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Młodzież a polityka. 

  

Miałem szczęście odbyć studja uni- 

wersyteckie w Dorpacie. Świadomość, 

że byliśmy obywatelami (cives) wiel 

kiej instytucji (Universitas litterarum) 

przywiązywała nas do niej, czyniła ją 

w sercach naszych prawdziwą dła nas 

Alma Mater, solidarność 

tak z kierownikami jej, jak z ogółem 

kolegów. A na takim gruncie nie było 

miejsca dla nienawiści i namiętności 

politycznych, partyjnych; różnice, ja- 

kie między nami w, tych rzeczach i 

wyrabiała 

sprawach istniały, nie stanowiły nig- 

dy czynnika, wpływającego na nasze 

wzajemne stosunki. 
Przeglądając moje mowy rektor- 

skie *), znalazłem w jednej z nich wy- 

głoszonej na uroczystej immatrykula- 

cji w r. 1926 następujące słowz 

„Niech przed Majestatem wielkiej prze 

szłości uniwersytetu Stefana Batorego zamiłk- 

* może wyznanio- 

  

nie wszystko, co was dzie 

    

wo, narodowo, rasowo; niech nie przestąp 

progu tych murów polityka w tej swojej dzi- 

siejszej brzydkiej postaci, jaką jest partvj- 

nictwo. Partyjnictwo bowiem oznacza zanik 

ideałów, Śmierć owych haseł, przy dźwięku 

których mocniej biją serca, wynikiem jest 

zwyrodnienia wielkich idei w ręku małych, 

bardzo małych ludzi”... „Połityka i partyjnic- 

two idee polityczne i partje polityczne są to 

dwie rzeczy różne i, w zgodzie ze znakomitym 

uczonym, niegdyś profesorem uniwersytetu 

ypospolitej    w Pradze dziś prezydentem Rz 

<zeskiej Masarykiem twierdzę że młodzież ni? 

tylko na Wydziale Prawa powinna nauki po- 

lityczne studjować, niech uświadamia sobie, 

ałe uświadamia krytycznie swoje instynkty, 

swoje sympatje w zakresie spraw do polityki 

należących, niech się przygotowuje do przy- 

szłej pracy obywatelskiej i niech pod tę pra. 

eę obrabia mocny grunt ideowo_naukowy i 

moralny", 

Politykę nazwał Platon 

ską sztuką wzajemnego przenikania 

się umysłów. Komentując te słowa, 

wielki filozof i największy moralista 

czasów naszych Fr. W. Fórster okre- 

śla politykę jako umiejętność budowa- 

nia mostów od mojego ja do każdej 

„Królew- 

innej jaźni, od mojego narodu, od mo- 

jej klasy społecznej do innych naro- 

dów i klas. ! 

Czy może być określenie pięk- 

niejsze? 
„Powinniście przeto —powiedziałem w mo- 

jej pierwszej inauguracyjnej mowie rektor- 

skiej — postępować tak aby wyraz Polska 

nie odpychał, lecz atrakcją był dla wszyst- 

kich narodowości w skład państwa polskie- 

go wchodzących”. 

To zaś tem bardziej, że położenie na- 

sze jest tragicznie groźne. Stanowimy 

wyspę otoczoną wrogiemi potęgami, 

ścisnęły nas w żelaznej obręczy dwa 

kolosy: Niemcy i Sowiecka Rosja i 

wspólnie dążą do rozbicia Polski. Ale 

gdy Niemcom chodzi głównie o odzy- 

skanie t. zw. korytarza, to dla Sowie- 

tów nie samo tylko rozbicie Polski, 

lecz jej znicestwienie jest koniecznoś- 

cią, warunkiem istnienia, bo tylko po 

trupie Polski bolszewizm dostać się 

może na Zachód i nim zawładnąć. 

„Jedno z dwojga —mówił tu w Wil- 

nie Mereżkowski — albo będzie bolsze- 

wizm i nie będzie Polski, albo odwrot- 

nie”. Kto ma oczy, ten widzi to z prze- 

rażającą jasnością. p 

Więc „miejcie litość nad ojczyzną 

— wolalem, jako rektor — ratujcie 

Połskę, przeciwstawiając się demago- . 

gji. która nad Polską zapanowała, roz- 

kłada ją i do grobu prowadzi!“. 

Ten ustęp i powyžsze, z rektorskich 

przemówień moich wyjęte większą 

mają aktualność dziś niż. wówczas, 

przed 5—6 laty. Wiem dobrze, że nie 

są Żydzi niewinnemi  barankami. 

Gdzie tylko byli i gdzie są, choćby w 

najmniejszej ilości, wszędzie się poja- 

wiał i pojawia antysemityzm. U nas 

stanowią oni więcej niż *ho lud- 

ności i kwestja żydowska wskutek te- 

go ciężkiem, straszliwie ciężkiem brze- 

mieniem leży na: Polsce. . Mówiłem i 

pisałem o tem nieraz, nie widzę możli- 

  

*) „Walka o dusze młodzieży. Z Czasów 

Rektorstwa”. (Wilno, 1927. 

wości jej rozwiązania, ale łagodzić 

ją trzeba wszelkiemi środkami; łago- 

dzić, nie jątrzyć. 

Zamiast tego rozjątrzono ją. Pow- 

szechnie mówią, że jest to tutaj, w 

Wilnie, dziełem przyjezdnych agitato- 

rów endeckich z Warszawy. Może. Ale 

nie wątpię, że za tem stoi prowokacja 

sowiecka i że nawet w prawicowych 

organizacjach młodzieży kryją się 

przebrani za ultrapatrjotów płatni czy 

niepłatni agenci komunizmu. W zasa- 

dzie antynacjonalistyczna, Sowiecka 

Rosja wszędzie wszystkie nacjonaliz- 

my popiera. Rozpasane w pozorach 

swoich a prowadzone na pasku przez 

komunizm nacjonalistyczne namiętno- 

ści są dla Sowietów do 

wzniecenia wszechświatowego pożaru. 

W danym wypadku rozpętanie antyse- 

mityzmu wśród Polaków, a mściwej 

nienawiści wśród Żydów wprowadzi- 

łoby Polskę w stan wrzenia į chaosu, 

Polska byłaby gotową dła Sowietów 

zdobyczą. 

Więc jeszcze raz wołam miejcie li- 

tość nad ojczyzną, i powtarzam: postę- 

pujcie tak aby wyraz Polska nie odpy- 

chał, lecz atrakcją był dla wszystkich 

narodowości w skład państwa polskie- 

go wchodzących”. 

Jest to jedyna rozumna polityka i 

zarazem prosta i łatwa. Wzywamy do 

niej, my starsi, „imieniem tych,któ- 

rych blaskiem Wszechnica nasza świe- 

ci, imieniem wielkiego króla, imieniem 

Piotra Skargi, Śniadeckich, Adama 

Mickiewicza, Juljusza Słowackiego, 

Kraszewskiego. 

Marjan Zdziechowski 

Audiencje. 

WARSZAWA, 21. XI. (Pat). Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej przyjął 
na Zamku nowomianowanego podse- 
kretarza stanu w Prezydjum Rady 
Ministrów p. Stamirowskiego oraz 
nowomianowanego podsekretarza sta 
nu w Ministerstwie Spraw Wewnę- 
trznych p. Nakoniecznikoff-Klukow- 
skiego, którzy przedstawili się Panu 
Prezydentowi z racji objęcia nowych 
stanowisk, 

narzędziem 

   

Minister Zaleski w Paryżu. 

W piątek w południe minister Za- 
leski w towarzystwie dyrektora gabi- 
netu Szumlakowskiego odbył inspek- 
cję polskiego konsulatu generalnego 
w Paryżu. 

* 

Tegož dnia sekretarz generalny 
francuskiego ministerstwa spraw za- 
granicznych, p. Filip Berthelot podej- 
mował śniadaniem ministra Zaleskie- 
go. 

Wieczorem ambasador polski w 
Paryżu p. Chłapowski z małżonką, 
wydali z okazji pobytu ministra Za- 
leskiego w Paryżu raut, na którym 
byli obecni m. in.: minister Flandin, 
minister sprawiedliwości Berard z mał 
żonką, minister pensyj i rent p. Cham- 
petier de Ribes oraz liczni przedsta- 
wiciele kolonji polskiej w Paryżu. 

(ISKRA). 

PARVŽ, 21. XI. (Pat). Premjer La- 
val przyjął ministra Zeleskiego. 

Delegacja Izb Adwokackich 
Małopolski u min. sprawied- 

liwości. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dziś minister sprawiedliwości P. 
Michałowski - przyjął przedstawicieli 
Izb Adwokackich Małopolski, którzy 
interwenjowali w sprawie projektu 
ustawy o ustroju adwokatury. 

Po wysłuchaniu dezyderatów de- 
legacji p. .min. Michałowski oświad- 
czył, że nie widzi możności poddania 
rewizji stanowiska rządu w. tej spra- 
wie. Jeśli natomiast chodzi o prawo 
wolnego przesiedlania się odwoka- 
tów, to minister zapewnił, że jego ży- 
czliwe w tym względzie stanowiska 
nie uległo najmniejszej zmianie. 

Popierajeie przemysł krajowy 

Zatarg chińsko-japoński w Lidze Narcdów. 
Publiczne posiedzenie Rady Ligi. 

  

RYŻ, 21. XI. (Pat). Rada Ligi 
na dzisiejszem publicznem posiedze- 
niu posłanowiła odroczyć rozpatry- 

wanie kwestji Iraku do czasu powro- 
tu do Paryża Johna Simona. 

Briand przedstawił Radzie stan 
konfliktu chińsko-japońskiego. Licz- 
ne dyskusje, jakie przeprowadzono w 

Liga wypowiedziała się 
PARYŻ, 21. XI. (Pat). Na sobotniem posie 

dzeniu publicznem Rady Ligi postanowiono, 
że komisja śledcza nie będzie interwenjo- 
wać w bezpośrednich rokowaniach i nie bę- 

dzie czuwać na ruchami wojsk japońskieh. 
Delegat chiński Sze zaznaczył, że oka. 

pacja japońska gwałci pestanowienia mię- 
dzynarodewe. Oświadezył on, że Chiny nie 
mogą targować się w sprawie warunków e- 
wakuacji, lecz przyjmą proponowane obee- 
nie przez Łigę Narodów załatwienie Spra- 
wy jako nie wyłączające ewakuacji. Dr. Sze 
nalega na wycofanie wojsk japońskich i 05- 

Rząd, izpoński cdrzuca 
TOKJO, 21. XI. (Pat). Przedstawiciel Ja- 

ponji w Paryżu otrzymał instrukcje od rzą- 
du japońskiege, by odrzucił wszelką myśl 
zawieszenia broni w Mandżurji, gdyż myśl 
ta nasuwa przypuszczenia, že w Mandžurji 
istnieje wojna, a nadto zawieszenie broni po 

ciągu tygodnia, — oświadczył Briand 
— pozwoliły zbliżyć niektóre punkty 
widzenia. Dlatego też. mówca zwrąca 
Się z naglącym apelem do delegatów 
japońskiego i chińskiego, aby ogra- 
niczyli się jedynie do przedstawienia 
Radzie Ligi zaleceń w celu położenia 
kresu obecnej sytuacji w Mandžurji. 

za propozycją japońską. 
wiadeza, że Chiny nie mogą przyjąć planu 
nie znająe ge. 

Członkowie Rady dokonali następnie wy- 
miany poglądów i oddali do dyspozycji Ra- 
dy środki i osoby, znajdujące się na miej- 
scu, oświadczając się naogół każdy zosoh- 
na za propozycją japeńską. Briand zazna- 
€zył, że wysłanie komisji nie powinno być 
pretekstem do odroczenia ewakuacji wojsk 

Posiedzenie Rady na tem zostało zam- 
knięte. Następne posiedzenie zwołane będzie 
po opracowaniu projektu rezołucji. 

myśl zawieszenia broni. 
zwołiłoby Chińczykom na skoncentrowanie 
w Mandžarji ekeło 200 tys. żołnierzy prze- 
ciwko 15 tysięcom wcjsk japońskich, co a- 
niemofliwiłoby * Japonji obronę przeciwko 
hordom żołnierzy i bandytów. 

  

Polski attache wojskowy w Tokjo wyjechał 
do Mandżurii. 

TOKJO, 21. XI. (Pat). Na -zapro- 

szenie japońskiego sztabu generalne- 
go dziekan attache wojskowych w 
Tokjo major dypl. Florjan Reichman 

Przypuszczalne 
MOSKWA, 21. XI. (Pat), Prasa sowiecka 

przewiduje, że obecnie akcja wojsk japoń- 
skich skierowana będzie głównie przeciwko 
Tsin-Czou, gdzie istnieje rząd wrogo nastro- 
jony wobec Japończyków. Okupacja tego 
miasta ma być kwestją najbliższych dni. 

Nie jest również wykluczone, że Japonja 

attache wojskowy polski, wyjechał 

dziś wraz z attaches francuskim, an- 
gielskim i argentyńskim do Mandżu- 
rji celem zapoznania się z sytuacją. 

zamiary Japonii. 
rozszerzy swą akcję również w kierunku 
granicy sowieckiej i zajmie rejony stacyj 
kolejowych Haiłar i Mandżuli, pozorując 
swe kroki koniecznością roztoczenia opie- 
ki nad* 150 rodzinami rezydentów japoń- 
skich. 

    

Akcja zwalczania bezrobocia 
daje dobre rezultaty. 

Naczelny Komitet do Spraw Bez- 
robocia komunikuje, że dotychczaso- 
wa akcja zatrudniania bezrobotnych 
już dała dobre rezultaty. Od chwili 
rozpoczęcia swej działalności do 15 
b. m. zatrudniono 25.232 osoby, w 
tem w województwie wileńskiem 350 
i nowogródzkiem 150. 

Liczby te nie uwzględniają zwięk- 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

szenia stanu zatrudnienia wskutek 
zwiększającej się poprawy konjunk- 
tury gospodarczej w pewnych gałę- 
ziach produkcji. : 

Dotychcząsowe wyniki zatrudnia- 
nia bezrobotnych zawdzięczać należy 
zastosowaniu. dyrektyw uchwalonych 
przez Radę Ministrów. 

Ponowne wybory do Sejmu 
w okręgu Nr. 48. : 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy) 
W niedzielę odbędą się w okr. wy- 

borczym Nr. 48 Przemyśl-Dobromil- 
Sanok-Brzozów-Prosno uzupełniające 
wybory do Sejmu, wobec unieważnie- 
nia w tym okręgu wyborów przez 
Sąd Najwyższy. 

Do wyborów staje 10 list, z pomię 
dzy których Nr. 1 BBWR—-.z gen.Ga- 
licą na czele, Nr. 4 Str. Nar. z pos. 
Rymarem, Nr. 7 Centrolew z posłem 

Pawłowskim i Nr. 11 Urk.-Bialor. 
Blok Wyborczy z pos. Zahajkiewi- 
czem na czele. - 

Uprawnionych do glosowania na 
tym terenie jest ponad 268 tys. z cze- 
go w poprzednich wyborach głosowa- 
ło 202 tys. Uzyskały wówczas BB — 
4 mandaty, Ukraińcy — 1 mandat i 
Centrolew 1 mandat. 

  

Komunikat Sowiecki w Sprawie rokowań pol- 
sko-sowieckich o pakt nieagresji. 

MOSKWA 21.XI, Pat — W sobotę wieczo- 
rem podano do wiadomości korespondentów 

zagranicznych następujący komunikat w 

sprawie rokowań polsko-sowieckich o pakt 

nieagresji. 3 

Komisarz ludowy dla spraw zagranicz- 

nych Litwinow przyjął dnia 21 b. m. posła 

polskiego p. Patka i zaproponował mu wzno. 

wienie pertraktacyj w sprawie paktu o nie- 

agresji. Jeszcze dnia 14 października b. r. 

Litwinow z polecenia rządu zaproponował 

rządowi polskiemu przez nieżyjącego obec- 

nie charge d'affaires Zielezińskiego podpisa- 

nie paktu o nieagresji w tej redakcji, w ja- 

kiej parafowany został pakt sowiecko-fran- 

cuski. Rząd sowiecki wychodził przytem z 

tego założenia, że o ile pertraktacje na pod- 

stawie projektu sowieckiego z 1926 roku na 

tknęły się na rozbieżności, propozycja no- 

wego tekstu paktu, przyjętego już przez 

Francję nie spotka się ze sprzeciwem ze strony 

Polski. Rząd polski oświadczył jednak 14 
bm. p. Litwinowowi przez p. Patka, że nie. 

możliwe jest dostosowanie do spraw polskich 

tekstu paktu sowiecko-francuskiego, i że do- 

godniejszy będzie zaproponowany przez rząd 

sowiecki rządowi połskiemu w 1926 roku 

projekt paktu, dopełniony polskiemi popraw 

kami. Oświadczenie p. Litwinowa z dnia 21 
b. m. — głosi dalej komunikat — wyraża 

zgodę rządu sowieckiego na wznowienie per- 

traktacyj na podstawie projektu paktu z ro- 

ku 1926. Pertraktacje rozpoczną się w ciągu 
dni najbliższych. 

  

Petarda pod tramwajem. 
WARSZAWA, 21. XI. (Pat). W dnia wezo- 

rajszym późnym wieczorem trzej osobnicy 
na uliey Czerniakowskiej pod Nr. 209 rzucili 
paczkę z materjałem wybuchowym, która 

ekspłodowała za przejeżdżającym tramwa- 
jem. Wskutek wybuehu tramwaj został nie- 
znacznie uszkodzony i 3 osoby lekko ranne. 

LE 

mi PORADNIA PSY 
Doradc. y 
Psychotechniki 

CHOTECHNICZNA S 
MARJI SZAPIRO . 

Badania zdolności dzieci i dorosłych. === Udzielanie porad w wyborze zawodu. 

Przyjęcia 3 —6 po poł. Ul. Wiełka Nr. 7, tel. 12-50. 

Japonja wycofa wojska 
z okręgu Cicikaru. 

WASZYNGTON 21.XI. — Ambasador ja. 

poński powiadomił sekretarza stanu Stimso- 

na, że wojska japońskie zostaną w krótkim 

czasie wycofane z okręgu Cicikar. Niektóre 

oddziały już teraz zostały wysłane. Inne od- 

działy skierowane zostaną w odpowiednim 

czasie na południe. 

Zdecydowanie wrogie uczucia 
wobec Japonii. 

SZANGHAJ, 21. XI. (Pat). Nastroje anty- 
japońskie przekształcają się w uczucia zde- 
cydowanie wrogie wobee Japonji. Na ulicach 
miasta ukazały się odezwy przeciw japońskie. 

Należy się spodziewać, że wobec niemož- 

ności zlikwidowania przez Ligę Narodów 
kryzysu mandżurskiego, kraj skłaniać się 
będzie w sposób nieunikniony do ścisłej 
współpracy z Rosją. 

Kobiecy bataljon śmierci 
w. Szanghaju. 

Szanghaj (Centropress). — W związku 
ze wzrostem nastrojów antyjapońskich i 
patrjotycznych uczuć pomiędzy chińską mło- 
dzieżą studencką można na ulicach Szang- 
haju zauważyć niezwykłe w Chinanch zja- 
wisko. Ulicami miasta maszerują oddziały 
kobiece, zwane „kobiecym bataljonem śmier- 
ci“. Kobiety żołnierze ubarne są w szare 
mundury z owijaczami na nogach i szaremi 
czapkami Wojskowe te oddziały kobiece 
formują się na terenie chińskim w Szang- 
haju. 

Oddziały „kobiecego bataljonu śmierci" 
składają się przeważnie ze studentek, które 
nie chcą pomagać jako siostry miłosierdzia, 
ale które chcą walczyć jak mężczyźni. Stu- 
dentki musiały zrezygnować z najpiękniej- 
szej ozdoby i wsżystkie przed wstąpieniem 
do bataljonu zostały ostrzyżone przez fryz- 
jera wojskowego. Procedurze tej chętnie się 
poddały, gdyż jak mówią, dla ojczyzny go- 
towe są oddać nawet swą piękność. Odważ- 
ne studentki żyją w barakach, specjalnie dla 
nich naprędce wybudowanych. 

Pomiędzy ochotniczkami znajdują się 
również córki bogatych rodziców które dla 
ojczyzny zrezygnowały z wygód i poszły do 
służby wojskowej. Dotychczas nie otrzymały 
broni a dowództwo narazie nie wie jak od- 

działy te uzbroić, ponieważ brak broni na- 
wet dla regularnego wojs 

W całej okolicy odbywają się zgromadze- 
nia, na których studentki nawołują do wstę- 
powania do ochotniczych oddziałów kobie- 

Studentki w ten sposób zachęcają 
żczyzn do walki w obronie zagrożonej 

ny. 

   
   

    
Zmiany personalne w Min. 

Spr. Zagran. 
Decyzją ministara spraw zagranicznych 

ją ze służby: dr. Stefan Li- 
Iny, 

   zwolnieni zosta 
tauer prowizoryczny radca ministe: 
p. Mieczysław Bohdan Lepecki — prow 
ryczny sekretarz poselstwa w Bukares 
dr. Tadeusz Raczy: — attache konsułar 
ny w New Yorku i dr. Jerzy Pogonowski — 
referendarz ministerstwa. 

W stan nieczynny względnie stan spo- 
czynku przeniesieni zostali m. in. następu- 
jący urzędnicy ministerstwa spraw zagra- 

nicznych: radca ministerjalny Karol Pindor, 
naczelnik wydziału Leon Chrzanowski, radca 
ministerjalny dr. Otton Sas-Hubicki, konsuł 

    

     

  

. generalny Aleksander Ładoś, poseł nadzwy- 
czajny i minister pełnomocny Wacław Tade- 
usz Dobrzyński, konsul Jan Chełminski, rad- 
ca ministerjalny Marjan Wilkoszewski, kon 
sul Jan Rzewuski, konsul dr. Jan Brodzki, 
konsul Artur Ocetkiewicz, konsul Stanisław 
Oraczewski i wicekonsul Konstanty Galas. 

Ponownie do služby czynnej powolany 
zostal konsul Leon Rembiszewski. 

Ponadto dotychczasowy kierownik kon 
sulatu polskiego w Detroit p. Lech Jan By- 
szewski, mianowasy został z dniem 1-ym 
marca 1932 roku konsulem w Pittsburgu, 
radca Stanisław Kara — konsulem z przy- 
działem do konsułatu w Lille, p. Wacław 

Zbyszewski — attache poselstwa w Tokjo, 
p. Stanisław Włodarkiewicz — referenda- 
rzem w wydziałe prasowym w Min. Spraw. 
Zagr, p. Antoni Baliński — attache posel- 
stwa z przydziałem do delegacji polskiej w 
Genewie, p. Franciszek Zaleski — attache z 
przydziałem do ambasady w Paryżu. 

Konsul Tadeusz Błaszkiewicz objął cza- 
sowo kierownictwo wydziału konsularnego 
poselstwa polskiego w Moskwie. Konsul 
Szczepan Wiltor Poł przeniesioiy został z 
konsulatu w Tyflisie do wydziału wschodnie- 
go Min. Spraw Zagr: (ISKRA). 

Czy Niemcy mają zdolność 
płatniczą? 

BERLIN, 21. XI. (Pat). Ogłoszony 
został memorjał rządu Rzeszy, za- 
wierający wniosek zwołania specjal- 
nej komisji doradczej, przewidzianej 
w planie Younga dla zbadania zdoł: 
ności płatniczej Niemiec. Memorjał 
przesłany został wczoraj Bankowi 
Wypłat Międzynarodowych w Bazy- 
lei, jednocześnie zaś notyfikowany 
rządom W. Brytanji, Francji, Belgji i 
Włoch. Tekst noty zakomunikował 
również rząd Rzeszy rządom Stanów 
Zjednoczonych A. P. i Japoni. 
BACY BZ RE WETWOECELZZZZE RZE 

Dr. med. EM. CHOLEM 
= Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

Jagiellońska 8, tel. 10-63. 
Przyjmuje 12—2 i 5—7. 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
400 DZIECI POLSKICH USUNIĘTO 

ZE SZKÓŁ 

W dniu wczorajszym upłynął termin 
zwolnienia wszystkich uczniów szkół mniej- 
szościowych nie należących według narodo- 
wości do danej mniejszości. Wobec tego, że 
w rejonie poniewieskim rodzice młodzieży 
szkolnej, którzy w dowodach osobistych wpi 
sani zostałi jako Litwini, nie zgodzili się do- 
browolnie wycofać swe dzieci ze szkół poł- 
skich, 400 dzieci polskich zostało przymuso- 
wo usuniętych ze szkół, 

NIEMIECKO-LITEWSKA UMOWA W SPRA 
WIE WZAJEMNEJ OCHRONY WŁASNOŚCI 
PRZEMYSŁOWEJ I PRAW AUTORSKICH. 

W dniu 20 b. m. w urzędzie spraw za- 
granicznych podpisano umowę niemiecko- 
litewską w sprawie wzajemnej ochrony wła- 
sności przemysłowej oraz praw autorskich. 
W dziedzinie ochrony własności przemysło- 
wej, patentów, wzorów, prób, medali i zna- 
ków fabrycznych oba państwa zobowiązują 
się traktować obywateli swego kontrahenta 
na zasadzie równouprawnienia z własnymi 
obywatelami. Co się tyczy ochrony praw au- 
torskich, to obie strony zgodziły się pozo- 
stać narazie przy zasadzie największego u- 
przywilejowania. W najbliższym czasie za- 
warta ma być w tej sprawie odrębna umowa 
ARCO AOC SPSS ZAC A - - —- —а М 

Tajemnicze zniknięcie 
ludności całego miasta. 

Władze rozpoczęły już dochodzenia 
I są na tropie zaginionych. 

Od pewnego czasu zauważono w 
Polsce poważne braki w ogólnej licz- 
bie ludności. Urzędowa cyfra zalud- 
nienia nie odpowiada stanowi fakty- 
cznemu, około 500 tysięcy osób nie 
można odnałeźć. Stan niepewności w 
tak poważnej sprawie jest nie do po 
myślenia. Pół miljona osób to liczba 
ludności wielkiego miasta. Wytworzy- 
ła się paradoksalna sytuacja jakgdyby 
z powierzchni Polski nagle zniknęło 
miasto tej wielkości co Łódź.  Przy- 

czyną tego zjawiska jest niedokład- 
ność przeprowadzonego w roku 1921 
powszechnego spisu ludności, który 
nie mógł objąć wszystkich mieszkań- 
ców. Jedynem wyjściem z sytuacji 
jest jak najszybsza energiczna akcja 
w formie dokładnie przeprowadzonego 
II Powszechnego Spisu Ludności. W 
dniu 9 grudnia r. b. tysiące komisarzy 
spisowych we wszystkich miejscowo- 
ściach Polski rozpoczną spisywanie 
ludności i w ten sposób zostaną odna- 
lezione brakujące rzesze.  Obowiąz- 
kiem każdego jest współdziałanie z 
władzami spisowemi przy II Powsze- 
chnym Spisie Ludności. 

Polecenie urzędnikom. 
Poszczególni p p. ministrowie wydali do 

podległych sobie władz zarządzenia, by w 
mającym się odbyć w dniach od 9—12 gru- 
dnia r. b. powszechnym spisie ludności wzię- 
li jak jak najliczniejszy udział w charakte- 
rze komisarzy ś$pisowych urzędnicy poszcze- 
gólnych urzędów. 

Rozstrzyganie wątpliwości 

  

   

  

    

w czasie powszechnego Spisu. 
Wszelkie wątpliwości w toku przeprowa- 

dzania II powszechnego spisu ludności roz-- 
strzygać będą w ramach rozparządzenia Ra- 
dy Ministrów oraz wydanych instrukcyj wła- 
dze spisowe. W wypadku gdy władze spiso- 
we posiadać będą wątpliwości jak należy 
niektóre kwestje rozwiązać zwracać się będą 
do wojewody. 

Również władze spisowe rozstrzygać będą 
wszelkie rekłamacje osób spisywanych do- 
tyczące zapisów w formularzach, Od decyzji 
władz spisowych. w tych sprawach przysłu- 
guje prawo odwołania się do wojewody, któ- 
ry sprawę rozstrzyga osłatecznie zawiada- 
miając jednocześnie o decyzji zainteresowa- 
nych oraz Główny Urząd Statystyczny. 

W żyłach króla włoskiego 
płynie także krew polska. 
RZYM, 21. XI. (Pat). Ambasador Stefan 

Przeździecki został przyjęty na specjalnej 
audjencji przez króla Wiktora Emanuela III, 
któremu wręczył jako dąr Prezydenta Rze- 
czypospolitej portret, przedstawiający syna 
Augusta III — księcia Karola Kurlandzkiego 
z małżonką Franciszką Krasińską i córką 
Marją Krystyną. Ta ostatnia, pośłubiwszy Ka 
rola Emanueła księcia Cariniane, została ma- 
tką Karola Alberta, późniejszego króla Sar- 
dynji i Piemontu, a pradziadka w prostej 
linji obecnego monarchy włoskiego, który 
tym sposobem ma w swych żyłach krew poł- 
ską. Portret, pędzła znanego malarza drez- 
deńskiego Graffa, został wykonany w roku 
1791. Odznacza się on żywością barw i jest 
doskonale zachowany. 

  

  

Teatr Miejski na Pobulance 
W niedzielę dnia 22-go listopada 

o godz. 12.30 
w Testrze na Pohulance odbędzie się 

KONCERT-PORANEK 
Udział biorą: p. Z. Bortkiewicz-Wy- 
leżyńska (śpiew', małoletnia tancerka 
Donia Minkowicz (tańce klasyczne 
i charakter), art. teatr. miejsk. p. K. 
Wyrwicz-Wichrowski (recyt wes., 

prof A. Kontorowicz (skravpce). 

Przy fortepjanie: pani J. Wileńczyk 
i p. Durmaszkin. 

Bilety po cenie od 30 gr. do 4 zł 
nabywać można w k teatralnej 

od Il-ej rano do 9-ej wiecz. 
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Jako słuchacz Wyższej Szkoły In- 
stytutu Naukowo-Badawczego Europy 
Wschodniej, byłem zdziwiony, dowie- 
dziawszy się z artykułu: „Zebranie 

ogólne Instytutu Naukowo-Badawcze- 
go Europy Wschodniej* („Słowo z 
dnia 17. XI. b. r.) o tem, że na wy- 
mienionem zebraniu dopiero . teraz 
„nad celami istnienia Wyższej Szkoły 
Instytutu rozwinęła się szeroka dysku- 

sja“. 
: Skoro więc czas jeszcze w tej za- 

sadniczej sprawie zabierać głos, chciał 
bym i ze swej strony dorzucić parę 
uwag. 

Nie można, mojem zdaniem, mó- 
wić o celu istnienia Szkoły, zanim się 
nie określi, dokładnie celów, dla któ- 
rych został powołany Instytut; lecz 
i w tej sprawie również, jak widać 
z wspomnianego artykułu, są rozbież- 

ne zdania. Ujawniły się, mianowicie, 

na zebraniu trzy zasadnicze stanowi- 

ska: 
1) za pozostawieniem stanu rzeczy 

obecnie istniejącego w Instytucie; 

2) za zwężeniem sfery badań In- 

stytutu do spraw państw bałtyckich; 
" 8) za przekształceniem Instytutu 

w Instytut S. S. S. R.—znawstwa. 

Żadne z tych rozwiązań, mojem 

zdaniem, nie obejmuje całokształtu 

interesujących nas zagadnień. 
Mianowicie, o co chodzi? 
Stoimy, bezsprzecznie, na przeło- 

mie dziejów ludzkości. Przeżywamy 

cały szereg krzyzysów najrozmaitsze- 

go rodzaju. Kryzys koncepcyj poli- 

tyczno-społecznych, kryzys ekonomi- 

czny, kryzys idei, kryzys cywilizacji. 
Stoimy u progu nieznanego jutra 

Jakiem jest ono — nie wiemy, ale 
wiemy, że „„jutro' idzie... 

A teraz spójrzmy na mapę. 

Znajdujemy się na granicy dwóch 

światów, światów tak różnych od sie- 

bie, światów, które obok siebie długo 

istnieć nie mogą, są, bowiem, zaprze- 
czeniem jeden drugiego. 

Jakieś zmiany zajść 

   

« muszą! 

Do tych zmian musimy być przy- 

gotowani, musimy zająć jakieś zdecy - 

dowane stanowisko. Jest to, bez prze- 

sady rzec można, kwestja naszego by- 
tu lub nibytu, jako państwa o aspi- 
racjach mocarstwowych. ^ 

Cele więc dla Instytutu winna dyk- 
tować polska racja stanu. Ni mniej, 

ni więcej! 
Instytut winien dać naukowy ma- 

terjał dla ludzi, którzy dezyderaty. 
stawiane przez polską rację stanu, bę- 
dą w przyszłości wcielali w życie. 

Aby dać materjał, trzeba go ze- 
brać, trzeba analizować i badać pew- 
ne problemy życiowe z naukowym 
objektywizmem, a następnie oświetlać 
je i oceniać z pewnych konkretnych 

punktów widzenia. 
W takiej formie dopiero, może 

mieć ten materjał zastosowanie w ży- 

ciu praktycznem. 
Zupełnie się zgadzam z autorem 

artykułu w „Slowie“, że osią naszych 
zainteresowań winien być $. 5. S. R., 
ale przy tem jedno zastrzeżenie. 

Czy można badać zjawiska, kształ. 
tujące się na terenie S. S. S. R., nie 
analizując czynników, jakie miały i 
mają wpływ na ukształtowanie się 
tych zjawisk; nie ustaliwszy przyczy- 
nowego związku między niemi? 

Czy można ograniczyć się tylko do 
abstrakcyjnego badania zjawisk, za 
chodzących na terenie S. S. S. R. lub 
też tylko wyłącznie do naukowego ba- 
dania istoty komunizmu? — Nie! 

Konkretnie: żeby póznać dzisiej- 
szą S. S. S. R. trzeba poznać Rosję 

  

  

przynajmniej od czasu Piotra Wie!- 
kiego. Trzeba poznać nietylko jej ży- 
cie wewnętrzne, lecz jej aspiracje, jej 
dążenia w zakresie polityki zagranicz 
nej oraz wpływów czynników obcych 
(Niemcy, Szwecja, Polska i t. p.) na 
jej życie polityczno-społeczne, gospo: 
darcze i kulturalne. 

Czy można, naprzykład, pominąć 
kwestję wpływu niemieckich prądów 
filozoficznych na kształtowanie się u- 
mysłowości inteligencji rosyjskiej (np. 
Hegel, którego filozofja między inne- 
mi była punktem wyjścia dla świato- 
poglądu socjalistycznego — Marks! 
lub taką sprawę, jak historję wpły- 

wów niemiecko-szewedzko-rosyjskich 
nad Bałtykiem na terenie dzisiejszych 
państw Bałtyckich? A czy nie „istnieją 

te wpływy, może w nieco zmienionej 

formie i dziś? : 

Dalej autor artykułu twierdzi: 

„Nie może powstać Instytut krajów 

bałtyckich i S.S.S.R. (jako jedna in- 

stytucja), jak tego chcą niektórzy. 
Kraje bałtyckie należą do kultury 

europejskiej, S. S. $. R. — to zupełnie 

co innego“... 

Otóż, że S. S. S. R. „to zupełnie 

co innego“ nie može być żadnej wąt- 

pliwości, ale dlatego właśnie, aby móc 

objektywnie ocenić stosunek między 

temi dwoma światami, trzeba jak je- 

den, tak i drugi świat poznać. 

A że na stosunki obecnie panujące 

wSSSR., czy w dawnej Rosji carskiej, 

miały w pierwszym rzędzie wpływy 

Niemcy, trzeba mojem zdaniem, sfe- 

rą badań Instytutu objąć też całą 

wschodnią politykę Niemiec. - 

Pamiętajmy, że z Niemcami prze 

dewszystkiem rywalizujemy na Wscho 

dzie. 
Kto wie, czy nie należałoby nawet, 

chociaż w ogólnych zarysach, poznać 

kierunki zainteresowań SSSR. w Azji. 

Polityka SSSR. lat ostatnich przema- 

wia za tem. ё 

Wtedy dopiero będziemy mieli ca- 

łokształt zagadnień, które pozwolą 

nam dać pełny obraz stosunków, pa- 

nujących na Wschodzie f£uropy, a 

które w niedalekiej przyszłości mogą 

zdecydować o tem lub innem przeob- 

rażeniu się oblicza Europy, a może i 

świata. 3 

Nie mówię już o tem, że, aby móc 

w należyty sposób ocenić i wykorzy- 

stać zebrany materjał, potrzeba znajo- 

mości stosunków własnych, świado 

mości problemów, jakie stoją przed 

Polską. : 

Narazie wiemy tylko tyle, że ani 

to, co jest na wschodzie Europy, ani 

to też, co obserwujemy na Zachodzie, 

nie jest naszym ideałem, nie jest re- 

ceptą na ukształtowanie naszej włas- 

nej państwowości, ani też receptą na 

uleczenie Europy. 

Przed Polską soi wielki znak 7a- 

pytania. Czy damy odpowiedź — od 

nas zale Instytut ma się ku temu 

przyczynić. 
Reasumuję: Pa Uys 

1) Instytut nie może ograniczyć Się 

do badań tylko S. S. S. R., a musi 

sferą swych badań objąć też państwa 

sąsiadujące з 5. 5. 5. R., jako świał 

inny, jako jej przeciwstawienie (Fin- 

łandja, Estonja, Łotwa, Litwa, Niem- 

cy, Rumunja, a może też, w ogólnych 

zarysach, państwa graniczące z Rosją 

na wschodzie). : 

2) Wyniki badań Instytutu winny 

być oświetlone i ocenione z punktu wi- 

dzenia problemów, wysuwanych przez 

polską rację stanu, jak również pro- 
blemów ogólno-ludzkich. 

3) Kwestja badań stosunków, pa- 

  

   

K USRSCJ ER WEJ 

W sprawie Instytutu N. - B. Europy Wschodniej. 
nujących na wschodzie Europy, jest 
kwestją pierwszorzędnej wagi i na ten 
cel nie może zbraknąć odpowiednich 
środków. 

A teraz kwestja szkoły. 
Do czego przygotowuje szkoła, do 

jakiego zawodu, czy fachu? 
Odpowiedź bordzo krótka — dać 

zastępy pracowników, mających zre- 
alizować w życiu praktycznem postu- 
laty, wysuwane przez naszą politykę 
państwową i aspiracje Narodu. 

Aby cel ten osiągnąć, uważam, że 
program nauk w Wyższej Szkołe In- 
stytutu należałoby znacznie rozsze- 
rzyć i odpowiednio zmodyfikować, a 
czas trwania studjów przedłużyć o je- 
den rok (4 lata). 

Jeśli więc będzie szkoła odpowie- 
dnio postawiona, z jej murów wyjdą: 

1) szeregi pracowników administ- 
racji państwowej, czy samorządo- 
wych, przedewszystkiem na wschod- 
nich połaciach naszego państwa. Dla 
nich w pierwszym rzędzie muszą być 
rezerwowane tam stanowiska. Leży to 
w interesie państwa. 

2) Ludzie, którzy zajmą odpowie- 
dnie stanowiska w najrozmaitszych 

organizacjach, mających za cel swego 
istnienia nawiązanie stosunków ze 
wschodem Europy. 

3) Kandydaci do polskiej służby 
dyplomatycznej i konsularnej w pań- 
stwach Europy wschodniej. 

4) Zastępy nowych badaczy Euro. 
py wschodniej oraz zastępy nowych 
sił profesorskich i kierowniczych 
szkoły. 

A może też będą to kierownicy na- 
wy państwowej i wielcy budwoniczo- 
wie Nowego Państwa, nowi twórcy 1 
realizatorzy wielkich decyzyj dziejo- 
wych! M. D. 

POSZUKUJĘ POSADY | 
RZĄDCY DOMU 
w domach rządowych lub prywatnych. 
Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe 
oferty proszę nadsyłać do Redakcji 
„Kurjera Wileńskiego* pod Nr. 87871 

| dla W. S. 

Węgiel Górnośląski 
w wozach zaplombowanych, 

DRZEWO OPAŁOWE suche — poleca firma 

„WILOPAŁ'", Inż. Homy Wlad., 
Styczniowa 3, tel 18-17, za gotówkę i na raty 

300400 omas 

MŁOCARNIE WiCHTERLEGO czysz- 
czące i inne, 

MŁOCARNIE KIERATOWE zwyczaj- 
ne i <zerokomłotne, 

SIECZKARNIE ręczne i maneżowe, 
MOTORY na nafię i ropę, 

      

  
  

      

KiERATY różnych wielkości 7107 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wiino, Zawalna 11-a. 

DOGODNE WARUN<I KUPNA. 

    

Kursy dla gminnych 
komisarzy spisowych. 

Na terenie województwa wileńskiego za- 
kończone zostały we wszystkich powiatach 
kursy instrukcyjne dla naczelnych komisa- 
rzy spisowych tych powiatów. Obecnie wła- 
dze spisowe przystąpiły do zorganizowania 
kursów gminnych dla wszystkich komisarzy 
spisowych poszczególnych gmin, pod kie- 
runkiem referentów spisowych poszczegól- 
nych starostw i naczelnych komisarzy spi- 
sowych. 

DOBRZE PRZEPROWADZONY 
POWSZECHNY SPIS ŁUDNOŚCI 
TO PODWALINY USTAWODAW- 
STWA. JESTEŚ UŚWIADOMIONYM 

OBYWATELEM I BĘDZIESZ 
WSPÓŁDZIAŁAŁ Z WŁADZAMI 

SPISOWEMI 

LoBOŃN=S"KT 

-Centrolew przed sądem. 
Dwudziesty czwarty dzień procesu. 

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

Dziś zeznawało szereg świadków powoła- 
nych do sprawy przez osk. Sawickiego dla u- 
stalenia okoliczności, któreby podważyły wy- 
sunięte przeciwko niemu zarzuty zawarte w 
akcie oskarżenia. 

Pierwszy zeznaje świadek Świstun student 
i współtowarzysz Sawickiego w wystąpieniach 
agitacyjnych. Był on na przeszło 10 wiecach 
Sawickiego, w których Świadek również brał 
udział. Zkołei mówi o zatargu osk. Sawickie- 
go z księdzem Malinowskim. Według aktu 0s- 
karżenia Sawicki na jednym z wieców w o0s- 
trej formie napadł na kościół i duchowień- 
stwo. Według zeznań świadka w tej miejsco- 
wości znajduje się Kościół Narodowy i to właś 
nie było źródłem zatargu. 

OBRONA: A jak zapatruje się 
danej miejscowości na powstanie 
Narodowego? 

ŚW.: Ludność mówi, że Kościół Narodowy 
powstał wskutek nieodpowiedniego postępo- 
wania ks, Malinowskiego. 

OBRONA: Czy pos. Sawicki jest zwolenni. 
kiem Kościoła Narodowego? 

ŚW.: Nie, jest jego przeciwnikiem. 
Humor na sali budzi opowiadanie przcz 

świadka historyjki jak ks. Malinowski zor- 
ganizował bojówkę tercjarek, które obrzuci. 
ły Sawickiego na wiecu zgniłemi jajami. 

OBR.: A czy pos. Sawicki mówił o wie. 
szaniu na latarniach? 

ŚW.: Słowa latarnia nie słyszałem. 
OBR.: A może wzywał do zamachu na 

rząd? 

ŚW.: Nie. ; 
OBR.: A co powiedział w Birozowie? 
ŚW.: Mówił o wieszaniu na latarniach 

tych którzy będą łamali prawo. 
PROKURATOR: A czy pan przypomina, 

nie mówił czasem Sawicki na jednym z wie. 
ców, że to jest kraj białoruski przemocą włą 
czony do Polski? 

Świadek dość niepewnie: Nie, nie mówił. 
Następny świadek Trochim — rolnik był 

na przeszło 20 wiecach Sawickiego. Oczywiś- 
cie wystawił mu jak najlepsze świadectwo. 

OBRONA: A cry pan o tem wie, że Sa: 

wicki na jednym z wieców miał strzełać do 
policji? 

ludność 
Kościoła 

   

ŚW.: Na tym wiecu właśnie nie byłem. 
Na sali śmiech. 
Świadek Waluch znowu zeznaje, jak osk. 

Sawieki wzywał na wiecach do poszanowania 
prawa i posłuszeństwa dla władzy. 

PROKURATOR: A jak się to stało, że po 
takich wezwaniach policja rozwiązała wiec 
w Dąbrówce? 

ŚW.: Nie wiem. 
Świadek Zylberowicz na pytanie prokura- 

tora co do rozwiązania wiecu w Dąbrówce 
oświadcza, że nastąpiło to po przemówieniu 
Sawickiego, gdy zaczął przemawiać pos. Wo- 
łyniec. 

Następnie mniejwięcej tego samego rodza- 
ju zeznania składa długi szereg świadków 
Niektórzy świadkowie zeznaniami swemi bu- 
dzą wesołość na sali. Tak np. św. Antoni 
Kruk powtarza niemal dosłownie zeznanie 
poprzedniego świadka. 

Na pytanie obrony czy Sawicki mówił o 
widłach odpowiada: Nie, nie: mówił*. 

OBRONA: A o kartkach wyborczych mó- 

wił? 
ŚW.: Nie. 
PROKURATOR: A o konstytucji mówił? 
ŚW.: Broń Boże! 
Na sali śmiech. 
PROKURATOR: Więc o czem była mowa 

wiecu? 
Świadek nie może odpowiedzieć. 
Inny świadek na pytanie o czem mówił 

na wiecu Sawicki odpowiada:, Żeby mnie 
pan tak napomknął tobym przypomniał”, 
Jeszcze inny świadek nie był ani na wiecach 
Sawickiego, ani go przedtem widział, a na 
pytanie prokuratora czy wogóle brał kiedy 
udział w jakimś wiecu odpowiada po bia- 
łorusku: i razu w życiu ja nie był na 
nijakim wiecu*. Przewodniczący zwraca się 

wówczas do adw. Ujazdowskiego: „Poco pan 
sprowadził takich świadków, którzy nic nie 
wiedzą — przeciż to kosztuje”. 

Niektórzy świadkowie ławę obrońców 
wzięli za komplet sądzący, a ławę prasową 
za oskarżonych. 

W poniedziałek zeznają: ksiądz Panaś i 
adwokat Mogilnicki. ` . 

па 

  

    

Wyrok na b. króla Hiszpanii. 
MADRYT, 21. 11. (Pat). Parlament hisz 

pański po całonoenych obradach ogłosił dziś 
nad ranem wyrok, który stawia b. króla Al- 
fonsa XIII-go poza prawem „za zdradę kra- 
ju i złamanie konstytucji*. Majątki królew- 
skie przechodzą na własność skarbu repu- 
błiki, 

Jako obrońca b. monarchy wystąpił b. 
prezydent senatu hr, Romanones, który о- 
świadczył, iż w r. 1923-im opinja publiezna 
przychylnie ustosunkowała się do ogłosze 
nia dyktatury i dlatego krółowi nie powinno 

czynić się zarzutów, iż nie zwołał wówczas 
parlamentu. 

Zdaniem obrońcy król nie ponosi wyłącz- 
nej odpowiedzialności za klęskę w Marokko 
Rozprawa w Kortezach nie może być trakto- 
wana, jako proces prowadzony według wszy- 
stkich przepisów prawnych, ponieważ oskar- 
żony jest nieobecny i nie może się bronić. 
Obrońca zwrócił się do posłów, aby zwažyli 
w swem sumieniu wszystkie ekoliezności 
zanim wydadzą wyrok skazujący. (ATE). 

Rozpoczęcie kursu 
dła Okręgowych Komisarzy 

Spisowych m. Wilna. 
1) Grupa I. Kierownik grupy: prof. M. 

Gutkowski. 
Wykładowcy — Starsi Komisarze Stu- 

denci U..S. В. 
Słuchacze — Komisarze Okręgowi Stu- 

denci U. S. B. 
Kurs rozpocznie się w dniu 24 b. 

o godz. 18-ej w lokalu Małej Sali Miejs 
przy ul. Końskiej 1. 

2) Grupa II. Kierownik grupy: dyr. St. 
Paszkiewicz. 

Wykładowcy — Starsi Komisarze—Nau- 
czycielstwo seminarjów, szkół Średnich, po- 
wszechnych i zawodowych, wyjąwszy Insty- 
tut N. Handl.-Gosp, 

Słuchacze — ucziowie wszystkich odno:- 

nych zakładów. 
Kursy rozpoczęły się w lokalach odnoś- 

nych zakłądów naukowych w dniu 21 b. m. 
3) Grupa III. Kierownik grupy — prof. 

m. 

    

Wykładowcy — Starsi Komisarze — Pro- 
fesorowie Instytutu N. Hand. Gosp. 

Słuchacze — Komisarze Okręgowi — 
Studenci Instytutu N. Handl.-Gosp. 

O rozpoczęciu kursu ogłosi specjalnie p. 
Kierownik grupy. 

4) Grupa IV. Kierownik grupy — Zastęp. 
ca Naczelnego Komisarza -Spis. — mgr. J. 
Święcicki. 

Wykładowcy — Niektórzy ze Starszych 
Komisarzy — Urzędnicy Państwowi różnych 

instytucyj. 

- zawiadomienia. 

  

Słuchacze — Komisarze  Okręgowi — 
Urzędnicy pańsiw. różnych instytucyj. 

Początek kursu 25 b, m. o godz. 18.ej 
w Małej Sali Miejskiej ul. Końska 1. 

5) Crupa V. Kierownik grupy — Zastep. 
ca Kierownika Centralnego Biura Statystycz- 
nego — W. Pac.Pomarnacki. 

Wykładow Starsi _ Komisarze 
Urzędnicy Magistratu m, Wilna. 

Słuchacze — Komisarze Okręgowi — 
Urzędnicy Magistratu, Izby Przemysłowo- 
Handowej oraz osoby nie przydzielone do in. 
nych grup. 

Początek kursu w dniu 23 b. m. o godz. 18 
w lokalu Małej Sali Miejskiej przy ul. Koń- 
skiej 1. 

Osoby zainteresowane winny się zgłosić 
we wskazanym terminie do lokali, w których 
będzie przeprowadzony kurs, bez specjalnego 

    

  
  

T. Nagurski 
Nacz. Kom. Spisowy na m. Wilno. 

ATS VTAT I S TOURIS OK o IA TDL 

WŠROD PISM 
— Nr. 47 „Wiadomości Literackich“ przy 

nosi artykuł wstępny Hulki-Laskowskiego, 
poświęcony „Wiadomościom Literackim* i 

lności, szkic Skiwskiego „Życie u- 
(o Boyu), artykulik „Książka Niem 

ki o Polsce*, fragmenty z mającego niedługo 
ukazać się t. VI dzieł Wyśpiańskiego, re- 
cenzję z pośmiertnej książki Hołówki przez 
Wasowskiego, feljeton Winawera, kronikę 
tygodniową i recenzje teatralne Słonimskie- 
go, artykuł polemiczny Boya-Żeleńskiego ko- 
respondencję (listy Skiwskiego i Wołoszy- 
nowskiego). 

    

  

  

Nr. 271 (2213) 

W sprawie wznowienia 

wykładów na U.S B. 
Od przedstawiciela zwartej grupy „mło 

dego Wilna*, bardzo blisko stojącej ży. 
cia uniwersyteckiego, a akademickiego w 
szczególności, otrzymujemy poniższe uwa- 
gi na temat sytuacji na Uniwersytecie 
Stefana Batorego. (Red). 

W mieście kołportowane są wiadomości o 

różnych projektach; dotyczących rozwiązania 
sprawy ostatnich zaburzeń akademickich. Mó. 
wi się o zamknięciu Uniwersytetu do końca 

bieżącego roku akademickiego; chodzą pogło- 

ski o zamknięciu naszej uczełni na czas do 7 

stycznia r. 1932; wreszcie skrajni optymiści 

twierdzą, że kwestja otwarcia uniwórsytetu 

jest kwestją tygodnia. W związku z toczonemi 

przez Rektora pertraktacjami z przedstawicie- 

lami organizacyj akademickich — ostatnia 

wersja nabiera cech prawdopodobieństwa. 

W związku z powyższem uważamy za po- 

trzebne wypowiedzieć swoją w tej sprawie 

opinję. Przedewszystkiem z ubolewaniem 

przyjąć trzeba wiadomość, że instytucja tak 

poważna, jak Rektorat Uniwersytetu Stefa- 
na Batorego pertraktuje z organizacjami te- 
go rodzaju, jak obóz pp. Puchalskich i Cze- 
rewków oraz p. Kociemskich. Pierwsi dwaj 

  

reprezentują gospodarczą stronę działalnoś- 
ci 'obozu Wszechpołskiego na Uniwersytecie, 

trzeci — debiutował jakże wspaniale a sku- 

tecznie na uicach miasta podczas ekscesów, 

reprezentując „myśl* polityczną swego obo- 

zu. U e t. zw. „mydło żydowskie" 

nietylko nie może służyć do prania brudów 

endeckich, lecz może obudzić. najbardziej 

zdecydowany wstręt do organizacji, stosują. 

cej tego rodzaju środki. 

Z drugiej strony, przebieg zajść wykazał, 
że wśród studentów — Żydów istnieją ełe- 
menty bądź komunistyczne, bądź też komu- 

nazbyt skłonne do tak zwanej 
„aktywnej obrony*. Z tego rodzaju elementa- 
mi pertraktacje również nie wydają się ani 
właściwe, ani skuteczne. 

      

ażamy, 

  

nizujące, 

Zresztą pertraktacje z organizacjami aka- 

demiekiemi — są w gruncie rzeczy najzu- 
pełniej bezeełowe. Przypuśćmy nawet, że 

przywódcy zrzeszeń łaskawie obiecają J. M. 

Rektorowi nie czynić burd jeśli ich „postula- 
ty“ (co do wiecu) zostaną przez władze uni- 
wersyteckie uwzględnione. Uniwersytet zosta. 
nie otwarty. Otóż jest niewątpliwem dla 0- 
sób, znających stan rzeczy w tych organizae_ 
jach, że awantury zostaną wznowione przy 
zjawieniu się pierwszego studenta — „Żyda 
w Uniwersytecie. Oficjalni / przedstawiciełe 

akademickich nie będą w stanie 
wpłynąć na członków swych organizacyj. 
Znaczna część młodzieży która tak łatwo u. 

legła agitacji kilku przyjezdnych prowokato- 

rów, ma swoich przywódców nieoficjalnych: 

są to ci, którzy użyli jako argumentów ka- 
mieni i kijów oraz bili szyby na ulicach mia- 

sta, Za tymi ludźmi pójdzie znowu znaczna 
ilość akademików skądinąd spokojnych, 

gdyż są oni rozagitowani i zdezorjentowani 

bezkarnością dotychczasowych wystąpień. 

zrzeszeń 

Jedynym skutecznym środkiem wydaje się 
być w tych warunkach zamknięcie Uniwersy- 
tetu do końca roku akademickiego, czyli lip- 
ca 1932 r.; relegowanie z uczelni studentów 

tych którzy brali czynny udział w napasto- 

waniu kolegów i przechodniów, oraz w de- 

mołowaniu sklepów. 

Przy obecnym stanie umysłów — wszeł_ 

kie półśrodki będą przez zdemoralizowane e- 

lementy młodzieży uważane za objaw sla- 

bości. Potrzebne są środki stanowcze i ra- 

dykalne. Ctvis. 

W twoim interesie leży jak naj- 

sprawiedliwszy układ stosunków spo- 

łecznych w Państwie. 

Uzależnione to jest przedewszyst- 

kiem od powszechnego spisu ludności. 

Współdziałaj z władzami spisowemi. 

  

LEON WOŁŁEJKO. 

Pogaduszki mejszagolskie. 
„Jurka“. 
(Hntorja prawdziwa), 

Za Szyrwintomi przy drodze, co do w haniebnej markotności — rozeszła 
* Pozelwi jedzi się, w malusińkim zaś- 
cianku—żyła famielja Mackiewiczów. 
Famielja niemała, bo aż osim dusz li 
czyła. Trzy córki, czterech synów i 
stara mamulka... 

Na półwłoczy — szmat nie nażyisz 
a osim gębów chleba proszo, — toż i 
bieda u ich była niewidana. Przyszła 
wiosna. Obejrzeli się kołe swirna -— 
patrzajo: aż tu zasieki puste, —już i 
chleba niema z czego piekć, Postękali, 
pogadali i taka postanowienia u nich 
wyszła, co, trzeba, znaczy się, rada 
robić i ratunku szukać — bo w chacie 
siedzieć niema czego i tyko Śmierć 
głodowa ze wszystkich kątów lezi... 

W ta pora, świątecznym dniem, ca- 
ła famielja, kole stołu siadszy, poczęła 
raić — jakimż sposobem cała życia 
tak nastroić coby — i gospodarki nie 
zgłumić i sposób do przeżycia naleźć? 
Żałosna i nadto obojętna szedła u ich 
gawęda, — a na końcu, starszy brat 
Józiuk, co na harmonice pieknie grał, 
wstał, oczy rękawo wytar i tak gadać 
poczoł: : 

„W chacie chleb skonezyt sie. Do 
ludziow trzeba išė“. Nicht nie wie- 
dział, chto „do ludziów* pójdzie? 
nicht prawda powiedziawszy, i z chąty 
nie chciał iść, — ale kużdy zrozumiał, 
co tu już nijakiej sprzeczki nie będzi 
bo Józiuk powiedział, prawda i nija- 
kiego nieposłuszeństwa tu nie może 
być. Stara Mackiewiczowa, piersza 
od stołu wstała i płacząc, wbiła głowa 
do poduszki, a za jo i cała famielja 

sie po obejściu gdzie mogła. Rada by: 
ła skonczona... 

Na drugi dzień — już wszystkie 
Mackiewiczy mieli swoja pomyszlenia. 
tyko sredni brat, Jurka nic nie wie- 
dział. Taka parszywa natura miał, co 
jego zrozumieć, ni z im gadać nie moż- 
no było. Chodził zawsze w kożuchu 
i milczał... Myśleli nawet co on kapecz 
ka fiksowaty i ćwieka, jak to mówi 
się, w głowie ma, ale durny Jurka nie 
był— tylko do gawędy jakaści niena- 
wiść miał i lechczej jemu było kamieni 
obracać, jak gęba do gadania ойетК 
nąć. Dlatego nicht i nie zgadywał jak 
Jurka w tym kłopocie zwrócić się miar 
kuji i co on ze sobo robić myśli?... Ale 
Jurka wiedział dobrze co ma robić --- 
tylko czekał... 

Aż jednego ranka — tylko słonce 
wschodzić poczeło — do spiącej matki 
z. węzełkiem pod pacho podsunął się 
Jurka, obudziwszy pocałował jo w rę- 
ka i szepnoł: 

„Dowidzenia sie, mama...* 

Późniejszo poro pocichenko wy- 
szed z chaty i nawet nie odwitawszy 
sie z nikim, — powędrował w świat. 

Na świecie tymczasem poczeła sie 
wójna... 

Siedząc na ławeczce, przy fabrycz 
nej bramie, słyszał okuratnie Jurka 
jak trzęsła sie i jęczała od huku zie- 
mia. Gadali ludzi .co już w.Szyrwin- 
tach — Niemcy, Ale w mieście wszy - 
stko było po staremu. 

Szmat mężczyzn do wójska zabra- 
li, fabryka, gdzie pracował Jurka led- 
wo co ruchała sie, ale w chacie u Be 
nedykta, jurkowego gospodarza było 
cicho i spokojnie. W jednym kąciku 
w suterenie stała „kojka* posłana, ba- 
jowo kołderko w kwiaty zakryta, nad 
łóżko na ścianie, na ćwiekach wisiała 
odzienia — staro prześcieradło od py- 
łu obtulona a nad głowami wisiał ma- 
lusińki, papierowy obrazek święty. To 
była kwatera Jurki... 

Gospodynia dawała jemu taki do- 
patrunek, co i w zaścianku lepszego 
nie było. Bywało, na raneczku, jak 
tylko wstani, — już Benedyktowa py- 
ta sie, co arbaty nie naparzyć, abo chle- 
ba z kiełbaso nie kupić. Bielizna była 
zawszy wymyta i przygotowana, a na 
obiad nicht i do stołu nie siadał, póki 
Jurka z fabryki nie przyszed. Żył on 
jak u swoich, lubił i z dziećmi pobawić 
sie, ale že nigdy nic nie gadał — za- 
bawa ta niewielczenka była, znakiem 
tego, co, bywało, Jurka abo tyko kon- 
fetów dzieciom kupi, abo chusteniut- 
ka dla gospodyni, ci tabaki dła jej mę- 
ża przyniesi. Polubili sie oni hanieb- 
nie i jak jedna famielija żyli — aż, ja- 
kości na jesieni, na jednym tygodniu 
przytrafili sie takie zdarzeni, co cała 
ich cicha i dobra życia — pękła jak 
balon mydlany i pokociła sie ne insza, 
haniebna droga... 

Przed samym Świętym Michałem. 
kapeczka pochorowawszy, umar Be- 
nedykt, a w trzy dni później do mia- 
sta weszli — Niemcy. 

I poczeła sie hora w mieście... 
Głod i gorączka głumili narod tak 

haniebnie, co już nie było i chaty, žeb 
nieszczęścia nie była jo odwiedziwszy. 
Dzieci, popuchszy od głodu, samym 
widokiem kroiłi jak nożem serca ro- 
dżiców, — nie było roboty, nie byłe 
chleba — a cukru ci masła trzeba by- 

ło w wiełkim sekrecie i za szmat pie- 
niędzy wyszukiwać. 

Na kużdej drodze, na kużdej stec- 
ce stał z karabinem Niemiec — i dzień 
a noc pilnował ci czasem jakaści ko- 
bieta — kapeczki słoniny ci mąki ze 
wsi nie przynosi! Opasali miasta że- 
łaznym obręczem Niemcy bez żadnej 
uwagi i miłosierdzia, rabując po dro- 
gach ludzi, co za kilkanaście mil, po- 
krywawiwszy nogi, chowając sie po 
rojstach i lasach, woreczek zboża na 
chleb nieśli... 

' Poczeła sie bieda i u Benedykto- 
wej... 

Pomagał Jurka jak mog. Ale fabry- 
ka już zamkneli, bo ni ludzi ni towaru 
nie było — kopiejka, co w zapasie był 
miawszy, konczyła sie naczysto, a jeść 
nie było co... Umyślił on w ta pora do 
swojej strony iść i cichaczem krowka 
do miasta przyprowadzić, coby dzie- 
ciom choć kapeczka mlika pokazać. 
Ale narod co za Święta rzeka, aż na 
Zmujdź po prowizja chodzi, —nad- 
to straszne ob swojej podróży poga- 
duszki prawił. Mówili ludzi, co i po 
rojstach, za krzakami przechowawszy 
sia — czatujo Niemcy — i żadnego 
chodu przez nich niema... 

Długo medytował Jurka, aż jedne- 
go wieczoru — zabrał swoja ostatnia 
kopiejka, co w kuferku do chusteniut- 
ki zawiązawszy był — i, nie nie mó- 
wiąc poszed w swoja strona... 

Nadto zmordował sie Jurka, póki 
swoja krowka pod miasto podprowa- 
dził, pędził tylko nocyma, a we dnie, 
zaszywszy sie do chróstu, cicheńko sie- 
dział i patrzył ci Niemców nie napot- 
ka. Głodny, cały wypeckawszy sie w 
błocie, — już kilko nocy nie spał, aż 
gorączka jakaści głumić jego poczeła. 
Czekał tyko, coby prędzej do lasów 
mejszagolskich wpaść i tam w gęst- 
winach i rojstach ratunku szukać... 

  

Aż jednej nocy, naczysto zamęczy- 
wszy sie, siad sobie Jurka na pniu, 
krowka do sosny przywiązał — j me- 
dytować poczoł. Cicho było w lesie i 
parno, oczy jemu kleić sie poczeli, — 
bronił sie Jurka jak mog od ociężało: 
ści — ale nijakiej rady dać nie mog. . 

I zasnoł... - 
Niewiadomo jak długo spałby Jur- 

ka, żeb raptownie nie poczuł, co chto- 
ści za plecy jego tarmosi. Zerwał sie 
na nogi, odemknoł oczy i aż krzyknoł 
ze strachu... 

Nawkoło stali — Niemcy... 

Chciał Jurka ręcomi oczy wytarć 
bo wiary im nie dawał, ale i poruchać 
nawet nie mog, bo obiedwie miał wie- 
rówko obmotane. Widział tylko jak 
Niemiec, krówka jego od sosny odwią- 
zawszy, na postronku trzymał, — i 
taki żal za serca jego Ścisnął, co łzy 
gradem pokocili sie z oczy a z piersi 
wyrwał sie jęk... 

Tymczasem Niemcy, popchnewszy, 
poczeli cości krzyczeć i pokazywać co 
dalej w droga czas już iść... 

1 poszli z karabinami na plecach, 
okrążywszy Jurki, jakby niewiadomo 
jakiego rozbojnika na grabieży byli 
złapawszy. ; 

A z tylu, na postronku, spušciwszy 
głowa, szedła biedna krowka, jakby 
rozumiejąc, co teraz już do nowego, 
ale złego gospodarza — należy sie... 

Haniebnie mrozna była Noworocz 
na noc... Na zielonym moście, na war- 
cie, stał Jurka w krótkim kożuszku i 
z bliszczącym orzołkim na czapce... 
Opar sie na karabin i myślał... A w ia 
pora — od'górki Pana Jezusa na Śni- 
piszkach, poczeto spuszczač sie na 
most kilkoro ludzi, łachmanami ob- 
motawszy sie, więcej do strachow jak 
do żownierzy niemieckiego cesarza — 
podone. Przegrawszy wojna, uciekali 

piechoto, biez broni, myśląc tyko jak- 

by swoja dusza do chaty donieść! 
Gdzie podziała sie dobra ludzka, przez 
trzy lata grabiona, gdzie pijanstwa i 
zabawy, gdzie złodziejstwy i rozboji 
na biednym litewskim narodzie speł- 
nione? 

Wszystko przepadło, zmarniało 
— bo sprawiedliwość Boska przesta- - 
wiła wagi na druga strona i za krzyw- 
da ludzka opłacać poczeła... 

Obaczywszy Niemców, — Jurka 
zatrząs sie cały, krew wderzyła jemu 
do głowy. chwycił karabin, wycelował 
i już tyko cyngiel pocisnąč trzebyto, 
—ale w ta pora jakašci moc poczela 
jemu szeptać do ucha: 

„Nie bij. Daruj. Tak jak ten Chry- 

stus, co na Gorce stoi nieprzyjacielom 

swoim darował...** 
I posłuchał Jurka tego głosu, kara- 

bin odłożył i Niemcom, co do kupy 

ze strachu zbiwszy sie byli, dał znak, 

co swobodnie iść mogo. i 

Późniejszo poro, przytuliwszy sie 

do poręczy pacierz mówić poczoł, — 

a kiedy doszed do słów: „i odpuść 
„nam nasze winy, jako i my odpusz- 
czamy naszym winowajcom — znow 

łzy miał na oczach... 
“ Ale byli to łzy radości i przeba- 

czenia... 

Na Lidzkim trakcie, kole Papierni 
—-przy samym gościncu, pod staro, 
wielko brzozo, — stoi krzyżyk nad 

mogiłko. A na krzyżyku, na drzew- 
nianej desce jest napis: „Jerzy Mac- 
kiewicz... padł w boju... prosi o west- 
chnienie do Boga... 

I ktokolwiek z podróżnych, odma- 
wiając paciórki dojdzi do słów: „jako 

i my odpuszczamy naszym winowaj- 
com“, — lišcie i gałązki na brzozie 
poczynajo trzepotać sie i szumieć, — 
jakby duszyczka Jurkowa nadto ucie- 

szona była i — podróżnemu swoje 

dzięki składała... > 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Po 12 latach odzyskał mowę i słuch. 

Niezwykły wypadek zdarzył się onegdaj 

ma odcinku granicznym Dołhinów podczas 
nia granicy polskiej. Mianowicie 

kidłku włościan a między innymi i b. sier- 

żant formacji gen. Dowbor-Muśnickiego A- 
doli Grzmiełewski uciekając z Sowietów do 

s ę szczęśliwie przez linje 

graniczne sowiec 

  

„ Podczas przekraczania 
granicy, uciekinierzy zostali obsypani gra- 
dem kul przez patrole sowieckie, przyczem 
jeden z żołnierzy rzucił granat, który ekspło- 
dował koło miejsca, gdzie był ukryty Grzmie 

tewski. Grzemiełewski przed 12 laty stracił 

podezas działań wojeonych mowę i słuch i 

był kompletnym kaleką, W czasie silnej ek- 
spłozji i wybuchu Grzmielewski od silnego 
ogłuszenia oraz wzruszenia odzyskał nagle 
mowę. Pod gradem sowieckich kul uzdro- 
wiony wprost cudem Grzmielewski z rozpro 
mienioną twarzą i z rozpierającą mu pierś 
radością przedostał się z uciekinierami do 
Polski. Pierwszą jego czynnością na ziemi 
polskiej było podziękowanie Opatrzości za 
niespodziewane odzyskanie mowy i podzię- 
kowanie za szczęśliwe przedostanie się do 
Ojczyzny. 

Fakt ten żywo jest komentowany wśród 
mieszkańców pogranicza. 

  

Możodeczno. 

Protest przeciwko wystąpieniu sen. 
Borah'a. 

Rada Miejska m. Rakowa pow. mołode- 
posiedzeniu swem w dniu 

jednogłośnie rezolu- 
vystąpienie sen. Borah'a 

‚ że najmniejsza piędź zie- 

nie zoslanie dobrowolnie niko- 

  

<zańskiego 
14 listor 
cję po 
3 stwierdz 

ami polskie 
mu oddana. 

Podobną rezolucję uchwaliła też Rada 

Miejska m. Gródka pow. mołodeczańskiego 

mua posiedzeniu swem w dn. 3 b. m. 

Boruny. 

"cha zajść ulicznych w Borunach 

Nieznani sprawcy wybili 39 szyb w domach, 

żydowskich. 

Onegdaj mieszkańcy miasteczka Boruny, 

sminy oszmiańskiej, przeżyłi noe trwogi. 

— 0 godzinie 12 w no na ulicy wpobli- 

żu rynku, gdzie mieszkają Żydzi rozległy 

„się nagle głośne krzyki oraz brzęk pękają 

«ych szyb. 

WIEŚCI Z WOJEW. 

     

   
   

        

   
     

    

Okazało się że w noey niewykryei nara- 
zie sprawcy wybili w domach żydowskich 
39 szyb. Poelieja sporządziła © zajściu pro- 
tokół i wszczęła dochodzenie w celu njaw- 
nienia sprawców. (e). 

Z pogranicza. 
Tajemniczy trup litewskiego 

strażnika. 

Onegdaj rano w rzece Mereczance wyło- 
wiono trupa osobnika ubranego w płaszcz 
wojskowy litewskiej piechoty bez żadnych 
odznak. Zwłoki znajdowały się już w stanie 
rozkładu. Ubranie zaś zachowało się zupeł- 

nie w dobrym stanie. + 

Przy zwłokach nie znaleziono żadnych 
dokumentów. 

  

Złikwidowanie bandy przemytniczej. 

K. O. P. na pograniczu polsko-łotewskiem 
w rejonie Dukszt zlikwidował bandę prze- 
mytniczą, której członkowie trudni е ой 
dłuższego czasu przemycaniem polski 
kru z Łotwy. Aresztowano 5 osób. Na czele 
szajki stał niejaki Piotr Barczuk. 

      

    

NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

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

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku 

  

Nowogródzk. 
se. Akcja odczy- 

  

Sport i Wych. Fizye 
towa. 

Sekcja Wychowania Społecznego i Propa- 

sgandy Pow. Komitetu Wychowania Fizyczne- 
go i Przysposobienia Wojskowego, org: 
zuje szereg odczytów propagandowych, we- 

<iług następującego kalendarzyka: 

22 listopada „Znaczenie marszu dla wy- 

wobienia fizycznego i dla obronności kraju* 
wygłosi przewodniczący sekcji. Na dodatek 

   
   

W roli głównej OLGA CZECHOWA. 

| Uilnši na Kazi sv raju bolgzewichiego | 
»lony zostanie film: „Marsz szlakiem 

   g opada „Obozy ietnie jako szkoła 

zdrowia* ilustrowany filmem „Szkoła rycer- 

stwa polskiego“, wygłosi również przew. 

sekcji. 
6 grudnia „Lekkoatletyka* ilustrowana 

filmem: „Międzynarodowe zawody le kkoa- 
tletyczne wygłosi p. Kom. Witwicki. 

Odczyty powyższe odbędą się w sali Ki- 

no-teatru „Pogon“ 'o godz. 4-ej po. poł. 
ów Zawodo 

      

     

   

  

wych i organizacyj P. W. 
nych osób po 30 groszy. 

= 
.„ palić 5 

  

   
‘а 
FZZIE nie woito Zu GUMĘ SUGAR 

Pudełka go 10 i 20 groszy! 

(AT UTUS ESET ENA MIPS 

Echa strzatėw przy ul. Mickiewicza. 
m miešcie kupiec, oby 

ciciel hotelu i restaura- 
„ Edmund Kowalski, w 

<dniu 13 listopa „ roku, lustrując swą 

nieruchomość przy ul. Mickiewicza Nr. 44, 

<dowiedział się, iż niejaki Józef Taheński, 
który bezprawnie wprowadził się wraz z ro- 

<dziną do części opróżnionego przez lokato- 

ra mieszkania, zakłóca w nocy spokój współ 

anieszkańców tego domu. 

W związku z tem p. Kowalski w towa- 

rzystwie kilku osób z pośród administracji 

udal się do mieszkania Nr. 20, położonego 

ma 1-szem piętrze w oficynie. | 

Już na wstępie do lokalu, zajmowanego 

przez Tabeńskiego, przybyłych , obrz cita 

gradem obelg jego córka, 

em z drugiego pokoju wy 

a w brutalny sposób łał opuszczenia mie- 

szkania, a następnie począł strzelać do w. 

terwenjujących. 
Część przybyłych rzuciła się do uci 

-w dół, a część w górę klatki schodowej, 

Tabeūski biegnąc za nimi, strzelał z rewoi- 

sveru, przyczem kule šwistaly kolo glow u- 

=iekających. 
Po pewnym czasie 

ma o zajściu policja, która 
ła się dokonania natychm stowej 

zadawalając się oględzinami klatki 

wej, gdzie odnaleziono kilka śladów od knl, 

trzy kule oraz dwie łuski po wystrzełonych 

mabojach. 3 

Tabeński na widok wkraczających do 

mieszkania dozorcow 'domu rzucił się na 

nich z żelaznym drągiem, zadając im obra- 

żenia ciała. 
Kiedy wreszcie policja po uzy 

powiedniego nakazu, przeprowadziła 
zję, broni już nie znalazła. N 
bniej Eugenja Tabeńska wyniosła ją w mię- 

<łzyczasie z mieszkania. 

   

  

    
        

      

   

        

   
     

      

schodo- 

    
  

  

  

palta i garnitury 

Pociągnięty do odpowiedzialności karnej 

Tabeński nie przyznał się by nuał strzelać 

i dowodził, iż to p. Kowalski jest sprawcą 

strzał 
Wersja ta jednak, wobec kategorycznych 

zeznań licznych świadków zajścia, upadła, 
a wobec tego Tabeńskiego postawiono w 
stan oskarżenia o usiłowanie zabójstwa (art. 

49 i 453 k. k.). 
Sprawa ta wczoraj znalazła się na wo- 

kandzie IIl-go wydziału karnego sądu okrę- 
gowego. Rozprawie przewodniczył p. sędzia 

  

   

St. Miłaszewicz przy udziale pp. sędziów 
M. Szpakowskiego i Bułhaka. Oskarżenie 
wnosił podprokurator p. Dowbór, zaś w 
obronie podsądnego wystąpił mec. X. Pe- 
trusewicz. 

Po zbadaniu świadków, któr: 
dzili oskarżenie, sąd zarządził w lokalną 

celem ustalenia czy strzały zagrażały życiu 
osób interwenjujących u Tabeńskiego. 

Po powrocie do sądu, zbadany został bie- 
gły rusznikarz p. Wołodźko oraz sad wy- 
słuchał przemówień rzeczników oskarżema i 
obrony, 

Po naradzie, sąd wygłosił wyrok, które- 
go mocą uznał, oskarżony Tabeński jest 
winien dokonania inkryminowanego mu 

nu, lecz pod wpływem silnego wzrusze 
nia duchowego (art. 49 i 458 cz. I k. k 
skazał go na osadzenie w więzieniu zamie- 
niającem dom poprawy, przez 3 lala z 0- 
graniczeniem skazanego w prawach stanu. 

Do skazanego sąd zastosował areszt do 

asu złożenia poręczenia hipotecznego w 
Ka er. 

y potwier- 

    

      

       

  

   

  

Popierajcie Ligę Morska 

i Rzeczną! 

Na drugim piętrze naszego lokalu 

sprzedaż 

PO WYJĄTKOWO ZNIŻONYCH CENACH 
TOWARÓW WYSORTOWANYCH i RESZTEK 

Jedwabie, wełny, materjały na 
męskie i dam- 

skie, materjały meblowe, firanki, 

portjery, kołdry 

: GORDO N A 

    

KU R IE R 

NIKA KR 
Dziś: Cecylji. 

Niedziela 
Jutro: Klemensa. 

  22 
p Pmopadyj Zachód ы 

Wschód słońca —g. 7 m. 06 

—g. 15 m.37 

Spost-zo2enia Zakladu Moteorolagį! U, S. B. 
w Wilnie z dnis 21/XI — 1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 781 

Temperatura średnia — 3 C. 

Ž najwytszai — 1° С. 

: najnižezai — 3° С. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważa:ący: połudn.-wsch. 

Tendencja baromu lekki wzrost, pot sł. spad, 

Uwagi: pochmurno. 

KOŚCIELNA. 

— Otwarcie Kaplicy Matki Boskiej Ostro- 

bramskiej. Dnia 21 listopada r. b. odbyło 

się uroczyste otwarcie Kaplicy Matki Boskiej 

Ostrobramskiej, po przeprowadzeniu grun- 

townego jej remontu. Wprawdzie remont 

całkowicie nie jest ukończony, dlatego też 

i wota które dotąd zdobiły ołtarz, nie zostały 

ieszczone na przygotowanych dla nich 

      

um 
miejscach i rozmieszczenie wotów według 

pomysłu projektów p. p. artystów będzie 

wymagało dłuższego czasu, jak również, bę- 

dzie mogło być dokonane dopiero po umiesz- 

czeniu srebrnego szlaku, stylizowanego we- 

dług motywów dominujących w Ostrej-Bra- 

mie, a dzielącego w środku boazerję na dwie 

części, 

Przy robotach restauracyjnych zostały 
wykryte w ołtarzu pewne szczegóły zdobni- 

cze, które wymagają nieco odmiennego po- 

traktowania zwłaszcza dekoracyj dotychcza- 

sowych; nad tem, właśnie, obecnie pra 

siły fachowe. Roboty potrwają jeszcze kil- 

ka tygodni. Otwarcia Kaplicy dokonano te- 

raz ze względu na uroczystość Opieki Mat- 

ki Boskiej. 

Jednocześnie z otwarciem, J. E. Ksiądz 

Arcybiskup Metropolita dokonał konsekra- 

cji stałego ołlarza w Kaplicy, składając w 

nim Relikwje Św. Stanisława Biskupa Mę- 
czennika i Św. Józefa Arcybiskupa Połoc- 

go Męczennika. W obrzędach konsekra- 

cji pomimo dnia powszedniego wziął udział 

li zastęp wiernych z miasta i wsi pod- 

  

  

    

   

      

   

  

OSOBISTA 

- Pan wojewoda Beczkowiez wyjechał pujące ce 

w dniu dzisiejszym do Warszawy w spra- 

wach służbowych. We wtorek dnia 24 b: m. 

p. wojewoda uczestniczyć będzie w zjeździe 

MA AK 
górnośląski 

DEULL "iti 

ы 
ле
 

poleca 
firma 

Z ruchu zawodowego 
pracowników umysłowych. 

Jak się dowiadujemy, w dniu 15 

listopada r. b. odbyło się zebranie or- 

ganizacyjne delegatów 5 związków 

zawodowych pracówników  umysło- 

wych w celu utworzenia Rady Okrę- 

gowej Związków wchodzących w 

skład Centralnej rganizacji Zw. Zaw. 
Prac. Umysł. Reprezentowane były 
następujące Związki Zawodowe: 

1) Pracowników Ubezpieczeń Spo- 
łecznych, 2) Pracowników Powszech- 
nego Zakładu Ubezpieczeń Wzaj 
nych. 3) Farmaceutów Pracujących, 
Oddział w Wilnie, 4) Pracowników 
Handlowych, Biurowych i Przemysło- 
wych, 5) Pracowników Ubezpiecze- 
niowych Rzeczp. P. 

Delegaci powyższych związków 
(oprócz Farmaceutów) powołali do 
życia Tymczasowy Komitet Organi- 
zacyjny w składzie następującym: 
przewodniczący p. W. Pilecki, se- 
kretarz — p. Sediukiewicz, członko- 
wie: p. L. Grabowski, p. St. Jurecki, 
p. Wł Cybowicz. 

Nareszcie więc sprawa skonsolido- 
wania się ruchu zawodowego pracow- 
ników umysłowych na naszym tere- 
nie ruszyła z martwego punktu j ży- 
czyć należy, by objęła wszystkie Zw. 
Zaw. Pracowników Umysłowych w 
Wilne, tworżąc w ten sposób jed- 
nolity front świata pracy, dotychczas 
bowiem poszczególne związki szły lu- 
zem i nie mogły wywierać żadnego 
wpływu na kształtowanie się intere- 
sów szerokich rzesz pracowników u- 
mysłowych. Om. 

  

  

W JSB E NO S JK I 

wojewodów w stolicy, W poniedziałek dn. 
23 b. m. weźmie p. wojewoda udział w ze- 
braniu przewodniczących wojewódzkich ko- 
mitetów do spraw bezrobocia. 

— Wyjazd prezesa Sądu Apelaeyjnego. 
W dniu 23 b. m. Prezes Sądu Apelacyjnego 
w Wilnie p. W. Wyszyński wyjeżdża do 
Brześcia na lustrację zamiejscowego Sądu 
Okręgowego. Lustracja potrwa 2 dni. 

MIEJSKA. 
— 300.000 złotych niedoboru wykazały 

kasy Magistrału w związku z zajściami uli- 
cznemi. Stan rozprężenia, jaki wywołały о- 
słatnie zajścia uliczne, odbił się naj najfatal- 
niej na wpływach kasowych Magistratu. 
Jak się dowiadujemy ze źródeł oficjalnych 
naskutek ekscesów ulicznych wpływy kaso- 
we Magistratu spadły o 300.000 poniżej wpły- 
wów normalnych. Spowodowane to zostało 
stanem niepokoju i depresją, jaka ogarnęła 
ogół mieszkańców, w pierw ym rzędzie sfe- 

ry gospodarcze naszego miasta. 
Wytworzona sytuacja postawiła Magi- 

strat w ogromnie ciężkiem położeniu gdyż sa 
morząd nie jest w slanie wywiązać się na 
czas z niektórych zobowiązań finansowych 
w stosunku do instytucyj dobroczyńnych 
subwencjonowanych przez miasto. 

— Budżet zwyczajny m. Wilna na rok 
1932-33. Jak już o te odawaliśmy, budżet 
m. Wilna na rok 19 został przedłożony 
przez Referat Budżetowy Magistratu na po- 
siedzeniu piątkowem. We wtorek, 24 b. m 
odbędzie się następne posiedzenie budżeto- 
we Magistratu, na którem będą rozpatrywa- 
ne projekty preliminarzy dochodowych oraz 
projekty planów gospodarczych  przedsię- 
biorstw niiejskich. * 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Komunikat A. Z. S-u. Dn. 20 bm. p. 

Pietkiewicz rozpoczął gimnastykę pań i pa- 
nów, która będzie się odbywała nadal w 

sali gimnastycznej A. Z. S. 

    

  

  

  

  

   

  

   

8 (gmach główny 
a 10) we wtorki i piątki 

21 dla pań i 21—22 dla pa- 

     

    
nów. 

GOSPODARCZA. 
— Zwyżka cen chleba. Naskutek onegdaj- 

szej interwencji piekarzy u wojewody wileń- 
skiego, wczoraj nastąpiło porozumienie zwią- 
zków piekarzy z przedstawiciełami Starost- 
wa Grodzkiego, w myśl którego podniesiono 
ceny na chl 

Z dniem dzisiejszym obowiązują nastę- 

  

  

    

Za 1 klg. 

proc. gr. 46; 
Za 1 klg. 

proc. gr. 30. 

Winni 
cen będą k. 
do 3.000 złoty 

Ceny mąki 
nione. 

chleba pytlowego żytniego 65 

chleba razowego żytniego 97 

  

     

  

dania lub pobierania wyższych 
1i w drodze administracyjnej 
h grzywny lub 6 tyg. aresztu 

5 niezmie- 

  

Z KOLEL 
— Koncert w „Ognisku* W dniu 22 П- 

stopada r. b. o godzinie 18-ej w sali „Og- 
niska Kolejowego* przy ul. Kolejowej 19, 
odbędzie się Odczyt — Koncert poświęcany 
twórczości Stanisława Moniuszki. 

Odczyt wygłosi protesor Konstanty Gal- 
kowski. 

Udział w koncercie biorą: p. Bronisława 
Jagminówna — m. sopran p. Napoleon Woj- 
"sza-Wojczys — tenor. 

Orkiestra i chór ,„Ogniska** pod dyrekcją 
p. Adolfa, Czerniawskiego. 

Wstęp dla' wszystkich — wolny. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Baczność Oficerowie i Podchorążowie 

Rezerwy! Zarząd Koła Wileńskiego Z. O. R. 
wzywa swych członków do zapisywania się 
na kurs obrony przeciwgazowej, który zo- 
stanie uruchomiony w grudniu r. b. — Wy- 
kłady będą odbywać się w godzinach wieczo 
rowych. 

— Zarząd Koła P. O. W. w Wilnie pro- 
si członków, będących obecnie bez pracy o 

zgłoszenie się w Sekretarjacie Koła (lo- 
kal Federacji, Żeligowskiego 4, w środy, 
czwartki i piątki od godz. 18 do 20) celem 
ujęcia ich w ewidencję. 

ZEBRANIA I: ODCZYTY. 
— Zwyczajny doroczny Zjazd delegatów 

Zw. Legjonistów Polskich Okręgu Wileń- 

skiego. Zarząd Związku Legjonistów Pol- 

skich Okręg Wileński — zawiadamia, że w 
dniu 22 listopada 1931 roku odbędzie się 

    

zwyczajny doroczny Zjazd Delegatów o g. * 
13-ej we własnym lokalu przy ul. Zaułek 
Bernardyński Nr. 10 m. 1. Porządek dzien- 
ny został już rozesłany poszczególnym Od- 
działom Związku Legjonistów Polskich. 

— Ze Stowarzyszenia Kupców i Przemy- 
słoweów Chrześcijan w Wilnie. W ponic- 
działek dnia 23 listopada b. r. o godz. 18-ej 
wieczorem w sali Instytutu NaukHandlowo- 
Gospodarczych (Mickiewicza 18) odbędzie 
się staraniem Stowarzyszenia odczyt na te- 
mat: „Korzyści kupca z racjonalnie oświe- 
tlonych okien wystawowych”, który wygło- 
si prelegent-specjalista z Warszawy. Wstęp 
bezpłatny. Zaproszenia nieczłonkom wydaje 
biuro Stowarzyszenia (Bakszta 11 — godz. 
urzęd. 12 — 2 i 5 — 8 wiecz. — tel. 10-30). 

— Wileńskie Towarzystwo Filharmonicz- 
ne zawiadamia swoich wszystkich członków 
że w poniedziałek 23 b. m. odbędzie się w 
Konserwatorjum Muzycznem (ul. Wielka 7 
wejście z Końskiej). Doroczne Walne Ze- 
branie. Początek o godz. 18.30. Drugi ter- 
min rozpoczęcia o godz. 19 bez względu na 
ilość członków obecnych. 

  

— Posiedzenie Wojew. Komisji Spisowej. 
Dnia 23 listopada r. b. o godz. 12-ej w po- 
łudnie odbędzie się w małej sali konferen- 
cyjnej Urzędu Wojewódzkiego posiedzenie 
inauguracyjne Wojewódzkiej Komisji Spi- 
sowej. 

— Z Polskiego T-wa  Pedjatrycznego. 
Dnia 23 bm. o godzinie 20-ej w łokału Oš- 
rodka Zdrowia (Wielka 46) odbędzie się 
"posiedzenie Wil. Oddz. Polsk. Twa. Pedja- 
trycznego. 

Porządek dzienny: 
1. Odczytanie protokółu 

posiedzenia. 
2. Dr. P. Lidzka: Z kazuistyki pneumo- 

kokowych zapaleń otrzewnej u dzieci. 
3. Dr. E, Iszora: „Zasady refleksologji 

(część II). 
4. Dr. H. Kaulbersz-Marynowska: Spra- 

wozdanie ze zjazdu pedjatrów francuskich 
w Strasburgu. (Ref. Prof. W. Jasiński). 

5. Wolne wnioski. 

poprzedniego 

— Zebranie Ogólne Związku Absolwen- 
tów Gimnazjum Jezuitów w Wilnie odbę- 
dzie się dziś w niedzielę 22 bm. o godz. 17 
w łokalu Związku. Obecność wszystkich czł. 
konieczna. Po zebraniu odbędzie się herbatka 
towarzyska. 8 

— Odezyt p. Senatorki Hanny Hubickiej 
w Związku pracy Obywatelskiej Kobiet, W 
czwartek dnia 26 b. m. o godzinie 7-ej wie- 
czorem w iokału Związku przy ulicy Jagiel- 
lońskiej 3-5 m, 3 p. senatorka Hanna Hubi- 

cka wygłosi odczyt p. t. „Obecna sytuacja 
polityczna i gospodarcza”. 

Imienne zaproszenia nie będą rozsyłane. 
Wstęp dla gości 30 gr. 

“ - 
SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 

— Z Życia Resursy Rzemieślniczej. Dn. 
18 b. m. odbyło się w Resursie Rzemieślni- 
czej zwykłe środowe zebranie Członków Re- 
sursy Rzemieślniczej i zaproszonych gości. 
Zebranie to zaszczycił swoją obecnością p. 
profesor Witold Staniewicz, wygłaszając na 
zaproszenie Pana Prezesa Resursy odczyt. 
Pan Profesor mówił o kryzysie ekonomicz- 
nym na terenie Polski i na szerszej arenie 
światowej, o jego przyczynach, powodach i 
skutkach w poszczególnych gałęziach życia 
gospodarczego. W półtoragodzinnym, jasnym 
i wyczerpującym wykładzie ujął prelegent 
cały olbrzymi materjał, związany z tą spra- 
wą. Bardzo licznie zebrani, a najpoważniej- 
si przedstawiciele życia rzemieślniczego na- 
szego miasta wysłuchali z wielkiem zaintere- 
sowaniem zwlaszc tej części odczytu, w 
której Pan Pro: informował obecnych, 
o tem, co Rząd j zrobił i co zrobić jes 

cze zamierza, by zwalczyć w jak najkrótszym 
czasie niepomyślną konjunkturę, w której 

się dziś znajdujemy. W końcu swego prze- 
mówienia prelegent położył silny nacisk na 
bezradność i swego rodzaju, bezbronność 
społeczeństwa wileńskiego, które, w prze- 
ciwstawieniu do obywateli innych dzielnic 
Polski, nie umie w sposób należyty bronić 
swych słusznych praw i zabiegać 0 urzeczy- 
wistnienie swych słusznych postulatów. O- 
puszczającego Resursę Pana Mnistra Stanie- 
wicza żegnali zebrani bardzo serdecznie, pro 

sząc gorąco, by w przyszłości zechciał On 
również poświęcić wolne swe chwile rze- 
mieślnikom wileńskim. 

  

   

      

  

    

KOMUNIKATY. 

— Z Izby Przemysłowo-Handlowej w 
Wilnie. Izba Przemysłowo-Handlowa w Wil- 
nie podaje do wiadomości, że w posiadaniu 
jej znajduje się zestawienie przepisów, do- 
tyczących obrotu dewizami w poszczegól- 
nych krajach. 

Osoby zainteresowane mogą się zapoznać 
z pomienionemi materjałami w lokalu biu- 
ra Izby Przemysłowo-Handlowej, Trocka 3 

  

w godzinach urzędowych. 

— Podziękowanie. Za 
lickiej parafji po-Bernarc 
składa gorące podziękawan 
ru „Hasło oraz dyregentowi p. Janowi Że- 
browskiemu. p. Wandzie Hendrychównie, p. 

Irenie Ładosiównie art. scen miejskich, p. 
Aldonie Potopowiczównie i p. Michałowi Łu- 
czko za awć przyjęcie udziału w kon- 
cercie na ecz biedny który się odbył 

dnia 15 listopada r. b. w Małej Sali miejskiej 
oraz p. dyrektorowi Adamowi Wy] 
mu ze współudział w zorganizowaniu kon 
certu. 

FEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni*, Dziś dnia 22 

b. m. Teatr „Lutnia* czynny będzie trzykrot- 
nie. O godz. 12-ej w poł. odegrana będzie 
baśń Grimma „Kopciu k* w wykonaniu 

ego zespołu, w reżyserji Zełwerowiczów- 
Barwne widowisko to cieszy się nie- 

zmiennem powodzeniem wśród dzieci. 
Po południu o godz. 4-ej ukaże się nie- 

odwołalnie po raz ostatni w sezonie, pełna 
humoru, arcydowcipna komedja Łopalew 
skiego „Aurelciu nie rób tego", stanowiąca 

jedną z sensacyj bieżącego sezonu. Obsadę 
stanowią:  Dunin-Rychłowska,  Detk k 
Ładosiówna, Marecka, Slawiūska, 
Gliūski, Lubiakowski, Puchniewski i Wasi- 
lewski. 

Wieczorem o godz. 8-ej ukaże się „Dzień 
ziernikowy” Kaisera w reżyserji Stani- 

Wysockiej, Arcyciekawa sztuka ta 
schodzi niebawem z repertuaru, ustępując 
miejsca nieśmiertelnej komedji Fredry „Pan 
Geldhab*. 

— Teatr Miejski na Pohułance. Dziś dn. 
22-g0 b. m. Teatr na Pohulance czynny bę- 
dzie dwukrotnie. Po południu o godz. 4-ej 
ukaże się po raz 18ty epokowy dramat z 
okresu walk o niepodległ „Róża* Żerom- 
skiego. Ceny zniżone. - 

Wieczorem o godz. 8-ej komedja muzycz- 
na Audrana „Lalka, ciesząca się kolosal- 
nem powodzeniem. Jest to zarówno zasługą 

vej inscenizacji, świetnej gry ak- 
jak i malowniczej oprawy dekora- 
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cyjnej. Czarujące melodje, przewijające się 
podczas trwania akcji, dodają niesłychanie 
wiele uroku temu wesołemu widowisku. U- 
dział bierze cały zespół oraz liczni statyści 
W: rolach głównych: Szurszewska, Zielińska, 
Brygiewicz, Dejunowicz, Ciecierski, Mora- 
nowicz,  Wyrwicz-Wichrowski, Wołłejko. 
Przy pulpicie kapelmistrzowskim p. W. 
Szczepański. Jutro o godz. 8-ej w. „Róża*. 

BABJ6 
FALA 2441 m. — stacj4 o mocy 0,5 Kw. 

FALA 581 mtr. stacja o mocy 22 Kw. 

NIEDZIELA, DN. 22 LISTOPADA 1931 R. 

10.00: Transm. nabożeństwa z Katedry w 
Krakowie. 11.58: Komunikaty. 12.15: Pora. 
nek symfoniczny, 14,00: Otwarcie Kursów p. 
n. „Radjowy niwersytet Ludowo.Rolniczy w 
Warszawie. 14.25: Aud. rolnicze. 14.40: „No- 
woczesne sposoby tuczenia świń”. 15.00: Mu. 
zyka. 1 Aud. dla dzieci. 16.20: Muzyka 

  

    

polska. 16.40: „Co przepływa przez druty,. 
czyli czem jest elektryczność — odczyt. 
17.00: „Kobieta ma głos". 17.15: Odczyt ze 
Lwowa. 17.30: „Wiadomości przyjemne i po- 
Żżyteczne*, 17.45: Akademja organizowana 
przez Komitet „Dnia Kapłańskiego". 18.30: 

Koncert. 19.00: Audycja litewska. 19.20: 
„Poczta przed 80 laty* pogadanka. 19.40: 
Program na poniedziałek. 19.45: Słuchowisko. 
20.15: Koncert popularny, 21.45: Kwadrans 
literacki. 22.00: Koncert solisty. 22.40: Kom. 
i muzyka taneczna. 

  

PONIEDZIAŁEK, dnia 23 listopa 

9.00: Transm. uroczystego nabożeństwa 
z koše, akadem. Św. Anny w Kra- 
kowie. 

: Kom. 
Radjowy 
czy. 

: Program dzienny. 
Muzyka z płyt. 
Kom. 
Odczyt z cyklu dla nauczycieli. 

: Słuchowisko dla najmłodszych: „ 
mek Krasnoludków". 

: Lekcja francuskiego. 
: Codzienny odcinek powieściowy. 
: Utwory Masseneta (płyty). 
: Odczyt „Mecenat królewski w dobie 

Jagiellonów*. 
17.35: Muzyka taneczna. 
18.50: Wileński komunikat sportowy. 

19.00: Odczyt w jęz. litewskim. 
19.20: Gounod—Marsz żałobny marjonetki. 
19.25: Przechadzki .po mieście. 
19.35: Program na włorek i rozmaitości. 
19.45: Pras. dziennik radjowy. 
20.00: Pogad. muzyczna. 
20.15: Koncert . współczesnej 

"gijnej. 
22.00: Feljeton „O filmie dźwiękowym i o 

dźwięku filmowym". - 
Recitał śpiewaczy Zofji Wyleżyńskiej. 
Kom. i muzyka taneczna. 

Ludowo-Roln:- 

  

Uniwersytet 

    о- 

  

muzyki  reli- 

22. 

    

* kamiennego w ilości 45 

2 

Przy zepsutym żołądku, zaburzeniach tra- 
wienia, niesmaku w ustach, bólu w skro- 
niach, gorączce, zaparciu stolca, wymiotach 
lub rozwolnieniu, już jedna szklanka natu- 
ralnej wedy gorzkiej „Franciszka-Józefa* 
działa pewnie, szybko i dodatnio. Żądać w 
aptekach i drogerjach. 

OSTATECZNE USTALENIE NOWEJ FALI 
RADJOWEJ. 

Dzisiaj w niedzielę dnia 22 listopada o 
godz. zamilknie nazawsze półkilowatowa 
radjostacja nadawcza na Zwierzyńcu o fali 
244, czynna od czterech lat bez przerwy. Od 
poniedziałku dnia 23 bm. zapanuje niepo 
dzielnie w antenach Wiłna i najdalszych za- 
kątków ziemi wileńskiej wielka radjostacja 
na Łipówce o mocy 22 kiłowatów fala 581. 

Radjosłuchacze z terenu m: Wilna, którzy 
w związku z tą zmianą odczują jakiekolwiek 
niedokładności w swych odbiornikach pro- 
szeni są o bezzwłoczne zgłoszenie listowne do 
Polskiego Radja w Wilnie swego adresu oraz 
Nr. abonamentu. Dyrekcja P, R. skieruje do 
nich swego technika, który bezpłatnie doko- 
na oględzin aparatu i ewentualnie dostroi ga 
do nowej fali. Reklamacje tego rodzaju przyj- 
mowane będą w ciągu 2 najbliższych tygod- 
ni, t. j. do dnia 5 grudnia r. b. włącznie. 

NOWINKI RADJOWE. 
AKADEMJA KAPŁAŃSKA. 

Dziś o godz. 17 m. 45 rozpocznie się tran- 
smisja Akademji, urządzonej w Małej Sali 
Miejskiej z okazji Dnia Kapłańskiego. Na 
program złożą się przemówienia Ks. Żebrow- 
skiego i prof. Massoniusa, pienia religijne w 
wykonaniu chóru „Echo*, deklamacje i mu- 
zyka. 

  

MODA I SPORT. 

yskawszy możność wypowiedzenia się 
przed mikrofonem nasze panie wybierają do 
swych pogadanek najaktualniejsze tematy. A 
więc w niedzielę o godz. 17-ej powiedzą coś 
niecoś o modach i sprawach sportu kobie- 
cego. Dowiemy się zapewne jaka moda о- 
bowiązuje teraz w sporcie i jaki sport jest 
w modzie. 

TAJEMNICE KRASNOLUDKÓW. 

Grzeczne i posłuszne dzieci usłyszą w po- 
niedziałek o godz. 15 m. 45 o nadzwyczaj- 
nych rzeczach, jakie dzieją się w domu 
krasnoludków, które na zimę ukrywają się 

emi. am, gdy już nikt ich nie w/dzi 

a bie dowoli. Nie trzeba im tylko 
że w radjo si ęje podsłuchuje. 

PIEŚNI MONIUSZKI. 

W poniedziałek o godz. 22 m. 15 zabrz- 
mią na zezególnie miłe wileń- 
skim słuchaczom pieśni nisława Moniusz- 
ki. Odśpiewa je p. Zofja Bortkiewicz Wy- 

"SPORT 
ZAKOŃCZENIE KURSU NARCIARSKIEGO. 

W sobotę dnia 21 b. m. zakończył się 
2-tygodniowy kurs instruktorski suchej za- 
prawy narciarskiej w którym brali udział 
wojskowi oraz cywilni z Wilna, Grodna, Li- 

Wołkowyska i Białegostoku. Kierowni- 
kiem kursu był kpt. Łucki, znany narciarz 
i trener grup olimpijskich w r. 1928 oraz 
por. Herhold teorja i gimnastyka. Na zakoń- 
czenie kursu przyjechał kierownik okręgo- 
wy wychowania fizycznego podpułkownik 
Kotowicz. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
ZNOWU WYPADEK WYŁUDZENIA 

POSAGU. 

Do wydziału śledczego zgłosiła się w dn. 
wczorajszym Anna Systyłło (ul. Stefańska 
25), która oskarżyła niejakiego Jana Maresa 
zamieszkałego obeenie w Jaśle, o wyłudze- 
nie od niej 500 zł. 

Maree służąc w Wilnie w wojsku obie- 
cał z nią się ożenić i wziął zaliczkę „na ra- 
chunek* posagu poczem ulotnił się. 

Policja wdrożyła dochodzenie. 

POŻAR. 

W dniu 20 bm. w lokalu szkoły ćwiczeń 
przy Wyższych Kursach Nauczycielskich, mie- 
szezących się w doku Nr. 9 przy ul. W. Po. 
hulanka powstał pożar w czasie którego spa- 
liło się urządzenie gabinetowe. Przyczyna po 
żaru nie ustalona. 

KRADZIEŻE. 

Widgorczyk Szyfra (św. Ignacego 8) do- 
niosła, że w dniu 18 bm. nieznani sprawcy 
dostali się na strych, skąd skradli na szkodę 
meldującej oraz Platerówny Władysławy bie- 
liznę męską, damską i pościelową łącznej 
wartości 548 zł. 

— W dniu 20 bm. na ul, Kalwaryjskiej 
został zatrzymany przez policję złodziej za- 
wodowy Nowacki Paweł, bez stałego miej- 
sca zamieszkania, przy którym znaleziono 
bieliznę pościeową. Złodziej oświadczył, iż 
bieliznę skradł z niezamkniętego strychu ua 
ul. Lwowskiej 13-a. Jak ustalono, bielizna 
należy do Lisowskiej Marji (Lwowska 18.a., 
która ocenia jej wartość na 65 zł. Bieliznę 
zwrócono poszkodowanej. 

— W dniu 20 bm. z niezamkniętych wa. 
gonów na szkodę Okręgowej Dyrekcji PKP 
w Wilnie została dokonana kradzież węgla 

g. wartości nieu_ 
stalonej. Sprawców kradzieży Ulewicza Win- 
centego (Zaułek Kowieński) Jarosława 

    

  

  

    
   

  

  

  

       

    

    
   

  

   

(e). 

  

Jó- 
zefa (Dobra Rada 27) i Kozakiewicz Annę (Po 
leska 7) ze skradzionym węgiem zatrzymano. 

   SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5       mn — 

W niedzielę dnia 22-go listopada 
© godz. 12 

Staraniem Komitetu Rodzicielskiego 
przy Szkole Powsz. Nr. Il m. Wilna 

odbędzie się 

PORANEK 
HENRYKA SIENKIEWICZA 
W obchodzie biorą udział: Artyści 
Teatrów Miejskich pod dyrekcją p. 
M. Szpakiewicza oraz chór „HASŁO" 
pod batutą p prof. J. Żebrowskiego. 
Przemów. wygłosi p. prof Wierzyński. 

Całkowity dochód przeznaczony na 
stypendja szkolne i na rzecz nieza- 

możnych uczniów. 

Bilety w cenie | zł, 50 gr. i 30 gr. 
do nabycia w. kancelarji szkoły oraz 
w dniu przedstawienia od godz. I2-ej 

w kasie przy wejściu. 

# 6К ЧОЪ < Р ОР СВ PR 0 EDT WR GP GA 

Setki uspołecznionych obywateli 

już się zgłosiło do bezpłatnej, a ko- 

niecznej dla Państwa pracy przy II 
Powszechnym Spisie Ludności. 

Czyż będziesz gorszy od innych? 
Zapisy przyjmuje Centralne Biuro 

Statystyczne, Dominikańska 2. 
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SKLEP FUTER 
1 PRACOWNIA KUŠNIERSKA 

zostaly przeniesione 
nowege lokalu przy ul. 

au Miejskie 
ZBALA WIEJSKA 
Qstrobramska 5. 

Od czwartku 19 b. m. 

Godz. 4—6—8 i 10 wiecz. 

BŹŻWIĘK. KINO-TEATR 

„AELIOS“ 
Wilsźska 88, tel. 9-26 

Wkrótce! 

Film nad filmy! 

  

  
  

Dźwiękowy Kino-Teatr | 

HELI O Sj 

ea Maurice Chevalier publiczności 

w swem najnowszem arcydziele 

w-g op. „Czar Walca”, reżyserja Lubicza, muzyka Oskara Strausa, 

NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. 

= : лер Likus 

PORUDOMINSKICH 
Niemieckiej 28 relern tn 32m 

Samson i Dalila 
NaD rRocam: Panna do wszystkiego. 

Poczętek o godz. 4. 6, B i 10 wiecz. Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

Arcydzieło jakiego jeszcze nie byłoł 

-Niebywały tematl Czołowy przebój sezonu 1931/32 rokul Największa sensacja dnial 

Dziś ceny normalne! Xe ozesałe ocene= 28066 
Film, za którym szalrje cały światł Atrakcyjny przebój sezonui 

K UR EB 

Nr 13-72 
"W roli głównej 

Marja Corda. 
Koncertowa orkiestra pod 
batutą p. M. Salnickiego. 

Nowa era w kinematografjii Niebywałe napięciel 

Dźwiękowy Kino-Teatr 

HOLLYWOOD      
Wesoły porucznik 

z udziałem prześliczej CLAUDETTE COLBERT. 

Film demonstruje się jednocześnie w dwóch największ. kinach „Hellos" i „Kollywocd“ 

Na pierwszy seans ceny znižone. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. Na premierę honorowe bilety nieważne. 

Dźwiękowe Kino Jutro premjera! 

  

stworzył dzieło, któremu 
żadne dotychczasowe 

efekty kinematograficzne 
dorównać nie mogą 

NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. Na |-szy seans ceny zniżone. 

Wielki triumf stolic całej kuli ziemskiej! 

HOLLYWOOD) Charlie Chaplin 
Światła wielkiego miasta 

  

I Dźwiękowe Kino 

CASINO 

W roli główn.: Scenarjusz: Muzyka: 
Realizacja: CHARLIE CHAPLIN. 
Tragedja, która wzbudza śmiechl 
Dramat, na którym się nie płaczej 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąt. o g. 2-el 

  

Dziśl 
Wiełki rewelacyjny 
przebój dźwiękowy 

Sźaiękowe Kino 

Ca/INS 
*, Wieika 47, tel. 15-41 

W rol. główn.: Ulubieniec publiczności słynny amant Charles Forrel i nowa wielka gwiazda, 

o zielon oczach Elissa Landi. Romans! Rewelacjal Emocjal NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąt. o g. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone. 

PODNIEBNY ROMANS (Piekio) 
kobieta 

  

Dźwięk. Kino-Teatr 

„PAN“ 
WIELKA 42 

Arcytilm dźwiękowy 

rež. J. W.STEJNBERGA 

W rol. gł. słynna 
gwiazda ekranu 

Dziś i dni następnych! 
Najpotężniesze arcydzieło 

wszystkich czasów 

Sino Kolejows 

0GNIS KO 

SMB UROCZYSTE OTWARCIE! 

MAROKKO 
Marlena Dietrich, Gary Cooper i Adolf Menjon. GREE R šia ieważne 

Kobieta na ksiežycu 

na aparatach dźwiękowych 

„KLANGFILM“ (A. E. C.) 

Ten głośny film bardzo na- 
turalistycznie przedstawia 
podróż _międzyplanetarną. 

  

w h Wii i : ° » Co dziš į jest £ ją, - 

Sazeissė Wišli Fritsch + ezarinos Gerda MAUFUS, 52 być zzeczywistością” już juo 
tebek dworca kolejow.) Początek seansów o godz. 5. W niedziele i święta o godz. 4 po poł. 

Kino - Teatr Dziś | Monamentalny Emil Jannings 
film historyczny na tle 
miłostek królewskich p t. 

Reżyserja Ernesta Lubitza. — LUX 
Miekiewicza II, t. 15-61 

Dźwiękowy Kino-Tostr 

STYLOWY 

Światowid 
Miekiewicza 9. 

Dziś! Najnowsze po raz 
pierwszy w Wilnie 100% 
dźwiękowe arcydzieło p. t 

Prześliczny dramat 
erotyczny p-g po- 

wieści Arlewa p.t. 
W rolach główn. najpięk- 
niejsza para kochanków 

    
Anna Boleyn 

Imponująca trešč! 

NAD PROGRAM: Arcywesoła komedja w 3 akt. króla ekranu Charlie Chaplina p. t. „Marzenia Chaplina" 

Początek seansów o godz. 4-ej. w dnie świąteczne o godz I-ej. Ceny miejsc od 40 gr. 

Gorąca krew 
NAD PROGRAM: Dźwiękowa sensacja po raz pierwszy 

————w Wilnie z ulubieńcem publiczności 

Potężny sensacyjny dramat w 10 aktach. W rol. główn. Hoot Gibson i czarująca chińska gwiazda Ming Wong 

Władczyni miłości 
Greta Garbo i John Gilbert 

Już WKRÓTCE wielkie przeboje Messalina, 

W roli głównej 
  i Henny Porten 
Wspaniała wystawa 

Przepiękny sslonowo-erotyczny dramat 
w 10 aktach. W rolach główn.: Imor- 
gena Robertson i Wiljam Janney. 

Host Gibsonėm ». - Karząca dłoń 

Namiętność i żą 
dzai Miłość sil- 
niejsza niż wolal 

oraz znakomici art Douglas 
Fairbanks i Levis Stone. 

„POGANIN“ i „KROL PARYŽA“ 
  

  

Wyjazd do Warszawy zbyteczny! 
Załatwiamy wszelkie zlecenia w sądach, urzędach państwowych i ko- 

munalnych, instytucjach finansowych i wszystkich innych w Warszawie, 

całej Polsce i zagranicą. 
Legalizacje dokumentów, sprawy administracyjne, przewozowe, ulg 

celnych, konsularne, (wizy), spadkowe. hipoteczne (wyciągi), rolne (koma- 

sacja, serwituty, parcelacja), poszukiwanie rodzin, etc, 
Interwencje, zastępstwa, porady, informacje, pośrednictwo we wszel- 

kieh sprawach. Windykacje weksli. Egzekwowanie należności, Wywiady. 

BIURO „POMOC PRAWNO-HANDLOWA" 
Warszawa, Nowy-Świat 28, tel. 6687-64. — Konto P. K. O. 9125. 

Prosimy załączać znaczki pocztowe na odpowiedź 

Uwaga: Biuro istnieje piąty rok. 
Zlecenia w Wilnie przyjmuje: M. GNIADKOWSKI, ul. Ś-to Jańska 9, m. 2. 

Telefon 16-06 

  

        

                                    

      

    

  

Żądajcie tylikozziół 
| leczniczych 

Magistra Wolskiego. 
Zatw. przez Dep. Sł. Zdr. 

М >rzeciw cierpienicm wą- 
roby, woreczka żółcio 
wego, płuc, serca, nerek, 
aęcherza, bólom artretycz- 
1ym, reumatycznym ischi- 
asu, gardła, bezsenności 
aerwowej, obstrukcji chro- 

| oicznej, nadmiernej oty- 
łości i t. p. 

8 rodzajów ziół. 
Do nabycia we wszyst- 
kich aptekach i składach 
aptecznych (drogerjach). 

   

Wyłączna sprzedaż | 

T-wo Handl. „Регах“ 
Warszawa, Warecka 11 

Broszury wysyłamy 
bezpłatnie.   

OSTRZEŻENIE! 
* Pewne firmy w Wilnie rozlewają swoje mało- 
4 wartošciowe piwo w užywane butelki „Patent“ 
ARCYKSIĄŽĘCEGO BROWARU W ŽYWCU 
i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 

° о Przeto ostrzegamy przed falsyf:katami i pro- 
simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
6678 _ na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

'ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU 
нЫа < 

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

   
    

    

      
  

  

   
     

  

      
     

   

   
         

  

SKŁAD MEBLI SPÓŁDZIELNI 
„Zjednoczonych Stolarzy Chrześcijan * 

w Wilnie, ul. Trocka 6. 
Wielki wybór różnych mebli z własnych warsz- 
tatów. Komplety jadalne, sypialne, gabinety i t. d, 

oraz gięte meble. Przyjmują się obstalunki. 

=), (= 8120 Ceny znacznie zniżone. 

  

Či i MM | 
D Y K T . Oa sosnowe i dębowe | 

(specjalnie do obicia šcian jako | 

  
zabezpieczenie od wilgoci) od 3 — 30 mm. Forniery ; 

krajowe i zagraniczne Ceny fabryczne -konkurencyjne. 

K. ANDRZEJEWSK Niemiecka 31 
3 (w podwórzu]. 

Vi i) M YO POWODA 

Hasło dnia: 

Wysoka jakość! Niskie ceny! 
zwalczają wszelką konkurencję. 

Tylko za Zł. 15.— 
wysyłamy: 1 parę spodni wizytowych w najmodniej- 

szych pasach i deseniach, najnowszego kroju, stosowne 

do każdego garnituiu, 1 Pullover Sweter męski w naj- 
modniejszych desenisch, | komplet bielizny męskiej 
(t. j. koszula i kalesony) z dobrej, miękkiej i pusznej 
flaneli w jednym deseniu i o ładnym wykończeniu lub 

Tylko za Zł. 26.— 
wysyłamy: 3 mtr. „Seige“, materjal gładki na ele- 
ganckie garnitury męskie w kolorze granatowym, czar- 
nym, bronzowym i zielonym, 6 mtr. flaneli bieliźnianej 
Butznej f miękkiej na ciepła: bielikke wszelkiego 
rodzaju w kolorze białym lub w paseczki, 6 mtr 
oksfordu w paski na koszule i kalesony lub surówki 
(nessel) na bieliznę i prześcieradła, 3 mir. zefiru 
w modnych pasach i deseniach na elegancką koszulę 
dzienną i 6 mtr. ręcznikowego płótna w pasy. Powyższe 
komplety wysyłamy za pobraniem pocztowem po 
otrzymaniu listownego zamówienia (płaci się przy od- 
biorze na poczcie) doliczając do każdego kompletu 
Zł. 2.50 jako koszta przesyłki. Bez ryzyka! Z gwa- 
rancją zwrotu pieniędzy, gdyby towar się nie podobał. 

Zamówienia prosimy skierować do firmy: 

„Krajowa Produkcja”, Łódź, skrzynka poczt. 34. 
8075 P. $. Cenniki najnowsze wysyłamy na żądanie. 

NA ZIMĘ 
„postanowiliśmy wysłać 5000 kompl. towarów zimowych. 
Przeczytajcie uważnie: biorąc pod uwagę obecne 

ciężkie czasy i chcąc bezpośrednio dotrzeć do kon- 
sumenta — rozpoczynamy z dniem dzisiejszym wysy- 
łanie kompletów towarów zimowych 

Tylko: za 18.— zł. 
a mianowicie: pullower w najmodniejsze desenie 

żakardowe — 1 koszulę i t parę kalesonów męskich 
dużych z dobrego białego puszystego trykotu — 3 pary 
grubych skarpetek zimowych — 1 szal wełniany pod- 
wójny — | parę rękawiczek męskich wełnianych pod- 

wójnych — 1 ręcznik kąpielowy — 3 chusteczki białe 
do nosa 1 1 krawat rypsowo-jedwabny. Opłatę poczt. 
2 al. 50 gr. płaci odbiorca. Towary powyższe wysY- 
łamy każdemu za zaliczką pocztową po otrzymaniu 
listownego zamówienia, płaci się przy odbiorze. Bez 
ryzyka, jeśli towar się nie podoba, przyjmujemy go 
z powrotem i pieniądze zwracamy lub zamieniamy 
na inny. Zamówienia edresować: 

Firma „Łódzka Tkanina" Łódź, ul. 1-go Maja 9. 
8076 Skrzynka pocztowa 417. 

  

  

WoEL EN "RH 

  aria 

HURTOWY' SKŁAD PAPIERU 
I MATERJAŁÓW PIŚMIENNYCH 

SPÓŁKA AKCYJNA „PAPIER” 
WILNO, UL. ZAWALNA 13. TEL. 501. 

8123 

RQOOQQ3000099932090900080206 | 

Skład sukna, manufaktury i jedwabiu 

I KOBRYNSKI 
Wilno, Niemiecka 31. 

Sprzedaž 

lovaidy Wysoilovenydh | Ito 
[0 niebywale zmżonych cenach, 

Poleca artykuły opakunkowe: 

papier pakowy w różnych gatunkach, 

  

GEEEECECEECEEEECE 

KLINIKA " ы 
CHORÓB . 

SKÓRNYCH i WENERYCZNYCH 

Uniwersytetu $. B. na Antokolu 
udziela 

bezpłatnie porad bezrobotnym 

od godz. 9—12 w zakresie swej specjalności 

FEEFFEEFFEEEFEEFE 
Fortepia firmy Grorian Steinweg 

mało używany okazyj- 

do sprzedania. 
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nie natychmiast 

18. Sadowa 7, m. 

  

  

Czy Pani nie dość utrapienia? 

z wypryskami, plamami, chropowatością 

i więdnięciem skóry ? 

WSZELKIE WADY NASKÓRKA ORAZ 
OTYŁOŚĆ 

USUWA, ZAPOBIEGA — SKUTECZNIE 

NOWOCZESNA — KOSMETYKA 
„LADY” 

Miekiewicza 9 — wejście: Śniadeckich Nr. 1 

7828 w godz. 10—14 i 16— 19,     ma
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STYLOWE 
I nowoczesne 

pierwszorzędnej jakości 
MEBLE 
w wielkim 
wyborze “= Olki poleca B n 

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

Nadeszło dużo nowościl 

  

Ceny zniżonel 

DRA AS 

Lecznica Lilevskiego STOW. m anil. 
Wilno, ulica Wiłeńska 28, telefon 846. 

7830 Przyjęcia 10— 3 pp. 

GABINET RENTGENOWSKI 
Czynny ll — 6 pp. 

Opłata za leczenie i utrzymanie w lecznicy oraz za 
wszelkie zabiegi lekarskie i rentgenowskie została obniżona. 

  

  

    
Sklep papieru, szpagatu I materjałów 

pisarsko-krešlarskich 

M. RODZIEWICZ 
WILNO, WIELKA 9 

poleca do wszystkich sklepów i biur: 
torebki, papier, szpagat 

I materjały biurowe 

PO CENACH NAJNIŻSZYCH. 

Ogłoszenie. 
Zarządy więzień na Łukiszkach i Stefeńskiego w 

Wilnie ogłaszają przetarg ofertowy na dzień 5 grud- 

nia 1931 roku na godzinę 12 w południe na dostawę: 

żyta 75.000 kg., jęczmienia 14.000 kg., grochu polne- 
go 15.000 kg., kaszy jaglanej 1500 kg., kaszy grecza- 
nej 150 kg., mąki żytniej pytlowej 2500 kg., mąki 

pszennej © 1200 kg., śledzi birskich 14 beczek, sło- 
niny solonej 1600 kg., szmalcu wieprzowego 500 kg., 
kaszy perłowej 3000 kg., kaszy jęczmiennej 3(00 kg. 
i kawy zbożowej 300 kg. 

Zmoferowane produkty winny być dobrej jakości 
z dostawą loco więzienie. Oferty należy składać naj- 

później do dnia 5 grudnia r. b. do godziny 12 w po- 
łudnie na imię Zarządu więzienia na Łukiszkach w 
zapieczętowanej lakiem kopercie z napisem „Oferta 
na dostawę produktów żywnościowych". Oferty zło- 
żone po upływie wyżej wymienionego terminu nie 
będą rozpatrywane. W dniu 5 grudnia r. b. o godzi- 
nie 12 nastąpi otwarcie ofert przez komisję przetar- 

gową w obecności oferentów, przyczem komisja za- 
strzega sobie prawo przetargu ustnego, niezależnie 
od przetargu ofertowego. Należność za dostarczane 
produkty będzie regulowana miesięcznie w miarę 
udzielenia na ten cel kredytu przez ministerstwo 
sprawiedliwości. 

Zarząd więzienia w Wiinie na Łukiszkach. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie IV rewiru, 

zam w Wilnie przy ul. Piłudskiego Nr. 6, na zasadzie 
art. 1030 U.P.C. ogłasza, że w dniu I| grudnia 1931 r. 
od godz. 10 rano w Wilnie przy ulicy Lipówka Nr. и 

odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego rucho- 

mości, należących do Ignacego Markiewicza, składają- 

cych się z domu mieszkalnego i obory drewnianych 

na rozbiórkę, konia, 2 krów i drzewa buduleowego 

oszacowanych na sumę zł. 1000. 
Komornik A. Maciejowski. 

gó > 

telefon 3-40. 

  

  

  

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 26 i 

| 
Meble 
jadalne, sypialne i ga- | 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. | 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
ma dogodnych waronkach › 

I NA RATY. 
NADESZŁY NOWOŚCI. | 

PETRAS 
GOTÓWKĘ! 
w każdej sumie loku- 
Tm By pole zwa: 

    

  

rancji na najwyższe 
oprocentowanie, bez 

kosztów 
Dom H.-K. Zachęta” 
Mickiewicza |, tel 905 

OBIADY 
zdrowe, 

smaczne, 
obfite 
itanie 

tylko 
w Stołowni Związku 
Pracy Obywat. Kobiet 

Jagiellońska 3—3. 

OKAZYJNIE! 
Palta zimowe damskie 
i męskie, gernitury, su- 
kienki, różne futra, kożu- 
chy. skórki futrzane, róż- 
ne matetjały na damskie 
i męskie ubrania, różne 

jedwabie, bieliżna, swetry 

i trykotaże, obuwie, dy- 
wany perskie, różne me- 

ble stołowe i salonowe, 
elektroluxy, kasy ognio- 
trwałe, serwis angielski, 

maszyny do szycia i pisa- 

nia, pianina i fortepiany, 
2 motory elektryczne, sa- 
mochody. motocykle, te- 
odolit, brylanty, zegarki 
i wiele różnych pozosta- 

łych z licytacji fantów 
sprzedaje LOMBARD 

  

  

    

  

Biskupia 12 7988 

CHCESZ otrzymać 
posadę? 

Musisz ukończyć kursy 
korespondencyjne  imie- 
nia Sekułowicza,  War- 
szawa, ulica Żurawia 42. 
Wyuczają listownie: bu- 

chalterji, rachunkowości, 
korespondencji, stenogra- 
fi. handlu, prawa, kali- 
grafji, daktylografji, to- 

waroznawstwa, języków, 
pisowni — gramatyki pol- 

skiej, ekonomii. Żądajcie 
prospektów! 7128 

inteligentna pani 
pochodząca z najlepszej 
sfery ziemiańskiej, zredu- 

*kowana nauczycielka po- 
szukuje jakiegokolwiek 
zajęcia, może być prywat- 
ną nauczycielką dzieci. 

Gra na fortepianie. Chęt- 

nie przyjmie propozycję 

wyjazdu na wieś. Wyma- 

gania bardzo skromne. 

Zgłoszenia łaskawe pro- 
szę kierować do Admini- 
stracji „Kurjera Wil.“ Ja- 

giellońska 3, pod J. Wiš- 
niowska. 

    

TOWARZYSTWO 
poszukuje od zaraz kilka 

inteligentnych bez posady 
Pań od 25 lat wzwyż dla 
pracy na miejscu i na wy- 
jazd. Kaucja i fachowość 
nie wymagane. Zgłaszać 

się z dokumentami w po- 

niedziałek i wtorek od 

10—1 i 3-5, ul. Adama 
Mickiewicza 41—19 (front) 

okazyjnie brylantowe bu- 
tony pięknej wody oraz 
antyczne meble, bibljote- 
kę. Zgłoszenia możliwie 
z podaniem wagi brylan- 
tów i ceny pod „Kolcz 

do Admin. „Kurjera   Wileńskiego”. 8068 

  

  

szpagat, torebki, bibułka, serwetki i inne 

Doktor 

M. Lewin 
choroby dzieci 
ul. Zawalna 28/30, 

telefon 5-85 

powrócił 
8114 

„M Kenigsberq 
Chorobs s8k5rne, 

weneryczne 
i moezopłci we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

(,0d godz. 9—12 1 4—8. 

Dr. Wolfson 
Choroby weneryczne, 

moczopłciowe 
i skórne 

ul. Wileńska 7, 
telefon 10-67 

od godz. 9—ł i 4—8 
‚ 684 

  

Dr. Medycyny 

IA. CYMBLER 
Choroby wene- 

ryczne i moczopłciowe 
Mickiewicza 12 

róg Tatarskiej, tel. 15-64. 
Przyjmuje od 9-2.i5'/4-7w 

r. SZYRWINOT 
choroby wenerycznne, 
skórne i moczopłciowe 

Wielka 19, 
od godz. 9—1 i 3—7 

skórne, 

  

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Zamkową 3, m. 
tamże gabinet kosmetycz' 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48. 7624 
  

Akuszerka | 

Maja [akNefdwa 
Padjnaje Gd 9 do ЕС 
ulica Kasztanowa /, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 7120 

Akuszerka 

Maja Bredina 
przyjmuje od 9r. dc 7 w 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 46, m. 1 

W. Zdr. Nr 3093, 

Mieszkanie 
sześciopokojowe 

z pełnym komfortem po 

Pas SAWA 
Zgłoszenia: Jagiellońska 
8—ł5, między 10-1 i 3-6 

Mieszkanie 
5-pokojowe 

ze wszelkiemi wygodami 

do wynajęcia 
przy ulicy Rzecznej 14. 

Dowiedzieć się: W. Pohu- 
łanka 22, m. 5 8400 

Mieszkanie 
8 pokoje z kuchnią 

na salce 
Swięciańska Nr. 12 
od 1—5. 7962 

Do wynajęcia 
2 pokoje z kuchnią 

BSARIĄCE sie na biuro 
z osobnem wejściem 

i wszelkiemi wygodami 
Portowa 10, m. 2. 8117 

Mieszkanie 
4 pokoje, kuchnia, łazien- 
ka i wszelkie wygody. 
Wiwulskiego 6. Wskaże 
dozorca. 8119 
  

Mieszkania 
4—3 pokojowe zwygodami 
do wynajęcia. Mickiewi- 
cza 37 u dozorcy, 8116 

3 pokoje 
z kuchnią i przedpokojem 

świeżo odnowione 

do wynajęcia 
przy zaułku Drueta 3-a 

Dowiedzieć się na miejscu 
8115 

SPRZEDAJĘ 

ze sklepem. 
Ul. Legionowa 76 

    

Na 271 (22131 > 

РОУ 
do sprzedania 
Sierakowskiego 21-3 

7999 

  

Fortepian 
firmy „Mūhlbach“, struny- 
krzyżowe, do sprzedanis 

  

Zawalna 8, m. 7. 8074. 

ki 3 reperuję Pianina от 
wynajmuję — Mickiewiczm 

  

37—32, Wiejście z ulicy 
Ciasnej, p. Estko. 776% 

znanej firmy 
Pianino "5" dobrym 
stanie sprzedam z okazji 
b. tanio Wileńska 17—2 

Maszynistka 
poszukuje posady 

jak również może być 
Bngażowana do biura na 
terminową pracę, bez zo 

bowiązania wszelkich 
praw, również wykonywu- 
Išore piatek dome 

po b. niskich cenach. 
Łaskawe oferty proszę; 
kierować do  Administr.. 
„Kurjera Wileńskiego* — 
Jazielonska 3-7, tel, 905 
pod „Maszynistka* 7987 

Języki obce 
niemiecki, francuski 
włoski (konwersacja).. 

Przygotowywanie 
ze wszystkich przedmiot. 

do matury 
1 egzaminów 

szkół średnich wogóle. 
Lekcyj udzielają b. proś. 
gimn. i studenci U. 5. B. 
specjalną met. koncentrac.. 
Zgłoszenia do Redakcji: 
„Kurjera Wil.* pod W. К 

UDZIELAM 
LEKCYJ 

z wszystkich przed- 
miotów do klasy 6-ej; 
włącznie, mogę być: 
też pomocą w na 

ukach w roku szkoln.. 
za minimalną cenę.. 
Zgłoszenia proszę: 
kierować do Admin. 
„Kurjera Wilensk.“ 

pod Nr. 6334. 

Nauczyciele! 
Opracowujemy referaty 
streszczenia pedagogicz 
ne do egzaminów, konfe 

  

  

rencyj. „Referat , Lwów- 
Śkrytkk=pOGROWEGBKÓL 

8067 
  

W związku z wprowadze— 
niem od Nowego Roku 
w życie nowej ustawy po-- 
datkowej, przewidującej: 
specjalne ulgi dla przed- 
siębióretw. prowadzących 
buchalterję, z dniem 1 
stycznia 1932 roku uru— 
chamia się Biuro buchal-- 
teryjne pod kierownic 
twem fachowych sił, obe- 
znanych z ust. wodaw- 
stwem skarbowem. Ła- 
skawe zgłoszenia do Re- 
dakcji pod „Buchalter*. 

8113: 

Przistądię do Spółki 
(mleczarnia, sklep tytu- 
niowy it d.! lub wydzier- 
żawię takową. Wiadomość: 
Biuro Reklamowe, Gar 
barska 1. 8121 

Sprzedaje się 
skórę 

białego niedźwiedzia 
niedrogo. 

Jagiellońska 9—1-a 
7610 

Pracownia krawiecka 
LonginakKulikowskiege 

ul. Wielka 13, 
przyjmuje zamówienia na. 
roboty męskie i damskie: 
oraz futra. Wykon.solidne.. 
Ceny dostępne. 6812 

[TIC 
NOWOOTWORZONA 
POLSKA 

przy ul. Wielkiej 29 
Poleca: codz. ieże 

mleko, masło, sery, jaja. 

mleko zsiadłe, wędliny. 

i inne chłodne zakąski, 

napoje chłodzące oraz 

obiady domowe 
smaczne i zcręwe 

od 70 gr. 

ZIEJEEEFEJE? 

Pokój 
duży, umeblowany, 

z osobnym wejściem 
i światłem elektr., do wy> 
najęcia, ul. Kazimierzow= 

ska Nr. II, m. I. 

        

  

  

  

Wydam w dzierżawę 
DOM 

odremontowany, 8 miesz- 
kań, ogród owocowy. 

"Tamże do wynajęcia 
mieszkanie | -pokój x 
kuchnią przy ul. Pióro- 
mont. Dowiedzieć się sw. 
Jańska 9—%6. 8078   Sprzedam za 

2 AUTO 
półciężarowe 

ul. Ofiarna. 4 m. 9: 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

  
 


