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Powstanie Listopadowe i Sląskie. 
  

Tak się stało, że w dniu dzisiejszym 
zbiegł się doroczny obchód wojny 1831 
roku z zakończeniem miesiąca śŚląs 
kiego. Więc mówiąc o jednem, nie- 
podobna o drugie nie zatrącić. Tem 
bardziej, że jak w każdej walce o 
spłenienie pragnień narodu, obie wał- 
ki, acz tak bardzo od siebie różne, nie 
tylko przestrzenią stuletnią ale i cha- 
rakterem społecznym, mają jednak t; 
samą ideologję, to samo napięcie < 
fiarnego patrjotyzmu, tę samą dz d 
skupienia ziem dawnej Rzeczypospoli- 
tej w jej historycznych granicach. 

Wojna rosyjsko-polska 31 roku, 
odblask ruchów rewolucyjnych i pra- 
gnień wolnościowych ludów w całej 
Europie, oraz wykładnik długo fer- 
mentujących w Polsce i Litwie niechę- 
ci i obaw -przed uciskiem moskiew- 
skim, ta wojna, którą widzimy zaw- 
sze po przez Noc Listopadową, ogrody 
Belwederu i piosnkę о tem jak „pod. 
Stoczkiem grzmiały armaty i błysz- 
czały białe rabaty, wojna ta, zaczęta 
porywem młodzież! a zakończona 
haniebnem niedołęstwem wodzów i 
wyprowadzeniem 100-tysięcznej armji 

a kraju na upakarzającą tułaczkę, — 
wszystkie te zdarzenia działy się od 
Litwy daleko i nie wciągnęły jej tak 
w orbitę swych programów, jak to po- 
winna by cazać przezorność poli- 
tyczna. W działaniach wojennych u 
nas odznaczyli się wodzowie: Chła- 
powski męstwem i konsekwentnem 
działaniem, Giełgud tem, że zmarno- 
wał całą sprawę, Roland szaloną bra- 
wurą w ataku na Wilno, a legendą i 
poezją tej walki, tragiczniejszą od 
francuskiej Joanny D'Arc bohaterką, 
była Emilja Plater, życiem opłaca 
tchórzostwo i niedołęstwo rodaków. 

Wilno przeżyło dni oczekiwania. 
które wtedy nie miało się ziścić. Już 
prowincja ogarnięta była walką i or- 
ganizacją, wszędzie po powiatach sa 
naczelnicy tworzący grupy bojowe. 
łączące się w większe korpusy i roz- 
brajające, zwykle dość szczęśliwie po- 
sterunki i koszary rosyjskie. Żmujdź 
(Staniewicz w Rosieniachj, podniosła 
pierwsza oręż w marcu, ale pod Wil- 
no dopiero 19 czerwca dochodzą siły 
polskie w liczbie 12 tys. ludzi i 28 
dział przeciw 17 tys. żołnierzy i 72 
działom ros. Po stronie polskiej do- 
wodzą: Zaliwski, Roland, Koss, Hem- 

pel i Krajewski, pod kierunkiem Chła- 
powskiego i wreszcie przybyłego Giet- 
guda. Dembiński oddalony o kilka mił 

nie bierze udziału w walce, która była 
krwawa j zakończyła się odstąpieniem 
od Wilna.. 

Los Litwy w tej chwili był prze- 
sądzony, a i całej wojny, i całej Kon- 
gresówki, bowiem nie wstrzymane na- 
leżytym oporem wojska rosyjskie, par- 
ły całą siłą ku Warszawie i tam dzieła 
pokonania Powstania dokończyły. 

W rezultacie: srogie dekrety i re- 
presje, jak zwykle sroższe dla Litwy 
niż dla rdzennie polskich ziem zagar- 
niętych przez Rosję, wywożenie naj- 

iejszych w narodzie na Sybir. 
jszenie zapomocą konfiskat sta- 

nu posiadania polskiego na Litwie i 
Białejrusi... A hen, w Paryżu, na emi- 
gracji snucie dalej wątłej i jakże czę- 
sto utopijnej linji politycznej, potę- 
pieńcze swary na rue Taranne, genju- 
sze i wykolejeńcy, warchoły w De- 
pots żołnierskich i skryby na pary- 
skim bruku, łzawe Sympozjony na 
rocznice narodowe i cień władzy, wid 
mo autorytetu, tragiczny i niezłomny „ 
Książę Czartoryski w hotelu Lambert, 
nieuznanej ambasadzie polskiej nie- 
doli. 

Jakże inaczej w historji dziejów 

polskich zapisało się Powstanie Ślą- 

skie! 
Ta pradawna część rdzennie pol: 

skiego ludu, zamieszkująca ten boga- 
ty kraik, tak dawno odcięta od macie- 
rzy, żyła jednak wspólnemi tradycja 
mi, jak wspólną była krew płynąca 
w żyłach mieszkańców Pszczyny czy 
Kielc. Oddawna praca: oświatowa szła 
tam tajnie, systematycznie i racjonal- 
nie, dążąc do uświadomienia narodo- 
wościowego i oświaty we własnym ję- 
zyku. Wojna i jej następstwa, powsta- 
nie z głębokiego grobu tej Polski, » 
której wiedzieli że do niej należą, ze 
łektryzowało Ślązaków. Wszystkie 
Straże Obywatelskie, Związki Wojac- 
kie i t. p. organizacje już od 1918 r, 
przygotowywały się do czynnej akcji. 
Ale dopiero w lutym 1919 r. zawiązał 
się Komitet Wykonawczy Polskiej 
Organizacji Wojskowej na Śląsku, z 
wyrażnym celem oderwania tej krainy 

   

  

  

      

    
   

  

    

  

     
  

  

   

      

   

  

od Niemiec. Temu przeciwstawia się 
„Grenzschutz* pod wodzą Hórsinga. 
który rozpoczyna prześladowanie 
wszystkiego co polskie z nadzieją że 

terorem zdoła stłumić ruch powstań - 

czy. 
W dniu 11 sierpnia wybucha strajk 

generalny wskutek zwolnienia kiiku 
tysięcy górników. Czarny lud podzie- 

i dł z mroków kopalń i tw 
ękami przywykłemi do kilofa, 

jął kuć swą Niepodległość na karkach 
niemieckich z równą zajadłością jak 
w twardej skale węglowej wykuwał 
swój byt codzienny. Sumiennie i tam 
i teraz pracował. W nocy z 16 na 17 
sierpnia powstała ludność powiatów: 

skiego, a za nim rybnickiego 
katowiekiego, bytomskiego, tarnogór - 
skiego i zabrskiego. Powracałi ci, co 

uciekli za kordon od prześladowań 
niemieckich, tworzyły się maie, ale 
wielce zajadłe oddziały „,Pieronów* i 
prały Niemców gdzie się dało. Walli 
rozgorzały z większem natężeniem pod 
Mysłowicami, Siemianowiczami (huta 

Laury), pod Chebziem, w Tarnowskich 
Górach, oraz w rybnickim i pszczyń- 
skim powiecie. 

Te luźne oddziały zostały prze: 
Niemców zgniecione i muszą się e 
nąć za granicę. W sierpniu zjeżdża 
na Śląsk Komisja Sojusznieza, a z koń- 
cem stycznia 1920 roku wojska sprzy- 
mierzonych, z gen. Le Rond na czeie. 
w celu ustalenia za pomocą plebiscv- 
tu wolnej woli ludności. Siedzibą 
władz było Opole, na terenach powia 
tów działali kontrolerzy z ramienia 
Komisji. Polski Komisarjat Plebiscy- 
towy zasiada w Bytomiu i organizacją 
oświatowo - uświadamiającą ogarnia 
pięć powiatów. P. O. W. rozwija ener 
giczną i nawpół tajną działaln 
bok tamtych oficjalnych. Całość ziem 
plebiscytowych podzielono na dzie 
więć okręgów, te. na rejony, a dzie 
siątki są najmniejszą komórką za- 
konspirowaną. Już na wiosnę stoi go- 
towa do walki mała armja 7 tys. 
członków P. O. W. 

Obchód 3 maja, uroczysta mani- 

festacja uczuć ludności, doprowadza 
Niemców do coraz większego rozdra - 
żnienia, które przybiera formy dotkli- 
wych szykan, poszczególnych walk, na 
paści na dom Komisarjatu Plebisev- 
towego w Bytomiu i obrony tegoż 
przez Ślązaków. W Katowicach docho- 
dzi do orężnego starcia Niemców z 
wojskiem francuskiem, które wyche- 
dzi z miasta. P. O. W. wydaje roz- 
kazy porwania za broń i w nocy z dn. 
19 na 20 sierpnia następuje doskonale 
zorganizowany wybuch, wskutek cze- 
go po trzech dniach powiaty: pszczyń- 
ski, katowicki, bytomski, tarnogórski. 
częściowo gliwicko-toszewski i rybie- 
ki są w rękach polskich, prócz więk- 
szych miast, obsadzonych silnemi za- 
łogami niemieckiemi. 

Jednak Komisja Międzysojusznicza 
występuje z żądaniem zaniechania 
walki. Ślązacy stojąc na stanowisku 
zwycięzców wchodzą w układy. mocą 
których zostaje zniesiona nienawistna 
„Sicherheitspolizei**, teroryzująca łud- 
ność a opieka nad mieszkańcami jest 
oddana w ręce Straży Obywatelskiej. 

Dnia 20 marca 1921 r. odbył się 
plebiscyt na Śląsku. Niemał 80 proc. 

gmin na prawym brzegu Odry opo- 
wiedziało się za Polską, ale decydują- 
cy wpływ na wyniki plebiscytu miały 
masy emigrantów niem.. którzy zma- 
joryzowali głosy polskie, fałszując 
wyniki. Wywołało to scysje w Komi- 
sji Międzysojuszniczej, czego echa 
przedostając się nazewnątrz wywo- 
łały nowy ferment i 3 maja znów, po 
raz trzeci, wybuch gniewu i woli ludu. 
Krwawe walki koło Wodzisławia, Ry- 
bnika j Czerwionki zaświadczyły o 

pragnieniu należenia do Polski więk- 
szej daleko przestrzeni kraju niż to 
wykazały fałszowane wyniki plebiscy- 
tu. To, trzecie Powstanie, doskonale 

przygotowane, rozwijało się tak szczę- 
śliwie, że mimo zmobilizowania przez 
Niemców dużych sił i okrutnemu po- 
stępowaniu z ludnością cywilną, pew- 

nie: cały Śląsk by przeszedł w polskie 
ręce, żeby nie nowe wymagania rozej- 
mu, ze strony Kom. Międzysojuszni 
czej, którym musiał ulec Dyktator Ро- 
wstania Wojciech Korfanty, i, zatrzy- 
mać cały ruch zbrojny na t. zw. „Li- 
nji Korfantego*. Niemcy niebawem 
uderzyli znów całą siłą, walki były 
niezmiernie ostre, koło góry Św. Anny 
ziemia Śląska przesiąkła krwią wal- 
cąących do ostatka jej najwierniej- 
szych synów. Niemcy przegrywali... 

  

  

          
  

  

   

  

  

     

  

  

    

  

Ale znów 11 czerwca Kom. Międzyso- 
jusznicza wymagała układów i pod jej 
naci : doszło do porozuinienia w 
akreśleniu linji granicznej, dziś istnie- 

Jacej. 
Trzecie Powstanie Śląskie nie dało 

Polsce tego co zamierzało, t. j. eałego 
kraju, ale jednak zdobyło najbardziej 
uprzemysłowione powiaty. Rozdarło 
swoją piękną krainę na dwie części, 
osmęciło niejedno serce, co tam zo- 
stało w tęsknocie za krewnymi i łą 
wymarzoną Polską... 

Któż ten smutek Śląska lepiej zro- 
zumieć może od nas, dzieci rozdartej 
Litwy... ? 

Jakże bliskiemi są dła nas te męż- 
ne, wytrwałe serca, ten lud na wszyst- 
ko wytrzymały, ta twarda konsekwen- 
cja w przeprowadzeniu zamiarów i 
ofiarność prostego człeka, idącego dą 
boju bez możnych dziedziców, bez 
utytułowanych wodzów, tylko za swo- 
imi chlopsko-robotniczymi  przewod- 
nikami. 

Cześć mężnemu ludowi Śląskiemu. 
w rocznicę ich walk i zwycięstwa! 

* Hel. Romer. 

Audjencje. 

WARSZAWA 28.XI. Pat. — Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej przyjął w 
dniu 28 bm. przed południem delegac - 
ję komitetu wykonawczego drugiego 
wyścigu kolarskiego do morza poł- 
skiego z dyrektorem Państwowego 
Urzędu Wychowania Fizycznego płk. 
Kilińskim, prezesem komitetu p. Be. 
dnarskim oraz zwycięzcą biegu p. 
Kłosowiczem na czele. Delegacja !а 
wręczyła Panu Prezydentowi pamią- 
tkowa urnę w formie granatu, zawie - 
rającą wodę z polskiego morza. Na- 
stępnie p. Prezydent przyjął delegację 
w sprawie potrzeb nauki polskiej. 

W skład delegacji wchodzili: w i 
mieniu Polskiej Akademji Umiejętno- 
ści prezes prof. Kostanecki, sekretarz 
prof. Kutrzeba, w imieniu nauk tech- 
nicznych wiceprezes prof. Wasiutyń- 
ski i sekretarz prof. Bronowski, w i- 
mieniu Towarzystwa Naukowego we 
Lwowie prof. Bujak Franciszek, w i 
mieniu Towarzystwa Naukowego w 
Warszawie wiceprezes prof. Brzeski 
i prof. Lot. 

Pogłoska. 
(Teł. od własn. koresp. z Warszawy). 

Kr: 
zmiane 
partamentu Politycznego .M. S. W. 
Notujemy ją z obowiązku dziennikar- 
skiego. Ustąpić ma dyrektor Hauke 
Nowak i stanowisko to objąć ma obe- 
cny szef biura Sejmu dr. Dziadosz. 

Akademja ku uczczeniu Il-ej 
rocznicy utworzenia FIDAC-u. 

WARSZAWA. 28. XI. (PAT). W 
sobotę po południu w sali Rady Miej- 
skiej odbyła się uroczysta akademja 
z okazji ll-ej rocznicy utworzenia 
FIDAC-u. W akademji wzięli udział: 
w imieniu p. Prezydenta Rzeczypos- 
politej p. premjer Prystor, w imieniu 
Marszałka Piłsudskiego inspektor 
armji gen. Berbecki, dałej marszał- 
kowa Piłsudska, marszałek Sejmu 
Świtalski, wice-minister spraw zagra- 
nicznych Beck, wice-minister skarbu 
Starzyński, prezes N. I. K. Krzemień- 
ski, attaches wojskowi państw, wcho- 
dzących w skład FIDAC-u, przedsta- 
wiciele władz komunalnych, wetera- 
ni 1863 roku, oraz zaproszeni goście. 
Obok stołu prezydjum ustawiły się 
delegacje związków, wchodzących w 
skład FIDAC-u. 

Akademję zagaił przemówieniem 
gen. Górecki, wice-prezes  FIDAC-u 
na Polskę, witając przedstawicieli rzą- 
du, gości i delegatów armij, poczem 
wygłosił przemówienie powitalne w 
imieniu Marszałka Piłsudskiego i 
armji gen. Berbecki. 

Po odczytaniu depesz, które na- 
deszły z okazji dzisiejszej uroczystoś- 
ci, uczestnicy akademji udali się do 
grobu Nieznanego Żołnierza, gdzie 
złożyli wieniec. 
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Dalszy spadek funta. 
LOANDYN. 28. XI. (PAT). W sobotę na 

giełdzie panował w dalszym ciągu nastrój 
przygnębiający, Funt uległ dalszemu spad- 
kowi. Dolary notowano po 3.55, franki 90 
Złoto wzrosło o 10 pensów, dochodząe do 
115 szylingėw za uneję, t. j- najwyższa ce- 
1 Ca 3 slerpala 1921 roku, ezyli od przeszło 

na stanowisku dyrektora De- 

  

Od godziny 5.30 
do godz. 8-ej w. „POLONJA“ 
  

Od godziny 5.30 
do godz. 8-ej w. 

DZIŚ, W NIEDZIELĘ 

„DANCING —CZARNA KAWA” 
Występy artystyczne. — Ruletka. 

2 Wstęp na „Dancing* wraz z kawą lub herbatą i ciastkami — 2 zł. od osoby. 

  

DRUSKIENIKI 
SEZON ZIMOWY 15.XII.31. — 15.11.32. 

KĄPIEL 

ŚLIZGAWKA. 

opałem i światłem — 
dziennie. 

Warszawa 
Fredry 10 

ograniczeniom. 
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EEST T LENOWE 

ŁAZIENKI I ODPOCZYWALNIE 
przystosowane do użytku zimowego. 

DOSTARCZANIE OKŁADÓW BOROWINOWYCH DO PENSJONATÓW. 

LAMPA KWARCOWA. 

DOSKONAŁE WARUNKI DO WYPOCZYNKU I SPORTÓW ZIMOWYCH. 

TOR SANECZKOWY. 

TERENY NARCIARSKIE. — ROZRYWKI. 

Kasyno Zdrojawe czynne cały rok. Mieszkanie z całkowitem utrzymaniem, 

6 zł. od osoby dziennie. 

Dojazd ze stacji autobusami. 

Wszelkich informacyj udziela Komisja Zdrojowa w Druskienikach. 

8 8299 
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Przesviki do Rosji. 
Na zasadzie umowy zawartej 

z Przedstawicielstwem Handlowem 7. 5. S. R. w Polsce 

JEDYNIE 

firma 

„PRE. 

KONCESJĘ 
na wysyłkę paczek żywnościowych 

bezpośrednio 
z Polski do Rosji. 

Produkty najwyższego gatunku z Własnej pakowni. 

Wszelkie opłaty uskutecznia się na miejscu. 

muje przesyłkę nie ponosząc żadnych kosztów. Ilość paczek 

wysyłanych poszczególnym adresatom nie podlega żadnym 

SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 

Pensjonaty od 5—6 zł. 

STO: 
Tel. 707-10 
P.K.O. 5470 

Odbiorca otrzy- 

8250   

  

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Londynu, gdzie spędzi dwa dni na 
mowach z członkami rządu  angiel- 
skiego. Lista osób, które mają w tej 
podróży towarzyszyć ministrowi Zale- 
skiemu ustalona będzie za parę dni. 

Pierwsza oficjalna wizyta min. Za- 
leskiego u rządu angielskiego nastąpi 
w dniach 10—11 grudnia r. b. 

Minister Zaleski wyjeżdża z War- 
szawy 8 grudnia i wprost udaje się do 

Protesty wyborcze z okręgu Nr. 64 
Święciany przed Sądem Najwyższym. 

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

   W poniedziałek Sąd Najwy 
rozpatrzy 9 protestów przeciwko wy- 
borom do Sejmu w okręgu Nr. 54 
Święciany -—Brasław Duniłowicze- - 
Dzisna. Podczas wyborów w 1930 r. 
wszystkie 6 mandatów zdobył w tym 

okręgu Bezpartyjny Blok i do Sejmu 
weszli pp. Stanisław Mackiewicz, 
Kwinto, Krasicki, Pimonow, Polkow- 
ski i później na miejsce ś. p. Tadeusza 
Hołówki St Stankiewicz. 

Odrzucenie protestów wyborczych 
do Sejmu Śląskiego. 

KATOWICE 28.X. Pat. — Sąd A- 
pelacyjny odrzucił wszelkie protesty 
odnoszące się do zaczepienia ważno- 
ści wyborów do Sejmu Śląskiego w o- 
kręgach Katowice i Królewska Huta. 

Protesty, odnoszce się okręgu cieszyń- 
skiego, przekazano do rozpatrzenia 
na publicznem posiedzeniu Sądu Ape- 
lacyjnego, które odbędzie się 12 gru- 
dnia. 

  

Dalsze rewizje. 
BERLIN. 28. XI. (PAT). Ubiegłej noey po- 

lieja w Monachjum dokonała rewizji w biu- 
rach eentrameį instancji partji narodowo- 
ocjalistyecznej, mieszezącej się w t. zw. „Bru- 
natnym domu*. 

Rewizja ma pozostawać w związku 
z ogłoszeniem przez socjalistyczny dziennik 

„Muenehener Post* rewelacyjnych  szcze- 
gółów o istnieniu t. zw. „czarnej listy*, Rów. 
nież | w hamburskim „Brunatnym doma* 
policja przeprowadziła dziś z połecenia władz 
berlińskich rewizję, poszukując proklamaeyj 
© treści wywrotowej. 

Przewiezienie zwłok 

powstańców polskich. 
BERLIN 28.X. Pat. — W dniu 28 

bm. na granicy polskiej pod Zbąszy- 
nem odbyła się uroczystość przewie- 
zienia trumien ze zwłokami 4 powstań 
ców polskich, którzy palegli podczas 
powstania wielkopolskiego w 1919 ro- 
ku, z terytorjum niemieckiego na pol- 
skie. Ceremonja rozpoczęła się na tery- 
torjum niemieckiem złożeniem wień- 
ców przez konsula Rzeczypospolitej w 
Pile Schwarzenberga-Czernego w Wieł 
kiej Dąbrówce. Dwa inne wieńce zło- 
żyli przedstawiciele miejscowej Polon- 
ji. Następnie trmana przetransporto- 
wana zostąła przez granicę w Zbąszy- 
niu, gdzie po stronie polskiej ceremon- 
ja przybrała imponujący charakter 
Konsul Schwarzenberg - Czerny doko- 
nak aktu przekazania trumny władzom 
krajowym. W uroczystości uczestni- 
czyło 40 delegacyj ze sztandarami oraz 
2 tysiące zebranych osób. Na granicy 
wystawiono kompanję honorową, zło- 
żoną z członków polskiej straży gra- 
nicznej, oddziałów strzelca i Przyspo- 
sobienia Wojskowego. Imieniem władz 
polskich przyjął trumnę ze szczątkami 
starosta nowotomyski dr. Cichowski. 
W przemówieniu starosta w podnios- 
łych słowach uczcił pamięć poległych, 
stawiając ich za wzór ofiarności. O 
godzinie 14 min. 30 utworzył się po- 
chód żałobny udając się na cmentarz 
w Zbąszyniu. W pochodzie tym, które 
rozciągnął się na długość dwóch ki- 
lometrów, wzięły udział 3 orkiestry. 
W kościele cmentarnym trumny po- 
wstańców złożono na katafalku, przy 
którym przez całą noc i dzień czuwały 
wystawione warty honorowe oddzia- 
łów Strzelca j Przysposobienia Woj- 
skowego. 

Rozwój Gdyni. 

GDYNIA 28.XI. Pat. — Morska 
Izba Przemysłowo-Handlowa w Gdy- 
ni wystosowała memorjał do Minister- 
stwa Przemysłu ; Handłu, w którym 
przedstawia, że port.gdyński w obec- 
nej chwili zdolny jest, tak pod wzgłę- 
dem technicznym, jak i handlowym. 
do przyjęcia całego polskiego importu 
bawełny, przyczem na przeszkodzie 
stoją tylko trudności natury ustawo- 
dawczej, zwłaszcza w dziedzinie poda- 
tków. 

jj 

Podpisanie konwencji 
o komunikacji powietrznej. 

BUDAPESZT 28.X1. Pat. — W dn. 
28 b. m. wieczorem została podpisana 
konwencja o komnikacji powietrznej 
polsko-węgierskiej. Ze strony Polski 
konwencję podpisali tutejszy minister 
pełnomocny Łepkowski i radea M.S.Z. 
Babiński, ze strony Węgier —sekre- 
tarz stanu ministerstwa przemysłu š 
handlu de Tormay. 

Pogłoski 
© puczu legitymistycznym. 
BUDAPESZT. 28. XI. (PAT). W: sobotę 

obiegły miasti pogłoski o mającym nastąpić 
puczu legitymistycznym. Według pogłosek, 
arcyksiąže Otto bawi już na* Węgrzech w 
Szombathely u prymasa Węgier. Pogłoski te 
powsłały w związku z aresztowaniem ubieg 
łej nocy kilkuset osób. W sprawie tych are- 
sztowań policja wydała komunikat. 

Zamykanie szkół polskich i 
w Rosji sowieckiej. 

Wobec słabej frekwencji uczących się, 
z rozporządzenia władz sowieckich zamknię. 
te zostały 3 polskie szkoły dła dzieci czex- 
wonych polskich komanarów w Dryczanach, 
Kalininie i Krasnych Gorkach Okręga Kraj- 
skiego. 

PAMIĘTAJCIE O II POWSZECH- 

NYM SPISIE LUDNOŚCI. 

POPIERAJCIE WŁADZE SPISOWE. 

Dr. med. EM. CHOLEM 
; Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

Jagiellońska 8, tel. 10-63. 
Przyjmuje 12—2 i 5—7. 
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Mając gwarancję, pewność i zaufanie. 

Wełny. 
Crćpe de chine . „od 6.20 Sukniowe . . . od 3.20 
Crėpe- satin й 12.00 Twveedy:.s vaisius nė . 23, 26.00 
€repe-georgette. . . „ 9.00 ŻE 

©Totle'de Soleśś i 0 34,, 6.860 Angielskie „|. 4 4 2 „400 
Pweedy A war (io, 9,20 = 
Aksamiig 15 Lu p 60 š Tow. Biate. 
ТК СнН 00058 O 

Ręczniki" mę 410001590 

Obrusowć* *. -- | wełie a i go8.40 

Medapolam. . . . 

Nansi > aa 

Prześcieradłowe . 

B-CIA 

Trzydziesty dzień procesu. 
(Tel. ód właśn. 'koresp. z Warszawy). 

Ogłoszone: wczoraj w. prasie _ warszaw- 
skiej rewelacje p. Dziadosza o redaktorze 
„Naprzodu* p, Haeckerze były dziś przedmio- 
tem konienfarzy "w. kuluarach sądu. Do. tej 
sprawy. dołączono jeszcze zeznania św. Ole 
arczyką,:który wskazał na Korolew ZA 
nego przywódcy. socjalistów krakow. skich; ja- 
ko swego poulnego informatora w PPS. 

Pierwszy "zeznawał dziś Św. Etgenjūs: 
Przetacznik działacz socjalistyczny w War- 
szawie. 

OBRONA: Czy był pan podczas zajść pod 
Cytadelą w dniu 1 listopada 1929 roku? 

ŚWIADEK:  Byłent * zostałem wówczas 
ranny przez kaius Fuchsą. Kiedy. wychodzo- 

   

   

   
„Precz z plsugskkół s jas policja 

ła: bić zebranych szablami i wtedy :0 
zostałem ranny. * 

OBRONA: Gzy: o pan niejakiego . Soł. 
tana? į, 

  

ADEK: Po wypadkach 14 września 
zwrócił się' do mnie jeden z towarzyszy @ 
tem, żć w- Min. Spraw: 

sprawach partyjnych. | 

Spotkałem się z nim pod Łobzowianką 

(kawiarenka w Warszawie przyp. red.). Był 
io Sołtan. On mi pokazał komisarza Szym- 
borskiego z Komendy Policji twierdząc, że 

w czasie gdy p. Szymborski jedzie tranwa- 
jem jacyś ludzię wręczają mu koperty, w 
których zawarte są informacje o PPS. 

Siądłemm za. p. Szymborskim do tram- 
waju, jednak, przez cały czas jazdy nie spo: 
strzegłem by ktoś do niego się zbliżał. 

Pewnego razu *Sółtan powiedział mi''czy 
nie dóbrzeby było zrobić zamach na. Mar 
szałkA -Pilsudškie; ciu bomby. 
Zorjenjos >st to osoba 
niewyraźna. Powi n to pos. Arciszew- 
skiemu, który polecił mi zėrwač z nine” kon - 
takt. ` 
«PROKURATOR: Był pan * milicjić: 
ŚWIADEK: Byłem. 

     

      

    

    

   

    

zy irmwigiłacja  Szym- 
dłuższy, czy miało to 

miejsce tylko jeden raz? 

LEOŃ WOŁŁEJKO. 

  

Wewnętrznych. jeśt + 

<złowiek który udziela władzom informacyj o ; 

ŚWIADEK: Kilkakrotnie go śledziłem. 

PROKURATOR? '€zy: z polecenia: władz. 
partyjnych czy z własnej inicja! z? 

ŚWIADEK: Z własnej inicjatywy. 
PROKURATOR: Więc dlaczego pan in- 

"formował D. ewskiego o swych spo 
strzeż 

ŚW EK: Orgaznizacja warszawska wie- 
działa o „mojej akcji. 

  

  

  

    
   

PROKURATOR: "Więc miał" pan” nakaz 
władz partyjnych? 

ŚWTADEK: (zmieszany). Tak. 
PROKURATOR: Kto panu dał takie po- 

„Adecenie? 
ŚWIADEK: Spnówiecki,,, ž ® Ę 

  

, SĘDZIA RYKOWIECKI: A klo pana' po- 
Ziajoriit z Sołlanem? 

*- ŚWIADEK: Również Synowiecki. 

Następnie zeznaje świadek Gatlicki czło-- 
nek zarządu Głównego T. U. R. i członek 

„ PPS, który dał obszerną chara- 
ilalnošci T. U. R. i robolni- 

czych Zwią 'w Sportowych. 

Na końcu zeznają świadkowie Kaczanowski 

    

  

  

"b. pos. P. P. S. i pos, prof. Rybarski prezes 
Stronnictwa Narodowego, który bardzo ob- 
szernie przedstawił stosunek rządów poma-, 
jowych do Sejmu na tle prac budżetowych 
i prawa budżetowego, co, zresztą absolutnie 
nie wiąże *sprawą oskarżonych. Wy- 

wody jego ściśle teoretyczne są zresztą pow- 
szechnie znane z dotychczasowej taktyki te 
go klubu na terenie Sejmu. 

  

24000000040506241464290411940024624000624> 
MŁOCARNIE WICHTERLEGO  czysz- 

czące i inne, „ 
MŁOCARNIE KIERATOWE zwyczaj- 

ne i szerokomłotne, 
SIECZKARNIE ręczne i maneżowe, 
MOTORY na naftę i ropę, 
KIERATY RZA wielkości* * 7107 

ZYGMUNT“ NAGRODZKI 
‚ Wilno, Zawalna 11-a. 

$ DOGODNE WARUNKI KUPNA. 

Pogaduszki mejszagolskie. 
„Psiu k“. 

(Facecja „tutejsza 

Na przedmieściu, na bocznej. ulicy 
—stała čhatuszka.“ Chatuszka ' byla 

smagle. 1 na bok przekrzywiyw- 
5 ale tak okuratnie w. apno wy- 

Bielak =—jak+ta. miastowa baba;-c0 
geba, udro wyszmarowawszy, myśli 
co już Cały świat óbmyli t'có *nicht 
nie zrozumi; cg,onf: abo niemłoda, abo 
inszy, jeszcze pasz udniejszy defecht 
pod to'malówidło == chowa. * 

Małusińki ogródczyko* paraekanza - 
kóws agrestu, „jedna „gruszką i dwie 
grzędy cybuli — stanowili cała obej- 
ścia pana Antoniego; covsiedział teraz 
przy bramie i, pace bankrutka, 0g- 
lądał sie nawkóło... 

Nędzna to była ulić ka, BA dla- 
tego, i po“ jej łAtatiudzi, krzyczeli 
i płakali dzieci, kumy, złożywszy rę- 
cy na brzuchu; siedzieli przy bramach, 
-—jechali koni i wozy.. 

Pan Antoni Ei byt do tego 
hałasu, bo codzień, ukonczywszy słu. 
žba, przesiadywał ania = ławeszce przy 
bramie i nadto lubił — jak znajome 
ludzi — zdymowali przed im czapki 
i kiwali na „odwitannia głowami, 

W ta pora pan Anfoni stańow 
ważny jak pułkownik ci graf jaki i 
tak:sobie wymedytował, co jego zna- 
jomości — na trzy estų *) podzielić 
możno, 

   

    

  

        

  

    
*) gatunki, rodzaje. 

sie 

    

  

! 2 12 1: 604 ZA 

Pierszego sortu, 0 wękósiói na od- 
witannia podaji sie — bylo zawszyst- 
kim mało, — bo, wiadomo, co serjoz- 

nych i okuratnych įludziosy. = už, 
świecie coraz mniej... 

Już kapeczka lepiej było” z 'dru- 
gim sorlem, bo pan Antont.wszystkieł. 

  

sąsiadów i danielja był..do' jego ,zali- 
czywšžys'— i-tym, . spotkawszy e 

„dwa '-palcy- do /czapki -przystawywał, 
„ale zato obaczywszy. stróża»ei podzie - 
nika, zaraz ich do trzeciego sortu przy- 
pisywał, odwracał głowa i patrzać na 
ich nie chciał... 

Mówili ludzi, co pan Antoni, biez 
żadnej potrzeby taki fason irzy ma, bū“ 
i banka wstawić *) lyhiłi, z tej PEZY: „4: 

-£zyny, wąłkim. po 
żonki brał, ale 
interęs, į nic nt dą; „łegi 
miał prawa... 

  

Zato na ulicy — pan Antoni cho- 
dził wypróstowawszy sie jak ćwiek: 
a jego hamburskie buty, ciemna "pali- 
ta z aksamitnym kownie 

„ka z blaszko, nad kozyr 

    
traki ważny pan służy 
kancelarji, piecy pali, harbata urzęd 
nikom nosi i podłogi szaruji... 

>) upić się. 

   „rywać sie na 

   

      

ido ZAW, „Pakagroj) e 

Kołdry. 
Watowe. ‚ ой 22.00 

i BĘJOLE zaa > aks daiwj 0 

Koce wełniane .. . '. «„+ 12.80 

Firanki. 
Firanki z metra ‚ о.0 

Firanki. gotowe 4 Anas 12.50 

Kapy. „1850 

Serwety i Narzuty. . „ 14.00 

Chustki wełniane . 

„UWAGA: 

  

TIEN-TS N. 28. XI. Rokowania 

Jeden «w Wilnie.nasz sklep Na sposób : amerykanski 

"2 Da ci możność nabycia w jednem miejscu 
Po. cenach rewelacyjnych w dużym: wyborze. 

Bielizna damska. 
‚ ой 3.60 

6.00 

Koszule dzienne . 
Koszule nocne. 
Gombinaisone .g% $ 45, 800 

Trykotaże. 
Pończochy jedwabne +-04 3,90 
Reformy | 50“ 
Pulowery i dž enipiy“. > 19:00 
Rekamiczki T 4:00 

Apaszki i szałe . 5.50 
Rorebikij > 5 PORT 400 
Parasolki ; 8.50 

Od dnia EE grudnia r. b. po uadežiišinų a wszystkie towary rabat „akademicki“ 54. 

  

"WARSZAWA — - WILNO, ul. Mickiewicza: a 
Personel liczny, odpowiednio, wyszkolony, załatwia szybko, dokładnie. i uprzejmie. 

PD M i (i M 003 Į i i V) 

Centrolew przed sądem. Bezpośrednie rokowania już się rozpoczęły 
chińsko-japońskie w sprawie załatwie 

nia W sposób pokojowy zatargu chiń sko-japońskiego rozpoczęły się. 

Wstrzymanie posuwania się Japończyków 
__ w kierunku Czin-Czou. 

TOKIO. 28. XI. (PAT). Posuwanie 
się japońskich wojsk w kierunku Czin 
-Czou zostało wstrzymane naskutek 
wyraźnych rozkazów rządu. Wojska 
japońskie zajmują pozycję nad rzeką 
Lian. 

TOKIO. 28. XL (PAT). Wediug 
urzędowych doniesień, wojska japoń- 

    

skie w. liczbie 20 tys. ludzi, posuwa- 
jące się ku Czin-Czao, otrzymały rQz- 
kaz natychmiastowego powrotu, do 
Makdenu. Możliwe jest jednak, že po- 
wrót ten ulegnie opóźnieniu wskutek 

„uszkodzenia w wiełu miejscach linji 

|» Wycofywanie oddziałów 

1 чеа 

    Japońskich 
na południe, jo KASĘ s 

MUKDEN. 28. XI. (PAT). Ogrom- 
ne zmiany, jakie w ciągu nocy doko- 
nały się.w sytuacji wojskowej w 
Mandżurji, rozproszyły w znacznym 
stopniu obawy, jakie powstały w 
związku z wczorajszemi starciami 

  

   

  

* Z kół rządowych donoszą. o WyCo- ; 
zale oddziałów. japońskich do stre 

ty: południowo-mandżurskiej linji ko- 
lejowej. Wszystkie oddziały poza tą | 
strefą zostaną DORA do mi- 
nimum.. Žr 

EA 
      

Kenferencja Okrągłego. Stołu a 
zakończy się w. poniedziałek. 

LONDYN 28.XI, Pat, — Zakończe 
nie konferencji Okrągłego Stołu na- 
"sląpi' w <poniedziałek, lub wtorek, kie- 
dy Mac Donald wygłosi oczekiwaną 
„niecierpliwie deklarację rządu. 

Według wiadomości z kół poinfor- : 
mowanych, w deklaracji tej rząd nie 
zamierza zobówiązywać się do niczego 

'a chce jedynie uzyskać zgodę przez 
powołanie komisji mieszanej, której 
zadaniem byłoby zbadanie na miejscu 
w Indjach praktycznych możliwości 
„wprowadzenia w życie zaleceń kon- 
'ferencji, * Nasczele komisji. 
„prawdopodobniec : dord: RE 
Sankey. A 

albo 

  

„ао Decyzja sądu 
+ RYGA. 28, X1.-(PAT)..0;godzinie 16 m, 15 
sąd w Dyneburgu wydał decyzję następującej 

* treśći: Zażądać od prezydjum *Związku *Po- 

  

ŻE] przyczyny pan. Anton 
wet pencnć sobie kupił i, choć oczy 
miał okuratne, często na nos ich na- 
czepiwszy, „kręcił sie przed lustro i na 
siła chciał zgadnąć: ciż podobny оп 
"do takiego; co' piecy .pali i polom 
бкагнИФиРл оао 

iać Siedząc tdraz ma: a nadie był 

"o swoim humorze „zamyśliwszy ssie. i 
  aniarkował *kałosży: sobie kupić; coby 

nogom więcej glancu dać, — ałe była 
lata, susz. haniebna i — na Kaloszy 
nię byłą pora... A : 

i jeszą po przyponniał  so- 
i em on ma dy: 

  

    

    
     

  

   

    

widzi?) — Л, 

tomhbakowy lanc 

› Ba Siwe i. nie zapytaw 
sie ani sł wem 0 pozwolenia, odwa 1- 

Č „ Jak”na złość 
rku klapnoł j zapy- 

S lo majstrujisz?“ 

Panie Antoniemu. MAPS 

      

   

     

      

„pierszy.. s. U bokoił sie i ręka ha 
"odwitannia wyciągnoł... 

Obok siedział — pan Justyn, kum 
d sąsiad z sa str Mae ao co oku- 

  

nie stawało, -— jedeń drugiemni Pady 

®) biedaka. || 
4) powóz dorożkarski. | 

  

w Dynćhurgu. 

* wiołka/poczełackuiać sie: 
„cała famielja śmiała się i krzyczała 

, 

laków przedłożenia w terminie dwutygod- 
niowym wykazu osebowego zarządów Wszy- 
stkich „pododdziałów Związku. 

'pożyczał” = zgoda | u ich była” oku: 
ratuas = A 

Niedarino i i tes przyšzėd pan' 3 
styn, -—'ale; że hićzgrabnie było od- 
razu „interes poczynać, — gadali” ob 
tym i żob к 
poro — | 
ki odchilif i, 

  

        Ake i 

       

    

    

i co ja mam?“ 
Antoni poczot pr zypatryw wać 

sie do zanądry”) a obaczyws 
leńk -.9krągleńka ż Wiołka, D z @ 
nemi oczkami 
dości rozdziav 

„Psiuk! ° SEK . 
Tymez 2 pan, Justyn, z zanad- 

ry psiuka wyciągnew na, kołany 
panu Antoniemu położył i „szepnoł: 

„Bierz, „kiedy. chcesz!*,.. 

Ni podziewał się pan Antoni; 4ą- 
kiego: gośeimca;s<ale=ż€: psiukow: ha- 
niebniev lubił, spoczoł: „dziękowąć + dla 
sąsiada va; «późniejszo ;poro, «chwycił 
żywiołka oburącz, pods marynarka 
schował — i: da:ehaty połeciał»sa + 

Tam; - zwoławszy żonka i dzieci, 
psiuka ra podłoga: puścił, 'a kiedy ż 

  

    
   

  

    

    
   

    

        

  

   
radości tak haniebnie,seo aż po całej 
ulicy leciała jedna wiełka echa: 

„Psiuk! psiuk!!“ 

      

Gioplo: i i tobrz przezinowałac ży- 
V Aviotkai: “J | 

К 

    

kacj > 
Pówróciwszy sze-służby;. Wozy: si 

dać na tylnych nożkach, szukać dzieci, 
SIA x   

5) sa pazuchę. 
8 zwierzątko. 

    

Koszule sportowe. .od 9.50 
Koszule wizytowe. . „ 10.50 

„ Koszulesndcne 5. 14 a 7.00 
Si Krawaty 8. 105 „84 7 Ly 2,25 
SKaipelki 45 100 
Boljoniki u. 21.00 

Palta, zimowe 125.00 
Garnilury męskie . . w. 82.00 

stanąłby 

   

  

    

Bielizna męska. 

  
Obuwie 5 ‹ wła 
Chodniki i dywaniki SRS 
Łóżka i materace. 

Resztki i p innyc - 

Gdzie pozostaną wojska 
japońskie. 

MUKDEN 28.XI. Pat. — Według 
wiadomości * oficjalnych: o: zamierzo- 
'nych  przegrupowaniach 'wojska 

" pońskie pozostaną 'jedynie w „niejs 
* wościach Kiryn, Cziu-Liu-Ha; Cicikar 
dw Tao-Nan; albo w:Czeng-Czian-Tun. 

  

  

  

Nr. 277 (2219 

Stan gospodarki 
м/ Е0 vchozach., 

MOSKWA 28.XI. Pat 
porządzeni „ podpisane przez Mołotow: - 

lina, omawiające pracę sowchozów Ėbožo- 
ych. Rozporządzenie stwierdza, žė stan go 

$podarki w sowchozach jest wyjątkowo zły, 
©o przynosi ogromne straty. Rozporządz - 
mie przytacza. szereg faktów, wskazujących 
na nieodpowiednią, a nawet fatalną gospo- 
darkę i stwierdza, że dotychczasowa dzia- 
łalność szeregu sowchozów jest niezgodna 
z rozporządzeniami rady komisarzy ludowych 
i centralnego komitetu partji. 

Wkońcu rozporządzenie zawiesza w 
czynnościach dotychczasowego prezesa tru- 

żowych Gierczynowa i mianuje na 
e Jurkina. Na odpowiedzialnych 

  

= Ukazalo się roz   
    

   
< pracowników sowchozów mają być nałożo- 

  

ne ka administracyjne, 'przyczem w każ 

dym sowchozie ustanowiony będzie specjalny 
kontroler z ra а ludowego komisarj 
rolnictwa, wyposażonego w odpowiednie 
nomocnict umożliwiające mu nie 

przeciwdziałanie nieodpowiednim zarz: 
niom kierownictwa sowchozów, lęcz i 

nę tych zarządzeń. W ciągu najbliższych Šach 
i ma być zakończona” reorganizacja 

sowchozów. 

PESETYSAZBO NISSAN 

Pepiersjcie Ligę Kiorszą 

i Rzeczną! 

     

    

    
  

            

*, polemizując z nami ca 

jczysty“     w spisie ludności, 

e w b. Galicji zajść mogą 

poważne nieporozumienia. Mia- 

jeżeli ktoś tam oświadczy, że jego 

językiem ojczystym jest język „ruski*, ma- 
jąc na myśli to spisywacz uzna 

go za Ukraińca, „bowiem po połsku ruskim 
językiem jest język Szewczenki”. 

wyraża oba 

na tem tle 

novicie, 

„rosyjski“, 

    
Nasze Wremia“ ma rację, że 

e wypadki będą się zdarzać. Ale nie ma 
„ jeżeli na to narzeka. Któż bowiem je- 

żeli nie to samo „Nasze Wremia* -drukowa- 

ło niezbyt dawno bez żadnego komentarza 

uchwały „Zjazdu Rosyjskich Organizacyj 

Mniejszościowych*, z których jedna twierdzi- 

ła, że w języku polskim pojęcie „ruski* jest 

ident Czyž nie 

  

czne z pojęciem „rosyjski“; 

, mieliśmy wówczas słuszności, stwierdzając, 

żę jest to pogląd absolutnie błędny? Obec- 

"ne obawy organu rosyjskiego wskazują, że 

samym autorom owej uchwały błędność jej 

tezy nie była obca. Pocóż więc było czynić 

ja jednym z filarów swego programu? 

    

    

„Węgiel Górnośląski 
w wozach zaplombowanych, 

DRZEWO OPAŁOWE suche — poleca firma 

„WILOPAŁ*, Inż. Homy Wład., 
Styczniowa 3, tel. 18-17, za gotówkę i na raty 

Wznowienie awantur studenckich. 
WIEDEŃ. 28, XL (PAT). W sóbótę przed 

gmachem uniwersytetu ponowiły się awantu- 
"ry Studenckie; Studenci nacjonalistyezni na- 
a na grupę studentėw. Žy ži i dwóch z 

nich ciężko pobili. Jednego 2 mich zraniono 
«ciężko w oko, drugiemu słamano kość no- 
sową. Policja położyła kres bójce i arćszto- 
wała 2 napastników. 

      
  

w Г u D | r 

! 

L 

| Czapki wełniane wiązane 
, berety wełniane, pończochy wełna z jedwabiem, najładniejsze Bos 

3 poleca 

| 

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

  

M
N
E
E
E
R
E
N
A
N
E
|
 

Z
B
A
B
U
S
R
A
S
E
M
 

ZAKŁAD KRAWIECKI 

"ST KRAGZE 
ulica Wileńska 32, ł-sze p., m. 2, tel. 15-51. | 

Ninjejszem. zawiadamia, że idąc z biegiem czasu wprowadza ы 

DZIAŁ TANICH UBRAŃ, PALT, FUTER i t. p. 
WYKONANIE SZYBKIE i DOKŁADNE. 

  

  

8 R        

  

BD G 

*e0 od: psiuka* po kątach byli. .pocho- 
wawszy: sie, kązał  wskakiwać. sobie 
na kołany i papierki rzucone przyno- 

* sić, —jednym słowem nauczył psiu- 
ka takich. facecjow, „co aż sąsiady. dzi- 

*wowali sie: jego mądrości... 
Ale przyszła wiosną. Zapachniała 

- powietrza różnymi zapachami. Poczoł 

psiuczek niespokojność jakaści w. so. 
bie czuć i coraz .częściej;przy bramie 
stanowić sie. Miarkowal wszystko: - 
jakby, to. na ulica wy skoczyć? Czasem 
przepę dzili jego do chaty, czasem, ki- 

    

jem po. ogonie dostał, ale i tak by NEM 
to, co;furtka była niezamknięta,;— I 
W. la .pora jak. kula wyskakiwał na 
ulica i po.dwa; — trzy „dni, w chacie 
nie pokazywał sie,. Dal i 

Wielka zgryzota, z, tej ROŻENY 
w całej chącie była... Dzieci płakali, 
pani Antoniowa chodziła, markotna, a 
pan Antoni nawet, ludziom pierszego 
sortu ręki nie, podawał... оо 

Żałość: kónczyła: sie. tylka dod 
„kiedy psiuk," nacz „przechardszy: 
sie W i ia O w-błocie, :po- 
wracał; do: chaty <znowi. —> a: pan. An- 

    

  

     
  

toni, -nakarmiwszy i obłajawszy: jego. 

  

okuratniey- poezoł ludziom . drugiego 
- вОгЁц: -v.dwa ра1су do a 
Wywačss     

Często. byleakoń, siai na: ali 8 
ca psiuk, — айтаз: *га sie, taka 

zdarzenia == cosiscały kazde: edi w 
chacie nie ibyło.. 

" Pani Antoniowa: zstej Przyczyny 
vielka mowa miała i taka postanowle- 

"nia usjej- wyszła, 60: „nieinaczej: jak 
zhyceb psinka: złapał i; trzeba do jego 

    

iść i żywiołka.od pewnej zguby .rato- ae 
wać. Pan Antoni sam zrozumiał, co 

7 wygłodzony. 

ZUM 
Pudeika po 10'i ŻO groszy! 

"NAC "uspakaja DO ŻUCIA === Ą! 

  

  

  

nicht oprócz „jego tego interesu zrobić 
„nie potrafi i — pieknego południa, 
wystroiwszy sie aligancko, penene na 

„nos naczepił i, zadarszy głowa do gó- 
ry, do hycla poszed... 

Za, rogatko, na pogóreczku; ogro- 
dzonąa .wysókim drzewnianym _ płotem 
—stała hyelowa kwatera. Nie nie wi- 

dacia było co tam w strzodku“ dzieji 
sie, tykó pisk_ i szczekanie psów i ha- 
niebny zapąch — przyzwąlali zgad- 
nąć — co tam zabijajo złapana ży- 
wiołka, chowając od ludziow całą ta 
„paszkudna zajęcia... 

/_ Długo stał pan Antoni przęd fat 
ko, có na zamek zakłuczona *) była 
i różnie medytował... 

Niezgrabnie było — jemu — czło- 
wiekowi pierszego sortu, w taka miej- 
sca chodzič, taki zapach wąchać i z 

hyclem gaweda, prowadzič... Ale po- 

myśliwszy, ęo. dla psiuka i ta męka 

przecierpięć trzeba, — targnoł z całej 
siły za dzwonek į naczekiw. ać odklu- 
czenia poczoł... 

Kapeczka poczekawszy: zapiszezał 
klucz.w zamku, z furtki wysuneła. sie 

    

„jakaści czyrwona gęba z podbito. oko „A, chrypłym głosem zapytała: 
„Сгево? Н, ‚ 
Pan Antoni „ze, strachu” d B ludz- 

kich.sortach zapomniał, tyko dwa pal- 
cy do cząpki przystawił i. dawaj. tła- 
;maczyć co psiuk. u. jego, znaczy šie 
Ra i.ci nie tu tyko znachodzi SIE... 

  

Stanowszy na i co do cha и 

5) zamknięta. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU .,.. (Pn 
ył й dzie W; ódzkim у Konte- Podpalił własny dom w U otrzymania tę rkm on rac, 

aseKUracji. wojewodę Z. Beczkowicza dla omó- 
wienia sytuacji w rolnictwie i zastA- 

jum asekuracyjne w wysokości 5.000 zł. pod- 

palił swój dom. 

  

nowienia się nad środkami złagodze- 
nia skutków niepomyślnej konjunk- 

W dniu wezerajszym z polecenia władz 

sądowo-śledezych uresztowany został miesz- 
    

  

A a Eat kak W kolfoenefi przyjęli uli 
R. ; między innymi: Gen. L. Żeligowski. 

: = ы ы е ministrowTė W. Štaniewicz i Ar 
Radoszkowicze. "Wilejka. 'Meyszłowiez, posłowie i senatórowie 

ER A dis Nidriunna asitacja bantystów W. Abramowicz, St. Dobosz, Wł. Ka- 
ilmy propagandowe. | | A una agi acja oaplys ow. ._ miński, W. Kwinto, J. Polkowski, В. 

ożywienie W ostatnich dniach na terenie pow. wi 

  

W bieżącym tygodniu 
do monotonji naszego # 
skie Koło Komitetu Floty 
Ki ruchliwości Prezesa: Koła ks. 

pewne 
a wniosło Miej Wędziagolski, przewodniczący Wy- 

działów powiatowych, 'przedstawicie! 
Intendentury kpt. Tysowski. dyrekto- 
rzy banków, 

lejskiego i mołodeczańskiego pojawiło się 
kiłku agitatorów, którzy z ramienia sekty 
bapt prowadzą usilną agitację wśród 

Agitatorzy rozdają ulotki i książni 

  

   

    
   

  

   

  

tów 

    

  

       

    

   

  

skiego sprowadzono -filmy wi i. aš prezesi i kierowniey Or- 
flota woje! Nasa: a ha mo- | trešę jnej, oraz obiecują mości wy roko rod Ki BEE. 3 k 

rzu” i inne podo . Nistępnie / jednanie pożyczek z banków amerykańskici. RW spółdzielczych i rolniczych 
przy pomocy: technicznej 10 B. K. O. P. Mimo tych hojnych obięcanek, agitatorzy PP, K. Wagner, Z. Rus Ca „Bort- 
który, z. przyjemnością czyć należy, W niewiele zdołali pozyskać zwolenników. kiewicz i inni, oraz szereg osób ze 
podobnych wypadkach z wszelką po- Z Dołhinówa ludność wygnała dwóch sfer rolniczych.    

    

   

   

  

my te wyświetlone zostałyćw.Sa--- agitatorów» 

ё pogrźnicza. 
Niszezenie polskich pamiątek, 

mocą 
li miej 

Pierwszy 

Zagajając zebranie p. wojewoda 
wyjaśniał zadania i cele konferencji. 
Zdając sobie sprawę z bardzo ciężkiej 
sytuacji rolnięzej p, wojewoda widzi 
konieczność przyjścia rołnictwu z po- 
moeą. Uważał zatem za wskazane za- 
stanowić się wspólnie z zainteresowa. 
nemi czynnikami nad środkami, któ- 
re przyczynić się by mogły. w więk- 

k 

  

seans dla młodzieży szkolnej i 
był całkiem bezpła — ło też 

że salu z trudnością pomieścić 
kich obecnych. L. A. 

Święciany. 
Podziękowanie. 

Ud dłuższego czasu w mojej restauracji 

    

organizaci 
nie dziwn 
mogla wś 

Z pogranicza donoszą, iż ostatnio na 
Litwie ezynniki nacjonalistyczne litewskie, 
pałające nienawiścią do wszystkiego co. pol- 
skie, poczęły usuwać wszelkie pamiątki pol- 
skłe, świadczące 0 kulturze i narodowoś- 

      

   

sv Swięcianach pod ropą” dokonywane ci polskiej na Litwie. szej łub mniejszej mierze. do złago- 
były w sposób nieuchwytny systematyczne W: ostatnich dniach w miejscowości Wir- dzenia skutków kryzysu 

kradzieże noży, widełców, łyżek, misek, "łany koło Wiłkomierza Litwini usunęli ka- OSETII К 
szklanek, kieliszkėw i t. p. Moje obserwacjė | pliezkę z Matką Boską Ostrobramską i Czę- By rozwiązać to trudne zagadnie- 

mie dały wyniku. Wówczas zameldowalćm. stochowską ze względu na napisy. polskie, nie, potrzebne jest dokładne poznanic 

  

naszem mieście ze 8 Które na niej się znajdowały. i 
Wolińskiemu 

  

o tem znanemu w 

gorliwej pracy, wywiadowcy 
Juljanowi, który przy pomocy poster. Mak 
symowiczą Bolesława wykrył w dniu 26.XI 

b. ową aferę. Okazało się, że byli to do 
owi złodziejaszkowie, matka z córki 

Za energiczńą pracę, składam wyżźćj wy- 
ionym funkcjonarjuszom serdeczne po- 

i Jan Hojda 

stanu obecnego w świetłe cyfr fakty. 
Na szosie Szyrwinekiej przed paru dniami cznej zdolności płatniczej rolnictwa. 

usunięto figurę Chrystasa z napisem: „M4d!- 
cie się dziatki polskie za waszych ojców i 

dziadów*. 

* Figura ta ustawiona była w 1905 roku. 

Ludność połska wniosła skargę do władz 
duchownych i administracyjnych. 

    

się p. prezes Ruszczye. + 

Następnie z ramienia Wileńskiego 

  

   

  

mi 
«dziękowanie. 

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

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

Dziśł Ałziekowe wycie, Kobiety z przeszłością 
W rolach głównych: Barbara Kent i Ben Lyon 

WKRÓTCE: JASKRAWE MOTYLE ||. : 

OGLOSZENIE. ; 
Cena wywoławcza ustala się na (00 zł ra- 1 

cznej dzierżawy in plus. W ofercje winną ? 
być wykazana suma „ktorą, oferent ofiaruje ; 
za dzierżawę taboru asenizacy, jnego. с 

Magistrat* zastrzega sobie prawo dowof-. 
rego wyboru oferenta bez wżględu па zao- 

* fiarowaną sttmę rocznej dźierżawy, jak ró-; 

  

czowo zobrazował możliwości płatni 
cze rolnictwa. posiłkując się mełod: 
užytą przezvministra Rolnictwa Janta-| 
Poł skiego w jego eksposć na sej-; 
mowej komisji rolnej w dniu 16 paź 
dziernika r. b. A mianowicie: Zešta- 

   

  

Kino dźwiękowe Silny dram. 

Pogoń 
w Nowogródku 

stwowych i samorządowych, świad-; 
czeń socjalnych, pożyczek i t.-p.. da 

„El i dochodów, Które. może mieć 3 
two 

   

  

    
     

  

  

  

rów i zapasu PROSTE i wreszcie 
kk 2 1 Pro dzenię      ti 

Nowogródka nieniej 
podaje do wiadomości osób żaintersko$ra Ё 
nych, że w dniu '1 grudnia 1931 r.'o go 

12-ej odbędzie*się przetarg na wydzierżawie- 
nie miejskiego taboru: asenizacyjnego. * 

Osoby chcące wziąć. udział. w. przetargu 
winny złożyć w kasie Magistratu, kaucję w 

  

Magistrat m. 

    i w całości, „pół 

obecnej woła 
dząc- do wniosków zmierźa,   

    

    
     

kre. 

'Ślił óbów fbęk oby wafelsi 

  

  

  

     

  

        

KU RI E R 

Konferencja gospodarcza. 
BR uł. | nastąpić również w odniesieniu 

Referatu na ten ostatni temat podjat. 

T-wa Organizacyj i Kółek Rolniczych 
przemawiał p. Z. Ruszczyc, który rze-| 

    

        

  

wił cyfry obciążenia rolnictwa w wo-' 
jewództwie z tyłułu podatków pań | 

WZISCTCE NN SKI 

do 
zobowiązań dłużnych w bankach pań- 
stwowych. Dalej prelegent omawiał 
sprawę szarwarku, „kredytu siewnegó 
i na nawozy sztuczne, obciążenia z ty- 
tułu przymusowego ubezpieczenia od 
ognia i t. p. wysuwająe w tych dzie. 
dzińach konkretne wnioski. W sp 
wię stosowanych ohecnie masowy 

egzekucyj p. "Ruszezyc wypowiedziai | 
się za wstrzymaniem ich, zwtaszez: 

żeli chodzi o ś ąganie naležnė 
tytułu komasacji i innych: należności 
związanych z przebudową. ustroju ag- 
'rarnego. Egzekucje: należałoby stoso - 
wać tylko do płatników złej woli. 

„Referat wywołał ożywioną dysku- 
sję., która „przyczyniła się do pogłę-. 
bienia zagadnień, poruszonych przez 
płełegenta, uwidaczniając jednocześ- 
nie ciężki stan rolników. 

Drugi zkołei referat wygłosił k. 

     

  

           

  

„minister Staniewicz, na temał organi- 
zacji zbytw produktów. rołnych, pod- 
nosząc potrzebę zorganizowania na 

ńaszym terenie giełdy zbożówej, tuitwo 
rzenia składów przez Państwowe Za-% 
kłady Zbożowe. oraz założenia spół 
dzielni dla zbytu bydła i'trzody. 

Następnie p. poseł 4. Polkowski 
omówił potrzebę założenia centralnej 
spółdzielni mleczarskiej. 

Przedstawiciel Intendentury pan 
kpt. Fysowski dał wyczerpujące wy- 
jaśnienia o zakupach na terenie żbo: 
žai produktów, hodow lany ch. 

Dłuższe przemówienie wygłosił” ge 
nerał Żeligowski, przestrzegająć przed 
złudzeniem, że koniec :kryzysu <jesł 
bliski i stwierdzając beznadziejność 
sytuacji dopóki nie zostanie „ogólnie 
zrozumiana potrzeba obrania linji. są- 

* mowystarezałności gośspodareżej. Naj- 
„poważniejszym! terenem działania *w=*- 
>łym kierunku jest uniezależnienie się 
od zagranicznej bawełny i jut 
"przejście dó wyrobów Inianych 
„sza wytwórczość powinna iść dwoma 
"torami — na jednym chleb, na -dru- 
gim odzienie *z* własnego Inu. P. ge | 
"nierał nawoływał dó zwiększenia "u-' 

  

    

    

  

    

    

j prawy lnu. 

spieniężenia tegorocznych zbio- 
;Podczas dyskusji. W ojewoda 

Betzkowicz pa amė Apo głos, - 
<lorzucając swe uwagi a następnie po 
zakończeniu obrad silni ZAZNACZ 
swe zdecydowane. stanowisko przy 
cia, ź pomocą najpilniejszym, potrze- 
„bom, «czy tow formię własnych zarzą- 

dzeń, czy. to poparcia... wysuniętych. 

   

cych da. postulatów. po-bliższem ich rozważee» 
> tujmy,książkę. pol: niu i zbadaniu przy udziale pp, refe- 

rentów konferencji i kierowników za- 

    

     

  

wysokości , 150 zł 2 Kwit ma opiaconą“ wnież ewentualne uzupełnienie . przetargu k t 
kaucję należy włożyć do koperty. ofertowego, przetargiem ustnym w tymżę, z zasadniczą przesłanka. :hwili aa ah instytucy je; Z 

Oferty „m składać . w a 1 W bie : 6 я a ństwow ej konieczność ania O godz. 22 p. Wójewoda zetknął 
kopertach zalakowanych -4 nadpisem Jier- Szczegółowe warunki są. do „.przejrzćnia równow: i budże й “po -  konferencj i 

ła na dzierżawę mie. jskiego taboru ageniża- w kancelarji Najlistenta w godzi: ch urzę-. о 152 towrej, I cer] da я 2 BROdS: - Zaznaczyć. należy, że 
cyjnego" do-godz siżej;dnia I-grudnia r. b.. dowych. ; tki państwowe muszą być Przez r. )|-. wśród: uczestników jej: panowała 

CJ oiaóiewicz R beze: (-) Inž. L. Wolnik, Burmnistrk >: nikow  przedewszystkiem spłacone. calkowita jednomyślność co do wfiió- 
= . > da Nowogródka. Natomiast koniecznem jest odroczenie , sków, wysuniętych w sensię konie 
a i Asai STANA TOBIE” AE UJ względnie. rozterminowanię zaległości nych zabiegów celem; umożliwienia 

$ + PER. XA RA ! : podatkowych, Odroczenie spłat musi rolnictwu przetrwania sytuacji. 

Nowo tódzk zienia m-ca.m. Nieświe Stanisława Galli- Ę : : 
gi ` „ Galińskiego,. który podając się za adwokata SE m x 

— 23 + - żapómoc: + wprowadzenia, w błąd pobrał pie- | 
Za zabójstwo. niądze rzekomó na k a od różnych osób | 

W dniu 27 bm. Sąd; Okręgowy w Nowo- i šobie przywłaszczył. са 

   

    

   

      

   

    
  

gródku skazał na bezterminowe ciężkie Wię- z 
zienie m-ca gm. zdzięciolskiej pów.- nowó * 2 В 2 * 
gródzkiego —  Siergiejczyka _ Konstanteg: TM KULTURALNIEJSZE -IEST -SPO- 

Sodo © ae is Ašies 3 LECZENSTWO, TEM ŁATWIEJSZE 2 - 2287 1 l-a Ad a ki pozbawił życia. szmaciarza ze Wsiulebia I DOKLADNIEJSZE JEST PRZEPRO || Niegzieia | Dzićć la Adwentu Satithina 
    «Chaima Szmyłowicza z.chęcią zrabowana to- 

waru i pieniędzy pósiadanych, pfzeź 148 

Za przywłaszczenie. 
W dniu 24 b. m. Sąd Okręgowy Nowogi G 

na sesji w Nieświeżu skazał;pa | rok wię 
zero rear etap raoeocH 

Poszukujemy od reraż 
2—3 pań od 23 ist wrwyż do śpccjalnej 8 

j Jalro: Andrzeja. 

| regon u | Wschód słońca —g. 7 m.17 
Zachód +, —g. I5m31 

,. WADZENIE POWSZECHNEGO SPI- 
sv. P+MIĘTAJCIE O TEM 9- GO :- 

я вкш›ыы. 

LIMO 

  

  

     
  

        

  

Ssestrzeżenia Zakładu Mateersiagii U. 6, B. 

>w Wiiaje z: sula-28,XI-— 18231 reku. 
-Qiśnieńie średnie w miłimetrnch: 776 

Tempersiura średzis — 8 C.      
   
      pracy, p zy, dobrem ; wynagro: żeniu, « 

Praca | 1 bardzo płzyjemna Oferty x 
składać z opisem ostatniej pracy da Od- akį 1 gdimasilgėki į £ T 
działu” „Kurjeta Wileńskiego" w Nowo- я : uuu 7. iż M >: je eż 
5 ul, 3-go Maja I. Do dnia 3-go „pia DEULL „Kilno,Jagiellońsks3 J Opad w, milimetrach: 

b.”" . -8262 irma _ Telefon 8-14. * Wiatr -przewsżająer: wschodni. grudnia r. 

  

<"Tendeńcja barom.: wzrost, 

Uwagi: pogodnie, opaty! * 
  

ky; aa С sis ай 
a dób MIEJSKA. 

Nie spodziewał sie pan Antoni: ta- aso —- o Iso lepenėia, p sprawie pożyczki an- 

"kiej gościny i. wypierał sie jak mog. gielskiej.: Onegdaj „wieczorem, wezwany i 
+ Ё jez stra „ wyjecha "Ale pomyślał sobie co gospodarza nie- as + S :: ZY B: kis 

wolno zluč, bo jak złapi psiuka drugi jewski. Wyjazd jego do Warszawy związany 
raz — nie będzi już jemu życia! Zna- jest z omówieniem szeregu formalności w 

; kiem tego jad biedulka, ta jęcznica. riązku z likwidacją pożyczki angielskiej. 

hach hbyli nawiązańe w, wilki t "Słabo jemu robiło — i od zapachu — Nowa A A ratunkowego. 
niewiadomo jakiej maści 1 gatunkńe "Aawkoóło i od omy szlenia, -c0 i ta # dniem 1 grudnia uruchomiona zost: 

brytany... Para: psiaków chpdziło. na 4-eznica "ci sie ga” psiaczym oś, : 31[1\\\Ъ0Ъ7‹::::‹‚2?1,0 pako "ar 
swobodzie... Nie wiedział pan Antoni usmažona? — ale nijakięj rady nie Chevrolet" ; 
<i kąsajo sie oni — ci nie, ale ze stra- bylo. brzytomnym. okięm : patrzał 
<hu scishół w:garści kijaszek'j biegiem na wszystkie are — ale į tam widok 
paścił sie do chatuszki. ' był nie abyjaki. Na šcianie wisiał ob- | 

Przyleciawszy, pomalysińku, CALE „raz domowej roboty, gdzie dwie dzię- 
knoł drzwi:.. i stańoł. jak słup. Na sa- » wtzyny, rozebrawszy sie, kapali sie 
mym. progu leżał piękiełnej wielczyni* "w trzcinie; gała podłoga, krzesły i* ką- 
strokaty-brytan i kidas oczami-- .napka; = „przykryte byłi* psiaczenii 

patrzał na jego«.-Pot zimny wderzył . skórami, a: ńa stoliku pod oknem, na * « 
na głowa, fybra,trząść jego poczeła—  ogromniastej 8 skórze -— Ježala“* 
ale w ta pora we drzwiach pojawił gazeta!  „- . 
sie jakiści młody 'człowiek w grana”. "Nie mog już dłóżej wytrzymać pan 
towym kościumie i przyjemnym gło: „ Antoni, bo czuł, 29 awszystkie kiszki „ Szystowskiego, Kierow 

«Sem zamelidował: * przewrócili sie jemu de góry nogami. gion w Wilnie Ra, stopić która Naak Rol 
„Proszę, proszę! <6 54 m od stołu, chw ja czapka i ki- « niczych. M 
Panu Antonięimu jakby śmielej zró-*- Jasze drugo reko psiuka' za kark zła-* у 

biło sie kabkežiiai Weszed dė oi —- pala wyleciał "Jak piormi na“ dziė- “3 Pius AKADEMICKIE 
przez odemknięte drzwi, ze ejrzął, jak : „Adųje PA : Р„.Г'З*‚_Ъ„Ц_ Ц.Ёд„дЁЁЁЁЁЁЁ‹.…" ah 
jadła obiad cała hyclowa fumielj ja a Gę a z podbito oko: znów. dsla członków:"iż Doroczne Walne, Zebranie Ka- 
kole stółu na podłłodzę, na stylnych B jenma furtkaci i pan Antoni stanol sy Zapomogowej odbędzię się .dnia 5 grud- 

łapkach służył jego własny, rodzony: na uli nia rż b:oe' godz. 19m: «30 wiecz. w termi- 
4 zie <brakar: statutowo przewidzia- 

Antoni ; szki prowadziła, poczoł pan 
oglądać sie nawkoło:.. 

Z prawej strony — 'stała' drzew= 
niana stodołka —-i/w jej różnemi gła- 
sami śkowytali, wyli i szezekali psy, * 
a na lewo, pod powiafko *). na łancu- 

    

      

   

  

      

     
  

  

KRTYSTYCZNA. 
1 >wyśstawń Józefa Horyda: Dzisiaj osta- 

stawy małarstwa, rysunku i gra- 
alarza 'Jóżefa OTYdU (Kasyno gar- 
Mickiewicza 13). ы 

|wąrta od "godz. 10ej do 7 

  

      

  

    

  

    
    
  

„ GNIWERSYTECKA. 
— Promocja. We wtorekodnia 1 grudnia 

**b. r. 0 godzinie 153 w-Auli+ Uniwersytetu 

Poznańskiego odbędzie sięz PN „ja Józefa 
Oceny Na- 

  

       

   

  

     

    

    
    

  

      

  

       
    

  

r ' M. BZ Z. i nie 1.*W* 
biały psiuk! : z PRA "Б оат o o... nej liczby członków, zebranie, odbędzie się 

DAŃ SH 4 as ęanakz i M Od. tej.pory —«pan Antoni: już: lv=- sw terminie<ihim= o -godza 20-€j, bez względu 
Gospodarz w 'griihatowym kósch * dziównaetrzy sorty nie dzielił;** pó-** na'*ilość *ezłonków <obecnych:.: 

mie — "był moży kapeczka i prz - chował *nawet, do komody penciė — Zebranie odbędzie” się wsłókalu Ogniska 
Akademickiego (ul: Wielka 24): 

— Przed kóngtesem Z: P. М. 0. Referat 
a= P. M. D. w Wilnie bardzo 

Lin rwuje Okręg do dorocz- 
я neżo ogi AREA 46 Zjazdu Z P. M. D. w 

  

nadto grzeczny, Wziewszy para złoty. ale lubił popatrzy —-.Jak „skakał i 
za „przechowania; 'poczoł tłumaczyć | SWAWOliŁ + dziećmi „jego mądry, biały 
о takiego mądrego psiukaj nigdy +we psfukij > 3 > 5 

2 ie, widział а, późnmiejszo poto.» 4 
niego -ża' pod- -ręku 

i kole stołu posadziwszy, jęcznico tra- 
ktować pocz o. pu 
R 

*) pod dochcm bez ścian. 

     $ sią, Diegas 

  

racją oóRydziiE: E stosunkiem Z.P.M. 
. ЧОУ 

оКОУ 
gów 

SK ORO EYE AZ S 
Ie к, оаа     2: 

2 Na zjazd przyjedzię, ok kgto = 
wszystkich 9 oki. i podokrę 

A 

AD nia w oznaniu. 
" _ип Ta Ša, J szczególności dekla- 

sM. Gdań: 

  

A. Prócz delegatów mają tównież” 
przybyć "masowo  pozogłali człónkówie Z. aa 
M. D:-48 

Miejstem Zjażdu wybranó Požndi? teleri 
manifestacji wobćc „młodzieży eńdóckiej. ” 

    

zn 

» 4 + ZEBRANIA I. ODCZYTY. 
sw Twa Eugenicznego (Walki ze zwy- 
ae rasy). 3 tak e w Tokilu“ > 
radni ugenicznej je o 4 
Dr. C. Ryll-Nardzė sit eg As 
temat „Ogólne wiadóntości”o chor: ch we- 
nerycznych“, 

„ Początek o godz. 
{ |= WODE „ TA : 

žų Katoličkich Stowarz. "b jek. 
qzek olek. Archidiecez, 

swym, członkom; „sy 
‹ = dzielę „dnia 29 listopada 

edzie się w W. ilnie I Zjazd Dele- 
gowanych Katolickich Stowarzyszeń Polek 
wedłig nasłępijącćgo: programu + 

   

  

   

    

  

   

  

      

    
     

  

Godz. ls ims:t56Msza Św, w košcieles św. 14 
Michała, 

Godz. 12 m. 5 NOwascię 1 Zjazdu Pe 
legowa 

  

tych av Małej_Sali Miejskie przy ć 
Końskiej 1. As й ARP: 

Godzę 18 m. 30 — „Wieczór skusy jay” 
w mieszkaniu Pani Macjis Jeleńskiej przyżul. 
Mickiewicza 19--2, Referat. na temat. „Zada- 
nia kobiety w; życiu avspėlezesnem“* 

  

wystosi „ 
P. Helena Sołtanówna, Sekretarka Generalna 

„Polek * Zjednoczenia 
w Poznaniu. 

W” poniedziałek "dnia 30 li 
roku odbędzie się kurs orgar 
li Instytutu Akcji Katolickiej p y ul. 
politalnej 1 Począt Kalės o godž! 9 rano. 

Na w j wymienione uroczy- 
stości wstęp wołny: — goście:=mile- widzia- 
ni. Ё PR 3 sv 0 

Katolitkich * Związków 

    

  

      

  

3 1 AR NMG „+ ROŽNE+- 

—į Choroby zakaźne. ,. Podług «dannych 
sekcji zdrowia istratu w ciągu ubiegłe- . 

1 

   

  

    

    

      

  

   

    

    

-з 51 ludnoś: 

- zostaje przeniesiona, na „następną 

3 

artystów Reduty daje przedstawienie — na 
program, którego złożą się: śliczsy obrazek 
Porazińskiej: „Zaczarowana fujarka” i Baśń 
zimowa p. t. „Zima“. 

Zobaczymy tam królestwo tej władczyni, 
która w otoczeniu swych Śnieżek, płateczków 
śnieżnych i srogiego Mrozu, zjawi się do nas 
z Północy wieziona przez białe niedźwiadki. 

Prosimy wszystkie /dzieci Wilna o. przy- 
bycie na to przedstawienie. Niech każde z 
Was złoży w ten sposób ofiarę dla małych 

U kobiet w eliąży i młodych matek, 51050- 
wanie naturalnej wody gorzkiej „Franeiszka- 
Józefa* wzmacnia prawidłowość funkcji żo- 
łądka i kiszek. Żądać w aptekach. 

SPORT 
MECZ BOKSERSKI WILNO—ŁOTWA. 

Międzynarodowy mecz bokserski między 
reprezentacją państwową Łotwy a Okręgową 

Wilna, który nie mógł odbyć w dniu 
17 b. m. w związku z niedojściem do skut- 
:ku meczu międ. pięściarzami łotewskimi, 
a stołeczną -Makabi w dniu 15 b. m. w 

« "Warszawie, odbędzie się definitywnie we 
wtorek, dnia 1 grudnia o godz. 19-ej w Sali 
Ošr.. Wych. (Ludwisarska 4). Mecz ten, bę- 

dący jedynym międzypaństwowym meczem 

= bokserskim, „jakie Wilnu. sądzone jest о- 
- Teatr Miejski w Lutni. Dziś dnia 29-go айа ьь…о… prawdziwą atrakcję sporto- 

vb. m. Teatr. Lutnia czynny będzie trzykrot- mą Wilna. 
nie, O godz. 12-ej w poł. liczne, rzesze dzie- Walczyć będą: w wadze "muszej. Niszkin 
ci-podziwiać będą fantastyczną baśń Grimma (Łotwa) z Bagińskim Wilno) Koguciej, Ber- 

KPE 2 į tin (Łotwa) z Hryncewiczem (Pogoń: -Wilnoj, 
O godz. 4-cj p. p. OrAz o godz. 8ej wiecz. piórkowej Ni ison  (Łotwaj z Eukminem 

ukaże się „Pan Gełdhab*, arcywesoła ko- (Wilno 6 ppłeg.), w twadze: lekkiej z , Silin 
medja Fredry, pa cenach propagandowych. (Łotwa) 7 Kompowskim W. A «półśredniej 
Režyserja Dyr, M. Szpakiewiezai Styłowya > Pozdpiakow fŁotwaj z i m (ŽAKS), 
oprawa dekoracyjne W. Makojnika, W ro- & średniej Lilėhdrum “(E *Wojtkiewi- 
ląch głównyc Marecka, Bielecki, Loedl, czem (WKB), pół ciężkiej Ža (Łotwa) 
Wołłejko, Zastrzeżyński i Łubiako = 2 Zawadzki (WKBY w w. Ciężkiej Ramme (Lot. 

> (udo o godz. 8-ej „Pan Geldhab“, al 5 Zubara Pogon), =" 

Teatr Miejski na Pohulance. Qstatnie ZAWODY STRZELECKIE. 
przedstawienia” .„Lalki*, Dziś w niedzielę dni ŻZatząd Okręgu: Ogólnego Związku Podo- 

   

    
         

   

, Marysie i*Maeylki i ka 
imieniny przyjaciółki, a a jak 
będzie miło i wesoło, + 5 > M7E 

Ceny; biletów od.2. zł. do 30 & 

SATA | MUZYKŻ 
    

     

  

      
  

  

  

      
      

  

-29-g0-b:—m:-0 godz. t-ej pp. się po ficerėw Rezerwy R. P. celem uczczenia rocz- 
cenach zniżonych przemiłe a Ope- nicy powstania listopadowego zorganizował 
retka Audrana „Lalka“, ante j * *in- zespołowe wody strzeleckie 2 broni mało- 
tetpretačji p. Szurszewskiej (ujmującej Lal- 
kij, oraz pełnego powabu p. M. Brygiewi- 
cza (Laneelota), której to sympatycznej 
rze dzielnie sękundują: J. Ciecierski, S.. Zie 

„lińska, I. Detko K. Wyrwicz, J. Mora- 
nowicz, oraz reszla zespołu. "EE 

A 6 godz. 8-€j „Lalka“. 

— * Dzisiejsza u roczysta akademja listo- 
Kodóna na Pohulance, Dziś 29-go b. m. © 

„kalibrowej o nagrody: 
a) przechodnią, ufundowahą 

sa Zarządu Okręgu kol: Mieczys 
kowskiego; 

b) indywidualne, ufundowane przez ko- 
mendania P. W. i W. F. Zwązku kol. Fran- 

Szaranowskiego. 
ody te r6zpoczną się dziś w niedzielę 

* dnia listopada r b. o godzinie 8 rano na 
strzelnicy, 3 bąonu „saperów. 

reż preze- 
awa Gniad- 

    

  

   
   

    

   

  

  

    

        

Em = ej wiecz. Odbędzie się! w Teatrzena Do zawodów zgłosiło się 7 zespołów, wy- 
ohulance uroczysta aka adem ja ku u stuwionych przez organizacje byłych woj- 

niu powstania , listopadowego, poprzedzona skowych. i Związek Strzełecki. 
przemówieniem. prof, Ryszardseśgieniekiego. * Rozdanie nagród odbędzie się po zakoń- A progrgių „ikądemji i i „Mochnac- czeniu strzelania iw lokalu Związku, ul. Żeli. 

    

   
    
  
   

   

8 ‹!‹л\\\Ьц‚;‹) „й и 

NA WILENSKIM BRUKU 
NIEOST RE OBCHODZENIE SIĘ Z 

* BRONIĄ. 

Also, ieostrożnego obehodzenia się 

z, bronią, pr rzelił sobie rękę £ flowcru 
18 letni A. Perłsztej zamieszkały przy ulicy 

Subocz, 
Pogotowie, po udzieleniu pierwszej po- 

mocy kierowało go do ez (e) 

„NILU DANY ZAMACH £ SAMOBÓJCZY. 

Przy ul. Kurlandzkiej r. 25, usiłowała 

popełnić samobójstwo przez powieszenie sit, 
Tz-ietnia Jadwiga Taciułówna. W chwili kie- 
dy Taciułówna zawisła już na stryczku, 

"wpadł do pokoju jeden z domowników, któ” 

fragmant. й 
5 “куьрюпв!‹кеъ'о — „dęklama 

ralną w „wykonaniu całego zespołu; 
Bože“ J. i - deklamaej: 

fragment z dramatu „Lelewel 

    Norai 
A i y- 
   

       

    

  

g0 na: 
į wileńskie 

tłumnie zapółni widównię, nietylko: ze wzglęż 
*leży wątpi że społeczćństwó * 

zniosły ceł' odchodu, *lecz*i* 
ZART wartości, 

_ 04-05-06: 
PALA, „581 mtr. в 

NIEDZIELA, dnia 29 LISTOPADA 1031 4 

   
   

_ п 
= 

"dla jego” 

    

         

    

   

    

0.15: Tr: nabożeństwa. „1 : „Odczyt« tychmiast zdjął młodą simebėježyni 
misyjny. 1158: gygnal czasu. „12.10: Ko. = A © # = ZA # На 
meteor. й Poranek symf. 1400: Audycje Po odzyskasiu przytomnośch dziewezy ja 

„Tólnicze. "Aud "20 nierska. 1605: Aud.““ Wskutek silnego podnieććnia zania ta. 
dla dzieći? 16.30: Muzyka ż płyt. 16.40: „Ra- turji f zaczęła rzueać Się na zenie. 

  

  

  

*5 — odczyt.-17. 00; „Ko- *-*Stan uratowanej samobójczyni był taki, 
3 łaką- rołę- odgrywa że” zaszła potrzeba zawezwanta pogotowia, 
к sa 7.00..które, przewdozlo ją. do szpitaja: „c... „e) 

„B- MIOL ETNI CHŁOPAK POD „KOŁAMI 
SAMOCHODU. 

* Wezoruj w godzinach pp. przy uł. Leg- 

—bieta -ma głos. 2 
chleb w naszem o 

        

    

   

mA 
„W 101 roczniėę“ powstania "Tislopadose 

29 lis    — odczyt. 17.45; Konc 
pada 1830 r.“ — odczy je 
w Wilnie?" — pogad. 1940 Prožr. na “po- 

  „9.00; „O 2 
C:      

  

»niedziałek. 19.45: Aud. literacka: „ZA BRO! jonowej: koło domu Nr. 87 pod koła szybko 
> reportaż histąryczny z. wypadków. „mknącegos sumochoda „w zę ioletni u- 
29 і\ч‹›рміп 1830 r. 20.35: eeital Śpiew: ń Edward Kozłowski, | ały przy 

| Zacisze Nr. 11. 
Nieszezęśliwy: chłopiee doznał, poważnych 

Koncert. 21. 30: Recital r di 
O dramatach: Zofji* Nalkowskiej“ "(do 

  

    enie). 22.10: Koqcent solistki,; 2240;, obražen, ciala, , 105 SM Kom:-i muzyka taneczna. Zawezwane pogotowie ratunkowe prze- 
› : wiezło - в0 w stanie ciężkim do szpitala 

30 listopada. 

Aud: * rolnicze: : 
dziečinnego na Antokolu. Przeciwko nie“ 

> ostrężnemu  szoferowi spisana: protokół     
      

    

Progr. dzienny, 14.40: ; 
в Komunika , „19.25 

„Ja w nauczaniu doroslych 
* Audycja dla dzieci, 16.20: Lekcja fra ine jeuskieć 
"go 16.10: Codzienny odcinek pęwieś 
16. 50! „Rūbryki (wyznaniowa 1 

5 pisu hidności 
1575 PRE" 17.10 

    

    

  

    

   

  

„ List dó Redakcji. 
REJEKLOTEA 

  

„Szanowny Panie 

- WM-związkat z umie 

  

   
    

    

      

   

    

      

    

  

  

  

efwszy podróżnik w "Polsce za czasów  Wentu Polonia pod Kaki „Do Bł: 
zka* — odczyt, 17.35: Mikrofongw za- SK Młodzi: 

[zie ślusarskim. 18.00: Muzykafdekka, pisanej między innemi 
18:50: Wileński komunikat sportowy, 19.00: * Wszechpolską. Koło Medyków 
„Powstanie r. ;1830 ją. „Litmis >,odczyj,, mie prosimy i 
a (płyty), 5: Przechadzki po ., nwnerze pańskiego po 

rozm., pującego oświadczeniu: 

ž pik T 8 Podpis Konwentu Poloni. 
° ° схоВу” Ва ódćzwie bez 

a padais) Kone Bolo 
WTOREK, dnia.i gradnia. 1881 x. i adeziy nie. zgadza..się. ; 

11.58: Kominikaty, 13,35: Aud.*rolnieze, -'-..W imieniu-Konwentu *" 
„14. 40: Progr. dzienny, '14.46: Muzyka: ż płyt, | Prezes St. 

`о 15.25: *„Rady' przedświąteczne” "Sėkretarz 4. <ietaklewiny 
0: Audycja «Па dzieci, 16:20: * 

Tydzień Powieści Polskiej! 
kano' w czasach 'przedbistoryez- 

Żyjemy w. dębie "zalėwu rynku  księgar- 

dczyt, 16:40: Godzienny "odcinek -*- 
jowieściowy, 16.50: „Rubryki wyksztąłcenio-. + 

"wa i zawodową według II Powszechnego spi-- skiego” Uurhatzeńiami. Załew ten w dziś 
— odczyt, 17.05: Muzyka (płyc** szej dobie kryzysu gospodarczego powodu 

ty), 17.10: Stosunki ra aa dla twórczości rodzimej groźne niebez; iecz. 
— odczyt, 17.35: , stwo. Szerokie masy przest. ają: znać 

sł adzonę, 

ia Pat, 

19.35: Progr. na wtorek 
19.45: Eras, dzien. radj., 20:00: Oper: 

22.40: Kom. i + taneczna. * 
    

  

       

  

Ostrowski. = 

    

    
  

  

  

    

   

  

      Radjowa gaz $ 
gląd -litewski*, 19.20: , 
studjo Razgłośni Wileńsk 

  

pieśmiennietyą naszego. zaczyna 
akiem zapytania. 
Z iniejatywy Zrzeszenia Be delzystóż Po 

stać pod 

  

Žo na Środę,” 19.45: Pras. dzien. rad 
žby“ bankruetwo kapitalizmu?“ skich przedstawiciele czterech 

ah 20. Ę, Tr z międzynarodowego meczu 

    

stołeczny 
stowarzyszeń literackich, dziennikarski 

wraz „przedstawicielami dwu stowarzys: 
Księ skich "podjelf myšl urządzenia, ; pė 
dbbnie jak to Się praktykuje gdzieindzięjj 
„Tygodnia Księgarskiego"*, pośw ięconego po- 
sieści polskiej. Tydzień ten ma się odbyć w 

księgarniach całego kraju od dn. B8 lista: 
pada doydnia 8 grudnia r. b. dzień 

| propagani wy na rzecz id: „| n zainte- 
resowania ogółu twórczością. rodzimą. 

* - Hasłem; Tygodnia „jest „Polska powieść — 
to i“ 4 polski papier, polski druk“? 

prof. M. šmanojskiego, p. Ap el" do iWifhiań:* A 
w Wilnie”, Koło R nad dżiećkiem gruźlicze 

NIEZWYKKESŁUCHOWISKO-— н 2 МТаСа Się_ nil ECA pozzstiotzwca ih 
-gwiazdki"urzą 

Е "w Wilnie z prośbą o.poparcie Na podstawie dokumentów historycznych, 

bokserskiego. Łłotwa-Wilno (drygi . miecz re-, - 
wanżowy), 21.00;, R. 3 y 

S 22 
minikaty; 
ty). 

      

    

  

  

-Nowinią RĄDJOWE.. 
ZMIANA PROGRAMU. 

Zamiast „Poradńi wychowawczej” 

  

     
   

nie X 
io a 20 pėkadankė 4 вИ 

. „Co się dzieje 
*niida ajemysdzisiaj”o godz 

          

  

  

  

go ly zakaźne-zapadŁo — й 3 SZ SSAK ё dzanej corocznie przez Koto dla najbiedniej ogółem m w 8 wypądką losia S 2 zad =-szych ehorych na gruźlicę dzieci Wilna. 
choroba zako ą się śmie ercią chorujacć: > 0 I Aki ЧЕ pa Ś jw. i dk оя Niech každy czyniąc na Šwieta p nie go. 4. pp. Ostrowski i TAPE a »lerpuie ę omni chociażby najdrobniejsz ł Zdnot siuchowisko-reportaž: Co się działo na uli- PORE fe Zana) 2 kach owano następujące jadki chprób; RiCzżn Wfarczśwłyi w NAMIĄSZEK0E listo Adowiyt do skrzynek wystawijnych p 
opa į wietrzna B3 tyfus Ъ ny—6 (W tej Tau šakas Me mowa, rozkaz gi sA Kle*z takich aróbnyci datkó line zbi 

a 8, GLEB. sę, sła, pory sajace naród do walki z zaborcą, rało Racz na setkę dzieci. Ileż to, radości i 
2 jegłica "12; Świnka e : to wóz gko_odtiórzone ciele, е "‘35““3“3 :;кс З'Г‘:'Ё‘Ё}\ы się = R m drobe 

antazji, y jacze za 3 
> Da, zleci sj KĘ. We wtorek dnia 8 i tyt tożgłaśiii wileńskićj w. lato. EA ło prof również o owad zbęd: 

grudnih Sb. zo: zidie 12 Ww połódnie od- rocznicę wiekopomnego cynu. Początek o 4. nych zabawek, i książeczek, „których zawśże będzie się w małej sali miejskiej przy ulicy 
Końskiej 1, Wesoła zabiwać dła młodzieży 
i dzieci. 

Grono dzieci wileńskieh' th tam 
wienieł z* którego <*Ałkówity tłochód” przezna- 
czony (jest wysłanie opłatków i książeczek 
«а dziajwy olskie, Bea | Aeiraoka 

tórzy 

    

Arie dsta- 

  

     
wraz ż ródzi kama: zdobycia -ka- 
wałka chlęba zmaidszeni żostali wyemigrować 
z „dt 

ące 

   

  

    

    

  

    
   

  

Z ano 
  

į na Obezy i nie“ ao Onikkis. ryka 

NE” przez byłych w poniedziałek. 

spora iłość znajdzie się w każdej rodzinie! 
Ofiary w zabawkach prosimy składać dę . 

oradni Wil. Tow. Przeciwgruźliczego ul. 
żeligowskiego I m. 16 w godzinach od S-ej 

do 42 
dećzńe podziękowanie T į 

Bėg „Zaplač!i 

19 m. 45. Transmisja na całą. Polskę. 

ANDRZEJKI W RADIO, || 4 
Na imienińy* dła wszystkich „dędrków i 

Jędrusiów przygotowala ciocia. Hala sciekūwą * ю 
i zabawną audycję. Mogą jej: słuchać wszyst. 

kie dzieci, jutro o godz. 15, 45. . 

GŁOSY Z WARSZTAT . 

  

  

   

      

   

ч *“‘"”"—'—'_—‘Ь”г-п-…чштш—&в&ю‚нурп MO ROW $ 2 3 
|псЬ czasach nasi Deimenos Jak sobje ., ;. Humor. 

z. kry, Baa iza ga i LOT TI 

  

   

  

Paa 
fszej for ji Xajlepke ej można sję, 

o tem ak e BE oil od nich. Cykl RA 

patczocznie dialog, p. tea 
abielskiego ze usarzem, UA S nawet trzęch | „gni. 

2 AK (Gringoire) mó m Ro лоа 

   
     

etruski z przed 3.00 lat? Przy twowej gospo-



      
   

SKLEP FUTER 
1 PRACOWNIA KUŠNIERSKA 

zostaly przeniesione 
do nowego lokalu przy ul. Niemieckiej 

EEEz=zws Nadszedł świeży transport futer. 

K U 

28 Telefon ten 

RJ E R W 

PORUDOMIŃSKICH 
I piętro m. 6 (róg Wielkiej) 

Hr 13-72 
  

Qd poniedziałku 23 b. m. 

Godz. 4—6—8 i 10 wiecz. ką Biiejskia 
(GALA wiska | NAD PROGRAM: Mąłpie awantury i 
Ostrobramska 5. Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. 

Władca karnawału 
Tygodhn. P. T. A. 

W roli głównej 

Harry Liedtke 
Koncertowa orkiestra pod 
batutą p. M. Salnickiego. 

Kasa czynna od 3,30 do 10 wiecz. 
  

BŹWIĘK. KINO-TEATR 

„ABLIOS" 
*lleźaka 88, tel. 9-26 

Dziśl Arcydzieło jakiego jeszcze nie byłol 
Nowa era w kinematografji! Największa sens. dnial 
Czołowy przebój produkcji francuskiej 1932 rokuł 

Atrakcje dźwiękowe. 

Dźwiękowe Kino Dziś! 

  

stworzył dzieło, któremu 
żadne dotychczasowe 

efekty kinematograficzne 
dorównać nie mogą 

Najpotężn. o największ. napięciu film jaki dotychczas pokazywano. 
W rolach głównych najwybitniejsi artyści sceny paryskiej: Wanda Greville, Bianche Bernis i George Colin 

Na |-szy seans: balkon 60 gr, parter | zł, na pozost. s. od 80 gr. Początek o godz. 4-ej 

  

Wielki triumf stolic całej kuli ziemskiej! 

==—==m. Charlie Chaplin 
Światła wielkiego miasta Realizacj 

Dramat, 

Pociąg samobójców 
Genjalny utwor mistrza Edmunda Greviile 

I Dźwiękowe Kino 

[CASINO 
W roli główn.: Scenarjusz: Muzyka: 

a: CHARLIE CHAPLIN. 
Tragedja, która wzbudza śmiechl 

ma którym się nie płaczej 

  

NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. Na l-szy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąt. o g. 2-el 

Dźwiękowe Kino Jutro premiera! 

GG IN 6 Harry Piel 
„ Wieika 47, tel. 15-41 

dźwięk. p. 
rewelacyjnym 

Jutro premjera! 

cs ON AL BO JA 
Ocenę o filmie „On alko ja'* wydać może tylko ten, kto go sam obejrzał 
  

Dźwięk. Kino-Teatr 

„PAN“ W roli glėwn. genjal- 
ny 8-mioletni malec 

syn zn. 

artystki Jaś Feher, 

Wielki sukces kinematografji czechosłowackiej! 

i słyn. reż. 

filmowego 

100% dźwiękowe arcydzieło mówione po czesku! 

Jej chłopczyk (Pieśn życia 
Potęga uczuć matki i piekło udręczeń, przez które brnie porzucona przez męża, żona-matka. 

Magdy Sonji Fryceryka Fehera. 

  

  

WIELKA 42 w filmie bierze udz. słyn. czeski solista skrzyp. Jarosław Kocian, który w obrazie tym daje wspan. koncert gry 

FILM W WERSJI CZESKIEJ — DLA WSZYSTKICH ZROZUMIAŁY. 
P AM: Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30 

NAD PROGRAM: Dodatek Pathe. "z" świąteczne o godz. 2-ej. CENY od 40 gr. 

Misa Kalelowa Dziś premjera doskona- z - = Nadzwyczajny dramat ero- 
gė łego dramatu režyserjj Legion pot pieńców tyczny w B-miu aktach. 

Wiiliama Weimana pt. W rolach gl: Fay Wray, 
Gary Cooper i F. Mc. Donald. Rzecz dzieje się podczas wojny światowej we Francji. 

Początek seansów o godz. 5-ej, w święta o godz. 4-ej po poł. NASTĘPNY PROGRAM: Zfote bagno z Geor- 
(obsk dwcraa kolstcw,) | gem Bancroflem i Nancy Caroll Ceny miejsc: Ii Il po 60 gr. III po 50 gr., akademickie na I i II po 50 gr. 
  

„Kino-Teatr Dziś! Dawno 

MESSALINA 
  

2 serje razem. 
krwawej epoki Panowania Rzymskiego. 

Majestatyczna wizja 

  

  

k. najwięk 

1 1 film a JE Niebywały przepych wystawy. Wy WIa 0WI P. stępy gladjatorów Wyścigi kwadryg. 
W roli głównej Rina de Dignoro. Miłość i namiętność! Rozkosz i zbrodniał 

ul. Mickiewicza 9. JUŻ WKRÓTCE wielkie przeboje „POGANIN* i „KRÓL PARYŻA", 

Kino-Teatr Dziś! Wielki podwójny program! K k d В z udziałem najwybitniejsz. Dziśl 
— |) Atrakcyjny film polski rop a na i artystów scen polskich, ===== LUX 

Mickiew. 11, tel. 15-61   RA ы : 
bachanki poladnia p TANJO MiłośŚCI 

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

W rolach główn: najpiękniejsza brunetka Ameryki 

Carmel Myers i nasz rodak Edward Kocharski 
Ceny miejsc od 40 gr. 

  

  

  

Podajemy niniejszem do łaskawej wiadomości naszej 
P. T. Klijenteli, jak również wszystkich pozostałych P. T. 
Kupujących że nasz skład fabryczny 

w WILNIE, Niemiecka 22 
posiada znowu skład bogato zaopatrzony i odbywa się tamże 
sprzedaż pierwszorzędnych materjałów po cenach zniżonych 

od 10 A 50. 

ldąc z duchem ciężkiej ogėlnej sytuacji gospodarczej, | 
pragniemy każdemu dać możność nabycia dobrego materjału 
po tanich cenach, — wskazanem jest zatem pospieszyć się 
z kupnem, dopóki wybór jest jeszcze wielki. 

  

Ogłoszenie. 
Zarząd Związku Właśc. 

dają w Wilnie zawiadamia 
właścicieli sodowiarń o maj 
3.go grudnia 1931 r. 
Zgromadzeniu członków, 
przy ul. Trockiej Nr. 2 z 
dziennym: 

. !) © sprzedaży detalicznej 
Hurtowe; 

o godz. 
w lokalu 

Piwiarń, Kawiarń i Jadło- 
swoich członków, oraz 

ącem się odbyć w dniu 
4-tej pp. Walnem 

p. Borowskiego 
następującym porządkiem 

piwa przez Składy 

2) o patentach akcyzowych; 
3) wolne wnioski. 8302—2 

Ogłoszenie. 
Zarząd Związku niniejszem uprzejmie powiada- 

  

5 Lr EN K 1 

BIURO OGŁOSZEŃ 

J. KARLIN 

| 

HURTOWY SKŁAD PAPIERU 
| MATERJAŁÓW PIŚMIENNYCH 

8123 

   
    
  

PIECYKI 
PRZENOŚNE, 

kaflowe białe i kolorowe 
dające ciepła dużych pieców 
pokojowych po zużyciu tylko 

2-3 kiło węgla dziennie 
są nader oszczędne. 

PO CENACH NISKICH 
poleca CH m CH. LEW 

Wilno, Zawalna 31, 
telefon 8-87 

  

  

  

SKŁAD MEBLI SPÓŁDZIELNI 
„Zjednoczonych Stolarzy Chrześcijan* 

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

oraz gięte meble. Przyjmują się obstalunki.   —) Ceny znacznie   
  

ZOSTAŁO PRZENIESIONE 

DG NOWEGO 

SPÓŁKA AKCYJNA „PAPIER” 
WILNO, UL. ZAWALNA 

Poleca w dużym 

papier pakowy w różnych gatunkach, 

szpagat, torebki, bibułka, serwetki i inne 

13. TEL. 501. 

przy. NIEMIECKIEJ 35 tel. 605 
wejście frontowe |-sze piętro. 

ш 
B 
a 
В 
a 

LOKALU B 
E 
B 

E 
E 

wyborze: 

  

  

Dr. Wolfson 
Choroby weneryczne, 

moczopłciowe 
i skórne 

ul. Wileńska 7, 
telefon 10-67 

od godz. 9—1 i 4—8 
1684 

Dr. Medycyny 

A. CYMBLER 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

Mickiewicza 12 
róg Tatarskiej, tel. 15-64. 
Przyjmuje od 9-2i5'/;-7w 

Dr. SZYRWINDT 
choroby wenerycznne, 
skórne i moczopłciowe 

Wielka 19, 
od godz. 3—1 i 3—7 

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

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

W. Z. P. 29. 

M Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moezopłeluwe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od gcdz. 9—12 1 4—8. 

      

Akuszerka 

Marja Brzedina 
przyjmuje od 9 r. dc 7 w 

  

Gustaw Molenda i Syn 
BIELSKO. 8298 

mia swoich członków, jak również zainteresowanych, 
że począwszy od dnia |-go grudnia 1931 r, będzie 
przyjmował codziennie w  kancelarji Związku przy 
ul. Benedyktyńskiej Nr. 2, m. 7 w godz. od 5—7 pp. 
w celu udzielania wszelkich informacyj, jak również 

Wielka przedświąteczna 
zniżka cen. 

przeprowadziła się 
ul. Mickiewicza 46, m. 1 

W. Zdr. Nr 3093. 

    

    
ZIMA 

już jes', Pamiętajcie więc, że tyłko u nas otrzymacie caly 
komplet towarów zimowych 

tylko za 15 złotych 
A mianowicie: | pullower włochaty w najmodniejsze desenie 
żakardowe z błyskawicznym zamkiem przy szyi (najmo- 
dniejszy w obecnym sezonie zimowym). 3 pary grubyc 
skarpetek zimowych, | koszulę męską z białego dobrego 

trykotu, | duży ręcznik kąpielowy, 3 chusteczki do nosa, | krawat rypsowo-je- 
dwabny oraz | parę rękawiczek wełnianych podwójnych. Opłatę pocztową 2 zł. 50 gr, 
płaci odbiorca. Wysyłamy na listowne zamówienia za zaliczką pocztową Bez 
ryzyka, jeżeli towar się nie podoba, zwracamy pieniądze. Zamówienia adresować: 

Firma: „Łódzka Tkanina" 
Łódź, ul. |-go Maja 9, skrz. pocztowa 417. 8293 

OSTRZEŻENIE! 
a Pewne firmy w Wilnie rozlewają swoje malo- 

BAR wartošciowe piwo w užywane butelki „Patent“ 
к К ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU 

5 i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 
; Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 

simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
8 _ na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU 
Reprezentacja: Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62. 

  

  
  

załatwiania wszelkich czynności, 
kupieniem patentów 
przemysłowych. 

akcyzowych, 
związanych z wy- 

oraz świadectw 

Związek Właścicieli Piwiarń, Kawiarń 
I Jadłodajń w Wilnie. 8247 

OGŁOSZENIE 
Zatarg o kino „Pan* 

Dnia 27 listopada r. b. powstał zatarg z Dyrekcją 
Kino „Pan“ (ul. Wielka 42) na tle nieuwzględnienia 
warunków pracy i płacy wysuniętych przez Zw. Pra- 
cowników Komunalnych i Instyt. Użyt, Publ. w Polsce 
oddział w Wilnie, skutkiem 
nieni w kinie „Pan“ porzucil 

się do ogólnej wiadomości 

czego pracownicy zatrud- 
i pracę. Powyższe podaje 

Przewodniczący (—) W. kazarenko 
w z Sekretarz (—) K. Szematowicz 
  

KAMIENIE ŻÓŁCIOWE 
oraz 

W Ą TRO B_Y 
wszelkie cierpienia i dolegliwości usuwają skutecznie 

ZIOŁA B 
Magistra Wolskiego Zatw. 

ILLOSA 
przez Dept. Sł. Zdrowia. 

Tylko zioła Billosa zawierają podzwrotńikowe 
rośliny Boldo i Combretum, niezastąpione przy leczeniu 
wątroby i woreczk 

Broszury obja 

  

jące bezpłatnie. 

Cena za pudełko zł. 4. - 
Do nabycia 

we wszystkich aptekach i 
Magister Wolski, Warszawa, 

ski. apt. lub w wytwórni 
Złota 14, tel. 263-05 

ka: Wylączna eprzedaž na Polskę i zagranicą 

T-wo Нап@!. „PERAX“, Sp. Zz o. o. 

  

M E B k E I nowoczesne 
A Ba O Ikin 

poleca po cenach: 

Szaty bielizniarki. 

w wielkim 
wyborze 
poleca | Szafy do ubrań 

Wilno, ul. Niemiecka 3, tel. 3-62. Ктейепву - 
Nadeszło dużo nowošcil — Ceny znižone!l Otomany . 

Kozetki 

   
   

    

   

    

Stoły stołowe . 

I A Ai EA i A Ki EAN 
olchowe, sosnowe i dębowe 

D Y K T Y (specjalnie do obicia ścian jako 

zabezpieczenie od wilgoci) od 3 — 30 mm. Forniery 

krajowe i zagraniczne Ceny fabryczne -konkurencyjne. 

Krzesła wiedeńskie . 
Stoliki . ŽAS 
Etażerki dębowe . 
Kwieciarki . 

  

Firma BRONISŁAW ŁOKUCIEWSKI 
- Wilno, ul. Wileńska 23 

Łóżka metalowe na siatkach 
Materace z morskiej trawy . 

  

od 50 zł. 
6-100 5 

1202 
a. TONE 

оОЫО 
0 

AAS 
‚ 25 » 
s ойО . 
‚ 15 » 

. = Is 
й ka 

  

K. ANDRZEJEWSK Е Niemiecka 31 
(w podwėrzu) 

ZAL. J o k O M A V LACŁ   Pamiętajcie 

a Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

  

  o głodnych! 

    

WARSZAWA, Warecka 11 8249 

uszorzędnej (| CHZZNKENNNNEG M E B L pierwszorzędnej 

STYLOWE jakości Od roku 1843 istnioje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne i ga- 
binstowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka lt.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
ma dogodnych warankach 

I NA RATY. 
NADESZŁY NOWOŚCI. 

7825 

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

  
Święto się zbliża. Biorąc pod uwagę 

ogólny kryzys gospodarczy, zniżyliśmy 
znacznie ceny naszych towarów, tak iż 
przewyższają 50%, aby każdy z Czytel- 
ników mógł, skorzystać i nabyć towary 
manufakturowe i inne o pierwszej ja- 
kości po cenach najniższych. Dla prze- 
konania wysyłamy niżej podane komp- 
lety, które są niezbędne dla każdego 
domu. 

Tylko za 16 zł. 90 gr. 
a mianowicie: | ubranie męskie cajgowe w dobrym 

gatunku, t. j. marynarkę i spodnie, 
l swetr męski do ubieraniu przez głowę 
w dobrym gatunku, 1 koszulę męską 
tryk. ciepłą w dobrym gatunku, 1 para 
kalesonów męskich w dobrym gatunku, 

2 ręczniki waflowe w dobrym gatunku, 
| szał męski wełn. w dobrym gat, 6 chu- 
steczek kieszonkowych z- kolor. obw., 
2 pary skarpetek męskich zim, | krawat 
jedwabny. 

Do danego kompletu doliczamy porto 
2,50 gr. 

Tylko za 27 zł. 90 gr.. 
a mianowicie: 17 mtr. płótna białego w dobrym gat., 

6 mtr. flaneli na ciepłą bieliznę zim. 
czysto białą lub w paseczki w dobrym 
gat., 6 mtr. płótna kremowego, nadaje się 
na bieliznę wszelkiego rodzaju, 10 mtr. 
ręcznikowe w dobrym gat. 

Tylko za 30 zł. 
a mianowicie: 3 mtr. bostonu na eleganckie ubranie 

męskie świąteczne gat. „I0Ó0*. w kolorze 
granatowym lub czarnym, 4 mtr. „Tweed“ 
na elegancką suknię damską w różnych 
pięknych deseniach, 6 mtr. oksfordu na- 
daje sięna koszule i kaiesony męskie w 
dobrym gat.; 6 mtr. płótna kremowego, 
nadającego się na bieliznę wszelkiego ro- 
dz 6 mtr. flaneli na bieliznę ciepłą 
zim. czysto białą lub w paseczki w dob- 
rym gat., 6 mtr. ręcznikowe w dobrym gat. 

Tylko za 36 zł. 90 gr. 
a mianowicie: | ubranie męskie gotowe bostonowe 

w odpowiednim gatunku w kolorze gra- 
natowym lub czarnym (podać Nr. ubr.), 
4 mtr. „Tweed” na elegancką suknię dam- 
ską w różnych deseniach, 1 koszulę męs- 
ką tryk. | gat.. | para kalesonów tryk. 
ciepłych zim., 1 koszulę damską tryk, 
w dobrym gat., | para reform damskich 
w dobrym gat. 

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

Towary powyższe wysyłamy po otrzy- 
maniu listowego zamówienia (płaci się 
przy odbiorze na poczcie). Za dobroć 
tewaru gwarantujemy. 

Adresować prosimy : 

TANIE ŹRÓDŁO 
wł. LEON KRAKOWSKI 

ŁvDŹ 

    

  8251 Skrzynka pocztowa Nr. 547. 

-40. 

    

Akuszerka 

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

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

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

ZIOŁĄ LECZNICZE 
według przepisów sław- 
nych lekarzy przeciw cho- 
robom żołądka, kiszek, 
płuc, nerwów, wątroby, 
nerek, pęcherza, hemo- 
roidom,upławom, obstruk- 
cji, kamieniom żółciowym, 
kaszlowi, astmie, bledni- 
cy, sklerozie, artretyzmo- 
wi, reumatyzmowi etc. 

Żądajcie bezpłatnej 
broszury pouczającej I 
Adres: Liszki, Apteka. 

artretyzm, Reumaiyzm,* 525 
tabes zupelnie uleczalne. 
Bóle natychmiast usuwa 
„Petrobalsam* produkt ro- 
py naftowej i olejków bal- 
samicznych. Informscyj u- 
dziela aptekarz Hessel — 
Lwów. Chmielowskiego 12 

7914 

OKAZYJNIE! 
Palta zimowe damskie 
i męskie, garnitury, su- 
kienki, różne futra, kożu- 
chy. skórki futrzane, róż- 
ne matetjały na damskie 
i męskie ubrania, różne 
jedwabie, bielizna, swetry 
i trykotaże, obuwie, dy- 
wany perskie, różne me- 

ble stołowe i 
elektroluxy, ki 
trwałe, serwie ziels 
maszyny do szycia i pl 

nia, pianina i fortepjany, 
2 motory elektryczne, sa- 
mochody, motocykle, te- 
odolit, bryłanty, zegarki 
i wiele różnych pozosta- 
łych z licytacji fantów 
eprzedaje LOMBARD 
Biskupia 12 7988 

  

  

     

  

Do wynajęcia 

pokoje 
Kościuszki 14—11. 

8297 

2 pokoje 
do wynajęcia, 

PORTOWA 10, m. 3 
dowiadywać się codz. 

od 10 — Il i od 3 — 4, 
8301 

Do wy- „iais 2 pokoje 
ze wszelkiemi wygodami, 
z meblami albe bez mebli, 
z osobnem wejściem z u- 
żywalnością kuchni, na- 

dające się pod biuro 
ul. Portowa Nr. 10m.2 

6300 

Do wynajecia 
b. lokale P, K. U. na- 
dające się także na miesz- 
kania przy ul. Jakóba Ja- 
sińskiego 18 (niedaleko 
Sądu Okręgowego) dow 

się: Trocka 4, m, | 

Pokój 
d.uży, umeblowany, 

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

ska Nr. II, m. I. 

. 

      

Solidne przedsiębiorstwo 

poszukuje lokalu 
odpowiedniego na biura 
składającego się nie mniej 
niż z 15 pokoi systemu 
korytarzowego z piwnica- 
mi i garażem. Oferty kie- 
rować do Admin. „Kurje- 

ra Wileńskiego" pod 
„Lokal 15* 8192 

Kupię dom 
drewniany w dobrym 
stanie z ogródkiem 
lub placem, 8—10 
pokoi. Pożądana wy- 
godna komunikacja 
autobusowa. Pośred- 
nicy wyklucz. Oferty 
składać: ul. Jakóba 
Jasińskiego 5, m. 18, 
w godz. między 4-tą 
a 5tą po poł. 8219 

90 zł. nagrody 
Zaginął mały buldog fran- 
cuski czarny pręgowaty z 
dużemi sterczącemi usza- 
mi. Odprowadzić lub wska 

zać miejsce 

Mickiewicza 1 —- 5. 

Zakład Bednarski 
Fr. Pieślaka 

Szeptyckiego 18—1 
wykonuje wszelkie roboty 
w zakres bednar. wchodz. 

8255 | 

Pracownia krawiecka 
LonginakKulikowskiego 

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

  

  

  

W celu reklamowym 
wykonuje solidnie, nie- 
drogo ubrania męskie 

Zakład krawiecki 

Wileńska 22, 20 

Pracownia wyr. szmuklarkich 
SZ. TAJC 

Wilno, Wileńska 8, m. 4. 
Wykonywa wszelkie do- 
datki do mebli oraz do 

portjer. 

  

Najsolidniej 3 najtaniej 
wykonywa wszelkie robo- 
ty w zakres elektryczno- 

ści wchodzące 
koncesjonowany elektro-monter 

M. Brażewicz 
W. Pohulanka 37, m. 8. 

8258   
      

Nr. 277 (2219: 

  

GOTÓWKĘ 
w każdej sumie loku»- 
jemy przy pełnej gwa- 
rancji na najwyższe 
oprocentowanie, bez 

kosztów 
Dom H.-K. Zachęta" 
Mickiewicza 1, tel 905 3 

OBIADY 
zdrowe, 

Smaczne, 
obfite 
itanie 

tylko 
w Stolowni 

    

Związku 
Pracy Obywat. Kobiet. 

fJagiellońska 3—3.     
  

Z powodu wyjazdu 

sprzedaje się 

JADŁODAJNIA 
lub wydzierżawię na do- 

godnych warunkach 

ul Jagiellońska 5. 8236 

Przyjmuje się 
łyżwy do ostrzenia 
według nowego systemu 

mechanicznego 

0. Wiikomirski 
Ś-to Jańska 5. 

Wykonanie na poczekanit 
8234 
  

Sprzedaje s'ę 
skórę 

białego niedźwiedzie. 
niedrogo. 

Jagieliońska 9—1-a 
7610 | 

PIANINO 
do sprzedania 

Jagiellońska 3—27 7932: 
  

» į > teperuję: Pianina (že 
wynajmuję — Mickiewiczu 
37—32, Wiejście z ulicy 
Ciasnej, p. Estko. 776% 

Języki obce 
niemiecki, francuski 

włoski (konwersacja).. 
Przygotowywanie 

ze wszystkich przedmiot... 

do matury 
I egzaminów 

Szkół średnicii wogóle. 
Lekcyj udzielają b. prof. 
gimn. i studenci U. $. B.. 
specjalną met. koncentrac 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Kurjera Wil.“ pod W. K. 

CHCESZ “212. 

  

    

Musisz ukończyć kursy" 
korespondencyjne  imie- 
nia Sekułowicza, War-- 
szawa, ulica Żurawia 42.. 
Wyuczają listownie: bu- 
chalterji, rachunkowości,. 
korespondencji, stenogra— 
fji, handlu, prawa, kali- 
grafji, daktylografji, to- 
waroznawstwa, języków 
pisowni — gramatyki pol-- 
skiej, ekonomii. Żądajcie 
prospektówł 77260 

Inteligentna pani: 
pochodząca z najlepszej: 
sfery ziemiańskiej, zredu- 
kowana nauczycielka pa" 
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.” ] 
giellońska 3, pod [. Wiś- 
niowska. 

Maszynistka 
poszukaje posad 

jak również może bycć- 
sngażowana do biura nn. 
terminową pracę, bez zo- 

bowiązania wszelkich 
praw, również wykonywu- 
ję różne prace w domu» 

po b. niskich cenach. 
Łaskawe oferty proszę- 
kierować do Administr. 
„Kurjera Wileńskiego" — 
Jagielońska 3—1, tel. 99.. 
pod „Maszynistka* 7987 

  

  

  

  

  

Osoba młoda dobrej pre 
zencji poszukuje, posady: 
kasjerki  buchalterki-rol- 
nej. lub zarządzającej pen- 
sjonatem, chętnie Kzynica.. 
Praktyka 7 letnia w ma” 
jątkach ostatnio nad mo- 
rzem. Wiadomość: Wilna... 
Konduktorska 14 m. 4. 
  

Z” dow. osob. wyd.- 
przez Starostwe pow. 

Brasławskiego na im. Ste- 
fana  Łukaszoka, unie- 
wažnia się. 6295. 

BROSZURĘ 
pouczającą o doniosłer= 
znaczeniu ziół leczniczych, 
wysyła chorym darmo — 
Apteka w Liszkach. 

Poszukuję 
posady 

rządcy domu 
w domach rządowych 
lub prywatnych, po- 
siadam dobre świa- 
dectwa. Łaskawe o- 
ferty proszę nadsyłać- 
do adm. „Kurj. Wil.* 

pod Nr. 6872. 

ЕЕЕ 

    

  

Redaktor odpowiedziałny Witold Kiszkis.


