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„Times'y* londyńskie stawiają w 

artykule wstępnym pytanie, czy rozpo- 

częcie obrad konferencji t. zw. rozbro- 

jeniowej w wyznaczonym terminie 2 

lutego r. 1932 można uważać za celo- 

we. 

Omawiając dalej różne motywy za 

i przeciw, a głównie „przeciw'* konfe- 

„Timesy** wyłuszczają, iż kon- 

„musiałaby ciągnąć się mie- 

Siącami całemi, a przed przystąpie- 

niem do omawiania właściwego tema- 

tu — rozbrojenia, musiałyby delegacje 

rozstrzygnąć cały szereg problematów, 

które rozmaite rządy wiążą ze sprawa- 

mi takiemi, jak likwidacja długów wo- 

jennych, bezpieczeństwo, utrzymanie 

status quo na kontynencie 

renji, 

ferencja 

  

europej- 

skim“ etc. etc. 

Ze względu na wszystkie te argu- 

menty i problematy bieżące, ,Time- 

s'y* dochodzą do wniosku, iż konfe- 

rencja powinnaby właściwie być od- 

roczona aż do czasu, gdy sytuacja o- 

gólna okaże się pomyślniejsza. Inaczej 

mówiąc, miarodajny organ opinji an- 

gielskiej dyskwalifikuje 
lutową, jako bezużyteczną w 

konferencję 

danej 

chwili stratę czasu. 

Do argumentów ogólnych, wysunię 

tych przez „„Times'y“ 

ficznie ważki i realistyczny argument 

przeciwko konferencji rozbrojenio- 

wej rząd japoński, który w tej chwili 

prowadzi osobliwy rodzaj nieofiejal- 

nej wojny w Mandżurji. Wskazówki 

udzielone przez gabinet japoński dele- 

gacji rządu Mikada na konferencję lu- 

*tową brzmią, jak następuje: 

„Japonja nie będzie głosowała za 

rezolucjami rozbrojeniowemi, któreby 

postanawiały utrzymanie na dotych- 

czasowym poziomie obecnego uzbroje- 

nia armji, stanu liczbnego floty wo- 

jennej, oraz eskadr powietrznych. Ja- 

ponja nie może się zgodzić na podob- 

ne postanowienia ze względu na są- 

siedztwo z Chinami i Rosją, które za- 

grażają jej bezpieczeństwu, dalej ze 

względu na to, iż zbrojenia japońskie 

są i tak już ograniczone bardzo, a si- 

ła liczebna armji sięga obecnie zaled- 

wie 65 proc. stanu z przed r. 1914, 

wreszcie zaś ze względu na to, iż pod 

względem uzbrojenia, floty powietrz- 

nej, oraz stanu zapasów wojennych 

Japonja została prześcignięta przez in- 

ne mocarstwa, ponieważ nie brała u- 

działa w wojnie europejskiej". 

Gdyby nie to, iż na planowanej 

konferencji lutowej zetrą się i tak 

przeciwstawne poglądy na kwestję roz 

brojenia ze strony delegacyj, reprezen 

tujących różne bloki państw, argu- 

ment „non possumus'* Japonji wystar- 

czyłłby już sam przez się jeśli nie do 

rozbicia, to w każdym razie do zaha- 

mowania obrad i prac . konferencji. 

Faktem jest, iż na konferencji ścierać 

się będą dwie przeciwstawne tezy, wy- 

suwane przez dwa. obozy: obóz bro- 

niący tezy bezpieczeństwa jako prze- 

słanki rozbrojenia (Francja, Połska, 

Mała Ententa oraz obóz rozbrojenia 

bez zastrzeżeń (Anglja, Stany Zjedn., 

Włochy, Niemcy). Już z tego widać, 
jak ciężka będzie atmosfera, która się 

wytwarza dla obrad genewskich. 

Pozatem wśród wskazówek, udzie- 

lanych delegacji japońskiej, uderza we 
wzmiance o niebezpiecznych sąsia- 

dach dyplomatyczne ominięcie Stanów 

Zjednoczonych, których interesy na 

terenie Chin nie zbiegają się bynajm- 

niej z dążeniami i interesami Japonji, 

czego dobitnym przykładem była głoś- 

na interwencja ministra spraw zagra- 

nicznych, Stimsona, w Tokio. Inter- 

wencja ta musiała być ostra w tonie 

i kategoryczna w treści, skoro natych- 
miast po przeniknięciu wiadomości o 

dołączył specy-* 

Za namer dowodowy 20 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-ciołamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

Szanse konierencii 
rozbrojeniowej. 

niej do prasy 

szyngtonie o donośne jej zdementowa- 

nie. 

postarano się w Wa- 

Zaostrzenie walki na terenie celno- 

gospodarczym, które charakteryzuje 

obecny okres od chwili oderwania się 

funta od parytetu złota, nie stwarza 

bynajmniej sprzyjających warunków 

dla uspokojenia umysłów i załagodze- 

nia stosunków politycznych, na tle 

których możnaby dyskutować z nieja- 

ką 

a właściwie 

  

zansą powodzenia o rozbrojeniu, 

mówiąc, o częściowem 

zmniejszeniu zbrojeń. 

Bardzo charakterystycznym w tym 

wzgłędzie objawem jest mowa b. mi- 

nistra skarbu W. Brytanji, Winstona 

Churchill'a, który oświadczył, iż 

Anglja cełowo i świadomie prowadzić 

będzie politykę protekcjonizmu celne- 

go w takiem tempie i tak daleko, aby 

doprowadzić protekcjonizm do absur- 

du, i w ten sposób przekonać inne pań 

stwa, 

zguby. 

Protekcjonizm celny nie prowadzi 

stosunków  gospodar- 

czych między państwami i zadrażnia 

stosunki polityczne.  Protekcjonizm 

angielski łącznie ze spadkiem funta u- 

derza dotkliwie w interesy gospodar- 

cze państw eksportujących do Anglii. 

iż protekcjonizm prowadzi do 

do ułatwienia 

Eksporterzy stosują w obronie włas- 

nej retorsje, hamują eksport angielski, 

sytuacja ogólna pogarsza się i ulega 

zaostrzeniu. A że ze sprawami gospo- 

darczemi związane są ściśle sprawy po 

przeto atmosfera zaognia się 

wydatnie. W' Europie przygotowuje 

się wojna celna wszystkich przeciw 

wszystkim z inicjatywy i za przykła- 

dem Anglji. 

W tych warunkach 

twierdzą .,Times'y*', 

lityczne, 

istotnie, jak 

perspektywy kon- 

ferencji rozbrojeniowej są nikłe i nie- 

powodzenie jej dałoby rezultaty bar- 

dziej jeszcze szkodłiwe i ujemne dla 

pokoju. Istnieje zatem możliwość od- 

łożenia konferencji lutowej aż do po- 

myślniejszego układu stosunków. 

L. M. 

Delegaci Sowietów 
na konferencję rozbrojeniową 

GENEWA 5.XII. Pat. — Do sekre- 
tarjatu generalnego Ligi Narodów na 
deszła oficjalna depesza z Maskwy, do 
nosząca, że w skład delegacji sowiec- 
kiej na konferencję rozbrojeniową wej 
dą Litwinów, Łunaczarski, Putna о- - 
raz inni delegaci i rzeczoznawcy tech- 
niezni. 

KUR STREET 

Min. Mari kowiez opościł Polskę 
KRAKÓW 5.XII. Pat. — Wczoraj, 

po spożyciu w ścisłem gronie kolacji, 
udał się p. minister Marinkowicz wraz 
z otoczeniem na dworzec, gdzie o go- 
dzinie 22-ej pożegnał ich p. wojewoda 
Kwaśniewski i prezydent miasta Be- 
lina - Prażmowski. O godzinie 1 min. 
3 w nocy goście odjechali pociągiem 
w stronę granicy, udając się w drogę 
powrotną do kraju. 

Depesza min. Marinkowicza. 
WARSZAWA 5.XII. Pat. — Mini- 

ster spraw zagranicznych August Za- 
leski otrzymał od ministra spraw za- 
granicznych Jugosławji Marinkowicza 
depeszę treści następującej, datowaną 
z Dziedzic: 

Wzruszony tak serdecznem przy- 

jęciem, jakie rząd Rzeczypospolitej 
zgotował mi w czasie mego pobytu w 
Warszawie i Krakowie, pragnę przed 
opuszczeniem jego pięknego kraju pro- 
sić Waszą Eks., by zechciał być wobec 
rządu polskiego rzecznikiem mych u- 
czuć wdzięczności. Zechce Wasza E- 
kscełencja przyjąć również dla pani 
Zaleskiej i siebie od pani Marinkowicz 
i odemnie wyrazy szczerego podzięko- 
wania i serdecznych uczuć . 
PRISM TI DGT STS 

Popierajcie Ligę Morską 

   
Eksportacja 

O tych smutnych obrzędach zawiadamiamy 

Matka, Ojciec, Siostry i Bracia 

KĄPIEL 

ŚLIZGAWKA. — 

  

dziennie. 

     

MICHAŁ ZALESKI 
Urzędnik izby Skarbowej w Wilnie 

po długich i ciężkich cierpieniach zmarł w klinice U.S.B. 3 grudnia 193| r. 
w wieku lat 32. 

zwłok z kaplicy kliniki U. S. B. (ul. 
odbędzie: się w niedzielą 6 grudnia r. b. o godzinie 3.30, poczem nastąpi 
złożenie zwłok na cmentarzu św. Piotra i Pawła na Antokolu. 

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

EEE TLENOWE 

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 Zdrojowe czynne cały rok. Mieszkanie z całkowitem utrzymaniem, 

opałem i światłem — 6 zł. od osoby dziennie. 

Dojazd ze stacji autobusami. 

Wszelkich informacyj udziela Komisja Zdrojowa w Druskienikach. 

LA AE wy 

Trynitarska) 

SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 

Pensjonaty od 5—6 zł. 

8299 

Projekty nowych ustaw. 
(Teł. od własn. koresp. z Warszawy ) 

Rada Ministrów uchwaliła wczoraj 
dwa ważne projekty nowych ustaw. 

Pierwszy projekt dotyczy umożli- 
- wienia spėldzielniom rolniczo-handlo- 
wym przetrwania ciężkiego okresu wy | 
wołanego kryzysem przez udzielenie 

odpowiedniego kredytu. 
Drugi projekt dotyczy re jestrów 

zastawowych drzewa. Chodzi tu 0 u- 
tworzenie instytucji, któraby pod rejr- 
strację zastawów BE udzielała 
kredytów. 

Nieudane demonstracje komunistyczne 
w Warszawie. 

(Teł. od własn. koresp. z Warszawn).. 

Wczoraj młodzież komunistyczna usiło- 
wała zorganizować demonstracje przeciwko 
Sądom doraźnym. Komuniści usiłowali czte. 
rokrotnie zebrać się w różnych punktach 
miasta. We wszystkich wypadkach skutecz- 
nie interwenjowała policja mundurowa roz- 

praszając demonstrantów. 
W jednym wypadka stanowisko komu- 

nistów zmusiło poliejanta do użycia broni 
palnej. Dwa strzałys w powietrze zmusiły 
demonstrantów do ucieczki, Nikt nie został 
aresztowany. 

   

      
   

    

  

ZSCH 22) ННЕ is, 

Dyrekcja Tow. Handl.-Przemysł. 

„ARBON“ 
Sp. Akc. w 

Podaje do wiadomości osób zainteresowanych, że poczy- 
nając od dnia 9 go b. m. rozpocznie się przyjmowanie podań 
na posady: kontrolerów, kierowców, konduktorów i obsługi 
garażowej. 

2) Wiek 
3) Adres 

ul. Ludwisarska Nr. 7 m 

sowej w Wilnie. 

Podania winny zawierać następujące dane: 

1) Nazwisko i imię 

4) Miejsce zamieszkania 
5) Krótki życiorys. 

Podania te należy przesyłać tylko pocztą pod adresem: 
1. Wilno. 

UWAGA: Przy rozpatrywaniu podań pierwszeństwo 
będą mieli dotychczasowi pracownicy komunikacji autobu- 

Redakcji 79, Administracji 99. Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 2 — 3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1 — 3 ppoł. Administracja czynna od godz. 9 — 3 ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

od godz. 9 — 3 i 7 — 9 wiecz: Konto czekowe P.K.O. Ne 80.750. Drukarnia — ul. Ś-to Jańska 1, telef. 3-40. 
CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem 40 gr., w tekście I, II str.-—30 gr., III, IV, V, V1-—35 gr., za tekstem—15 gr. kronika redakc., kolańnikaty-B04ga 

za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 507/,, z zastrzeżeniem miejsca 25%/,, w numerach niedzielnych i światecznych 25*/,, zagraniczne 100%/,, zamiejscowe 25%/,, Dla poszukujących pracy 30*/, znłaką 

Warszawie 

  

ei 

Odpowiedž 
marsz. Šwitalskiego 

na pismo Klubu Narodowego. 

(Teł. od własn. koresp. z Warszawy). 

W związku z pismem Klubu Na- 
rodowego do marsz. Sejmu p. Šwital- 
skiego, domagającem się ukarania p 
Dziadosza za ostre słowa skierowane 
pod adresem p. Rybarskiego — mar- 
szałek Świtalski w odpowiedzi dzi- 
siejszej zakomunikował kl. Narodo- 
wemu, że nie ma zamiaru wydawa- 

nia wobec p. dr. Dziadosza jakichkoł- 
wiek zarządzeń gdyż p. Dziadosz wy- 
stępował przed sądem nie w charakte- 
rze szefa biura sejmowego, lecz jako 
zwykły świadek. 

zyj 

"Gandhi przybył do Paryża. 

PARYŻ 5.XII. Pat. — Mahatma 
Gandhi przybył tu o godzinie 16-ej, 
pewitany przez przedstawicieli orga- 
nizacyj hinduskich. 

Gandhi odwiedzi Ojca Świętego 
Rzym 5.XII. Pat. — Dziennik „Il 

Tevere“ donosi, iž wedle obiegających 
pogłosek Gandhi z okazji swej podró- 
žy do Rzmu złożyć ma wizytę Ojeu 
Świętemu. Dziennik wyraża przeko- 
nanie, że z uwagi na olbrzymie znacze- 
nie kościoła w Indjach wizyta ta jest 
bardziej niż prawdopodobna. 

Próby z nowym wynalazkiem. 
DUBLIN, 5. 12. łPat). Odbyła się tu pierw 

sza próba puszczenia w ruch specjałnego po. 
eiągu, poruszanego zapomocą baterji elck- 
trycznej wynalazku dr. Drumma. Pociąg 
przebiegł przestrzeń 15 mil w ezasie 30 min., 
działając pod każdym wzgiędem bez zarzu- 
tu. Na staeji krańcowej Bray baterja zosta- 
ła ponownie naładowana i pociąg w tymże 
czasie wrócił do Dublina. Tutejsze stery nau- 
kowe i techniczne pekładają w wynalazku 
olbrzymie nadzieje i przepowiadają w. razie 
dalszych udatnych prób możliwość zupełne- 
go zrewołacyzjowania całej kwestji tran- 
Sportu. 

Alarmujące wynurzenia Hitlera. 
Program Hitlera. — Popłoch wśród amerykańskich sfer 

finansowych. 

LONDYN, 5. 12. (Pat). Cała prasa 
angielska podaje dziś tekst wywiadu, 
którego wczoraj udzielił w Berlinie 
prasie angielskiej i amerykańskiej 
Hitler na temat swego programu. Pro- 
gram ten da się streścić w słówach 
następających: 

1) Odrzucenie wszystkich długów 
wojennych reparacyjnych, 2) odrżu- 
cenie traktatu wersalskiego i wszyst- 
kich wynikających z niego umów po- 
wojennych, 3) zastosowanie drastycz- 
nych oszezędności wewnętrznych, 4) 
zaprowadzenie prohibicyjnej taryfy 
ceinej wobec importu towarów żyw- 
nościowych i towarów luksusowych. 

Hitler podkreśla natomiast, że u- 
znaje długi prywatne, handlowe, ob- 
jęte t. zw. Stilistandem. Ten ostatni 
punkt programu Hitlera całkowicie 

odpowiada temu, co lansuje w Londy 
nie — jego emisarjusz Rosenberg. 
Sprawozdawea „Daily Telegraphu“ 

stwierdził, iż Hitłer będzie mówił o 
Francji z pianą na ustach. Sprawoz- 
dawea dodaje: „O ile tak samo Hitler 
będzie mówił o Francji, gdy będzie 
odpowiedzialnym za rząd w Niem- 
czech, to kontlikt będzie nieuniknio- 
ny*. 

Wywiad Hitlera sprawił deprymu- 
jące wrażenie w Nowym Yorku. 
Wszystkie pożyczki akeje i kurs mar- 
ki niemieckiej spadły. W ciągu dn. 
zebrań się w Banku Morgana bankie- 
rzy nowojorscy dla omówienia sytua- 
cji w Niemezech, skąd nadchodziły 
wczoraj wieczorem alarmujące wiado- 
mości © grożącym przewrocie Hitlera. 

Hitlerowcy nie czują się związani zobowiązaniami rządu 
Brūninga. 

BERLIN 5.XII. Pat. — Bawi tu o- 

becnie Adolf Hitler, który wczoraj przy 

jał przedstawicieli prasy amerykań- 

skiej i angielskiej oraz koresponden- 

tów kilku innych dzienników zagrani- 

cznych. Na przyjęcie nie zaproszona 

dziennikarzy francuskich, ani pols- 

kich. Hitler zapewniał o legalnym cha- 

rakterze swych planów i oświadczył, 

że partja narodowych socjalistów nie 

czuje się związana zobowiązaniami, 

przyjętemi przez rząd kanclerza Brii- 

ninga w sprawie spłat reparacy jnych. 

Enuncjacje wysłan. Hitlera. 
LONDYN 5.XII. Pat. — Wieczorny „Eve- 

ning Standard“ oglasza rozmowę z bawiącym 
w Londynie wysłannikiem Hitlera Rosenber- 
giem, którego dziennik nazywa kandydatem 
na stanowisko ministra spraw zagranicznych 
na wypadek dojścia Hitlera do władzy. Ro- 
senberg oświadczył, że wszelkie pogłoski o 
bezpośrednich zamierzeniach dokonania prze- 
wrotu są bezpodstawne. Hitlerowcy. zmierzać 
będą do swego celu metodami konstytucyj- 
nemi i liczą, że obejmą władzę na wiosnę. 
O wejściu hitlerowców do koalicji nie może 
być w obecnej chwili mowy. Co będzie póź- 
niej — zaležy od stanowiska innych partyj 
politycznych i od tego, jak dalece gotowe są 
one przyjąć program Hitlera. Co się tyczy 
naszego stanowiska wobec Francji, to jest 
fałszywem określać nas jako stronnictwo, 
dążące da wojny. — podkreślił Rosenberg. 
Nasz zatarg z Francją, nie jest zatargiem mi- 
łtarnym, My walczyć nie możemy, nawet gdy 
byśmy chcieli. Nie posiadamy planu woj- 
skowego, nie mamy pieniędzy, ani broni, z 
wyjątkiem nielicznej, i bardzo kosztownej ar- 
mji zawodowców, narzuconej przez traktaty 
pokojowe, ale jak nausilniej przeciwstawimy 
się usiłowaniom franeuskim, zmierzającym 
do utrzymania nas w jarzmie. Niemcy są 
dziś okrążone szeregiem państw podległych 
Francji. Naszem zdaniem byłoby stosówne 
rozpocząć od rewizji traktatów pokojowyca 
i reparacyj, alė nietylko od klauzul niewygod- 
nych dla Francji, ale również i od tych, które 
naruszają podstawy prawa niemieckiego. Bę- 
dziemy zwłaszcza nalegali na zastosowanie 
art. 8 paktu Ligi, a jeszcze więcej na zasto- 
sowanie drugiego ustępu tego artykułu, któ- 
ry przewiduje rewizję zbrojeń co i0 lat. Li- 
czymy w tej mierze conajmniej na życzliwość 
Wielkiej Brytanji, która zawsze cieszyła się 
reputacją fair play, 

"zmniejszenia się siły 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
DALSZE ZAMYKANIE SZKÓŁ. 

Oprócz wydałenia 300 dzieci połskich z 
polskich szkół powszechnych z powodu tego, 
że rodzice tych dzieci byli zapisani w pasz- 
portach jako Litwini, władze litewskie wy- 
dały zarządzenie zamknięcia tych szkół poł- 
skich, w których wykładają nauczyciełe, nie 
mający pełnych praw kwalifikacyjnych. 

CIĘŻKA SYTUACJA W KŁAJPERZIE. 

Jak podaje „Siegodnia” (Nr. 335), przed- 
stawiciel kłajped. iej Izby Handlowej Gai- 
wanowski oświaczył ostatnio przedstawicie- 
lom prasy kowieńskiej, że w całym obszarze 
Kłajpedy daje się zauważyć budzenie się li- 
tewskiego samopoczucia narodowego. W poli 
tyce jednak Litwini kłajpedzcy nie są jesz- 
cze w stanie się orjentowa. Sytuacja wło- 
ścian na obszarze Kłajpedy jest bardzo cięż.- 
ka. Włościanie kłapedzcy, którzy przywykli 
do wyższej stepy życiowej niż włościanie 
Wielkiej Litwy, dotkli odczuwają kry- 
zys gospodarczy, zwłas „ że i podatki na 
obszarze Kłajpedy są wyższe. Niezadowole 
nie wśród włościan kłajpedzkich i zapowia- 
dane przez nich demonstracje świadczą, że 
sytuacja ich jest rzeczywiście ciężka. Kłaj- 
pedzki przemysł eksportowy niezwykle cięż- 
ko odczuwa spadek angielskiego funta. Zak- 
łady przemysłowe, pracujące dla potrzeb ryn 
ku miejscowego cierpią z kolei z powodu 

nabywczej ludności. 

    

      

  

    

   

(Wilbi). 

ŚLEDZTWO W SPRAWIE OBRAZY 
PAŃSTWA LITEWSKIEGO. 

Jak podaje „Auszra“ (Nr. 19), prokurator 
Trybunału Najwyższego polecił prokuratowi 
obszaru Kłajpedy Szwintekowi przeprowa- 
dzenie śledztwa w sprawie obrazy państwa 
litewskiego przez adwokata  klapedzkiego 
Borcheta, który obraził Litwę, nazywając ją 
krajem azjatyckim. (Wilbi). 

  

Nieszczęśliwy wypadek. 
BYDGOSZCZ, 5. 12. (Pat). Onegdaj pod- 

€zas ślizgania się na jeziorze ped Łapalica- 
mi utonęłi dwaj bracia Majnowie 18-letni 
Bernard i 8-letni Aloizy, synowie robotnika. 
Powodem utonięcia byłe załamanie się ta- 
Н! lodowej pod ciężarem ślizgających się.. 
Zwłoki po dwóch godzinach wydobyto. 

Odnalezienie miljlonowych 
skarbów wodza Inojan. 

MEXICO CITY, 5. 12. (Pat). Niejaki Er- 
nest Loeck, zamieszkały od wielu lat w Mek- 
syku, odnalazł legendarne skarby osłatniego 
wodza Indjan—Tarasków. Skarby te ukryte 
zostały przed 400 laty, gdy Hiszpanie wtar- 
a: kraju Tarasków. Wódz plemienia, 
wzięty na tertury, zginął, lecz nie 
gdzie ukrył skarby. Tajemnica alia 
skarbów pozostawała dotychezas w rodzinie 
wodza, aż obeenie jedna z jego potomkiń po- 
lubiła Loecka i zdradziła mu tajemnicę. 
Loeck ocenia skarby na 25 miljonów dola- 
rów. Rząd przedsięwziął środki ostrożności, 
by skarby nie zostały rozgrabione. 

WYPEŁNIAJCIE SAMI ARKUSZE 
SPISOWE, KTÓRE WAM PRZY- 
NIESIE KOMISARZ OKRĘGO- 
WY II POWSZECHNEGG 
SPISU LUDNOŚCI — U- 
ŁATWIAJĄC ZADANIE 
TYM, CO STANĘLI 
DO TRUDNEJ I 
BEZINTERESO- 
WNEJ PRACY. 

Dr. med. EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 
Jagiellońska 8, tel. 10-63. 
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Djalektyka czy analiza. 
W odgłosach prasy na temaf wy- 

chowania młodzieży coraz częściej 0s- 
karża się sport jako czynnik obniża- 
jący wartość moralną i intelektualną 
młodego pokolenia. Przed kilkoma la- 
tv czytaliśmy wręcz odmienną opinję 
Były narzekania na przeciążenie umy- 
słowe młodzieży. Wyrażane były oba- 
wy o stan zdrowotny młodego pokole- 
nia i zwracano uwagę na wychowa: 
nie fizyczne jako środek odciążający 
młodzież w nadmiernej pracy umy- 
słowej. 

Obecnie ujawnione zostały fakty, 
wskazujące na szereg poważnych bra- 
ków w pracy nad wychowaniem mło- 

  

   
   

dzie Z lekkiego pióra niektórych 
publicystów spadają oskarżenia na wy 
chowani: fizyczne i sport jako czyn- 
niki powodujące niekorzystny stan 
rzeczy w dziedzinie wychowania. Już 
zapomniało się o tem, że praca nad pod 
niesieniem wartości fizycznej młodego 
poko'enia dała już pewne wyniki i że 
rezultaty jej należy zarejestrować w ru- 
bryce wytworzonego dobra społeczne- 
go 

Narzekania te są niesłuszne. A jeże- 
li sine ira et studio chciałbym się do- 
pstrywać cienia słuszności to polegało- 
by na tem, że istolnie ogólny rozw 
intelektualny naszej młodzieży pozo- 
słał nieco w tyłe za rozwojem fizycz 
nym. Ale zgoła niesłusznym jest wnio- 
sek że te ujemne objawy, które w osta- 
tnich czasach wśród młodzieży obser- 
wujemy sa wynikiem rozsportowania 
młodz Przyczyna leży gdzie i 

   

  м- 

  

   je 
Ten błąd we wnioskoówaniu zda- 

niem mojem połega na nadużyciu me- 
tody djalektycznej, którą w sferze czyn 
ności umysłowej mógłbym  przyrów- 
nać do boksu. K. O. w djealektyce jest 
bardzo rzadki i dlatego można walczyć 
na punkty długo i bez rezultatu. Jeżeli 
idzie o poszukiwanie prawdy. to na 
drodze djalektycznej znaleźć ją niesły- 
chanie trudno. 

Za bardziej racjonalną metodę uwa 
żem analizę, która w zastosowaniu do 
zagadnienia wychowania młodzieży po 
winna dać odpowiedź na następujące 

pytania: jaki kierunek wychowaczy 
jest najodpowiedniejszy w Polsce od- 
rodzonej? Czy wychowanie współczes- 
ne odpowiada tendencjom rozwojo- 
wym Rzeczypospolitej? Czy społeczeń- 
stwo nasze posiada ideały wychowaw- 
cze i jak one wyglądają skoro to, co 
posiadamy konkretnie w tej dziedzi- 
nie budzi tyle zastrzeżeń ? 

Nie mam ambicji ogłaszania ankie- 
ty, ale uważam, że takie postawienie 
sprawy przyczyniłoby się do uporząd 
kowania dyskusji na tematy wycho- 
wawcze i dyskusja ta przy zmianie do 
tychczasowej metody mogłaby dać 
ciekawe i pożyteczne rezultaty. 

Dr. Brokowshi. 
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Dzielnicowe bisra spisowe. 
Niniejszem podaje się do wiadomości pp. 

Komisarzy $pisowych i wszystkich zaintereso - 
wanych zostały ustalone następujące dziel- 
nicowe biura spisowe: 

DZIELNICA I. 
Żydowski Instytut Naukowy. W. Po 
hulanka 18. 

Okręgi: 1 194. 
DZIELNICA IL 

  

  

   

  

      

biuro: 

   

    

  Biuro Dominikańska 2. 
Okręgi: 

А NICA III, 
Biuro: Szkoła Powszechna Nr. 16, ul. Be- 

liny. 
Okręgi: 345 — 476. 

DZIELNICA IV. 
Magistrat, Dominikańska 2, Biuro po- 

mocnicze w szkole powszechnej Nr. 23 
w Kolonji Kołejowej. 

Okręgi: 177 — 503. 
DZIELNICA V. 

Instytut Nauk  Handl.-Gosp. 
abłkowskich. 

Biuro: 

  

Biuro: Gmach 

  

"Okręgi: 5 

ICA VI. DZ 

Dom Robotniczy (pokój 14) ul. De- 
rewnicka 4. 

šiuro: 

-— 631. 

DZIELNICA VII. 
Biuro: Szkoła Ogrodnicza, ul. Sołtaniska. 
Okręgi: 632 — 674. 

Okręgi: 623 

  

„Teatr wtecznej wojny”. 

  

Sztuka w 5-ch aktach, 4 odsłonach 

KU RJ E R WI L E N SK I 

Dokoła konfliktu chińsko-japońskiego. 
Sprawa Mandżurji w Lidze Narodów. 

Rada Ligi oczekuje odpowiedzi japońskiej. 

PARYŻ, 6. 12. (Pat). Rada Ligi 
Narodów nie obradowała wczoraj 0- 
fiejalnie, ponieważ delegat japoński 
nie otrzymał jeszcze nowych instruk- 
cyj. Instrukcje te nie wprowadzą 
prawdopodobnie żadnej zmiany do 
obeenej sytuacji. Potwierdzą jedynie 
tezy Japonji, która nalegać będzie na 
wycofanie wojsk chińskich poza 
Wieiki Mur i oświadczy gotowość nie- 
tylko pozostawienia władzom chiń- 
skim i miejscowej policji zarządu tej 
strefy, lecz również dania wobec Ra- 

dy Ligi uroczystego zobowiązania, że 
nie zajmie ponownie tej strefy siła- 
mi zbrojnemi. я 3 

Ze strony Japonji staje się coraz 
bardziej jasne, że porozumienie bę- 
dzie niemożliwe wobec agresywnego 
stanowiska, zajętego przez wojska 
chińskie. Nie będzie więc dziwnem— 
pisze „Figaro* — jeżeli instrukcje, 
przysłane p. Joshizawie, zabronią mu 

podpisani « projektu rezołucji, opraco- 
wanej przez Ligę Narodów. 

   

  

Rząd japoński ma wątpliwości. 
TOKIO, 5. 12. (Pat). Przedstawiciel mini- 

sterstwa spraw zagranicznych oświadczył, że 
rząd japoński ma wątpliwości, czy można 
będzie powstrzymać od akcji oddziały ja- 
pońskie, jeżeli Chińczycy nie dochowają wa- 

   

runków układu. Istnieje obawa, że odmowa 
rządu nankińskiego w sprawie pasa neutral- 
nego może wywrzeć bardze niekorzystne 
wrażenie w japońskich sferach wojskowych. 

Obawy sowieckie 
MOSKWA, 5.12. (Pat). Jak podaje prasa 

sowiecka, w Mandżurji są obeenie dwa 0g- 
niska niepokoju: Czin-Czou i Cicikar. Za- 
stępea naczelnika japońskiego sztabu Hia- 
kutaka oŚświadez « w wywiadzie prasowym, 
że nie wierz, w możliwości stworzenia w 
rejonie C-ia-Czou neutralnego, dlate- 

      

  

  

   
go też -- według słów jego — wielu uważa, 
że bez jęcia Czin-Czou nie będzie można 
utrzymać porządku w Mandżarji. Minister 

wojny w raporcie, złożonym radzie mini- 
strów miał również zaznaczyć, że sytuacja 
w rejonach Czin-Czou i Cicikaru nie uległa 
poprawie. 

Zestawiając tego rodzaju doniesienia, 
dzienniki sowieckie, dochodzą do wniosku, 
że Japonja szykuje się do zajęcia Czin-Czou 
oraz że koncentrując wojska w Cicikarze 
Japonja przygotowuje grunt dla akcji w re- 
jonie stacji kołejowej Mandžuli. 

io RSS ERA TA ESRT RNR LINE 

Nowy rząd łotewski przed Sejmem 
uzyskał większość 15 głosów. 

RYGA, 5. 12. (Pat). Nowoutworzo- 
ny rząd Skujenieksa stawił się wczo- 
raj wieczorem po raz pierwszy w par- 
lamencie, przyczem premjer wygłosił 
expose, w którem jako zasadnicze wy- 
tyczne programu rządu wymienił wal- 
kę z istniejącemi trudnościami gospo- 
darczemi, dążenie do zrównoważenia 
bilansu płatniczego przez wprowadze- 
nie ograniczeń importowych, podwyż- 

szenie stawek cełnych oraz popiera- 
nie krajowego przemysłu i rolnictwa. 
Z dziedziny polityki zagranicznej no- 
wy rząd zamierza popierać wszelkie 
wysiłki, zmierzające do ustalenia po- 
koju, szczegółnie krajów bałtyckich. 

Nowy rząd uzyskał votum zaufa- 
nia 51 głosami przeciwko 36. Przeciw- 
ko głosowali socjaldemokraci, komu- 
niści i mniejszości. 

Optymizm angielskiego ministra skurbu. 
  LONDYN 5.XII. Pat. — Neville 

Chamberlain oświadczył, że nowa us- 
tawa o imporcie sprowadziła już im- 
port poniżej normy. W dalszym cią- 

gu Chamberlain stwierdził, że spadek 
funta sterlinga nie może mieć większe- 
go znaczenia lub trwać przez czas dłuż- 
szy, 

Centrolew przed sądem. 
Badanie dowodów rzeczowych. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dziś w trzydziestym szóstym dniu procesu 
przeciwko przywódcom  Centrolewu strony 
zaznajamiały się z treścią dowodów r. 
czówych. Na miejscu przewodniczącego 
dziego Hermanowskiego usiadł adwokat L 

  

  

DZIELNICA * VII. 
Biuro: Szkoła Powszechna Nr. 15, ul. Piaski 1. 
Okręgi: 675 — 714. 

DZIELNICA IX. 
Biuro: Szkoła Powszechna Nr. 11  Zarze- 

cze 5 3 
Okręgi: 715 — 776. 

DZIELNICA X. 
Biuro: Szkoła Powszechna Nr. 7 ul. Szep- 

tyckiego 9. 
Okręgi: 777 — 900. 

DZIELNICA XI. 
Biuro: Ponarska 54 (Dom Miejski). 

Okręgi: 901 — 917. 
Komisarze Okręgowi przydzieleni do od- 

nośnych okręgów winni się zgłosić do właś: 
ch biur dzielnicowych. Nieprzydziełeni 

rezerwowi komisarze okręgowi będą zgru- 
powani w lokalu Magistratu m. Wilna przy 
ul. Dominikańskiej 2., jako rezerwa główna. 
Zawiadomienia imienne wysyłane nie będą. 

(—) T. Nagurski 
Naczelny Komisarz Spisowy 

m. Wilna. 

Humor. 
NIE OMYLIŁ & 

O drugiej w nocy dobija się ktoś gwał- 
townie do drzwi zakładu dla obłąkanych. 
Zaspany portjer wygląda przez okienko i wy- 
myśla: 

— (o u iicha, czyś pan zwarjował? 
-— Wiłaśniel Dlatego tu przyszedłem. 

  

     

  

M, Jewreinawa, 

reż, St. Wysocka, 

Otóż takim właśnie powinien być 
teatr i widowisko-słuchowisko! 

Taką bajką, mieniącą się wszyst- 
kiemi złudnemi barwami sensu w non 
sensie, prawdy w paradoksie, zalud- 
nionej osobami z czwartego wymiarn, 
gadającemi prawdziwe kłamstwa i nie 
prawdziwe prawdy, prawdy okolicz 
nościowe i kłamliwe, ale nigdy nie 
wchodzące w nudny, płaski świat rze- 
czywistości, wstrętnego babska  wio- 

dącego za sobą ludzi o brudnych du- 
szach i apetytach bydląt. 

Wirtuozja Jewreinowa w przepla- 
łaniu rzeczywistości z fantazją spra- 
wia wrażenie żonglerki j sztuk ekwi- 
librystycznych. Widz myśli że to już 

. przypuszcza że choć sobie uło- 
żył, upewnił w głowie, a więc nie au- 
for, odwraca sytuację i jest wnet coś 
innego. Tylko takie właściwie wido- 
wiska mają swą rację bytu. Obrzydli- 
we są na scenie przewody sądowe, te- 
zy, traktaty higjeny społecznej i krv- 
minały, w rodzaju ,„Przestępców'* tak 
uwielbianych przez literatów  wiłeń- 
skich. Cóż może być zajmującego w 

  

pokazaniu z najdrobniejszemi szcze- 
gółami flirtu i zdrad małżeńskich. 
kuchni życia, które nas otacza jak 
brudna szmata? Wszak karjerowiczow 

  

skich posłów, nie wierzących w to ©» 
mówią, publicystów piszących wbrew 
prawdzie i słuszności za pieniądze, ko- 
biet sprzedajnych. osób społecznych w 
nieporządku z rachunkami,  filantro- 
pów, korzystających z przywilejów. 
polityków żerujących na programach 
it. p. mamy tylu, do obrzydzenia ko- 
ło siebie, że cóż to jest ciekawego wi- 
dzieć ich na scenie? Nawet posmak 
paszkwilu, w czem nie każdy gustuje. 
nie zdoła zainteresować goręcej. Bo 
tego mamy aż nadto dość, od tego 
człowiek czystszy chce odejść choć na 
jeden wieczór, bawić się fantazją Tu- 
randot, Pirandellego, Tem co najważ 
niejsze, wpatrywać w Dybuka, chce 
bajki Teatr nie powinien być rzeczy - 
wistością. Powinien oszukiwać, być 
teatralizacją życia, wskazywać jak 
grać wytworniej tę komiczno-tragicz- 
ną farsę, w którą nas wepchnięto z za 
niewiadomych kulis życia i kazano o 
degrać jakąś rolę bez uprzednich prób 
iz jakże pomylonymi często reżysera - 
mil. 

Mikołaj Jewreinow, jest w Rosji 
twórcą teatru fantazji, przeciwstawio- 
nego kanonom sztuki naturalistycznej, 
której apostołami byli Meiningerczycy 
i teatr Stanisławskiego. W tym samym 

    

dau, po jego łewej stronie adw. Szterłing, 
a po prawej adw. Potok. Fotele prokuratorów 
były puste. Obróna zaznajamiała się z ka 
dym aktem dołączonym do sprawy. W sa 
oprócz wożnego nie było nikogo. ! 

   

Dr. Sze podal się do dymisji. 
NANKIN, 5. 12. (Pat). Dr. Sze i 

Wellington Koo podali się do dymisji. 
Jak wiadomo, Sze był dotychczas 
przedstawicielem Chin w pertrakta- 
cjach, toczących się w Genewie i Pa- 
ryżu na temat konfliktu mandżurskie- 
go. 

NANKIN 5.XII. Pat. — Wiadomość 
o podaniu się do dymisji Wellingtona 
Koo i Sze wywołała tu zdziwienie. 
Gzang-Kai-Szek zwrócił się telegraficz- 
nie do Sze z prośbą o cofnięcie swej 
decyzji, dodając że rząd chiński po- 
piera zdecydowanie jego politykę. Pr*- 
zydent przyjął również Wellingtona 
Koo i zwrócił się doń z prośbą o pozo- 
stanie na stanowisku. 

Gen. Ma szykuje się do ataku. 
MUKDEN, 5. 12. (Pat). Według nadcho- 

dzących tu wiadomości, gen. Ma-Czang-Szen 
przygotowuje się do przejścia przez rzekę 
Liao i zamierza atakować miasto Kung-Tai- 
Pu. Policja chińska w Kung-Tai-Pu. obawia. 
jąc się ataku, miała zwrócić się do wojsko- 
wych wałdz japońskich o przysłanie posił- 
ków, wobec czego Japończycy przysłali sa- 
molot i oddziały wojskowe. 

Skonfiskowanie wielkiego 
ładunku morfiny. 

BERLIN, 5. 12. (Pat). W porcie hambur- 
skim skonfiskowano wczoraj wielki ładunek 

morfiny, złożony z 27 skrzyń, zawierających 
250 kg. tego narkotyku w tabletkach. Ładu- 
nek ten miał być w najbliższych dniach prze- 
transportowany za Ocean. 

W związku z tem aresztowano szereg za- 
mieszanych w tę aferę osób. Wykrycie afe- 
ry nastąpiło po aresztowaniu w Berlinie 
przybyłego z Ameryki kupca Del Gracio, 
podejrzanego © handel narkotykami. 

Afera z każdą chwilą przybiera na roz- 
miarach. Na podstawie dotychczas przepro- 
wadzonych dochodzeń ustalono, że skrzynie 
z morfiną zgłoszone były jako części ma- 
szyn i dla zmylenia czujności władz celnych 
dołączono do tego transportu kilka skrzyń z 
częścami metalowemi. 

Wzrost wkładów oszczędnoś- 
ciowych w P. K. 0. w m-cu 

listopadzie 1931 r. 
Wkłady oszczędnościowe w P. K. O. wy- 

kazują w m-cu listopadzie b. r. dalszy bar- 
dzo znaczny wzrost zarówno pod względem 
kwotowym, jak i ilościowym. 

W ciągu m-ca listopada b. r. wkłady na 
książeczkach oszczędnościowych w P. K. O. 
wzrosły o kwotę 10,9 milj. zł. osiągając na 

dzień 30. XI. 1931 r. stan 275,9 milj. zł. łącz- 
nie zaś z wkładami pochodzącemi z walory- 
zacji — globaną kwotę 308 milj. zł. 

Jednocześnie ze wzrostem kapitalu 0s7- 
czędnościowego, w ciągu miesiąca sprawo- 
zdawczego wykazała P. K. O. d. bardzo 
znaczny przyrost liczby oszczędzających. 

W miesnącu listopadzie b. r. wydala P 
K. O. 22.715 nowych książeczek oszczędno- 
ściowych. Ogólna liczba czynnych książeczek 
oszczędnościowych P, K. O. łącznie z ksią- 

  

  

  

  

    

 żeczkami pochodzącemi z waloryzacji wyno- 
siła w dniu 30. XI. 1931 r. 749.474 sztuk. 

            

| „Czasy się zmieniają!” ы o | 
Ja tyłko nigdy nie zmienię swych przekonań do prawdziwie 

i eleganckiej i wytwornej bielizny 

w Polskiej Składnicy Gałanteryjnej 
FRANCISZKA FRLICZKI, Zamkowa 9, tel. 6-46. 8443—2 | 

Uni RUR URU RUP BRRR, 
Kto chce mieć dobry odbiornik radjowy 
dobre lub dobrze naprawione słuchawki, dobrze naładowany lub naprawiony 

akumulator, niech się zwróci do firmy 

Ф 

„OGNIWO, x kinie, М. Н0 Jańska 4, tel. (6-06. 

@ 
ip 

Na składzie duży wybór aparatów radjowych, słuchawek i głośników. 
CENY NAJNIŻSZE. 

Posiadamy rówaież'duży wybór kłoszy do lamp elektrycznych oraz żarówki 
po cenach najtańszych. 

  

WYKONANIE SUMIENNE. 

8470 
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Gdzie nie możesz palić — w featrze, kinie, przy pracy — 

Zamiast papierosa zuj GUMĘ Guchard 

A KZ W OOOO 

Teatr na Pohulance. kierunku poszli Komisarzewski i Tai- 
rów, oraz Meyrehołd, który znów prze 

tworzył przedstawienie teatralne w 
skład machin, a ludzi poruszał styłem 
„robów* czem piekielną nudę wpro- 
wadził na zmechanizowaną scenę. 

Jewreinow stał się wyznawcą i 
postołem swej teorji „teatralizacji ży 
cia“; wedtug niego życie jest wielkim 
teatrem, na którym grają rozmaitych 
zdolności aktorzy, jak maja grać.. 

niech się uczą od prawdziwych akto- 
rów, którzy przecie są i prawdziwymi 
ludźmi. Jewreinow sam ułożył sobie 
życie jak szłukę wędrownego teatru. 
Kolejno urzędnik (rodzina jego jest 
arystokratyczna) występuje polem w 
cyrku jako klown, zajmuje się teatra 
mi amatorskich kółek. kończy kom 
pozycję w Konserwatorjum peiersbur- 
skiem, uczęszcza na filozofję, grywa 
na różnych instrumentach, pracuje ja- 
ko reżyser, zdobywa sławę w teatrzy- 
ku „Krzywe Zwierciadło. parodjami 
tewizora i „operą* Wampuka. reży- 
seruje w Teatrze Komisarzewskiej, pro 
wadzi akcję w myśł swoich nowych te- 
oryj, rewołucjonizuje pojęcie o teatral- 
ności, pisze dużo, z baronem Drisenėm 

zakłada w Moskwie „Stary Teatr" i 
tam wystawia sztuki Łopez de Vega, 
Tirso di Melina Calderona, dramaty z 
XI i.misterja: z XII, oraz inne wido- 
wiska naiwnego teatru średniowiecz: 

Teatr wiecznej wojny jest trz 
częścią tryłogji, której pierwszą jes 
znane w Wilnie „To co najważniejsze” 

   

      

  

      
  

   

  

a środkową „Okręt Sprawiedliwych 
grany w Polskim Ttatrze w Warsza- 

wie. Wszystkie trzy sztuki zawieraja 
credo artystyezne i filozoficzno-spo- 
łeczne autora. Życie musi się zapc 
czyć od teatru, bo samo zbankrutow 
ło z kretesem i jeśli mu nie zastrzyk- 
nąć dawkj opium, w postaci błogosla- 
wieństwa kłamliwych szczęśliwości. 
stanie się piekłem na ziemi. Jakaż to 
jest typowo rosyjska, wschodnia 
orja! Nie móc wytrzymać prawdy! 
Nie znosić jej straszliwie jesnego obli- 
cza. Nie brać się z nią za bary, nie 
wojować mieczem i słowem o torowa- 
nie jej miejsca na świecie. Dawać się 
ukołysać bajce, kłamstwu, bo wygod 
niej, bo łatwiej. bo umówione kłan: 
stwo nabiera cech i przywilejów praw- 
dy, gdy się ludzie umówią że fikcja 
jest im potrzebna do ułatwienia egzy- 
steneji. 

Da Jewreinowa jęgo bohater w 
1-ej części trylogji, Pafklet, w ! 
cy aktorów. by fikcją ratowali ludzi od 
nieszczęścia, jest dobroczyńcą ludzkoś- 
ci... zapewne, dla ludzi słabych, silni 
odrzucą zawsze narzuconą fikcję i wie 
rząc tyłko w taką, którą wytworzyła 
ich własna jaźń, domagać się będą od 
swego mózgu i siły charakteru po- 
twierdzenia tej swojej prawdy, choć- 
by ją mieli zniweczyć i nowej szukać. 
Nie na zadrzemaniu w fikcyjnej praw 
dzie, w przedstawieniu życia, opiera 
człowiek zachodu swoje życie, ale na 
dążeniu do realizacji dziś uznanych 

   

te- 

    

   
   

  

     

  

  

    

  

  

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni*, „Pan Poseł 

i Julja“. Dziś w niedzielę 6-go grudnia o 
godz. 8-ej w. ujrzymy po raz drugi doskona- 
łą komedję współczesną K. Leczyckiego i J. 
Mackiewicza „Pan poseł i Julja“, która wy 
wołała wielkie zainteresowanie w naszem 
mieście, tak ze względu na osoby autorów, 
jak i na arcyciekawą treść. Reżyserję tej 
nowości objął dyr. Szpakiewicz. 

Jutro o godz. 8-ej w. „Pan 
Fredry. 

— Teatr Miejski na Pohulance. „Teatr 
wiecznej wojny*, Dziś w niedzielę 6-g0 gru- 
dnia o godz. 8-ej w. fascynująca szłuka M. 
Jewreinowa „Teatr wiecznej wojny” w reży. 
serji Stanisławy Wysockiej, z udziałem ca- 
łego zespołu oraz licznych statystów. W ro- 
lach głównych pp. Kamińska, Ładosiówna, 
Szurszewska, Wysocka, Domański, Bielecki, 
Jaśkiewicz, Wyrzykowski, Wyrwicz, Wilec- 
ki oraz Zastrzeżyński. 

Jutro o godz. 8-ej w. „Lalaka“. 

POPOŁUDNIÓWKI: 

— Teatr „Lutnia* „Pan Gełdhab*. Dziś 
w niedzielę 6-go grudnia o godz. 4-ej pp. 
ujrzymy klasyczną komedję Fredry „Pan 
Geldhab“ po cenach szkolnych. W rolach 
głównych pp.: Marecka, Bielecki, Loedl, Lu 
biakowski, Wołłejko oraz Zastrzeżyński. 

— Teatr na Pohulance „Lałka*, Dziś w 
niedzielę 6-go grudnia o godz. 4-ej pp. uka- 
że się po cenach zniżonych arcywesoła ope- 

wiel- 

  

Geldhab“ 

      

    

  

retka Audrana „Lalka*, ciesząca się 
kiem a zasłużonem powodzeniem. 

— Św. Mikołaj dla dzieci wileńskieh. Dziś 
w niedzielę 6-go grudnia o godz. 12-ej w poł. 
św. Mikołaj zawita do Teatru „Lutnia* pod- 
czas przedstawienia „Kopciuszka*, aby ob- 
darować grzeczne dzieci zgromadzone na wi- 
downi. Rodzice, którzy chcieliby, aby ich 
dzieci otrzymały od nich upominki za po- 
średnictwem św. Mikołaja, zechcą przy za- 

kupnie biletów składać w kasie zaadresowa- 
ne paczki, które św. Mikołaj ze świtą wrę- 
czy ich pociechom. Uroczystość będzie tem 
milsza, że firmy: B. Sztrall, E. Wedel i S, 
Rudnicki ofiarowały przepyszne słodycze. 

— Rewja Kolejowa w „Lutni*. We wto- 
rek dnia 8-go grudnia o godz. 4-ej pp. zo- 
stanie wystawiona ciesząca się ogromnem 
powodzeniem Rewja Kolejowa w 18-tu о- 

    

   

  

brazach pióra Boba, Emjota, Lwie z mu- 
zyką Emjota, Jaszczyńskiego, Lwicza, Gor- 
don, Petersburskiego, Golda, Kataszka i in- 

nych p. t. „Wielka parada kolejowa” przy 
współudziale milutkich pp. Skorokówny, 
Szwarcówny, zespołu uroczych girls i boy, 
oraz pp. Szemberga, Emjota, L za, Wer- 
wy i innych. Prolog i reżyserja: Karol Wyr- 
wicz-Wchrowski. Konferencjer: p. Szemberg 
kierownictwo techniczne: Leonard  Lwicz, 
kierownictwo muzycz. p. Emjot, choreo- 
grafja: p. Werwa. Orkiestra jazz, składająca 
sę 10-ciu -osób. Ceny miejsc zniżone. 

SPORT 
MECZ BOKSERSKI POZNAŃ — WIINO. 

Dnia 8 grudnia 1931 roku odbędzie się w 
sali Krejngla przy ul. Ludwisarskiej 4 mecz 
bokserski POZNAŃ — WILNO. 

Poznań reprezentowany będzie przez Klub 
sportowy „WARTĘ* — mistrza drużynowego 
Polski. 
.,Skład drużyny poznańskiej następujący: 
waga musza — Ważykiewicz zawodnik o do- 
brej technice. Waga kogucia — Szurawka, 
Waka piórkowa Wolniakowski, mistrz wiel- 
kopolski pobił mistrza Danji, Nelsena, mi- 
strza Środkowych Niemiec Redera, mistrza 
Wschodnich Niemiec Stenzla. Waga: lekka — 
Warecki, mistrz wielkopolski startował о- 
siem razy w reprezentacji Poznania. Waga 
półśrednia — Forlański II startował niejed- 
nokrotnie z powodzeniem w reprezentacji 
Poznania. Waga Średnia Waligóra  wice- 
mistrz okręgu poznańskiego. 

Początek o godz. 18 (6 wiecz.), bilety w 
przedsprzedaży w kawiarni Spółkowej, przy 
ulicy Mickiewicza Nr. 4 i w firmie Dinces 
przy ulcy Wielkiej Nr. 15. Sala Krejngla po 
siada 1100 mejse siedzących numerowanych. 

  

      

  

MŁOCARNIE WICHTERLEGO czysz- 
czące 1 inne, 

MŁOCARNIE KIERATOWE zwyczaj- 
ne i szerokomłotne, 

SIECZKARNIE ręczne i maneżowe, 
MOTORY na naltę i ropę, 
KIERATY różnych wielkości 7107 

oleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wiino, Zawalna 11-a. 

DOGODNE WARUNKI KUPNA. 

Węgiel Górnośląski 
w wozach zaplombowanych, 

DRZEWO OPAŁOWE suche — poleca firma 

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

      

  

UŚWIADAMIAJ WSPÓŁOBYWA 
TELI O ZNACZENIU II POWSZECH 
NEGO SPISU LUDNOŚCI I O KO- 

NIECZNOŚCI WSPÓŁDZIAŁANIA Z 

WŁADZAMI SPISOWEMI. 

  

prawd, które chociaż mają coraz to in- 
ne formy, są niezmienne w duszach 
ludzkich, jakimkolwiek odcieniem 
skóry są powleczone. 

Paradokgalność Jewreinowa obja- 
wia się w drugiej części trylogji „Okręt 
Sprawiedliwych” gdzie ukazuje fikcję 
oderwania się od życia i jego bowiąz- 
ków, karę spotykającą ludzi którzy 
chcieli żyć bez trosk i obowiązków, i 

wyruszyli, jak Jazon, po złote runo 
doskonałej szczęśliwości (znów słabi, 
nie chcący walczyć ze złem, ludzie). 

Tylko dwoje kochanków może się o- 
derwać od ziemskich spraw i odpłynąć 
w nieznane dale. bo ci sobie wystar 
czą... do czasu... 

    

„Teatr Wiecznej Wojny* przedsta- 
wia szkołę, przygotowującą, za pomo- 
cą nauki teatralności, do odegrywania 
na świecie takich ról, jakie sobie akto- 

rzy zecheą. Bo wszak wszyscy ze wszy 
stkimi ciągle grywają poszczególne 

odcinki sztuki, która się życiem nazy- 
wa. Im lepiej ktoś umie zagrać swą ro- 

łę, tem ma większe szanse powodze- 

nia. Na tem tle rozegrywa się najfan- 

łastyczniejsza fantazja Jewreinowa, z 
wszystkiemi akcesorjami tajemniczoś- 
ci i cyrkowych kawałów, hipnotvz- 
mem i opium, słowem pyszna zabawa 

w zwyrodniałą prawdę i w szkołę ob- 
łudy, od której powierzchownie wy- 
zwoleni, na chwilę, ludzie, wybuchają 
najbrzydszemi uczuciami, a cóżby to 
było, gdyby im odjąć do dna tresurę? 

Nr. 283 (22251 

Początek nowej epoki w dziejach leczni- 
ctwa — to utrwalone preparaty roślinne. 
Hemoroidol —- Rawski jest to utrwalony wy- 
ciąg z kasztanowca indyjskiego w postaci 
kropel do użytku wewnętrznego i czopków. 
Skład główny: Apteka Magistra J. Rawskieggfj 
Warszawa, Marjańska 12 (róg Twardej). 4 

KES TPRITA PIT TTASDTSRSS 

L niedawno minionych dni. 
— Żyd! Bić go! A masz! A masz! Jeszcze 

go! Przez łeb! Dość, leży. 

-— Panowie, ja jestem chrześcijanin! 

— Ano, pokaż się Pan. A tak, to, pano- 

wie, rzeczywiście chrześcijanin. No cóż? — 

przepraszamy. Ni: pan pozwoli, ja spo- 

deńki oczyszczę. Zawalali pana. I melonik 

pognietli. 

— Pnowie, dziękuję, dziękuję, cóż za ce- 

  

regiele, ja sam... 

— Ale niechże pan pozwoli... 

— Nic, nic, dziękuję. Grzeczność panów 

mnie zawstydza, jestem wzruszony... 

Magda się odmieniła! Wiecznie senna, le- 

niwa, dziś niewiadomo jak wcześnie wstała, 

kiedy sprzątnęła mieszkanie, kiedy bułeczki 

Ba, la już nawet gotowa! 

zcze tego nie było. Co 

herbź     przyniosła 

Jak š tem j 

się stało? Czy aby nie swaty? 

Wpada Magda: 

— Prosz pana, już i na naszej 

     

wulicy 

Żydziom wokny bijo! 

— A czego ty się cieszysz, Magda? 

— Nu jakże prosz* pana. Tak im i trze- 

ba. To chitre takie, nie daj ty Boże. Taki 

naród, że z kużdego paszkuctwa korzyść dla 

siebie ciągno. Wot była powodzia. A moja 

szwagierka, znacz'sia, dozorczyniej na Zyg- 

muntouskiej była. Tak jo załało. Nu, zalało, 

prawda, i Żydziów, ałe co Żyd, to Žydi Po- 
myśli panoczek: jak powodzia opadła, tak 
ten Żyd, co tam mieszkał, złapał w chacie 

  

0 — taka szczupaka, a moja szwagierka co 
złapała? Figa złapała, nie szczupaka. Taki 
to naród. I Panjezusa zamęczyli! Bomby na 
ich, lop wypuś žeb wszystkich potruło! 
Poleca na podwórka, wszystkie żydziouskie 
kury wytłuka. Wytłuka, wytłuka! 

Wybiegła Magda. 

Po kwadransie siedzi cichutko w kuchni. 

  

  
— No cóż, Magda, duże pobojowisko 

wśród kur uczyniłaś? 

— Prosz' pana, połeciała ja w złości, 
prawda, ale potem taka mnie żałość chwy- 
ciła za serca. Coż biedna żywiołka winna? 

Tegoż dnia Magdę zatrzymała policja za- 
pobicie wyrostka żydowskiego. 

* 

W, mieszkaniu „pana dozorcy“ žywa wy= 
miana zdań. Głosy wydzierają się z za ścian, 
napełniają podwórko, dostają się do miesz- 
kań sąsiadów... 

  

Raptem ucichły i — w tejże chwili — 
jak bomba wypadła na podwórko pani Wa- 
lentowa. 

Zagdakały, rozpierzchły się podmokłe na 
listopadowem deszczyku kury, zawirowały w 
szalonym tańcu z panią Walentową. Posy- 
pało się pierze. 

Na piętrze otworzył się lufcik: 
— Ny? Ciego pani Wałętowa moje kurki 

pędza? 

— Schowaj głowa, tyl... Twoich kurów 
mnie nie trzeba, ale ja nie dam, żeb mój 
pietuch żydowskich kurom... asystował, Za- 
biora pietucha, wot col 

— A zabierz ty swojego pietucha, ja sa- 
ma nie chcem trefnych jajków jeść! e 

—-Ach taak?... 

I zajazgotało na podwórku, jak z kulo- 
miotu. 

Kury już się dawno uspokoiły i smętne, 
podmokłe „łaziły dalej po podwórku w naj- 

„lepszej komitywie z zapomnianym „pietu- 
chem', obojętne na wszystko co tak ekscy- 
tuje ich właścicielki, a te wciąż jeszcze jaz- 

"gotaly... 

Es. —. —-^ 

Do zwalczania tyfusu plamistego 
poleca się proszek japoński KATOL, któ- 
ry radykalnie tępi WSŁy, pchły, pluskwy, 
prusaki, karaluchy. Tyfus przeważnie 
tam się rozwija, gdzie mieszkanie jest 
zanieczyszczone przez tobactwo, a szcze- 

zólnie przez wszy odzieżowe. 
KATO E sprzedaje się w składach 

aptecznych i aptekach. 

Przedstawiciel Katolu H. Wojtkiewicz, 
Wilno, Kałwaryjska 21. 

  

    

        

    

  

Popierajcie Ligę Morską 

„Pozjadaliby się, jak zwierzęta* mówi 
preceptorka. 

Największym urokiem sztuki Je- 
wreinowa, to ciągłe niespodzianki, 
zmiany sytuacyj, kołorytu postaci, żon- 
gluje ludźmi bez liczenia się z rzeczy- 
wistością, a wciąż wygłasza, ten zwo- 
lennik fikcji, gorzkie prawdy, które 
pokrywa czem prędzej odwrotnem 
kłamstwem, mogącem być zresztą w 
innych okolicznościach, właśnie naj- 
potrzebniejszą prawdą. 

Niepodobna wyliczyć wszystkich 
artystów biorących udział w przedsta- 
wieniu świetnie  wyreżyserowanem 
przez p. St. Wysocką, ona sama jako 
vistrzyni komedji žycia była wzorem 
gry scenicznej najlepszych tradycyj, 
sekundowała jej p. Ładosiówna w nie- 
samowitej roli Ju-Dżen-Li, którą od- 
tworzyła z nieporównaną .maestrją, a 
znów p. Kamińska była żywiołowym 
krzykiem życia w tem kartonowem 
pudle obłudy. P.P. Zastrzeżyński, Wyr 
wicz, jakże zawsze świetny w roli ra 
molów, Milecki i Bielecki odznaczyli 
się trafnem ujęciem swych ról. Bo chy- 
ba niema autora, (prócz może Piran- 
dellego), tak trudnego do grania jak 
Jewreinow, może dlatego że leatr w 
teatrze, to gra podwójna. 

Publiczności było mało, kabaret 
odciągnął, nie można w Wilnie dawać 
przez trzy dni premjer i zbiegających 
się widowisk. Dekoracje były dobre, 
zwłaszcza w I-ym akcie. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Tragiczna ucieczka członka kołchozu 

„łKrasnyj Kožoko!“. 
Dnia 4 b. m. © godz. 5 rano na odcinku 

-granicznym Dzisna na teren połski pod gra- 
dem kuł straży granieznej sowieckiej dosta- 
ło się 5 osób. Jeden z uciekinierów b. urzę 
nik sowiecki w kołektywie „Krasnyj Koło- 
koł* w Krajsku M. Piotrowski w czasie prze- 
Kkraczania granicy postrzelony został trzykro- 

  

tnie i mimo krwawiących ran przyezołgał 
się po Śniegu na linję graniczną polską. Do 

rannego sowiecey strażnicy oddali jeszcze 
kilkanaście strzałów, lecz z powodu mgły 

żadna z kul już nie ugodziła Piotrowskiego. 
Rannym zbiegiem zaopiekowali się sanitar- 
jusze K. O. P. 

Obława na pograniczu polsko-sowieckiem. 
W ostatnieh dniach na pograniczu pol- 

sko-sowieekiem z polecenia władz K. O. P. 
urządzono generainą obławę. W wyniku 2- 
godzinnej obławy zatrzymano przeszło 100 
osób, którzy bez reślonego zajęcia znajdo- 

wali się w pasie pogranicznym. Wśród zat- 
rzymanych znajduje się 7 agitatorów komu- 
nistyeznych, 6 baptystów namawiających lu- 

dność do wstępowania w szeregi sektantów, 
4 dezerterów usilujących zbiee za teren Bia- 

    

łorusi Sowieckiej, 3 bandytów planujących 
rabunki, 2 defraudantów oczekujących na 
przewodników, kilku oszustów ' žerujących 
na naiwności ludzkiej, reszta to włóczędzy. 
żebracy i bezrobotni 

Obława była zarządzona na odeinkach: 
Dzisna, Wilejka, Radoszkowicze, Raków, 
Iwieniee, Kozdrowicze, Maniewieze i Sucho- 
dowszyczna. 

Tragiczna drzemka na mrozie. 
Pomiędzy wsią Rokiecie a Wiszniowcami, 

gm. kozłowksiej, mieszkaniec wsi Rokiecie 

Andrzej Zarniej, wracając z Mołodeczna, 
gdzie pił się do utraty przytomności, usnął 
w drodze. 

   

Kino dźwiękowe Dziś! Film 
Pog oń dźwięk:-śpiewny 

| w Nowogródku 

Po godzinnej drzemce, Zarniej zamarzł 
  

  

  

na śmierć. Zwłoki Zarnieja znaleźli przejeż- 
dżający wieśniacy. 

Osierocił on żonę i troje dzieci. (©) 

Zew ciała (Sevilla, miasto miłości) 
W roli głównej: Ramon Novarro. 

EEE WKRÓTCE: Niebezpieczny romans. [ENIE 

Z działalności B. B. W. R. w Wilnie. 

Dzielnica Nowy-Świat. 
W dniu 4 b. m. odbyło się w loka- 

łu Sekretarjatu B. B. W. R. dzielnicy 
Nowy-Świat przy ulicy Horodelskiej 
Nr. 17 zebranie informacyjne człon- 
ków i sympatyków B. B. W. R. Refe- 
sat o obecnej sytuacji politycznej i go- 

spodarczej wygłosił p. poseł d-r Bro- 
kowski; po przemówieniu p. posła 
Brokowskiego wywiązała się ożywio- 
na pogawędka na temat aktualnyc: 
sspraw miejskich, które to sprawy rze- 
sczowo i umiejętnie omówił p. poseł. 

Na zakończenie licznie zebrani go- 

   qr ===——— Dris: Emiljana. 
į Niedziela || (uo: Ambrožego b. 

6 
4 Grudzień | 

W»chód słońca - g. 7 m.27 

Zachod „-—E. I5m.27 

  

Spostrzażemie Zakładu Motesr siog)! U. £. В. 

sw Wilnie z dnia 51 - 1831 reka. 

<iśmienie średnie w milimetrach: 748 

"Temperatura środo: — 8 С. 

= aajwytsza: — 6 C 

aajniżaru — 12 С. 

«Opad w milimetrach: 4 

Wiatr przeważający: połudn. 

"Tendencja barom.: silny spadek, pot wzrost. 

FJwagi: pochmurno, zamieć 

KOŚCIELNA. 

— Roraty Stow. Kupców i Przem. Chrze- 

*seijan. Staraniem Sekcji Ołtarzowej Stowa- 

<rzyszenia roraty tegoroczne odbędą się w 

%ościele św. Kazimierza we wtorek dnia 8 

grudnia b. r: o godz. 7 rano. 

| — Roraty kelnerów. W dniu 8 b. m. o 

<0dz. 5 m. 30 rano staraniem Związku Ga- 

stronomicznego w kościełe po Bernardyń- 

«skim odbędą się uroczyste Roraty. R 

— Roraty Zw. N. F. P. Zarząd Związku 

N. F. Państwowych Okręgu Wileńskiego za- 

-wiadamia swych członków, iż Roraty odbędą 

*się w dniu 8 grudnia o godzinie 7*rano w ko 

<ciele św. Anny na które zarząd wszystkich 

szaprasza. 
— Roraty Cechu Rzeźników i Wedlinia- 

srzy. Zarząd Cechu Rzežnikow i Wędliniarzy 

-w Wilnie zawiadamia pp. Mistrzów i Pod 
«mistrzów Cechu, iż Tradycyjne Roraty od- 

%wędą się dnia 8-go grudnia b. r. w Kościele 

"WW. Świetych o godzinie 6-ej rano i prosi 

«o jak najliczniejszy udział w tej uroczystoś- 

«i cechowej. 
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— Podatek od lokali. Z dniem 1 grud- 
«nia upłynął ulgowy termin płatności raty po- 
«datku od lokali za 4-ty kwartał r. b. 

W związku z tem Magistrat przystępuje 
«obecnie do ściągania tego podatku w dro- 
«dze egzekucji wraz z dodatkami i karami 
-za zwłokę oraz kosztami egzekucyjnemi. 

UNIWERSYTECKA. 
— Komunikat. Cełem ułatwienia młodzie 

ży akademickiej wzięcia jak najliczniejszego 
xadziału w pracach nad ogólnym spisem lud- 
»iości w dniach 7-go, 9-go, 10-go i 11-go gru- 
«dnia r. b. wykładów ani ćwiczeń w Uniwer- 
-<sytecie S$. B. nie będzie. 

SPRAWY SZKOLNE. 
Jasełka. Bratnie Pomoce Gimnazjum 

=m. J. Lelewela i Seminarjum  Nauczyciel- 
<ikiego im. Krół. Jadwigi projektują wysta- 
wić tradycyjne „JASEŁKA” w dniach 9, 10, 
16 i 17 stycznia 1032 roku, w sali Gimnaz- 
jum im. Lelewela. Próby w toku. 

— Ferje ówiąteczne w szkołaeh. Jak się 
<łowiadujemy, kuratorjum Okręgu Szkolnego 
"Wileńskiego na zasadzie instrukcyj Min. W. 
JĄ. i O. P. ustaliło termin feryj w szkołach 
spowszechnych, średnich i zakładach nauko- 
<wych z racji świąt Bożego Narodzenia 

Lekcje zatem odbywać się będą normal- 
ie do dnia 22 b. m. włącznie. Poczynając 

«y%d dnia 23 b. m. następuje przerwa, która 
trwać będzie do dnia 4 stycznia 1932 r. 

Z KOLEI. 
Wieczór ku uczczeniu H. Sienkiewieza. 

©ziś w niedzielę dnia 6-go o godz. 8 wie- 
<:zór sekcja dramatyczna „Ogniska* Kolejo- 

"wego wystawia efektowną sztukę ze Śpiewa 

mi i tańcami „Pani Wołodyjowska* z po- 
«wieści Henryka Sienkiewicza w incenizacji 
-, Popławskiego i Zbigniewa Smiałowskiego. 

Przed przedstawieniem wygłosi prełekcję 
Witeracką p. W. Arcimowicz. 

Wieczorem tym  „Ognisko* Kolejowe 
składa hołd twórcy Trylogji z okazji 15-1e- 
«cia jego zgonu. 

Ceny miejsc od 30 gr. do 1 zł. 50 gr. 
-—- Egzaminy ma nauczycieli. Państwowa 

Piomisja egzaminacyjna dla kandydatów na 
saauczycieli szkół średnich w Wilnie ogłasza, 

    

rąco dziękowali p. posłowi Brokow- 
skiemu za jego ofiarną pracę nad uś- 
wiadamianiem ludności na peryferjach 
miasta. 

Zarząd BBWR dzielnicy Nowy- 
Świat w bie prezesa p. Tretynkie- 
wicza Eljasza i jego współpracowni- 
ków zamierza przy poparciu p. posła 
d-ra Brokowskiego na bieżący okres 
zimowy urządzać częste zebrania in 
formacyjne w swej dzielnicy czemu na 
leży przyklasnąć, zgóry dziękując za 
inicjatywę w tym kierunku. 

  

   
   

  

RONIKA 
że egzaminy dla kandydatów na nauczycieli 
szkół średnich, (naukowe i pedagogiczne) w 
okresie zimowym 1932 roku odbywać się bę- 
dą od dnia 7 do 12 marca 1932 roku. Kandy- 
daci, którzy pragną przystąpić do egzaminów 
w tym okresie, winni zgłosić się w tym ce- 
łu pisemnie do Kamisji egzaminacyjnej, w 
terminie do dnia 13 ltego 1932 roku, skła- 
dając jednocześnie przepisaną opłatę, która 
wynosi za egzamin naukowy (klauzurowy i 
ustny) 84 zł., za egzamin pedagogiczny 56 
zł. 

Rozkład i terminy egzaminów będą po- 
dane do wiadomości interesowanych drogą 
ogłoszenia w. lokalu Komisji egzaminacyj- 
nej (Uniwersytet, ul. Uniwersytecka 3, II p.) 

SĄDOWA. 
— Zmłany w sądownictwie. „Monitor 

Polski* w numerze 280 z dnia 4 grudnia b. 
r. zawiera między innemi następujące no- 
minacje i przeniesienia w resorcie Mini- 
sterstwa Sprawiedliwości: 

Bohdan Mikołaj, asesor Sąd w okręgu 
Sądu Apelacyjnego w Wilnie został miano 
wany podprokuratorem Sądu Okręgowego w 
Nowogródku; Łukaszewicz Benedykt, pod- 
prokurator Sądu Okręgowego w wogród- 
ku, został przeniesiony na stanowisko pod- 
prokuratora Sądu Okręgowego w Grodnie; 
Kuchciński Lubomir, sędzia grodzki w Świę- 
cianach — wyznaczony naczelnikiem Sądu 
Grodzkiego w Święcianach; Trzeciak Wa- 
cław, sędzia grodzki w Domaczewie — prze- 
niesiony na stanowisko sędziego grodzkiego 
w Lidzie; Buczyński Witold, sędzia grodzki 
w Wołożynie — na stanowisko sędziego 
grodzkiego w Święcianach. Czyżewski Bo- 
lesław, notarjusz w Lidzie w okręgu Sądu 
Okręgowego w Wilnie został mianowany no- 
tarjuszem przy wydz. hipot. Wydziału Za- 
miejscowego w iLdzie Sądu Okr. w Wilnie. 

  

Z POCZTY. 
— Odszkodowania za zagonione przesył- 

ki pocztowe i przekazy. Z dniem 1 b. m. 
weszła w życie ustawa dotycząca odpowie- 
dzialności skarbu państwa za przesyłki po 
cztowe, telegramy i rozmowy telefoniczne w 

obrocie wewnętrznym. Na mocy tej ustawy 
wniesienie roszczenia o odszkodowanie za 
przesyłki pocztowe, kwoty przesłane przeka- 
zami pocztowemi i telegraficznemi oraz wpła 
ty na rachunek P. K. O. następuje przez 
zgłoszenie na poczcie reklamacji na specjal- 
nie do tego przeznaczonym druku z dołą- 
czeniem dowodu nadania. Termin preklu- 
zyjny do wniesienia roszczeń o odszkodowa- 
nie za przesyłki pocztowe ustala ustawa na 12 miesięcy od dnia nadania, zaś 18-cie mie- sięcy do wniesienia roszczenia o odszkodowa. 
nie za kwoty przesłane przekazami oraz za wpłaty lub wypłaty na rachunek P. K. O. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Baezność Oficerowie i Podchorążow. 

Artylerji! Ze względu na duże i Žada 
zmiany w regulaminie służby polowej arty- lerji i instrukcji strzelania Zarząd Koła Wi. 
lenski 7 ае ZA 
Sinai = oe się w. obowiązku a a w vy у 6 tejtdziedziawi r. b. szeregu wykładów 

: Wzywamy kolegów artylerzystów do za 
pisania się na wykłady, które się będą od 
bywać w godzinach wieczorowych jeden raz 
w tygodniu w lokalu Z. O. R. ul. Wileńska 
33 — Klub Techników. 

— Towarzystwo św. Wincentego a Paulo 
opiekuje się biednymi, spełniając obecnie 
niezmiernie doniosłe zadanie w Wilnie. Wed 
ług ostatnich spisów z dnia 15 listopada b. 
r. 21 oddziałów Stowarzyszenia Pań Miło- 
sierdzia opiekuje isę 2046 biednymi. w tej 
liczbie jest 697 dzieci, którym z najwększe- 
mi wysiłkami ułatwiają Panie uczęszczanie 
do szkół. 

Konfekcje męskie św. Wincentego a 
Paulo, w liczbie dz ęciu i przy 98 człon 
kach czynnych, mają w swej opiece 856 ubo- 
gich, w tej liczbie znowu 442 młodzieży 

szkolnej. Wobec ogromnej i ciągle wzrasta- 
jącej ilości ubogich proszą Towarzystwa św. 
Wincentego o pomoc wszelkiego rodzaju, 
czy w pożywieniu, czy w odzieży, bieliźnie 
lub obuwiu. 

Nędza jest wszędzie sprawdzona i kontro- 
lowana przez osobiste odwiedzanie, przeto 
żadna jałmużna nie idzie na marne. W każ- 
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dej kancelarji parafjalnej udzielą bliższych 
objaśnień w sprawie pomocy dla Towarzy- 
stw św. Wincentego. 

Koncert niedzielny o godzinie 7 wieczo- 
rem w auli gimnazjum Lelewela ma też przy 
sporzyć funduszów Paniom Miłosierdzia na 
rzecz biedy wileńskiej a zwłaszcza biednej 
młodzieży szkolnej. 

— Baczność Podchorążowie Rezerwy! Na 
podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walne- 
go Zebrania Koła Podchorążych Rezerwy 
przy Kole Związku Oficerów Rezerwy w 
Wilnie z dnia 14 listopada 1931 roku i Za- 
rządu Koła Z. O. R. w Wilnie z dnia 15-go 
września 1931 r. wszyscy podchorążowie re- 

należący uprzednio do Koła Pod- 
ch Rezerwy zostali wcieleni do 

Koła Wileńskiego Z. O. R. na prawie człon- 
ków rzeczywistych. 

Wobec tego wszyscy podchorążowie rezer 
wy są proszeni o zgłaszanie się do Sekret 
jatu Koła Wileński: Z. O. R. ul. Wileńska 
33 — Klub Technik: w celu otrzymania 
legitymacyj członkowskich. 

Koledzy, którzy dotychczas nie wypełnili 
deklaracyj ewidencyjnych, są proszeni o wy- 
pełnienie takowych. 

— Nowe władze Związku Sybiraków. W 

niedzielę dnia 25 listopada b. r. odbyło się 
doroczne Walne Zgromadzenie członków 
Okręgu W iskiego Zw. Sybiraków w loka- 
łu Związku przy ul. Arsenalskiej Nr. 4 m. 
9 na którym zostały wybrane: 

1) Zarząd na nową kadencję dwuletnią, 

w składzie następującym: 
Preze pułk. A. Aleksandrowicz, I-szy 

wice-prezes — dyr. Ignacy Mackiewicz, II-gi 
wice-prezes p. J. Grózdz, skarbnik p. W. 
Woronowicz, członkowie Zarządu: p. K. Bere 
zowski, p. J. Piotrowska, p. T. Berentowa, 

          

  
  

  

     
   

  

    
  

    

  

sekretarz p. Gulewicz, zastępca sekretarza 

— p. W. Małachowski. 
2) Komisja Rewizyjna — przewodniczący 

— p. Dowgielewicz, członkowie: p. M. Ro- 
giūski, p. B. * 

3) Sąd koleżeński: p. inż. J. 
p. inż. W. Nieciengiewicz, p. dyr. B. Jagoda. 

— Uwadze Sybiraków. Sekretarjat Okrę- 
gu Wilńskigo Związku Sybiraków czynny, 
jest, przyjmuje i załatwia interesantów we 
Środy i piątki każdego tygodnia od godz. 
18-ej do godz. 20-ej w lokalu własnym przy 
ul. Arsenalskiej Nr. 4 m. 9. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 

Zgodnie z par. 12 statutu T-wa Zarząd za- 
wiadamia członków, że Droczne Walne Zeb- 
ranie odbędzie się dnia 12 grudnia r. b. w 

sobotę o godz. 20 w sali własnej przy ulicy 
Zamkowej Nr. 24 z następującym porząd- 
kiem dziennym: 

1) Odczytanie protokółu ostatniego Wal- 
nego Zebrania. 

2) Wybór Przewodniczącego. 
3) Wnioski o zmianie statutu. 
4) Sprawozdanie Zarządu i Komisji Re- 

wizyjnej. 
5) Wybóry nowego Zarządu, Komisji Re- 

wizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 

— Zebranie ezłonków T-wa Pszezelnieze- 
go ziemi Wileńskiej oraz członków Spółdziel 
ni „Rój* odbędzie się w dnu 11 b. m. o go- 
dznie 17 w lokalu Wileńskiego T-wa organi- 
zacyj i Kółek Rolniczych, ulica Sierakow- 
skiego 4. 

Na zebraniu będą wygłoszone referaty о- 
raz omawiane sprawy Spółdzielni. 

— Zarząd Bratnici Pomocy Słuchaczy 
Wyższej Szkoły Instytutu Natkowo-Badaw- 
ezego Kuropy Wschodniej w Wilnie zawia- 
damia swych członków, że w dniu 8 grud. 
nia b. r. o godz. 11 odbędzie się Nadzwy- 

Na porządku dziennym sprawą zmiany 

  

   Sobolewski, 

  

  

  

   

    

czajne Walne Zgromadzenie na które prosi ; 
koleżanki i kolegów o jak najliczniejsze przy- 
bycie. f e 
Statutu. 

— Zebranie L. O. P. P. Zgodnie z art. 
20 Statutu L. O. P. P. Zarząd Komitetu Woj. 

Wileńskiego zwołuje na dzień 20 grudnia 
r. b. Ogólne Zgromadzenie Programowo-bud- 
żetowe z następującym porządkiem dzien- 
nym. 

1) Zagajenie, 
2) Wybór Prezydjum, 

3) Program działalności i budżet Komi- 
tetu na rok 1932. 

4) Winioski Komitetów Pow. zgłoszone 

na tydzień przed terminem Ogólnego Zgro- 
madzenia. 

5) Wolne wnioski. 

Ogólne zgromadzenie odbędzie się w loka- 
lu Ligi przy ul. Magdaleny 4 m. 1 o godz. 12. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Bezrobocie wzrasta. W związku z na- 

staniem okresu zimowego i zakończeniem 
robót sezonowych, wróciła z Łotwy większa 
ilość robotników, którzy byli tam czasowo 
zatrudnieni. Wobec powyższego wzrosła 
znacznie na terenie Wilna liczba bezrobot- 
nych. 

Podług prowizorycznych danych Wilno 
liczy obecnie 4.300 bezrobotnych, w tem 
pokaźna ilość pracowników umysłowych. 

Naskutek powyżej wyłuszczonych mo- 
tywów na wileńskim rynku pracy utrzymu- 
je się nadal tendencja zwyżkowa. 

_ — Karsy dykeji w kode prelegentów przy 
Rob. Zw. Zawodowych. W piątek dnia 4-go 
b. m. rozpoczęły się wykłady na bezpłatnych 
kursach dykcji, zorganizowanych przez Koło 
Prelegentów przy sekcji kulturalno-oświato- 
wej Rob. Zw. Zawodowych. 

Po porozumieniu się z dyr. Teatrów Miej 
skich Szpakiewiczem na kierownika i głów- 
nego wykładowcę na tych kursach powołany 
został znany artysta dramatyczny pan Kar- 
piński, przytem cykl wykładów zapowiedzie- 
li dyr. Mieczysław Szpakiewicz i na temat 
budowy przemówień poseł dr. Stefan Bro- 
kowski. 

Wykłady narazie odbywać się będą raz 
w tygodniu w lokalu Sekretarjatu Woje- 
wódzkiego BBWR. przy ul. Zawalnej Nr. 1. 
Liczba słuchaczy ograniczona jest do 20-tu, 
przyczem w pierwszym rzędzie mają wstęp 
na przesłuchanie kursów działacze społeczni, 
związani z pracą  kulturalno-oświatową 
wśród robotników wileńskich. 

Na tem miejscu wyrazić należy wdzię- 
czność p. dyr. Teatrów Miejskich Szpakie 
wiczowi za życzliwe ustosunkowanie się i 
okazaną bezinteresowną pomoc zarówno z 
jego strony jak i p. p. artystów, przy zorga- 
nizowaniu powyższych kursów i z okazji 
przyjęcia opieki i kierownictwa nad akcją 
artystyczną na terenie robotniczym. 

Przy tej okazji wzmiankować należy o 
wznowieniu działalności nieczynnej od lat 
5-ciu na naszym gruncie Polskiej Sekcji 
Kulturalno-Oświatowej przy Związkach Za- 
wodowych, którą przyjęła i zorganizowała 
ostatnio Rada Główna Zjednoczenia Robot- 
niczych Związków Zawodowych Ziem Pół- 
nocno-Wschodnich. 

Niebawem placówka ta będzie miała no- 
wy statut oparty na ideologji robotniczego 
ruchu zawodowego, powstałego w związku z 
rozbudową obozu Marszałka Piłsudskiego. 

RÓŻNE. 
— Dzieci dla dzieci. Ach, co za Śliczne 

przedstawienie będzie we wtorek dnia 8-go 
grudnia o godz. 12 w południe przy ulciy 

Keńskiej Nr. 3. Mieliśmy już wielką próbę 
i zachwyceni tem widowiskiem urządzonem 
staraniem byłej artystki Reduty p. Reny 
Dziewulskiej, oraz znanego kompozytora p. 
prof. E. Dziewulskiego, zachęcamy wszystkie 
dzieci wileńskie do przybia, 

Każde dziecko zobaczy tam najmilszego 
ze Świętych Św. Mikołaja A z uzyskanych 
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pieniędzy ze sprzedaży biletów, poślemy 
książki dziatwie połskiej na obczyźnie. 

— Choroby zakaźne. 18 wypadków tyfu- 
su plamistego. Podług ostatnich danych sek- 
cji zdrowia Magistratu, w tygodniu ubie- 
głym na terenie m. Wilna zanotowano ogó- 
łem 163 wypadki zasłabnięć na choroby za- 
kaźne, w tem 18 wypadków tyfusu plamiste 
go. 

Z innych chorób zakaźnych zarejestrowa- 
no następujące: tyfus brzuszny — 4; ospa 
wietrzna — 8; płonica — 10; błonica — 5 
(w iczbie 1 zgon); odra —— 45; róża 

47; ksz с — 2; gruźlica — 4 (wszystkie 
wypadki śmiertelne); jaglica — 4; świnka — 
7i gtypa 2 (1 zgon). 

— Kominy muszą być oczyszczane. Wo- 
bec nastania silnych mrozów, w Wilnie za- 
notowano kilkanaście pożarów, które spo- 
wodowane zostały głównie zanieczyszcze- 
niem kominów z nagromadzenia się w nich 

sadzy. W związku z tem będą przeprow: 
dzone inspekcje czystości kominów i jeżeli 
okażą się one. zanieczyszczone właściciele 
lub zarządzający domami będą pociągnięci 
do odpowiedzialności sądowej. 

     
     

      

  

CRRUŃCIE WASZE OCZY 
WLISZ :|AJCENNIEJSZY SKARĘ, 

STOSUJCIE ZARÓWKY 

PHILIPS ARGENTA 

  

RADJO 
NIEDZIELA, dnia 6 grudnia 1931 roku. 

9.45: Pogadanka o: spisie ludności. 10.00: 
Nabożeństwo. 11.58: Sygnał czasu i kom. 
meteor. 12.15: Poranek z Filharm. 14.00 Aud. 
rolnicze. 14.40: „Odżywianie rodziny wiej- 
skiej” odczyt. 15.00: Muzyka. 15.55 Audyc 
dla dzieci. 16.20: Muzyka (płyty). 16.40: „„Ga- 
zy, bomby a prawo* odczyt. 17.00: „Kobiela 
ma głos!* 17.15: „Skąd się bierze żelazo” 
odczyt. 17.30: „Wiadomości przyjemne i po- 
żyteczne”*. 17.45: „Ciotka Albinowa mówi”! 
18.00: Koncert. 19.00: Litewska audycja lite- 
racka oraz pieśni litewskie. 19.20: „Poradnia 
wychowawcza N-3*. 19.40: Progr. na po- 
niedziałek. 19.45: Audycja literacka. 20.1 
Koncert solistów. 21.50: Kwadr. liter. 22. 
Recital $piewaczy. 22.40: Kom i muzyka ta 
neczna. 23.00: Fragment z Rewji „Wielka 
parada kolejowa* w wyk. zespołu Ogniska 
Kolejowego w. reżyserji K. Wyrwicz-Wi 
chrowskiego. 

   

         

  

  

      

   

     

  

    

PONIEDZIAŁEK, dnia 7 grudnia 1981 r. 

11.58: Sygnał czasu. 14.10: Program dzien- 
ny. 14.15: Muzy (p 15 Komun. 
15.25: „Prus, jaki or: ator i wizjoner 
przyszłości* — odczyt. 45: Audycja dla     

  

dzieci: „Imieniny św. Mikoła 16.20: Lek- 
cja francuskiego. 16.40. Codzienny odcinek 
powieściowy. 16.50: Muzyka (pły 17.10: 
„Czy wiemy co się dzieje w Rosji* — od- 

    

   

czyt. 17.31: Rozmowa komisarzo spisowego 
ze spisywanym. 18.50: Wileński komu- 
nikat sportowy. 19.00: „Kilka słów w 
sprawie sporu o Wilno* — odczyt. 19.20: 
Muzyka (płyty). 19.25: Przechadzki po mieś- 
cie. 19.35:: Program na wtorek i rozmaitości 
19.45: Pras. dzien. radj. 20.00: „Muza mist- 

rzów epoki romantycznej* — felj. 20.15: 
Feljeton muzyczny. 20.30: Koncert. 22.15: 
Kom. i muzyka taneczna. 

WTOREK, dnia 8 grudnia 1931 r. 

10.15: Tr. nabożeństwa z Krakowa. 11.58: 
Komun. 12.15: Poranek. 13.30: Tr. meczu 

  

; bokserskiego Berlin—Warszawa. 14.00: Au- 

dycje rolnicze 15.55: Audycje dla dzieci. 
16,20: „Drugi spis ludności Rzplitej'* — odcz. 
prof. M. Gutkowski. 16.40: „Początek i ko- 

ROS REZ RE REWA COO WO DEREK 

= NN ANNĘ 

Do dnia 24-go grudnia r. b. 

NIKZDKONI PRZE 

  

PO CENACH 

> szewjoty | . , „ 
= krepy smokingowe i frakowe „ 
5 sukno na pokrycie futer . . , 
5 paltotowe. . . ‚ .. 
5 > 

Krepy i inne wyroby psltotowe damskie 
we wszystkich kolorach... . . = 

Wełna na suknie . . « « « s. 0 
Flora angielska +. 05559<>-66 39% 

              

Z. KAZASK 
Jedyny w Wilnie i na Kresach Konsygnacyjny Dom Towarowy najpoważ- 

niejszych w kraju fabryk włókienniczych: 

Fryderyk Tislowitz, Fabryka Sukna — Bielsko. 

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

Karol Better, Fabryks Sukna, Towarów Modnych i Wojskowych — Bielsko. 

Bielskie Przedsiębiorstwo Wyrobu Dywanów — Bielsko, 

M. Najman, Fabryka Wyrobów Pluszowych i Kotiku — Łódź. 

t. Cychtiger, Fabryka wyrobów wełn. i bawełn. — Łódź i inne fabr. kraj. 

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 —50'.. 
ldąc z duchem ciężkiej ogólnej sytuacji gospodarczej, 

pragniemy każdemu dać możność nabycia dobrego materj 
po tanich cenach, — wskazanem jest zatem pospieszyć się 
z kupnem, dopóki wybór jest jeszcze wielki. 

GUSTAW MOŁLENDA i Syn 

niec wszechświata* — odczyt. 16.55: Muzy- 
ka (płyty). 17.05: Kom. Wileńskiego Aero- 
klubu. 17.15: „Wrażenie z lotu na Wschėd“ 
— odczyt. 17.30: Aud. p. t. „Jutro”. 17.45: 
Koncert. 19.00: Przegląd litewski. 19.20: Mu- 
zyka z płyt. 19.25: „Po sezonie łetnim"* — 
felj. 19.40: Program na środę. 19.45: Słucho- 
wisko. 20.11: Koncert. 21.40: Skrzynka tech- 
niczna. 21.55: Koncert. 22.40: Kom. i muzy- 
ka taneczna. 

BEZPŁATNE DOSTRAJANIE 
DETEKTORÓW. 

Rozgłośnia Wileńska pragnąc umożliwić 
radjosłuchaczom na terenie Wilna dokład 
ny i czysty odbiór detektorowy w nadcho- 
dzącym okresie świątecznym przedłuża ter- 
min przyjmowania reklamacyj listowych do 
dnia 15 grudnia r. b. Posiadacze aparatów 
detektorowych, którzy w związku ze zmianą 
fali odczuwają w swych odbiornikach ja- 
kieś niedokładności, proszeni są o podanie 
do Polskiego Radja swych adresów i nr. a- 
bonentu we wskazanym terminie w celu do- 
konania bezpłatnej naprawy. 

NOWINKI RADJOWE. 

HALLO, CIOTKA. 

Godz. 17.45 Pogawędki ciotki Albinowej 
stale roznamiętniają  regjonalistów i tutej- 
szych. Jedni się bawią, drudzy się gniewają, 

jedni chwalą, drudzy ganią. Tylko jednostki 
nudne nie wywołują sporów, więc spory o 
ciotkę Albinową są najlepszym dowodem, 

że słowa jej nie przechodzą mimo uszu. 

NIEDZIELA PORADY DLA DZIELNYCH 
RODZICÓW. 

Rodzice, którzy mają zmartwienia z po 

wodu niesfornych charakterów swoich dzieci 
usłyszą dzisiaj o godz. 19.20 szereg rozum- 
nych rad, jak mają postępować w każdym 
poszczególnym wypadku, aby utemperować 
zbyt wybujałe indywidualności swych „po- 
ciech* a przy tem nie wypaczyć młodych 
i wrażliwych istot. 

KONCERT WIECZORNY. 

ani i lubiani na gruncie wiłeńskim so 
śpiewaczka p. Olga Olgina oraz wiołon- 

czelista p. Alber Katz wypełnią program nie- 
dzielnego koncertu wieczornego utworami Kar 
łowicza, Lipskiego, Niewiadomskiego, Rim- 

go Korsakowa, Lało, Czajkowskiego i 
iego. W drugiej części — recytacje w 

wykonaniu p. Haliny Hohendlingerówny. 

ZOGNISKOWANA REWJA. 

Zamiast koncertu muzyki tanecznej z War- 
szawy dajemy przebój miejscowy mianowicie 
fragmenty rewji p, t. „Wielka parada kole- 
jowa* w wykonaniu zespołu wileńskiego Og- 
niska Kołejowego pod kierunkiem p. Karola 
Wyrwicza-Wichrowskiego. Wesołość zapew- 
niona. Początek o godz. 23 — niedziela. 

IMIENINY ŚW. MIKOŁAJA. 

Dzień św. Mikołaja to zapowiedź bliskiej 
Gwiazdki ze wszystkiemi jej uciechami, а 
to święto gotuje dzieciom. Św. Mikołaj głów- 
ny rozdawca tych uciech obchodzi w tym 
dniu imieniny. A czy sam dostaje co na imie- 
niny? O tem dowiedzą się mali radjosłucha- 
cze z ciekawej audycji, którą napisała cio- 
cia Hala. Usłyszymy ją w poniedziałek © 
godzinie 15.45. 

  

   

  

   

      

Uezucie przepełnienia, bóle kiszkowe, bó+ 
le w bokach, ucisk w piersiach, bicie serca, 
usuwa stosowanie naturalnej wody gorzkiej 
„Franciszka-Józefa*, usuwając zbytnie prze- 
krwienie mózgu, w oczach, w płucach i ser- 
cu. Żądać w aptekach i drogerjach. 

Czy szczury roznoszą zarazki 
tyfusu plamistego? 

W dniu wczorajszym przybył do Wilna 
przedstawiciei zakładu Higjeny w Warsza- 
wie dr. Anigsztejn. Przyjazd jego pozostaje 
w związku z grożącą Włnu epidemią tyfu- 
su plamistego. 

W pierwszym rzędzie dr. Anigsztejn prze- 

prowadzi badania szezurów, które, jak wy- 
kazują ostatnie badania naukowe są rozno- 
siciełami chorobotwórczych bakteryj tyfnsu. 
W związku z powyższem we wszystkich do- 
mach i lokalach, gdzie zaszły wypadki za- 
słabnięć na dur plamisty zostaną ustawione 
pułapki. Złowione szezury poddane zosta- 
ną później ścisłym badaniom naukowym. 

Sfilmowanie Spółdzielni. 
Z dniem 1 stycznia 1932 roku, wycofane 

zostaną autobusy miejskie Spółdzielni auto- 
busowej i komunikację autobusową przejmu- 
je „Arbon*. W związku z tem spółdzielnia 
autobusowa postanowiła stilmować wszyst- 
kie swoje autobusy i dzisiaj o godzinie 7 ra- 
no wszystkie autobusy Spółdzielni, wraz z 
personelem oraz właściciełami autobusów, 
kontrolerami i personelem biurowym spół- 
dzielni, zbierają się na ulicy Tomasza Zana 
wpobliżu przytułku litewskiego, gdzie „cała 
spółdzielnia* zostanie sfilmowana 

Drukarze na bezrobotnych 
swego związku. 

Na ostatniem Walnem Zebraniu Związku 
Zawodowego Drukarzy Wileńskich, wszyscy 
pracujący członkowie postanowili wpłacać 
do Kasy Związku 10 prec. od swoich zarob- 
ków na rzecz bezrobotnych członków swego 
Związku. 

| Wogiel i koki | 
górnoś ląski 

poleca Wilno, Jagieilońska 3 

firma D E U L L Telefon 8-11. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ŚMIERĆ PORZUCONEGO NIEMOWLĘCIA. 

W dniu wezorajszym, dozorca domu Nr. 
10 przy ul. Zygmuntowskiej, znalazł w bra- 
mie swego domu zwłoki noworodka zawi- 
nięte w gazetę. Noworodek najprawdopodob- 
niej zmarł na mrozie. Powiadomione 0 wy- 
padku władze śledcze zarządziły dochodze- 
nie. łe). 

ARM MATNEL UNS IE MADOS SDI 

Popierzjeie Przemysł Krajowy 
ro: UPI MNT SSD SS 

Panama budowlana w sądzie okregowym. 
Wczoraj w drugim dniu procesu o nadu- 

życia przy budowie koszar w Mołodecznie, 
gdzie oskarżonym jest inż. Stanisław Miecz- 
nikowski, kierownik tych robót, przewód są- 
dowy toczył się do godz. 7 wieczorem. 

Zbadani zostali wszyscy świadkowie oraz 
czterej biegli. 

Dalszy ciąg sprawy odroczono do ponie- 

NIEBYWALE NISKICH 
WYCIĄG Z CENNIKA: 
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     BIELSKO. ° 6298 

    

  

КОН 
= 

WIELKA 36 — 
(b. lokal 6. Molendy) 

m. Hupców, Przemysłowców « Rzemiślników! 
(zas najwyższy pomyśleć o ogłoszeniach świątecznychł 

Ogłoszenia do „KURJERĄ WILEŃSKIEGO" 
oraz do innych pism przyjmuje po cenach 

BIURO REKLAMOWE 
STEF. GRABOWSKIEGO 
w Wilnie, uł. Garbarska 1, tel. 82. 

—) KOSZTORYSY NA ŻĄDANIE (— 

działku, kiedy to skonkretyzuje oskarżenie 
wiceprokurator p. Giedrojć, powództwo na 
rzecz skarbu uzasadniać będą przedstawicie- 
le prokuratorji generalnej oraz z obroną wy- 
stąpią mec. Petrusewicz i adw, Zasztowt-Su- 
kiennicka. 

Wyrok zapadnie prawdopodobnie jeszcze 
w poniedziałek. Ka-er. 

  

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Jadalne, sy pialns i ga- 
binstowe, kre iensy, 

stały, czaty, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocna, 

NIEDROGO, 
1a dogodnych warunkach 

    

    
JEDWABIE NATURALNE: 

Bielskie: kamgarny na-abranin młąkie 44 zł: 2600 -- 38.00 Crepo de chin о- „s 460 I NA RATY. 
„ 1800 — 22.00 Crepe georgettė: „ 1-+ 0». 6.60 NADESZŁY NOWOŚCI. 
» 30 50 — 38.00 + Crepe marocaine. . +» 880 8324 

.° "L Nec ip e 1120 

spodniowe w pasy . . . > Ś 25.00 — 35 00 Tolle de soie . . . . > 5.50 1 

Okazyjna partja velour'u OBI ADY 
„- 17.00 — 30.00 

250 — 14.00 || na palta damskie i męskie 
450— 5.25 || od zł. 4.50 — 9.00 zdrowe, 

w wielkim wyborze wyroby na obicia meblowe: o 

plusz, gobeliny, obrusy i narzutki gobelinowe i pluszowe, kilimy. о у te S 

Dywany ręcznej roboty, wiązane na sposób używany w Persji. itanie 
tylko 

POLECAMY duży wybór resztek fabrycznych po cenach wyjątkowo niskich w Stołowni Związku 
Pracy Obywat. Kobiet 

WILNO |agieilońska 3— 3. 
, RD AIG 

TORO EC аСа 

  

Maszynistka 
poszukuje posady 

jak również może być 
engażowana do biura na 
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* — 
Jagielo: 3—1. tel 99, 
pod „Maszynistka* 7987 
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, : 8468 SKLEP FUTER P 0 R 1 D 0 M l N S K r C LĄ Ogłoszenie. Czy Pani nie dość utrapienia? 
Magistrat m. Trok ogłasza przetąrg ustny na dzierżawę z wypryskami, plamami, chropowatością 

I PRACOWNIĄ ir : Lig ‚ 5 (rėg Nelkių) jezior miejskich obszaru 641,5 S. Ice is adnedake si w dn. 10 i więdnięciem skóry ? 
= = = = ч 

piętro-m.6 (róg Wielkie, - 1 grudnia 1931 r. o godz. IQ w lokalu tegoż Jrzędu. ena wywo- WSZELKIE WADY NASKÓRK zostały przeniesione Niemieckiej 28 Telefon ten sam Nr 13- 2 ławcza wynosi zł. 3.500. Kauca w ES Rosa być i REYŁÓŚĆ A ORAZ 

mz Nadszedł świeży transport futer "== wpłacona. do kasy. Wiaglarraty przed licetačją. O watinkach ACL 104 USUWA, ZAPOBIEGA — SKUTECZNIE 
żawy można się dowiedzieć w podpisanyin Urzędzie w godzinac ! NOWOCZESNA KOSMETYKA 

® p A indą urzędowania. . TROK. : == * 2 
Kim Miejskie Z A Od madz 4-5 „M Nędzy do pieniędzy”, „Dwa lądy, dwa kreje, jedno Serce, M ; „LADY" Ё 

SALA miejska |J0012 dUSZa“, „Nasza praca na morzu”. cod. «——0 Piešthi wiosenna ь, Miekiewicza 9 — wejście: Śniadeckich Nr. | I | 
NAD PROGRAM: Wesoła k dja. — Kone ki d b . M. Salnicki . 2 w godz. 10 — 14 i 16— 19. iš uł. Ostrobramska 5. | Początek o godz. 4. 6, 8.i 10 wiec Ca = Bajkou 30 mr. Rena ca Kask DÓW 0d 330 do 10 wiecz. 0 S$ T R Z E Ž E N I E! 7828 go i i 
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A pieśń PR egzotycznej S ai A: pen; Aa Pare Heichberga. @ i WRrovaczą tem w bląd sa NCR. NAJWSPANIALSZY PODARUNEK 
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Dziś! Wielki rewe- 
lacyjny dźwiękowieci 

i Hans Junkerman. 

Oiwiekowe Kino 

C6/INS 
*. Wielka 47, tel. 15-41   

Dziš i dni następnycZ 
Nadzwycz. film sezonu! 

Wielki szlagier p. t. 

Kino Kolejowe 

OGNISKO ZŁOTE 

ON ALBO JA 
Film ten jest najwspanialszą kreacją Harry Piela. 
Film, który nie miał w przeszłości równego sobie. 

NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy. 

Jest to arcyprzebojowa awantura 
sensacyjno erotyczna. W rol. gł.: Harry Piel 

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

Wspaniały dramat 
erotyczno-życiowy 

w B-miu aktach. 

  

SPÓŁKA AKCYJNA „PAPIER” 
WILNO, UL. ZAWALNA 13. 
Połeca w dużym wyborze: 

papier pakowy w różnych gatunkach, 

8123 

  

Sam przeczytaj! 

TEL. 501. 

szpagat, torebki, bibułka, serwetki i inne 

LEKARZ-DENTYSTA 

sport kanarków po cenach» 
bardzo niskich, śpiewają 
jak w dzień tak i przy 
świetłe, klatki i pokarm. 
Złote rybki i akwarja, 

pokarm dla rybek. 
Handel Zoologiczny 

B. Frydlanda 
Szpitalna 4. 8463 — 

De sprzedaży komisowej Rzecz dzieje się w jednem z wielkich miast stołecznych. nowo- 2 5 d ż AA W rolach głównych: George Bancroft, Oiga Bakłanowa, Nancy Carroll i Paul Lukas. MEBLE czesne || Powiedź Innyn! Na wad L. A ta Ad akcj, 8 я Е Е я S o 8 ze 4 La ° ‚ na 24. (ehok dworca kolejow.) | Początek o g. 5-ej, w święta o godz. 4-ej po poł. Ceny miejsc: I i II po 60 gr., III po 50 gr., akadem. po 50 gr. pigesnes jakości Era ii Caboretoriun t ala smar konfekcyjne, Wa- 
3 poleca firma Bio tašų Iš Sios _ dentystyczne. runki Korzystne. Solidni Dźwięk. Kino-Teatr | DZIS! Najnowsza bezkonkuren- ž Najpiękniejszy dźwię- B. ŁOKUCIEWSKI || chodowo-Motozyklowe | Koronki porcelanowe. | kupcy. posiadający skłepy eyjna 100% dźwiękowa supersen- egion wa eczn CN = s<nsacviny dra- : Tuszyńskiego, Warszawa, 8447 | 2 Pięknemi wystawami w 

STYLOWY sacja po raz pierwszy w Wilnie p.t. . mat w 10 aktach. Wiino, Wileńska 23. Mazowia T>Nia bać — | ruchliwych punktach więk- 
W rolach głównych: Ken Maynard i Nora Lane. — 

w Wilnie w/g pow. Ruperta Hu- Anioł Miłości 
NAD PROGRAM: Najnowsze dzieło po raz pierwszy 

Salonowy erotyczny draemet w 10 aktach. 

  

dramat erotyczny 

— CENY ZNIŻONE — 

  

  

pieniędzy, Czasu na wy- 

  

ZIOŁĄ LECZNICZE szych miaet zechcą prze- 
słać zgłoszenia i referencje- 

  

M i z jazdy! Żądaj bezpłatnych dł isów sław- s ulica Wielka 36 RDW 2 Bai p W rol. gł: Sally O'Neil i Mc Gregor. krówiakión! 8418.3 | nych lekarzy przeciw cho. | pod »Komia" (do, Biura. 
у : EK ODBÓLU GŁOWY DLA DOROSŁYCH robom żołądka, kiszek, 3 ń RE Kino Tasio DZIŚ! POKU S A w roli głównej najbardziej porywająca para kochanków boska pp RL Dr. Medycyny OR wake» A wd emEg U : ® - nerek, pęcherza, hemo- 5 Rewelacyjny Greta Garbo sielas Nils Asther A. CYMBLER roidom, upławom, obstruk- LUX 

Mickiew. 11, tel. 15-61 
Nad program: Arcywesoła komedja z udz. niezapomnianych kom. z filmu „Pieśń Opryszka“ 

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

  

  

  

Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

Mickiewicza 12 
róg Tatarskiej, tel. 15-64. 

  

cji, kamieniom żółciowym, 
kaszlowi, astmie, bledni- 
cy, sklerozie, artretyzmo- 
wi, reumatyzmowi etc. 

  

Mieszkanie 
róg Witoldowej i Grodz- 
kiej 2 (obok Polskiego- 
Radja! na parterze z 5 po- 

  

  

Dziś wielki i Ž XV tai alaus : ; : aa ga Przyjmuje od 9-2i5*/;-7w Żądajcie bezpłatnej koi, kuchni. pokoju na. | lm pt, B l c Z B 0 а.Е НЕОИ НЕИ Lon Chaney i urocza В пКа Page. FABRYKA CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA. broszury pouczającej! | łazienkę i dla służącej — Ą Kino-Teatr few ibis ck dech ożontici ań : dE: ROZ „AP.KOWALSKI waRszAwA. а Adres: Liszki. Apteka. do wynajęcia od zaraz ė ь т Anons! najbliższych dniach zostanie zainstalowany nejnowszy typ aparatury žwiekowej, pierwszo- I UMOWICZ Sepik ZCS na dogodaych warunkach | rzędnej marki „Mejnał'*. Na otwarcie sprowadziliśmy dawno oczekiwany wielki przebój dżwię- | — - KAZYJNIE. Lombard 8474 : Yla 0W1 townt:6 Król Paryża Przepiękny dramat, „który porwie „całe Wilno. Mistrzowska gra artystów, | Choroby weneryczne, Biskupia 4, tel. 14-10, A : : оо prześliczne pieśni, piękna muzyka i nadzwyczajnie ciekawa treść, stawiają e a skórne i moczopłciowe, sprzedaje (od 9-ej do 2-ej Do w naj cia ul. Mickiewicza 9. ten film na „czoło najlepszych dźwiękowców sezonu. Obsadę filmu stanowią najlepsi artyści ekranu, a mianowi- l ul. Wielka Nr. 21 po poł .i od 5 do 7 w.) | b y ® cie; ulubieniec publicz- Iwan Potrowicz prześliczna Mary Glory, niezrównany Gabryel Gabrlo i primadonna 5 4 tel. 9.21 od .D>- 3 3—8 palta zimowe šinakiėi у —Ь*.'е- EK e zań ności bezkonkurencyjny ы ) opery warsz. Helena Lipowska špiewająca piękne polskie pieśni. > w. Z.P. 29. męskie, futra, skórki, ubra- OD se os 
  

Bank Gospodarstwa Krajowego 
W myśl $ 16 statutu przeprowadzono w dn. 24 listopada 

_ 1931 roku 

XIII Losowanie 
8%-wych listów zastawnych Banku Gospodarstwa Krajowego, opiewających na 
złote w złocie wedle dawnego parytetu. 

Vili Losowanie 
7 %-wych listów zastawnych Banku Gospodarstwa Krajowego emieji Il-giej opie- 

Rekord Taniości! 
Chcąc przekonać P. T. Klijentów o dobroci i ta- 

niości wyrobów naszych i ze względu na zbliżające 
się święta, przeprowadzamy doroczną, przedświąteczną 
zniżkę cen. Jako reklamę wysyłamy specjalnie Na 
Gwiazdkę, komplet towarów niezbędnych w każdym 
domu, a mianowicie : 

I. Tylko za Zł. 18.50 
wysyłamy: | parę spodni wizytowych w najmod- 
niejszych pasach i deseniach, najnowszego kroju, 
stosowne do każdego garnituru, 1: Pullover - Sweter 
męski w najmodniejszych deseniach, 

górnośląski 
koncernu „PROGRESS“ 

Ra L. FIDLER, W lm, 
Makowa 15/19, tel. 13-55. Skład Nr. 999. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewiru 

Wacław Leśniewski, zam, w Wilnie przy ul. 3-go Maja 
13. na zasadzie art. 1030 U.P.C. obwieszcza, iż w dniu 
II grudnia 1931 r., o godz. 10-tej rano w Wilnie, przy 

  

  

D Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moeczopłei we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefun 10-90, 

od g dz. 5—12 1 4—8. 

Dr. GINSBERG 
  

nia, jedwabie, bieliznę, 
swetry, pianina, fortepia- 
ny, motory elektryczne, 
brylanty i wiele innych 
pozostałych z licytacji 

fantów. 

OKAZYJNIE 
z powodu zreduko“ 
wania sprzedam tanio 
jadalnię, gabinet mę- 
ski klubowy i wiele 

  

ania przy ul. Jakóba Ja- 
siūskiego 18 (niedaleko. 
Sądu Okręgowego) dow. 

się: Trocka 4, m. I. 

Pokój 
do wynajęcia niedrogo 

  

„ui. Mickiewicza 46—18: 
  

i i : reperuję Pianina tre 
wynajmuję — Mickiewicza, 
37—32, Wiejście x ulicy , 

  

ю н | komplet bie- аа RS 3 / к choroby skórne, wene innych rzeczy. i p wających na złote w złocie wedle nowego parytetu. + ai й Ž RA ul. Wielkiej 56, odbędzie się sprzedaż z licytacji pu- > R У że ё Ciasnej. p. Estko. 7769 
sr pškiai: B korale o o Ea a blicznej majątku ruchomego, należącego do Pejsacha | TYCzne I moczopłciowe | Wjądomość: Hartwig 

Iii Losowanie 1е) | pussnej ane w jecnym Ceseniu 1 o ładne | j „nemana, ckłądającego się z garderoby męskiej-i Wileńska 3 ul. Wielka Stefańska wół 
7 %-wych listów zastawnych Banku G. di Krai ieji III i IV-ej wykończeniu, | szal męski elegancki, jedwabny, biały óżnych towarów, es: nych na sumę 460 zł. na od godz. 8—1 I 4—8 ORTE PIAN > x y knku Góspodaistwś Kiajowegosemieji II i1V-ej, | lub doseniowy, 1 parę rękawiczek. męskich ezysto || 192979 „ ©szacowany: ę 8 Sw ‚ dom przewozowy od RA fabr. op ewających na złote w złocie wedle nowego parytetu. 

Il Losowanie 
7 %-wych listów zastawnych Banku Gospodąrstwp Krajowego emisji V-ej, opie- 
wających na złotę w złocie wedłe hówegó parytetu. 5 

| Losowanie 

wełnianych podwójnych (kolor wg. życzenin) krawat 
elegancki z modnego jedwabnego „I weedu , 3 chustecz- 
ki do nosa białe z kolorowemi kantami i jedną parę 
skarpetek eleganckich „Moylinóe", 

П. 27 Mtr. Tyiko za Zt. 20.50 

zaspokojenie pretensji Abrama Pusznera w sumie 40 zł. 
z %% i kosztami. 3 
1727/V1 

Obwieszczenia. 

Komorvik Sądowy W. Leśniewski. 
  

6677 

Dr. SZYRWINOT 
choroby wenerycznne, 
skórne i raoczopłciowe 

£. 10—12'1/6d 3—5. 
8471 

Poszkujemy Od tata 
  

gabinet. z metalową ramę. 
ton śliczny, okazyjnie na- 
tychmiast sprzedam za. 
80 zł. Oglądaś od 11-1 
i 4-7 ul. Sawicz 11, m. 2 

  

wysyłamy: 4 mtr Markizy flanelowej na suknie wi X ń ; в : ZĘ Ez : : в = 3 г lelka 19, 2— 3 pań od 25 lat u firmy 
R zona joy AE VL sio 6 Did Maiko až Lake SĘ Komornik. Sądu Grodzkiego w Wilnie IV rewiru. od godz. 9—1 i 3—7 wzwyż do specjalnej FORTE TAN „Becker“ 

wających na złote w złocie wedle nowego parytetu, 

V Losowanie 
B %-wych obligącji budowlanych Banku Gospodarstwa Krajowego emisji I-s2ej 
opiewających na złote w złocie wedle nowego parytetu. 

И Losowanie 

bieliznę wszelkiego rodzaju w kolorze białym lub w 
paseczki, 6 mtr. oksfordu w paski na koszule i kale- 
sony lub surówki (nessel) na bieliznę i prześcieradła, 
6 mtr. ręcznikowego płótna w pasy, 3 mtr zefiru w 
modnych pasach i deseniach. na elegancką koszulę 
dzienną i 2 mtr, fartuchowego płótna w paseczkach. 

zam w Wilnie przy ul. Piłudskiego Nr. 6. na zasadzie 
art. 1030 U.P.C. ogłasza, że w dniu 7 grudnia 1931 r, 
od godz. 10 rano w Wilnie przy ulicy Rudaickiej 27, 
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego rucho- 
mości, należących do Urji Słuckiego, składających się 
z 16 kawałków manufaktury, oszacowanych na sumę 
zł. 1000. 

Dr J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopiciowe 

Mickiewicza 28, m. 5 
przyjmuje od 9—1 i 4—8 

  

pracy, przy dobrem 
wynagrodzeniu. Pra- 
ca stała i bardzo przy” 
jemna. Zgłaszać się 
z dokumentami w po- 

w najlepszym stanie 
b. tanio do sprzedanie 
Niemiecka 4, m. 13 

PRZEPISUJĘ 

  

8%-wych obligacji budowlanych Banku Gospodarstwa Krajowego emisj! ll-ej Powyższe komplety wysyłamy za pobraniem pocz- ik A. оан „W. 400 | niedziałek i środę w na maszynie 
opiewających na złote w złocie wedle nowego parytetu. towem po otrzymaniu listownego zamówienia (płaci SA powa ASS godzinach od 10 — I fachowo i niedrogo X L я się przy Sao TAB) d do každego та D Ei iod 2—5 „, Kałwaryjska 20, m. 5. 

wanie kompletu Zł. 2.50 jako koszta przesyłki. ekarz-Dentysta A е * . 8394 
42 Bez Ryzyka! Z gwarancją zwrotu pieniędzy, y Ul. Ad. Mickiewicza 41-19 4'/, %-wych oraz 4 Uj-wych listów zastawnych b. Banku Krajowego Królestwa 

Galicji i Lodomerji z Wielkiem Księstwem Krakowskiem, następnie Polskiego 
Banku Krajowego, przejętych i skonwertowmnych przez Bank Gospodarstwa Kra- 
jowego- 

Wykazy numeryczne wylosowanych odcinków zawiera „Monitor Polski" 

gdyby towar się nie podobał. 

Zamówienia prosimy kierować do firmy: 

„Krajowa Produkcja” 

Ogłoszenie. 
Zarząd Związku niniejszem uprzejmie powiada- 

mia swoich członków, jak również zainteresowany 

że począwszy od dnia | grudnia 1931 r. przyrmuje co- 

  

D. Frydman J48Z 
Wilno, ul. Wielke Nr. 4 
Nowošėl Korony i mostki 
porcelanowe z gwarancją. 

Front. 

Oszczędności 

8445 

dn 
SZPROTY_ i ryby wędzo- 
me dostarcza za zalicze- 
miem każdą ilość wprost. 
z wędzarni po cenach 

z dnia 5-XII 931 roku. ŁÓDŹ, Skrzynka Poczt. 34 oziennie w kancelarji Związku przy ul. ang 8450 opi złote ž dolary ulo- ży stawek Ekepes 
Tabele losowań mogą int i jrzeć względnie podjąć w Cent- ‚ 5. KB RZE dante kiej Nr. 2, m. 7 odz. od 5—7 pp. w celu udzie | NN" —— uj na wysokie oprocen- » › . 

R Bale b jego Oddał 23 Rag Sr S Eanki zalecenie rdze pe wszelkich iufogmścyj jak rówalcź załatwiania | LEKARZ-DENTYSTA | towanie. Gotówka twoja | Morskie Oko, tel. Nr. 18. 5 2 
Wypłata należności za wylosowane 8%-we i 7%-we listy zastawne oraz   

  

wszełkich czynności, związanych z wykupieniem pa- Pasiński jest zabezpieczona złotem, 

  

za 8%-we obligacje budowlane Banku Gospodarstwa Krajowego w pełnej wartości ZBZEBEABAZEKEBBZANE tentów akcyzowych, oraz świadectw przemysłowych. srebrem i drogiem ka- i Bączność! 
nominalnej, a także za kupony płatne dnia 31 grudnia 1931 r, tak od wylosowa- AEG ku 2 Związek Właścicieli Piwiarń, PRZEPROWADZIŁ SIĘ MEDIAMI: LOMBARD, Kwatermiistrzostwa i Spół- 
nych, jak i w obiegu będących sztuk, odbywać się będzie w Centrali Banku 8247 Kawiarń i Jadłodajń w Wilnie. na ul. Jagiellońską AE Biskupia 4, tel, 14.10 dzielaić Wojokowa.: Ws- 
w Warszawie I w jego Oddziałach, począwszy od dnia 3] grudnia 1931 roku 4 946 SCE. akd epecialga ai bi 
na podstawie przedłożonych odcinków względnie kuponów. ki dla wojska, czarne i bia= 

Wypłata należności za wylosowane 4!/, %-we i 4 % we listy zastawne Akuszerka TECHNIK BUD łe gwarantow. 1000 jard. Kasze b. Banku Krajowego w ich pełnej wartości nominalnej, przerachowanej na walutę 
złotową, oraz za kupony płatne 3] grudnia 1931 r. tak od wylosowanych, jak bóle w piersiach, zaflegmienie, duszność, poty, 

Nara Drzedia 
10 lat praktyki, dokładnie 
obeznany z miernictwem, 

M. Mełamed, Wilno, uł. 
Nowogródzka 7, tel. 7-34. 

  

i w obiegu będących listów zastawnych, odbywać się będzie w Oddziale Banku chrypka, stan podgorączkowy i t.p. EWA pomiary gruntów, parce- 8454 
Gospodarstwa Krajowego we Lwowie, który temi emisjami administruje, wadzą do Szt z plag ludzkości Breyiniuję od Szudc Zw lacja i niwelacja, pisze na R 
a także w Centrali i innych Oddziałach Banku od dnia 3] grudnia 1931 r. po- . gru cy przeprowadziła się maszynie; poszukuje pracy Pra'OWNia krawiecka 
cząwszy, za przedłożeniem odnośnych odcinków względnie kuponów' Zioła Pulmosa Magistra Wolskiego ul. Mickiewicza 22, m. 8 | Sza50wo lub na stale za LonginaKulikowski Oprocentowanie wylosowanych listów zastawnych i obligacji budowlanych leczą niezawodnie wszelkie choroby płuc. dróg | „i 14.05, W. Z. Nr 3093 | inimelne wynagrodzenie on s ego 
ustaje z dniem 3! grudnia 1931 roku. 

  

Sensacja dnia! — „Lwów”* w Wilnie! 
Lwowskie Towarzystwo Akcyjne Browarów Sp. Akc. 

oddechowych i zapalenia oskrzeli, usuwają stan 
podgorączkowy, wzmacniają organizm, przywra- 
cają apetyt. jeden ze składników mieszanki 
ziołowej „Pułmosa”, niezmiernie rzadka roślina 

chińska 

Shin-Shen 
szczególnie potęguje lecznicze działanie mie- 

    

Akuszerka 

Maja [AL TETEMA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 

  

Łaskawe załÓ CR AE 
Red. „Kurjera Wil.* dla 
„Technika“. 8464-1 

  

btrzebne są sprzedaw- 
Pe dzielne w Wilnie 
i na prowincji do sprze- 

dawania towaru po mia- 

  

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

Wytwórnia aparatów radjow. 

poleca zna komite | szanki w kierunku uodpornienia organizmu, | ulica Kasztanowa 7. m. stach. Oferty: H_ Wojt KULT-RADJO 

i niedoścignionejjakości L będąc dziś bodaj że najbardziej skutecznym | W. Z. P. Nr. 69. 712 | p;ewicz, Wilno, Kalwa- | Wilne, uł. Wileńska Nr. 26 
1 niedoścignionej) ' cl lekiem przeciw wszelkim chorobom płucnym. ryjeka 21 m, 7 8667 | tel 15-35, poleca: gwa- 

+ o EKSPORTOWE (jasne) Zioła „Pulmosa”, cena za pudełko (wraz ze sposobem Akuszerka rantowanej jakości odbior- 

Z < i Do nabycia we wszystkich aptekach $ 4 BAWARSKIE (ciemne) 
KET PORTER IMPERJAL (czarne) 

Żądajcie a przekonacie sięl 

Reprezentacja: 
ulica Jagiellońska 9, tel. 5-44 

  

     

  

            użycia) zł. 5 
i skł. aptecznych lub w wytwórni Magister Wolski, 

Warszawa, Złota 14 tel. 263-05, 
Wyłączna sprzedaż na Polskę i zagranicę 

T-wo Handl. „PRERAX“, Warszawa, Warecka 1/1 
Broszurki objaśniające wysyłamy bezpłatnie.   Śmiałowska rzeprowadziła się 

S ul. kosą 3, m. 3 

tamże gabinet kosmetycz 

ny, usuwa zmarszczki, bro. 
dawki, kurzajki i wągry 

W. Z. P. 48. 8323 

Papier, szpagat 
i materjaly pisarsko-kreš- 

larskie poleca 

M. Rodziewicz 
Wilno, ul. Wielka 9, 

Dla urzędów i sklepów 
rabat. 8451     Ceny dostępne. 

miki, aparaty anodowe. 
8449 

  

Zakład Krawiecki 
B. Ławrynowicz 

Śniadeckich I, m. 8. 
Wykonanie solidne. 

8452 

Redaktor odpowiedziałny Witold Kiszk is.   

о
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