejską, a stworzy on z niej prawdziwy 
przybytek sztuki. 

Sądzimy, że nasz Magistrat, nauczony 
smutnem doświadczeniem z „zagranicznym 
dzierżawcą nieszczęsną ofiarą swego włas- 

nego niedołęstwa*p. Niemyckim, weźmie nasz 
głos pod rozwagę. R. 

  

  

  

   

      

Obniżenie cen na mięso i wyroby 
masarskie. 

Wobec dużego spadku cen na wieprze, 
Komisja do badania cen przy Starostwie no- 
wogródzkiem ustaliła następujące ceny: za 
jeden kilogram: sadło 1,60 zł., słonina 1 gat. 
1,50 zł, słonina II gat. 1,20 zł., szmalec I gat. 
2,10 zł., szmalec II gat. 1,50 zł, boczek su- 
rowy 1,20 zł., boczek wędzony 1,80 zł., bo- 
czek gotowany 2,20 zł.. szynka surowa z sło- 
niną 1,30 zł, bez słoniny 1.10 zł., wędzona 
1,80 zł., schab 1,30 zł., łopatki 90 gr., że- 
berka 80 gr., głowa i inne po 30 gr., nogi 
20 gr. za sztukę, kiełbasa wieprzowa surowa 

1,50 zł., kiełbasa herbaciana, serdelowa, pasz- 
tetowa i krakowska po 2,40 zł, sucha, mo- 
skiewska, litewska i myśliwska po 3,20 zł. 
Mięso wołowe I gat. 80 gr., — II gat. 40 gr. 
mięso baranie 70 gr. 

Wałne Zebranie Związku Dziennika- 
rzy i Literatów Woj. Nowogródzkiego 

W niedzielę dnia 15 b. m. odbędzie się 
w salonach „Ogniska* doroczne Walne Ze- 
branie Związku Dziennikarzy i Literatów 
Wojew. Nowogródzkiego. Początek o godz. 
18-tej. Proszeni są o bezwzględne przybycie 
wszyscy zamiejscowi (powiaty) członkowie 
Związku. Na porządku dziennym Zebrania: 

1) Sprawozdanie Zarządu, 2) Wybór no- 
wego Zarządu, 3) Sprawa „czwartków lite- 
rackich“, 4) Program działalności na rok 
bież. 5) Wolne wnioski. R. 

  

Podpalenie. 
ęgowego w Nowo- 

nia na m-ca wsi 
iej Aleksego Ostrow- 

z dnia 11 na 12 wrześ 

      

   

  

Zasiecie, gm. Zdzięci 
skiego który w nocy 
nia r. b. podpalił stodołę Aleksandry Domej 
ko w osadzie Zybartowszczyźnie prawdopo- 
dobnie z zemsty za wydalenie ze służby. 

   

Walne Zebranie Związku Robotników 
Niefachowych. 

W niedzielę dnia 8 b. m. odbędzie się w 

Nowogródku w sali Kina „Pogoń* o godz. 
15-ej po poł. Walne Zebranie Związku Ro- 
bolnmików Niefachowych, w celu zaznajo- 
mienia ogółu członków ze statutem, załega- 
lizowanym ostatnio przez władze, Poruszo- 
ne również zostanie zagadnienie bezrobocia. 
Wstęp na salę mieć będą jedynie i wyłącz- 
nie ci członkowie, którzy posiadają legity- 
macje członkowskie. 

W zebraniu wezmie udział P. poseł Poź- 

    

staję z moją fjoletową damą. Mam nie- 
przezwyciężoną ochotę zmienić tło jej 

sukni. Może w różowym salonie 
det będzie znośniejszy ? Proponuję jej 

zatem promenadę przez amfiladę sa- 
łdonów. 

      

    

     

Nie, to niesłychane! 

Teraz dopiero zauważyłam, że ob- 
razy na ścianach mają u góry mosięz- 
ue tabliczki, a na nich jaśnieje wyryty 
uapis z nazwiskiem malarza, datą je- 
30 urodzenia i śmierci, oraz temat ob- 
aż AlE ka mi umiejętnie roz- 

2 e ZATÓWAŁ wzucają blask na 
napisy 1 ciągną. ku sobie mimowoli 
«oczy gości. 

Mam szacunek Przed tymi Holbci- 
nami, Rembrandtami, Rubensami, D 
vidami, Ingresami i innymi, 

— Te dwie brunetki w koronkach, 
to artystki z Comćdie Francaise, obja- 
śnia mnie moja towarzyszka. Kto wie, 

<zy nie usłyszymy dziś wieczorem ich 
miezrównanych dialogów. : 

Zmieniam prędko temat rozmowy, 

Unoszę się zachwytem nad starym 
otelem, stojącym w kącie różowego 

sałonu, i jaż mam podzielić się wra- 

zaa śię uwagę moją przeka zę: abliczka przybita do opar- 
cia. Czytam; 

  

    

а- 

Yezny fotel Marji Anto- 

  

Н a fortepianie, niedbale rzucone, 
eis a męskie rękawiczki z białej 
a » Cziś żółtej skóry, zahaftowa- 

nej złotemi i kolorowemi nićmi. Chcę 
je wziąć do ręki a 
zonie etykietką ć i ale powstrzymuje 

— Autenty 
Orleanu... 

Е Zaczyna mi być trochę nieswojo... 
mój Boże... tyle autentycznych przed- 
miotów... a nuż dywan na którym sto- 
ję jest autentycznym latającym dywa- 
nem i ja nagle uniosę się w przestwo- 
*za, polecę niewiadomo gdzie, właśnie 
Przed jutrzejszym występem? Bezpie- 

czne rękawiczki księcia 

będzie nie wyrażać nawet w 
żadnego nieroztropnego życze- 

  

Podchodzi do mnie pani domu z 
jakimś starszym, łysym jegomościem. 

Jegomość kłania mi się szarmanc- 
ko i sepleni: 

— Niezmiernie się cieszę, że będę 
miał przyjemność posłyszenia dziś 

pani... 
Udaję naiwną: 
Dziś? Ja dziś nigdzie nie wystę- 

puję... 
Germaine Dreyfuss-Rose czerwona 

jest i błyszcząca i uśmiecha się coraz 
sympatyczniej: 

— Właśnie mąż mówił mi, że pani 

nie wzięła nut... jaka szkoda... ale pani 
umie przecież tyle rzeczy na pamięć... 

— Nie, nie umiem... 

— A zresztą mamy tu jedną panią, 
która wszystko potrafi z pamięci a- 
kompan jować. 

I za chwilę przyprowadza zabie- 
dzone, chude stworzenie w czarnej ko- 
ronce, pytając mnie trwożnie: 

— Debussy'ego?... albo Ravela?... 
a może Schuberta?... umiem i staro- 
francuskie piosenki. wszystko u- 
miem... . 

Jest mi jej serdecznie žal, ale ki- 
wam wciąż przecząco głową: 

— Nie... nie nie umiem... 
Pan domu podchodzi: 
— Przecież coś musi pani umieć... 
-— Owszem, "umiem... 

Stworzenie w czarnej koronce oży- 
wia się: 

— No co? : 
— Cale „Rymy dzieciece“ Szyma- 

nowskiego i „Piešni Zielone“ Szeli- 

gowskiego odpowiadam bezlitośnie. 
Kąciki warg przez chwilę podnie- 

sione w nadziei usłyszenia czegoś zna- 
jomego, opadają prawie boleśnie. 

= Nie.. tego naprawdę nie u- 
miem... 

Oboje państwo nalegają: 

   

— To może pani bez akompanja- 
menłu zaśpiewa? tak jak wtedy, w 
Ecole Normale? 

Zdrętwiałam. 
Nagle przybieram minę primadon- 

ny i mówię znudzonym, rozkapryszo- 
nym tonem: 

— Och doprawdy... tak mi przyk- 
ro... na śmierć zapomniałam, że mam 
jutro rano próbę w Općra-Comique... 
o... muszę już odejść... tak mi przy- 
kro... 

I żegnam się nad podziw szczerze 
i serdecznie prawie. 

W różowym pokoju lokaje poczy- 
nają ustawiać w rzędy fotele rokoko, 
w błękitnym saloniku tworzy się ro- 
dzaj małej scenki. Zapewne usłyszą 
tu dziś zebrani goście niezrównany 
dialog dwóch artystek z Comódie Fran 
caise. Ciekawam, jakie dostały „ca- 
chet* i czy wogóle je dostały? Może 
były zaproszone na obiad? 

I na tej scenie miałam dziś ja, bez 
akompanjamentu, jak w Ecole 
male... 

Brrrr... 
Owijam się w sortie i wychodzę, 

unikając słarannie legjonu służby. Ja- 
koś mi się udało... 

Gdy się znalazłam za bramą, Ave- 
nue Foch tonęło w blasku księżycowej, 

  

  

czerwcowej nocy. Nieliczne auta 
mknęły cicho wśród wspaniałych 
drzew tej cudownej ulicy, zdaleka 
Iśnił niby olbrzymi klejnot łuk tri- 
umfalny na Etoile. 

Za mną pozostał śliczny pałacyk 
paryskich nuworiszów. 

Mój Boże, westchnęłam pierwszy 
raz szczerze tego wieczora. Że też naj 
częściej ci ludzie mają pieniądze, któ- 
rzy naprawdę pojęcia nie mają co z 
niemi począć... 

A zresztą? Może lepiej jest pragnąć 
czegoś aniżeli mieć? 

Marja Modrakowska. 

niak, patron ruchu zawodowego w Nowo- 
gródku. 

Akademja Sienkiewiczowska. 
W niedzielę dnia 8 b. m. odbędzie się w 

Nowogródku w sali Miejskiej Akademja ku 
czci Sienkiewicza, urządzana przez Połską 
Macierz Szkolną w Nowogródku. O Sienkie- 
wiezu mówić będzie znany i ceniony polo- 
nista p. poseł Poźniak Stan. 

Zebranie Międzyzwiązkowej Komisji 
Kulturalno-Oświatowej. 

W piątek dnia 6 b. m. odbędzie się w lo- 
kalu Sekr. Woj. B. B. W. R. o godz. 18-tej 
Zebranie Międzyzwiązkowej Komisji Kultu- 
ralno-Oświatowej. na którą proszeni są 0 
przybycie przedstawicieli sekcyj oświatowych 
wszystkich organizacyj społecznych w Nowo- 

gródku. R. 

O nowogródzkiem więzieniu. 
— Panie Kolego — mówi do mnie mój 

starszy współpracownik — niech pan idzie 
do więzienia. 

Zdębiałem... — Ja, do wię-zie-nia? A po- 
co? — pytam się strwożony, robiąc w myśli 
rachunek sumienia. Bo przecież aby tam 
dostać się, trzeba na to zasłużyć... Ale, osta- 
tecznie jeżeli wniknąć w kodeks karny, to 
człowiek niemal na każdym kroku jest w 

kolizji z prawem. 
Okazało się jednak, że mam zasięgnąć 

tylko pewnych  informacyj. Mimo to na 
wszelki wypadek prosiłem, aby o ile w cią- 
gu pół godziny nie powrócę z więzienia — 
natychmiast złożono do odnośnego minister- 
stwa interpelację. 

— Przyślę panu obiad — dostaję pocie- 
szającą odpowiedź. 

Ładne rzeczy, niema co. Jednak idę. Wię- 
zienie karno-śledcze znajduje się przy uli- 
cy Słonimskiej. Jest te stary: spory gmach, 
ogrodzony dość wysokim grubym murem. 
Drzwi oczywiście były zamknięte. Więc pu- 
kam do okienka. Natychmiast zjawiła się w 
okienku twarz dozorcy z zapytaniem kto i w 
jakiej sprawie? Otrzymawszy odpowiedź 
zniknął. I ja również miałem ochotę zawró- 
cić. Za chwilę jednak drzwi z trzaskiem 
otworzyły się i poproszono mię abym wszedł. 

Cóż robić. Poddałem się, jak zwykle, swe- 
mu łosowi. Jednak poważne miny dozor- 

ców wcale mnie do tej wizyty nie zachę- 
cały. 

Przechodzę pr. kancelarję, gdzie ma- 
szynistka siarczyście zbija klawisze i myś- 
lę ile to osób tędy przeszło, a ile jeszcze 
przejdzie? 

Dostałem się szczęśliwie do gabinetu p. 
Naczelnika Makowskiego, którego uprzej- 
me zachowanie się w stosunku do mnie, 

zupełnie mnie uspokoiło. Korzystając więc 
z jego uprzejmości poprosiłem o kilka 
szczegółów dotyczących więzienia. 

— Na ile osób jest miejsca w tem wię- 
zieniu?—pytam. 

— Normalnie do 140 osób. Ale ze wzglę- 
du, że jest w Nowogródku Sąd Okręgowy, 
a przytem dużo osób odbywa 5—7 dniowy 
areszt, mamy nieraz do 200 osób. Były jed- 

nak wypadki, że nie mieliśmy ponad 90 osób. 
— (Czy mają więźniowie jakie zatrud- 

nienie? 
— Oczywiście: Mamy warsztat stolarski, 

dziesięć hektarów ziemi za Nowogródkiem 
w Skrzydlewie. tak że prowadzimy gospo- 
darkę rolną; część zaś jest zatrudniona przy 
noszeniu wody i obsłudze więzienia. 

— Jakże są odżywiani? 
= Odżywiani są bardzo dobrze. Obiady 

mają lepsze niż u Lejpunera. Jeżeli pan ży- 
czy możemy przejść zobaczyć, a pan prze- 
kona się. { 

Lecz ja poprzestalem na przejrzeniu jad- 
łospisu, z którego wynika, że naprawdę 
więźniowie mają o wiele lepszy pokarm niż 
wielu innych śmiertelników... Ale, nie bę- 
dę reklamować więzienia, bo dla wielu po- 
byt tam byłby rajem. Mają pożywne jedze- 
nie, kąpiel, co tydzień zmianę bielizny i 
tp. Są w tem więzieniu i dożywotni, któ- 
rych z braku funduszów dyrekcja więzienna 

nie może wysłać do specjalnych dla tej ka- 
tegorji zakładów. 

Naogół życie w więzieniu płynie jedno- 
słajnie. 

Zadowoliwszy swoją ciekawość, wkrót- 
ce pożegnałem uprzejmego p. Naczelnika 
Makowskiego i z westchnieniem ulgi wydo- 
stałem się na ulicę. RZ 

Z Sądów. 
Bezterminowe ciężkie więzienie. 
w dniu 31X. r. b. Sąd Okręgowy w No- 

wogródku na sesji w Baranowiczach skazał 
na bezterminowe ciężkie więzienie m-ca Ma- 
łej-Kołpienicy pow. barańowiekiego Adama 
Szutowicza, kt w dniu 14 czerwca 1931 r. 
z chęci zagarnięcia gospodarki, kilkakrotnem 
uderzeniem biczyskiem od' cepa i „sworz- 
niem* pozbawił życia Annę Waszyłkównę 
na drodze między Baranowiczami a Kołpie- 
nicą. Е 

Jednocześnie Sąd Okręgowy skazał na 10 
lat ciężkiego więzienia Nadzieję Szutowicz, 

która namówiła umyślnie Waszyłkównę do 
pójścia do wsi Kołpienicy okazując w ten 
sposób pomoc w morderstwie Adamowi Szu- 
towiczowi. lw. 

10 lat ciężkiego więzienia. 

Sąd Okręgowy w Nowogródku skazał na 
karę 10 lat e. więzienia mieszkańca wsi Mała- 
Kołpienica pow. baranowickiego Konstantego 
Wasilewicza, który w sierpniu r. b. na za- 
bawie tanecznej w wyżej wspomnianej wsi 
zadając kilka ran nożem pozbawił życia Wie- 
rę Wasiłewiczównę za to, że nie chciała być 
jego narzeczoną. ь lw. 

Sesja wyjazdowa sądu 
okręgowego w Szczuczynie. 

Do Szczuczyna wydelegowany został p. 
sędzia Sądu Okręgowego, M. Szpakowski, 
który sprawować będzie sąd jedno-osobowy. 
rozpoznając w trybie uproszczonym sprawy 
karne, wynikłe na terenie pow. szczuczyń- 
skiego. 

Sesja ta trwać będzie od 5 do 9 b. m.i 
w tym czasie będzie osądzonych 23 spra- 
wy. 

wy. Kc 
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górnośląski 

poleca Wilno, Jagiellońska 8 
firma DEULL Telefon 8-11. 

EEST RT РЕС СНЫЕ У 

Wilnu grozi strajk piekarzy. 
Wezoraį wieczorem odbylo się walne ze- 

branie Związku piekarzy. Tematem obrad 
była sprawa ostatniej zwyżki cen na żyto. 
Piekarze, w związku z tem domagają się 
podniesienia cen na chleb i interwenjowali 
onegdaj u p. wojewody. Na specjalnem ze- 
braniu cechu w wyniku bardzo ożywionej 
dyskusji zapadła uchwała zwrócenia się do 
władz administracyjnych po raz drugi. O 
ile i tym razem interwencja ich nie da po- 
żądanego rezultątu, postanowiono prokla- 
mować strajk. 

"Zmyślony zamach na pociąg. 
We środę rano do policji zgłosił się ja- 

kiś robotnik, położył na stole trzy zapalni- 
ki od pocisków artyleryjskich i oświadczył, 
że zapalniki te znalazł na bobrujskim prze- 
jeździe kolejowym. Według zeznań tegoż 
robotnika były one ułożone przy szynach 
widocznie w celu spowodowania katastrofy 
kolejowej. 

Natychmiast zaalarmowano policję šled- 
ezą, która wdrożyła dochodzenie i po upły- 
wie paru godzin sprawę owego „niedoszłe- 

go zamachu* wyjaśniono. 
Okazało się, że ów robotnik calg“historję 

od początku do końca zmyślił. 
Zapalniki najzwyczajniej w świecie gdzieś 

„Ściągnął* i zaniósł do policji z meldunkiem 
o rzekomym zamachu kolejowym, sądząc, iż 
za to odkrycie otrzyma sowitą nagrodę. 

Niestety „trochę* się pomylił, bo za- 
miast nagrody dostanie karę za wprowadze- 
nie w błąd władz. + ©) 

e). 
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Dziś: Feliksa. 

Jutro: Amaranta. 

  

Wschód słońca —g. 6 m. 39 
Zachód »„ —к. I6m.02 

Spostrzeżenia Zakładu Metesrolegii U. 8. 8. 
w Wilnie z dnia 5 XI — 1631 rsku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 767 

Temperatura średnia + 79 C. 
najwyższa: + 129 С. 

х jajniższa: —- 3° С. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: połudn. 

Tendencja barom. słaby wzrost. 

Uwagi: pogodnie 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY. 
— Zgon naczelnika więzienia Łukiskiego. 

Wczoraj o godz. 3 nad ranem zmarł nagle 
długoletni naczelnik więzienia Łukiskiego Ś. 
p. Kazimierz Bartoszewicz. 

  

   

MIEJSKA. 
— Powrót prezydenta miasta z Warsza- 

wy. W dniu wczorajszym po przeszło ty- 
godniowym pobycie w Warszawie powrócił 
do Wilna prezydent miasta mec. Folejew- 
ski. Podczas swego pobytu w stolicy p. pre- 
zydent prowadził pertraktacje z przedstawi- 

i Rządu w sprawach związanych z 
likwidacją pożyczki angielskiej. Jak już po- 
dawaliśmy samorządowi wileńskiemu wiele 
trudności nastręcza żądanie jednego z ban- 
ków angielskich, pośredniczącego w pracach 
likwidacyjnych, natychmiastowego przekaza- 
nia do jego dyspozycji 400 funtów szter- 
lingów. Magistrat zabiega o wydatny współ- 
udział Rządu w ponoszeniu kosztów związa- 
nych z likwidacją pożyczki. 

Jednocześnie p. prezydent czynił w War- 
szawie starania o przyznanie Wilnu kredy- 
tów na t. zw. fundusz drogowy. Starania te 
prawdopodobnie uwieńczone zostaną po- 
myślnym rezultatem. 

— Posiedzenie Rady Miejskiej. Najbliższe 
posiedzenie Rady Miejskiej Magistrat pro- 
jektuje zwołać na dzień 19 b. m. Na po- 

rządku dziennym tego posiedzenia znajdą 
się sprawozdania z rewizji gospodarki kina 
miejskiego, oraz elektrowni miejskiej w 
związku z głośną sprawą instalacji pionów 
przez warszawską firmę Z. T. E. 

Wyłoniona specjalna Komisja radziecka 
do zaznajomienia się z gospodarką kina miej 
skiego, kończy już swe prace. Sprawozdanie 
i wnioski komisji podane zostaną do wiado- 
mości Rady Miejskiej na posiedzeniu w dniu 
19 b. m. 

      

   

        

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Do akademików pochodzących ze wsi. 

Legjon Młodych rozszerza swą pracę kultu- 
ralno-oświałową na wieś. Jest to jeden z 
sposobów podniesienia tradycji  filarecl 
wykorzystywania wakacyj dła tego ro 

  

      

i koleżanki spędzający wakacje na 
wsi. Nie z sentymentu, ne z filantropji, ale 
z poczucia obowiązku musicie się stawić do 
tej pracy. Na wspólnych zebraniach omówi- 
my metody pracy, a podczas wakacyj bę- 
dziemy ją według sił realizować. Zrozumcie, 
że na nas ciąży obowiązek podniesienia kul- 
turalnego naszych współobywateli upośledzo- 
nych pod tym względem. Na dążeniu do kul- 
turalnej równości, jak na fundamencie musi 
się oprzecz gmach współżycia wszyst. warstw 
społecznych. Na zwłokę niema czasu. Gdzie 
my nie zasiejemy zdrowego ziarna, tam wro- 
gie nam siły rozpłenią chwasty,. które i nas 
mogą zagłuszyć. Do pracy! Zebranie organi- 
zacyjne Sekcji Oświatowej dla Wsi L. M. 
odbędziesię w dn. 6 listopada o godz. 18-ej, 
w lokalu Legjonu Młodych, 
6/8—5. 

   

  

— Z Akademickiej Sekcji Dramatycznej. 
Dnia 8 b. m. Sekcja Dramatyczna Koła Po- 
lonistów stud. U. S B. rozpoczyna prace nad 
inscenizacją hymnu „Święty Boże* Kaspro- 
wicza pod kierunkiem artystycznym p. W. 
Radulskiego, b. reżysera Teatru Narodowego 
w Warszawie. 

Zbiórka o godz. 19 m. 30 w lokalu Koła 
(Zamkowa 11), goście mile widziani. 

— Akademickie Koło muzyczne. Przy- 
pominamy członkom Koła, że w niedzielę 
dnia 8-go o godz. 10 m. 30, odbędzie się 
pierwsza zgrywka sekcji mandolinistów, na- 
tomiast o godz. 12 odbędzie się próba sekcji 
orkiestrowej. Powyższe próby odbędą się w 

Ognisku Akad. (Wielka 24). 
Przyjmujemy zapisy nowych członków. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Dnia 7 b. m. (sobota) o godz. 8 w. 

odbędzie się KONCERT-REWJA w sali gim- 
nazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie ulica 
Dominkańska Nr. 3, staranem Opieki Rodzi- 
cielskiej na wpisy dla niezamożnych  ucz- 
niów z łaskawym udziałem p. p. Kamińskiej, 
K. Wyrwicza i Mileckiego, artystów Teatrów 
Miejskich oraz p. Lili Bandurskiej i p. Ja- 
sińskiej. 

  

GOSPODARCZA. 
— Przesyłki pocztowe z mięsem muszą 

posiadać wizy. Dyrekcja poczty wileńskiej 
otrzymała nowe instrukcje odnośne przyj- 
mowania z zagranicy paczek z mięsem, 
względnie wyrobami mięsnymi. 

W myśl tych instrukcyj paczki pocztowe, 
wwożone na teren Polski z mięsem, dozwo- 
lone są do przyjęcia przez adresata, o ile 
dołączone jest do nich zaświadczenie o zba- 
daniu pod wzgłędem zdrowotnym, przyczem 
zaświadczenie takie winno być wizowane 
przez właściwą placówkę konsularną polską. 
Do wywozu dozwolone są jedynie trwałe 

wędliny. я 
Niezależnie od tego mięso nadesłane w 

paczkach pocztowych na miejscu podlega 
badaniom weterynaryjnym, za co pobierane 
są specjalne opłaty. 

WOJSKOWA. 
— Dodatkowe posiedzenie Komisji Po- 

borowej. W! dniu 18 b. m. odbędzie się do- 
datkowe posiedzenie Komisji Poborowej w 
lokalu przy ulicy Bazyljańskiej 2. Posiedze- 
nie to ma na celu danie możności uregulowa 
nia stosunku do wojska, wszystkim tym 
mężczyznom którzy z jakichkolwiek wzglę- 
dów we właściwym czasie obowiązku tego 
nie spełnili. 

— Przygotowania do poboru rocznika 
1911-go. Jak się dowiadujemy, władze ad- 
ministracyjne w najbliższym czasie zamierza 

Uniwersytecka * 

ją przystąpić do wstępnych prac związanych 
z poborem rocznika 1911-go. Pobór odbędzie 

się na wiosnę roku przyszłego. 

Z KOLEI. 
— Zażalenia na stacjach kolejowych. 

Władze kolejowe wydały nowe zarządzenie 
w sprawie użytkowania książek zażaleń znaj 
dujących się na dworcach kolejowych. 

W każdym wypadku wpisania do książki 
będzie przeprowadzone dochodzenie co do 
zażalenia i wpisujący zostanie poinformowa- 
ny o wyniku przeprowadzonego dochodze- 
nia. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W 

ciągu III kwartału r. b. (lipiec—wrzesień) 
Bibljoteka T-wa wzbogaciła się o 658 dzieł 
w 790 tomach, z tego 23 osoby prywatne 
złożyły 694 tomy, 30 istytucyj zaś 96 tomów. 

Najliczniejsze i najcenniejsze dary w tym 
czasie zawdzięcza Bibljoteka: p. Ludwice Ży- 
ckiej (535 tt.), ks, kan. Stanisławowi Jasień- 
skiemu (54 tt), dyr. Alfredowi Lauterbacho- 
wi (19 tt. cennych dzieł z zakresu sztuki); 
prócz tego złożyli dary liczni inni ofiarodaw- 
cy, których nazwiska wymienione będą w 
ogólnem sprawozdaniu rocznem. 

Zbiór rękopisów, za pośrednictwem prof. 
Pigonia pozyskał rękopis „Wspomnień* Ka- 
roliny Monczuńskiej (córki Teodora Nar- 
buita). 

Do Muzeum T. P. N. w tymże czasie zło- 

żyło dary 13 następujących osób i instytucyjz 
M. B., Kazimierz Dmochowki, Dowództwo 

  

    

ks. kan. Jan Kretowicz, Stanisław 
Kuroczycki prof. dr. T. E. Modelski, dyr. 
Kazimierz Monkiewicz, Teodor Narbutt, Ha- 
lina Oskierczanka i Wacław Weytko. 

Dzięki im zbiory muzealne powiększyły 
się o 37 przedmiotów, a mianowicie: zabyt- 
ków przedhistorycznych — 3, broń — 1, mo- 

  

net, medali i plakičt — 13, tłoków pieczęt- 

nych — 5, orderów i odznak — 12, obraz—i, 
fotografij — 2. 

Na szczególne wyróżnienie zasługują: 3 
dłóta z kamienia gładzonego, pochodzące ze 
zbiorów znanego archeologa ś. p. Wandalina 
Szukiewicza (dar jego zięcia p. T. Narbutta), 
5 tłoków pieczętnych Rządu Narodowego Li- 
twy i m. Wilna z powstania 1863 r. dar ks. 
kan. Kretowicza, krzyże dzisiejsze „Virtuti 
Militari“ i „Walecznych* oraz odznaka puł- 
kowa 85 p. Strz. Wil., tudzież odznaki: puł- 
kowa i sportowe 5 p. p. Leg. (dar Dowództw 
tych pułków). : 

Za wszystkie te dary, złożone na rzecz 
zbiorów T-wa, łaskawym ofiarodawcom skła- 

da Zarząd T.P.N. wyrazy serdecznej wdzięcz- 
ności. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Podaje się do ogólnej wiadomości Pe- 

owiaków, że w niedzielę dn. 8 listopada r. b. 
o godz. 18 odbędzie się towarzyska herbat- 
ka w mieszkaniu ob. Ewy Gulbinowej-Ma- 
kowskiej przy ul. Bonifraterskiej 8. Wstęp 
członkom Koła i sympatykom bezpłatny. 

— Walne Zebranie O. Z. P. R. Zarząd 
Koła Wileńskiego O. Z. P. R. zwołuje na 
dzień 8 b. m. w pierwszym terminie o godz. 
16 w drugim — o godz. 17 bez względu na 
ilość obecnych członków Nadzwyczajne Wał 
ne Zebranie celem wyboru delagatow na 
Zjazd Okręgu. Ze względu na ważność Zeb- 
rania obecność wszystkich kolegów obowiąz- 
kowa. 

— Klub Włóczęgów. LXIV zebranie Klu- 

  

  

    

  

bu Włóczęgów Senjorów w dniu dzisiejszym 
się nie odbędzie i zostaje przeniesione na 
piątek dnia 13 b. m. 

KOMUNIKATY. 
— Komunikat Legji Inwalidów. W dniu 

7 listopada b. r. o godz. 17-ej po poł. odbę- 
dzie się eksportacja zwłok naszego zmarłego 
kolegi ś. p. Andrzejewskiego Szczepana Jana 
z domu żałoby w Wilnie, przy zaułku II-gi 
Archanielski Nr. 3 m. 2 na cmentarz Rossa. 

Zarząd Legji Inwalidów Wojsk Polskich 
oraz Zarząd Spółdzielni Inwalidów Skrzyn- 
karzy w Wiłnie prosi swych członków o 
liczne przybycie, celem oddania ostatniej 
posługi swemu koledze. 

— Państwowa Komisja Egzaminacyjna 
przy wydziale Sztuk Pięknych U. S. B. dla 
egzaminów z rysunku, jako przedmiotu na- 
uczania w szkołach średnich ogólnokształcą- 
cych i seminarjach nauczycielskich podaje 
do wiadomości kandydatów, życzących przy: 
stąpić do egzaminu w terminie jesiennym 
podania o dopuszczenie do egzaminu wraz 
z załącznikami należy składać na imię prze- 
wodniczącego Komisji w Dziekanacie Wy- 
działu Sztuk pięknych U. S. B. (ul. Uniwer- 
sytecka 3) w czasie od dnia 8 do 21.-go li- 
stopada r. b. włącznie w godzinach od 14 
do. 16. 

   
      

  

ZABAWY. 
— Rewja w Ognisku Kolejowem. W nie- 

dzielę 8 listopada o godz. 20 w Sali własnej 
przy ul. Kolejowej 19 zostanie po raz pierw- 
szy w Wilnie wystawioną barwna, mełodyj- 
na i pełna humoru Rewja w 19 obrazach 
p. t. „Wielka Parada Kolejowa”. Całość za- 
powiada się nadzwyczaj efektownie, a do- 
borowa orkiestra Jazz! i miłe girlsiątka 
dokonają reszty, ponadto dła amatorów na- 
strojowych piosenek prawdziwą ucztą bę- 
dzie śpiew uroczej p. Hanki Skorokówny, 
która jest niezrównaną w swych kreacjach 
śpiewnych. 

Ceny miejsc niskie, bo załedwie od 50 gr. 
do 3 złotych. 

Po rewji o godzinie 23 Dancing towarzy- 
ski. 

— Dancing T-wa Wiośłarskiego u „Czer- 
wonego Sztralła* odbędzie się w sobotę dnia 
7 b. m. Początek o godz. 11 wieczorem. Do- 
chód prznaczony na remont zniszczonego 
przez powódź taboru. 

— Zabawa w sali Handłowców przy ul. 
Mickiewicza 38 odbędzie się w sobotę dnia 
7 listopada r. b. na rzecz „Rodziny Policyj- 
nej*. Wstęp zł. 2. — Bilety można nabywać 
przy wejściu. Początek o godz. 9:ej. 

Węgiel Górnośląski 
w wozach zaplombowanych, 

DRZEWO OPAŁOWE suche — poleca firma 
„WILOPAE“, Inż. Homy Wład., 
Styczniowa 3, tel. 18-17, za gotówkę i na raty 
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TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni. W piątek i dni 

następnych bawić będzie publiczność dosko- 
nała komedja T. Lopalewskiego „Aurelciu 
nie rób tego'. Komedja ta dzięki swym wa- 
lorom humoru, komizmu. sytuacji i dobrej 
budowie, zainteresowała cały szereg teatrów 
w Polsce, w których po Wilnie rozpocznie 
swój pochód. „Aurelciu nie rób tego'* ustę- 

puje miejsca w przyszłym tygodniu świet- 
nej sztuce J. Kaisera „Dzień październiko- 
wy“. J. Kaiser, najšwietniejįszy dramaturg 
dzisiejszych Niemiec, będzie grany po raz 
pierwszy dopiero w Wilnie. Ž 

— „Kopeiuszek“ dla dzieci. W sobotę dn. 
dn. 7-go,b. m. o godz. 3-ej po poł. i w nie- 
dzielę © godz. 12-ej rano czeka milusińskich 
nielada zdarzenie, które ujrzą na scenie 
teatru Lutnia. Przed ciekawymi oczkami 
przesunie się cała historja zakopconego kop- 
ciuszka, zmaltretowanego przez złą maco- 
chę i dwie siostry przyrodnie, a dziełem 
mędrej Wróżki — Dziwo przeistoczonego w 
księżniczkę, którą zaślubia królewicz. Nie- 
szczęśliwemu Kopciuszkowi wszystko przy- 
chodzi w pomoc, i smok i myszki i szczury, 
i gołąbki i krasnoludki i drzewka, aż w koń- 
cu zwycięża przebaczając złej macosze i nie 

„dobrym siostrzyczkom. Piękna ta bajka u- 
brana jest w niebywały przepych dekora- 
cyjny, kostjumowy i wywołuje entuzjazm u 

dziatwy. 
— Teatr Miejski na Pohulance. W. piatek 

i dni następnych .Róża* St. Żeromskiego. 
Potężne to dzieło żłobi w duszach widza głę 
bokie wrażenie. Widowisko to ujęte w 9 ob- 
razów mocnych w swej sile napięcia, przy- 
kuwa widza niepospolitą głębią treści uję- 
tą w najpiękniejszy kształt słowa. Realizacja 
„Róży* na scenie wileńskiej spotkała się z 
ogólnym uznaniem prasy, wypełniając co- 
dziennie teatr. 

— Popołudniówki. W sobotę dnia 7-go 
b. m. w Teatrze na Pohulance grana będzie 
dla młodzieży szkolnej, po cenach szkol- 
nych świetna w budowie, emocjonująca od 
początku „Matrykuła 33%, 

W, niedzielę po raz ostatni bawić  bę- 
dzie do łez świetna współczesna komedja 
angielska „Złoty wiek rycerstwa”. 

— Juan de Manćn wystąpi z koncertem 
po raz drugi i ostatni. Staraniem Wileńskie- 
go T-wa Filharmonicznego muzykalne Wilno 
będzie miało wyjątkową sposobność usłysze- 
nia tego fenomenalnego skrzypka-wirtuoza. 
Niezwykłe walory sztuki odtwórczej Mistrza 
Manćn'a jeszcze bardziej się uwypuklą w 
drugim recitalu, na program którego złożą 
się takie utwory, jak Sonata Kreutzerowska 
Beethovena oraz niezmiernie rzadko wyko- 
nywany 2-gi koncert Paganiniego. Pozos.t bi- 
lety są do nabycia w kasie „Orbisu*  (Mic- 
kiewicza II). 

RABJO 
FALA 244,1 m. — stacja o mocy 0,5 Kw. 

FALA 581 mtr. stacja o*mocy 22 Kw. 

PIĄTEK, dnia 6 listopada 1931 roku. 

11.40: Kom. i sygnał czasu. 
12.10: Kom. meteorologiczny. 
14.00: Program dzienny. 
16.05: Muzyka z płyt. 

: Komunikaty. 
: „Sto lat badań 
— odczyt. 

: Koncert dla młodzieży (płyty). 
„Apollo o Dionizos* — odczyt. 

16.40:Codzienny odcinek  powieściowy. 
16 Lekcja angielskiego. 

„Przyszłość Połski na morzu”. 

: Koncert poświęcóny Moniuszce i Sy- 
rokomli. 

20: Muzyka 2 pjxt. 
: Kom. L. O. P. P, 

„Polakom na Kowieńszcz 
Przegląd rolniczy pri 

cznej”, 
: „Ciotka Albinowa mówi*. 
: Program na sobotę. 
: Prasowy dziennik radjowy. 
: Pogadanka muzyczna. 
: Koncert symfoniczny. 
: Kom. i muzyka taneczna, 

SOBOTA, dnia 7 listopada 1931 r. 

11.40: Kom. i sygnał czasu. 
12.10: Kom. meteorologiczny. 
14.00: Program dzienny. 
14.05: Muzyka z płyt. 

5 Komunikaty. 
Pogadanki. 
Koncert życzeń z płyt. 

: „Michał Faraday'—odczyt. 
: Koncert życzeń z płyt. 
Nabożeństwo z Ostrej Bramy. 

: Audycja dla dzieci i koncert. 
: Kom. rolniczy Wil. T. O. i K. R. 

DETRZRZE 

SKLEP FUTER 
I PRACOWNIĄ KUŚNIERSKA 

zostały przeniesione 
do nowego lokalu przy ul. 

= ! 

£ ISALA KIEIZKA 

fOstrobramska 5. 

  

   

    

   

czem jest komórka* 

     
   

žnie“. 
zagrani- 

  

    

   

Od wtorku 3 listopada 1931 r. 

19.00: Tygodnik lilewski. 
19.20: Kwadrans akądemicki. 
19.45: Pras. dzien. radj. 
20.00: „Na widnokręgu”. 

: Pogadanka o Leharze. 
: Koncert. 
: „Najwonniejsza z 

felj. 
Koncert Chopinowski. 
Komunikaty. 

: „Akuku'—odcinek z docinkami. 
: Muzyka taneczna. 

SPORT 
Komunikaty Związku 

Bokserskiego. 
ZAWODY BOKSERSKIE. 

W niedzielę, dnia 8-go b. m. o godz. 7 

wiecz. w sali Ośrodka Wych. Fiz. (ul. lu- 

dwisarska 4) odbędą się międzyklubowe za- 

wody bokserskie przy udziale czołowych 

pięściarzy WKB. SMP., ŻAKA 5 Pogoni, 

6 pp. Leg, 5 pp. Leg. Wyniki powyžszych 

zawodów posłużą za podstawę do eliminacji 

na bokserskie mistrzostwa Okręgu i dadzą 

podstawę do ustalenia składu drużyny Wwi- 

leńskiej na mecz z reprezentacją Łotwy : z 

Poznaniem. Walki odbędą się we „wszystk h 

zasadniczych wagach. Mamy nadzieję, że po: 

wyższe zawody ściągną szersze rzesze, in- 

teresujących się sportem wilnian, bo pierw- 

sze w bieżącym sezonie zawody bokserskie 

urządzone przez Wil. O. Z. B. w dniu 4 

października b. r. z okazji polskiego dnia 

boksu. wykazały dość wysoką klasę pięś- 

ciarzy wileńskich i obfitowały w cały szereg 

ciekawych momentów. 

ZAWODY MIĘDZYNARODOWE 
ŁOTWA — POLSKA. 

Dnia 17 listopada 1931 r. odbędzie się w 

sali ośrodka W. F. Wilno międzynarodowy 

mecz reprezentacji Wilna z reprezentacją 

państwową Łotwy. - 

Reprezentacja Wilna zostanie podana w 

następnym komunikacie. : RE: 

Kandydaci: w wadze muszej — Bagiński, 

Kaszewski; w wadze koguciej — Głowacz, 

Hryncewicz, Kreczkowski, Łukmin; w „wa- 

dzė piórkowej — Dawidowicz Kaszewski II, 

Bielawski; w wadze lekkiej — Kompowski, 

Matiuko w wadze półśredniej — Pilnik, 

Mironowski; w wadze Średniej — Wojtkie- 

wicz; w wadze półciężkiej — | Zawadzki, 

Norwicz; w wadze ciężkiej — Labart. 

ZAWODY MIĘDZYMIASTOWE 
BIAŁYSTOK — WILNO. 

Dnia 22 listopada b. r. odbędzie się w 

Białymstoku mecz międzymiastowy z udzia- 

łem drugiego garnituru reprezentacji Wi- 

leńskiej. ’ 

ZAWODY MIĘDZYOKRĘGOWE 
POZNAŃ — WILNO. 

Dnia 6 grudnia b. r. odbędzie się w Wil- 

nie mecz międzyokręgowy Poznań—Wilno. 

Poznań reprezentuje K. S. Warta — najlep- 

szy zespół w Polsce — obsada zawodników 

będzie podana w najbliższych komunika- 
tach. 

  

wysp—Korsyka'— 

  

   

  

  

   

  

MIĘDZYNARODOWY ZLOT SKAUTÓW W 

POLSCE. 

W roku 1932 odbyć się ma na Pomorzu 
wielki międzynarodowy zlot skautów wod- 
nych. Spodziewany jest przyjazd około 1000 
skautów z zagranicy i tyluż harcerzy z Pol-- 
ski. Sensacją będzie prawdopodobny przy- 
jazd do Polski naczelnego skauta i twórcy 
skautingu, angielskiego generała Baden-Po- 
wella. 

Wyborem odpowiedniego na zlot terenu 
zajmuje się specjalna komisja, wyłoniona 
przez Naczelnictwo Związku Harcerstwa Poł. 
skiego. Wybór padnie prawdopodobnie na 
teren położony koło jeziora Garczyńskiego 
pod Kościerzyną, teren ten bowiem pod każ- 
dym względem zdaje się odpowiadać warun 
kom, jakich wymaga zlot stautów wodnych: 

ZAWODY O P. O. S. W STRZELANIU 
W WILNIE. 

Ci którzy w zawodach przeprowadzanych 
przez Komendanta Okręgowego Ośrodka W. 
F. uzyskali w poszczególnych 5-ciu grupach o 
Państwową Odznakę Sportową wymagane 
minimum warunków, mogą, w niżej poda- 
nych dniach stawać do strzelań w broni 
małokalibrowej (grupa VI o P. O. S.), które 
będą się odbywać na strzelnicy małokalibro- 

wej 3 Banonu Saperów w następujących dn. 
i godzinach: 

Dn. 14 listopada 1931 roku od godz. 
16-ej. Dnia 15 listopada 1931 r. od godz. 
16-ej. Dnia. 21 listopada 1931 r. od godz. 

b-ej. Dnia 22 listopada 1931 r. od godz. 
16-tej. Dnia 28 listopada 1931 r. od godz. 
16-tej. Dnia 29 listopada 1931 r. od godz. 
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W sidłach zd Godz. 4—6 

Godz. 6,8ilo W €ieniu pirami 
NAD PROGRAM: Raj małżeński. Koncertowa orkiestra pod batutą p. M. Salnickiego. 

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

mr" "a OBRY MOR 

Broń małokalibrowa będzie wypożyczona 
zawodnikom na miejscu. 

Amunicję będą mogli nabywać za zapłatą 
na strzelnicy po cenach sklepowych. 

Każdy zawodnik wpłaca na miejscu za każ 
dy oddany strzał po 2 grosze jako koszta tarcz 
nalepek, kleju i t. p. 

Wobec powyższego należy zgłosić 
dnia 13 listopada na adres: Prezes Klubu 
towego kpt. Szydłowski, 3 Baon Saperów Wil. 
Wiłno ul. Kościuszki. Wykazy zawodników 
podług następujących rubry 

1) Nazwa klubu ewent. stowarzyszenia. 
2) Imię i nazwisko zawodnika. 
3) Rok urodzenia, wiek. 

4) W którym dniu z wyżej podanych ży- 
czy sobie brać udział w strzelaniach. 

Minimalne warunki wymagane do zdoby- 
cia P. O; S. 

a) Strzelania z broni m-kalibr. na odl. 25 
m. serja 10 strzałowa , bez podpórki postawa 
dowolna: 

zawodnicy od 19—20 lat — 80 punktów. 
zawodnicy od 17 — 18 lat — 70 pkt. zawod- 
nicy od 15 — 16 lat — 60. pkt. 

b) Strzelanie z broni m-kalibr. na odl. 50 
m. serja 10-ciostrzałowa bez podpórki, posta- 
wa dowolna: 

Zawodnicy od 21 — 34 lat — 70 pkt. za- 
wodniey od 19 do 20 lat — 60 pkt., zawodni- 
cy od 17 — 18 lat — 55 pkt. zawodnicy od 
35 — 44 lat — 70 pkt. zawodnicy od 45 — 

lat — 60 pkt., zawodnicy ponad 50 lat— 

   

    

   
   
  

  

     
55 pkt. 

LISTY DO REDAKCJI 
Szanowny Panie Redaktorze. 

W związku z ukazaniem się w kronice 
„Kurjera Wileńskiego* z dnia 4 lislopada 
1931 r. notatki p, t. „Magistrat chce się poz- 

yć kina miejskiego” — uprzejmie proszę » 
zamieszczenie poniższego sprostowania 

1) Prawdą jest, że sprawa wydzierżawi 
nia kina miejskiego była omawianą na posie- 
dzeniu Magistratu w dniu 3 listopada r. b. 
lecz żadnej decyzji w tej sprawie Magistrat 
nie powziął. 

2) Za miesiąc październik r. b. kino miej- 
skie pod nowem kierownictwem nie dało @е- 
ficytu. | 
Proszę przyjąć wyrazy szacunku i powažania 

Witold Czyż 
w/z Prezydenta miasta Wilna. 

    

  

  

   

Szanowny Panie Redaktorze 
W związku z notatką, która ukazała się 

w poczytnem piśmie I kiem w dniu 31 
października b. r. o nieudzieleniu choremu 
pomocy lekarskiej w dniu 29 października 
b. r. w miejskim szpitalu Żydowskim, u- 
przejmie proszę o umieszczenie niniejszego 
sprostowania, przedstawiającego istotny prze 
bieg danego wypadku .Po zbadaniu przez 
lekarza dyżurnego tutejszego szpitala do- 
starczonego 2-letniego dziecka, Rosenbauma. 
stwierdzono zostało, że wymaga ono lecze- 
nia chirurgicznego, zakreślonego na dłużs. 
metę. przyczem stan dziecka był taki, 
niestosowanie pierwszej pomocy bynajm 
nie zagrażało bezpośrednio życiu dziecka. 

„Nalegania i wyjaśnienia* sanitarjusza 
Pogotowia wcale nie miały miejsca, albo- 
wiem dziecko było dostarczone do szpitala 
Żydowskiego przez rodziców na doro 
Natomiast prawdą jest, że lekarz dyżurr 

pitala Żydowskiego po stwierdzeniu wy: 
j oznaczonego stanu dziecka i biorąc pod 

uwagę, że niema w tutejszym szpitalu spec- 
jalnego oddziału dla dzieci, z własnej ini- 
ejatywy zwrócił się natychmiast do Pogo- 

lowia ratunkowego z prośbą, by przewiozło 
dziecko do szpitala dziecięcego, co też zo- 
stało uskutecznione. 

Z poważaniem i szacunkiem 
Dyrektor szpit. A. Wirszubski. 

Wkłady oszczędnościowe 
w P. K. © w m-cu paź- 

dzierniku 1931. 
Miesiąc październik b. r. przynosi P. K. 

O. dalszy znaczny wzrost zarówno kapila- 
łu oszczędnościowego, jak i liczby oszczę 

dzających w tej instytucji, 
Wkłady oszczędnościowe złożone na ksią- 

żeczki oszczędnościowe P. K. O, wzrosły w 
ciągu miesiąca sprawozdawczego o dalszych 

i osiągnęły na dzień 51 

październik: r. stan zł. 265.073,171,70. 
łącznie zaś z wkładami pochodzącemi z wa- 
loryzacji zł. 297.470.162,08. 

Jednocześnie ze  wzrosten 
oszczędnościowych bardzo znac ny pr 
wykazują liczby oszczędzających w: P. 
W| ciągu m-ca października b. r. pozy a 
P.K.O. dalszych 1 osób oszczędzających. 
Ogólna liczba nnych k. eczek P. K. O. 

wynosiła w dniu 31 października 1931 r. 
6 7, zaś łącznie z wkładami pochodza- 

cemi z waloryzacji — 735.367, 
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PORUDOMIŃSKICH 
Niemieckiej 28 I piętro m. 6 (róg Wielkiej) 

Telefon ten sam 

ra 5 с 6 w NAD PROGRAM: Wybuch 
i maszyny piekielnej. 
Cudowna epopeja miłosna na tle 
przepięknych krajobrazów Egiptu 

Nr [3-72 

Kasa czynna od 3,30 do 10 wiecz. 

  

Dźwiękowy Kino-Teatr 

HOLLYWOOD      
ś! Korona polskich dźwięko 

Arcydzieło, o którem mówi cała Polska, 

Bohaterska epopea z dziejów walk Narodu 

Dźwiękowy Kino-Teatr 

HELIOS 
wców! 

   
10-ciu z PAWIAKA 

Porywająca pieśń nieśmiertelnej miłości i bezgranicznego poświęcenia. 
W rolach głównych: 

b. Miss Polonja 

borski, Józef Węgrzyn, Kazim. Justian. Zdjęć dok 
Zofja Batycka, Karolina Lubieńska, A. Brodzisz, B. Sam- 

onano na autentycznych miejscach histor, wy- 
darzeń: na Pawiaku, w Cytadeli i na ulicach Warszawy: 

Film ten zaszczycili swoją obecnością Prezydent Rzeczypospolitej, Marsz. Piłsudski i korpus dyplomatyczny. 

2 dodatki dźwiękowe. 

Dźwiękowe Kino 

CGUING 
«i, Wielka 47, tel. 15-41 

Dziśł 
w życiu 
niejsze arcydzieło 

gino Kolejowa 

OGNISKO 
ebek dworsa kolojow.) 

leczy ra- EGZEMĘ 71: 
maść Egzemol laborator- 
jum A.Klippla, Warszawa, 
Grochowska 87c.  Żądać 
wapte kach. „7212 

Obiady 
oraz 

A. Wieliczko. 

Nieśmiertelna miłość 
NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy Foxa. 

Motto: Pierwsza kobieta 
mężczyzny. . Najpotęż- 

Role główne w tym rewela- 

cyjnym dramacie odtwarzają 

kolacje i rozmaite 

zakąski wydaje Kawiarnia 
przy ul. Jagiellońskiej 2-a 

Ze wzgl. na wys. wart. artyst. dła młodzież y dozwolone. Film wyśw. się jednocz. w kin. 
Hollywood i Helios. Honor. bilety nieważne. Początek o 4-ej. Na |-y seans ceny zniżone 

Wielki przebój dźwiękowy! Najpotężn. arcydzieło miłosne! Miłość i bohat. lotników 

W r 

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

Dramat potężnego uczucia na tle Wiejkiej Wojny. 
ol. główn. Colleen Moore oraz Cary Cooper. 

Początek o godz. 4, 6, 8 
Na |-szy seans ceny zniżone, 

NASTĘPNY PROGRAM: Neapol, śpiewające miasto. 

Ofiarna no erotyczne p, t. 

Początek seansów o godz. 5. W niedziele i 

i 19 2 pok., ku- KieSZKANIE Ża: wy: 
gody, odremont.—do wy- 
najęcia przy ul, Jagielloń- 
skiej 9, m. 3, |-sze piętro 

7798 

obfite po 
zł. 1.10 

7792 P. KS 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 

Budnik Władysław 
r. 1909 z Lidy unieważ- 
nia zagubioną książeczkę 
wojskową wydaną przez 

Wiosna zmysłów wśród górskich śniegów 
i lodów. Szalona noc, która związała na 
całe życie dwa istnienia ludzkie. С 

Mary Duncan i Charles Farrell. 
święta o godz. 4 po poł. 

SKŁAD FARB 
JAN MAZURKIEWICZ 

Dominikańska 1|, poleca: 
emaljowe farby, lakiery, 
pokost, pasty i zaprawy 
do podłóg. 7550 U. Lida. 7343 

"WIDE N SKI 

Wesele Śląskie w Wilnie. 
Z powodu 10-lecia odzyskania Śląska, w 

całej Polsce ogłoszony jest tydzień Śląska 
Dyrekcja naszego teatru pragnąc uczcić te 
dni wprowadza imprezę „Wesela Śląskiego”. 
„Wesele Śląskie*—utwór ułożony przez prof. 
St. Ligonia i 5. Kubiczka, jest świetnem zob- 
razowaniem głębokiej kultury polskiej, której 
700 lat niewoli nie zdołało zatrzeć. Obyczaj, 
rasowość, pieśń, taniec, strój, język wszystko 
to charakteryzuje lud śląski, jego tempera- 
ment, jego bytowanie, jego duszę i wyraz, 
tak odrębny od innych dzielnic, a zamknięty 
w oczach człowieka, bytującego w kopalni 
tuż wpobliżu śmierci. Mimo jednak tego sp: 
cyficznego skupienia w obliczu górnika 
skiego, lud śląski zachował dużą dozę h 
moru, pogody i werwy. W „Weselu Śląski 
bodaj że w jedynem tego rodzaju widow 
humor ten jest bogato rozprowadzony, a 
rzając widowisko żywe i bajecznie barwne. 
Piękny strój śląski, suty, bogaty, przebajecz- 
ne t e, nie podobne niczem do tańców in- 
nych dzielnic, a pełne tak rasowego tempera- 
mentu, humoru, że nogi w spokoju ustać nie 
mogą, bogata pieśń, wszystko to ada się 
na widowisko tak czarujące, że zaćmiewa 
wszystkie dotychczasowe wesela. 

„Wesele Śląskie* na scenę wprowadził 
dyr. M. Szpakiewicz w Katowicach i grane 
było 15 razy w ciągu roku, 

Na uroczystości Śląska reprezentowane 
przez Teatr Miejski zjeżdża do Wilna woje- 
woda śląski dr. Michał Grażyński. 

„Wesele Śląskie* dane będzie 9, 10, 11-40 

listopada po cenach normalnych w Teatrze 
na Pohulance i 10, 11-go listopada o godz. 
4-ej po poł. dla szkół po cenach popołudnio- 
wych. 

NA WILENSKIM BRUKU 
DWA ZAMACHY SAMOBÓJCZE. 

Wczoraj wieczorem przy ulicy Sawicz 
Nr. 12 zatruła się esencją octową 20 letnia 
Ludwika Korsak. Zatrutą, karetka pogoto- 
wia ratunkowego przewiozła do szpitala Sa- 
wicz. Powody zamachu desperackiego nara- 
zie nie są ustalone. Dochodzenie prowadzi 
pierwszy komisarjat policji. 

Drugi wypadek zamachu samobójczego 
miał miejsce przy ulicy Kalwaryjskiej 105. 
gdzie zatruła się już po raz czwarty, zaży- 
wająe większą ilość eseneji octowej nieja- 
ka Wiktorja Judycka. W stanie groźnym 
została ona przewieziona przez karetkę po- 
gotowia ratunkowego do szpitala Sawicz. 
Przyczyny targnięcia się na życie — niepo- 
rozumienie z narzeczonym. (e). 

ZATRUCIE SIĘ BYŁEGO „BRANDMAJSTRA* 

Wezoraj wieczorem pogotowie ratunkowe 
zawezwane zostało na ul. Żelazna Chatka 
Nr. 20, gdzie znaleziono 64-letniego Ale- 
ksandra Likmana z oznakami silnego za- 
trucia się. W, jakieh okoliczneściach zatru- 
cie nastąpiło dotychczas nie wyjaśniono. 
Możliwem jest, że Likman zatruł się większą 
dozą spirytusu denaturowanego.  Likmana 
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, przewieziono do szpitala żydowskiego. Przed 
wojną Likman piastował godność „brand 

majstra* wileńskiej straży ogniowej. (e) 

TAKSÓWKA PRZEJECHAŁA 12-LETNIEGO 
CHŁOPCA. 

Wezoraj wieczorem przy ulicy Kalwa- 
ryjskiej, wpobliżu domu Nr. 54 szybko 

mknąca taksówka przejechała przebiegające 
go przez ulicę 12 letniego chłopca Rajmunda 
Aleksandrowicza, który odniósł poważne u- 
Sszkodzenia ciała. Zawezwane pogotowie ra- 
tunkowe udzieliło poszkodowanemu pierw- 
szej pomocy, poczem przewieziono go do 
mieszkania rodziców gdzie losem chorego 
zajął się prywatny lekarz. Przeciwko szofe- 
rowi spisano protokół. (e) 

ARESZTOWANIE OMYŁKOWO ZWOLNIO- 
- NEGO Z WIĘZIENIA. 

Przed czterema tygodniami w więzieniu 
Łukiskiem zaszedł rzadko zdarzający się wy- 
padek omyłkowego zwolnienia więźnia przed 
upływem terminu wymierzonej mu kary. 
Więźniem tym okazał się niejaki Aszerow, 
który został zwolniony z więzienia na 6 ty- 
godni przed upływem terminu. 

Odzyskawszy tak nieoczekiwanie wolność 
Aszerow ani myślał samowolnie wrócić do 
więzienia. Rozumiejąc dobrze że omyłka 
wyjdzie najaw Aszerow przezornie ukrył się. 
I rzeczywiście kiedy omyłka wyszła na jaw 
polieja przez dłuższy czas nie mogła odna- 
leźć go. Dopiero w dniu wczorajszym agenci 
wydziału śledczego zatrzymali ukrywającego 
się Aszerowa i przekazali go do dyspozycji 
władz sądowych, (e). 

Popierajcie Ligę Morską 
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Z OSTATNIEJ CHWILI 
Mowa programowa Briininga 

na zebraniu rady naczelnej stronnictwa centrowego. 

  

BERLIN 5.XI. Pat. — W sali posie- 
dzeń Reichstagu zebrała się w dniu 5 
b. m. rada naczelna stronnictwa cen- 
trowego, przy udziale kanclerza Bru- 
eninga oraz ministrów centrowych w 
rządach Rzeszy i krajów związkowych 

Przewodniczący stronnictwa pra- 
łat Kaas w zagajeniu posiedzenia wy- 
stąpił ostro przeciwko pogłoskom o 
rzekomych rokowaniach w sprawie u- 
tworzenia koalicji centrowo-hitlerow- 

skiej. Partja centrowa trwa nadal przy 
uchwale swej frakcji parlamentarnej. 
sprzeciwiającej się wszelkim projek- 
tom rządu prawicowego. 

Pogłoski o rokowaniach mają na 
celu tylko osłabienie pozycji gabinetu 
Brueninga. 

Następnie sekretarz generalny par- 
tji imieniem wyborców  centrowych 
wyraził kanclerzowi Brueningowi uz- 
nanie za obronę interesów niemieckich 

  

na terenie międzynarodowym. 
Dalej kanclerz Bruening wygłosił 

przeszło godzinną mowę programową, 
w której jako cele swej polityki wska- 
zał rozwiązanie problemu reparacyjne- 
go i sprawę zadłużenia Niemiec. Kan- 
clerz ostro zaprotestował przeciwko za 

kulisowym atakom polityków prawico 
wych, czynąc wyraźną aluzję do wy- 
stąpień partji ludowej. Rząd Rzeszy 
nie zamierza na dłuższy okres czasu 
wykluczać Reichstagu od udziału w 
swych pracach, narazie jednak potrze 
buje pewnego czasu na wywiązanie 
się ze swych zadań. 

W sprawie zarządzeń, dotyczących 
gospodarki niemieckiej, kanclerz 05- 
wiadczył, że koszta własne produkcji 
niemieckiej muszą ulec niezbędnej re 
dukcji celem sprostania konkurencji 
na rynkach zagranicznych. 

  

  

  

  

Krytyka stanowiska kół rolniczych. 
   

  

BERLIN, 5..11. (Pat). Wedlug dal- 
szych doniesień, kanclerz Bruening w swem 
przemówieniu wygłoszonem na zebraniu ra- 

dy naczelnej stronictwa centrowego, kry 
kował stanowisko kół rolniczych wobec rzą 
du, wskazują na to, rządzenia wydane 
przez gabinet w celu interesów rolnictwa nie- 
mieckiego, doprowadziły w praktyce do zu- 
pełnego uniemożliwienia przywozu bydła z 
zagranicy. Było to głównem żądaniem kół 
rolniczych Niemiec. Mimo wszystko cena 

Na Dalekim 

      

  

   

  

  

  

bydła w Niemczech nietyłko nie podniosła 
się, Nawet gdyby 
Niemcy przez zarządzenia celne zupełnie zani- 
knęły dowóz artykułów z zagranicy, to ceny 
na rynku wewnętrznym nie byłyby zależne 
od wysokości stawek celnych, lecz od siły 
kupna szerokich mas konsumentów. W koń- 
cu kanclerz wypowiedział się stanowczo prze 
ciwko wszelkim próbom wywołania w Niem- 
czech intlacji. 

    

Wschodzie. 
Poważne starcie. 

TOKJO. 5. 11. (Pat). — Nad rzeką Nonni, 
gdzie Japończycy prowadzą budowę mostu, 
doszło do poważnego starcia pomiędzy woj- 

skami chińskiemi i japońskiemi. Jak sły- 
chać. Japońe: wysłali z Taonan oddział 
na pomoc walczącym. 

  

Na zamianę zmęczonych wojsk. 
TOKJO, 5. 11. (Pat). — Ze względu na 

przemęczenie wojsk, znajdujących się w 
Mandżurji władze wojskewe postanowiły u- 
zyskać od rządu zgodę na wysłanie do Man- 
dżurji 4 tysięcy żołnierzy, którzy zastąpią 

Odpowiedź Japonji 
GENEWA XI. Pat. — Donoszą tu o od 

powiedzi ministra spraw zagranicznych 
ponji na notę chińską z dnia 27 paźdzerni 
domagającą się, ażeby Japonja wyznac 

swych przedstawicieli w celu porozumienia 
się z przedstawicielami Chin co do szcze- 
gółów przeprowadzenia ewakuacji oraz ob- 
jęcia administracjj ewakuowanych  terytor- 

jów. 

  

     
   

  

Odpowiedź japońska odsyła rząd chiński 

znajdujące się fam obecnie oddziały. Władze 
wojskowe zażądały również przedłużenia po- 
bytu w Mandżurji poborowych, których słu- 
żba kończy się w grudniu. 

na notę chińską. 
do deklaracji japońskiej z dnia 26 
nika. w której przedstawiona została proce- 
dura uregulowania incydentu w Mandżurji. 
Japonja dodaje, iż pragnie gorąco, 
Chiny przystąpiły w iż 

rokowań w celu porozumienia się co do pun- 
któw, mających służyć za podstawę ustalenia 

normalnyc " pomiedzy obu kraja- 
mi. 

   

  

  

      

Kurjer komunistyczny skazany na długoletnie 
ciężkie więzienie. 

W końcu października ub. naskutek 
powiadomienia przez urząd śledczy, z Wil- 

na wyjechali kurjerzy komunistyczni z lite- 
raturą wywrotową, na stacjach kolejowych 
zaostrzono obserwację. 

Dn. 31 października dyżurujący na stacji 
w Wilejce posterunkowy zotrzymał podej. 
rzanego pasażera z dwiema pakami, 

Po sprawdzeniu okazało się, iż zaaresz- 
towanym jest Uszer Lipiec, liczący lat 22, 
a w pakach znaleziono kilka tysięcy egzem- 
plarzy różnych odezw, notatek i broszur o 
treści wywrotowej, wydanych przez organi- 

zacje komunistyczne, jak: wileński M. O. P. 
R.. Okr. Biuro „Czerwonego Pioniera", 
Komun. Zw. Młodz. i t. d. 

Lipiec przyznał się do należenia do Kom. 
Zw. Młodz. Z. B. i przywiezienia do Wilejki 
literatury wywrotowej celem rozpowszechnie- 
nia jej; jednakże nie wyjawił od kogo otrzy- 
mał i komu miał doręczyć odebrany od niego 
transport bibuły. 

Dalsze śledztwo ujawniło, iż Lipiec jest 
członkiem jaczejki Komun. Zw. Młodz., isi- 

   
   

  

   

  

PROSIMY 
już 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. 

„OPTYKA — Wilno, ul. 
Niemiecka 4. telefon 3-37. 

| 
| 

     niejącej w j 
w Wilnie i jako taki 8 
do techniki Okr. Kom. K. P. 

Oskarżony Uszer Lipiec st przed 
Sąd Okręgowy, cofnął swe zeznanie poprzed- 

nie. tłumacząc się, to było wymuszone 
biciem, Do organizacji komunistycznej nie 
należał, a znalezioną przy nim bibułę wywro- 
tową dał mu do przewiezienia jakiś niezna- 
jomy, na co otrzymał 30 zł. 

Osi yciel publiczny, podprokurator P- 
Pawluć domagał się surowego ukarania »- 

skarżonego z art. 102 cz. I K. K. Natomiast 
obrońca Lipca, apl. adw. Barańczyk wnosił 
o zastosowanie do podsądnego art. 132 K. K. 
względnie o łagodny wymiar kary. 

Sąd w składzie pp. sędziów: O. Okulicza, 
Miłaszewicza i A. Orlickiego uz: 

Lipca za winnego nal 3 
wrotowego, skazał go na zamknięcie w cięż- 
kiem więzieniu przez 8 lat. 

Skazany zapowiedział wniesienie apelacji. 
Ka—er. 

Szkołe Technicznej 
angażowany       

wiony 

  

  

   

  

     

       

    

  

FEFEEFEFE 
NOWOOTWORZONA 

POLSKA 

MLECZARNIA 
przy ul. Wielkiej 29 

Poleca: codz. świeże 
mleko, masło, sery, 
mleko zsiadłe, wędliny. 
iinne chłodne zakąski. 
napoje chłodzące oraz. 

obiady domowe 
smaczne i zdrowe 

od 70 gr. 

EFEEFFEFI 
Dr. med. B. Szerman 
Gabinet Roentgena. 
Choroby wewnętrzne, 

specjalność płuca 
przyjmuje od 5—7 po poł. 
Niemiecka 22, tel. 10-69 

7793 

    

14-02 Akuszerka 
Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Zamkową 3, m. 3, 
tamże gabinet kasmetycz- 
ny, usuwa zmarszczki, brou 
dawki, kurzajki į 
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Od roku 1848 istnieje i 

Wilenkin 
ul, TATARSKA 20 | 

Meble 
Jadalne, sypialne i ga- 
biastowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 
Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

na dogodnych Warmńkach 
I NA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI, 
7425 *   

Języki obce 
niemiecki, francuski 

włoski (konwersacja). 
Przygotowywanie 

ze wszystkich przedmiot. 

do matury 
i egzaminów 

szkół średnich wogóle. 
Lekcyj udzielają b. prof. 
gimn. i studenci U. 5. В. 
specjalną met. koncentrac. 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Kurjera Wil.“ pod W. K. 
  

Do wynajęcia mieszkanie 
w ładnem miejscu dla in- 
teligentnej rodz. 2 pokoje 

z kuchnią i elektryczn. 
Plac św. Piotra i Pawła 5/1 

u właściciela. 

  
Drukarnia „Znicz*, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40. 

  

Polecamy okulary według 

przepisów p.p. lek.-okul. 
po cenach najniższych. 
Obsługa fachowa. Urzęd- 
nikom i wojskowym spe- 

cjalne rabaty i ulgi. 

Pokój W. Z. P. 48. ZE 

użeblowswyj TERE A 
ze światłem elektrycznem, Akuszerka 

z osobnem wejściem: do 

wynajęcia przy ul. Zacisze 

  

Pierwszorzędny 
Zakład Fryzjerski 

CH. GOLD—Rudnicka 13 

(róg Dziśnieńskiej). Salon 
męski i damski zaopatrz. 

w najnowsze elektr. apar. 

higjenicz. urządz. 7794 

Przyszłość każdego 
odczyta z linij rąk, obli- 

czy z planet 

Astrolceg Wasilewski 
Wilno, Wilenska 6, m. 7.-   Ceny od półtora zł. 

Nr. 4, m. 3 | piętro. 

drewniany 
do sprze- 

D 0 dania, 
w dobrym stanie. w ruch- 
liwej miejscowości przy 
ulicy Jerozolimskiej Nr. 12 
(dawniej Nr. 46), o warun- 
kach dowiedzieć się na 

miejscu u właściciela, 

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

  

i i reperuję, Pianina 2: 
wynajmuję — Mickiewicza 
37—32, Wiejście z ulicy 

  

PIANINO 
do sprzedania 

Jagiellońska 3—27 7795   Ciasnej, p. Estko. 7796 

kwit lombar- Zgubiony że, (Baku: 
pia 12) Nr 100576, unie- 
wažnia się. 7797 

Redaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkis.


