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Dokoła obrządku 
wschodniego. 

zła w świat przed kilku dnia- 

'czka p. Wiktora Piotrowicza 

p. t. „Unja czy demonstracja* (O ob- 

rządku  wschodnio-słowiańskim w 

Polsce. Wilno 1931 str. 77). Jest to 

zbiór artykułów, które się pojawiły 

w „Kurjerze Wileńskim w ciągu ro- 

ku bieżącego, uzupełniony w końcu 

    

nigdzie uprzednio nie drukowaną roz- 

prawą p. t. 

chodem 

Już w swojej poprzedniej książce 

(„Z zagadnień wyznaniowych w Pol- 

ce'* Wilno 1929) autor wykazał grun- 

„Między Wschodem a Za- 

towną znajomość zagadnień wyzna- 

niowych wogóle, a sprawy nowego 

obrządku w Kościele Katolickim w 

szczególności. 

na i słabe znajdująca dotąd odbicie w 

literaturze politycznej, mimo że kryje 

Dziedzina to mało zna- 

w sobie zagadnienia bardzo ważne — 

nietylko ze stanowiska kościelnego. 

Publicystyka nie lubi naogół zajmo- 

wać się kwestjami wyznaniowemi — 

może z tego powodu, że są one dość 

drażliwe i wymagają większego przy- 

gotowania, niż wiele innych, stanowią 

cych codzienne-tło wydarzeń. Dołą- 

cza się do tego trudność utrzymania 

się na stanowisku objektywnem, nie- 

zależnem od polityki kościelnej, któ- 

ra zazwyczaj niechętnie widzi 

canie się“ publicystów świeckich do 

kompleksu zagadnień, 

nych za autonomiczną domenę czyn- 

ników kościelnych. 

Przy największej wszakże chęci 

respektowania tej „autonomiczności'* 

nie można w: jej obrębie pozostawić 

sprawy nowej Unji. Posiada ona bo- 

wiem stronę wybitnie polityczną, jak- 

kolwiek niesłusznie  niedocenianą 

przez czynniki państwowe. Z delikat- 

nego zadania przedstawienia: tej to 

„wtrą- 

poczytywa 

właśnie strony zagadnienia wywiązał 

się p. Piotrowicz bardzo sprawnie i 

szczęśliwie, podchodząc do swego te- 

matu nie po dyletancku, lecz w uzbro- 

jeniu sumiennych studjów i znajo- 

mości literatury, uzupełnionej prak- 

tycznem zetknięciem się z przejawa- 

mi akcji unijnej. 

Treści książki p. Piotrowicza po- 

wtarzać nie będę. Czytelnicy „Kurje- 

ra Wileńskiego* znają poglądy auto- 

ra, a wszystkim innym nie zawadzi 

z niemi się zapoznać. Konkluzja auto- 

ra sprowadza się do następującej tezy. 

Akcja neounijna obrała za swój 

punkt wyjścia ziemie wschodnie Rze- 

czypospolitej Polskiej, mieszane pod 

względem narodowościowym i wy- 

znaniowym. Akcja ta narusza staty- 

kę do dziś tam istniejących stosun- 

ków wyznaniowych, stwarzając emu- 

lację i antagonizmy pomiędzy ludnoś- 

cią katolicką i prawosławną. Wszyst- 

ko się odbywa pod hasłem „Pro Rus- 

sia* stanowiącem nazwę organu kie- 

rowniczego w Rzymie, 

czele zahipnotyzowany marze- 

na którego 

stoi 

niem o zdobyciu Rosji dla katolicy 

mu ks. bp. d'Herbigny. Ostatnie za- 
rządzenia komisji „Pro Russia* idą 

w kierunku stworzenia odrębnej hie- 

rarchji kościelnej obrządku wschod- 

niego, załeżnej wprost od Rzymu, mi- 

  

mo że ta inowacja nie układa się w 

ramy obowiązującego konkordatu. 

Państwo, którego terytorjum służy za 

bazę operacyjną akcji unijnej, sięga- 

jącej swemi zamierzeniami daleko po 

za jego granice, nie może być obojęt- 

nym, biernym widzem. Nie ma ono 

żadnego powodu przeciwstawiać się 

zasadniczo wielkim acz odległym ce- 

lom Rzymu — powrotowi do jednoś- 

Zachodu. 

Ma natomiast słuszne prawo domagać 

się, aby Środki i metody. mające do 

tego celu prowadzić, o ile ich objek- 

ci kościelnej Wschodu i 

tem jest terytorjum i ludność pań- 

stwa, były z niem uzgodnione. Dotych 

czas stosowane metody autor podda 

je wyczerpującej krytyce, dochodząc 

do wniosku, że „nie przynoszą one ko- 

Katolickiemu, na- 

ją zaś na szwank dobro Państwa 

Polskiego i jego obronną pozycję na 

zyści Kościołowi 

    

placówce cywilizacy jnej*. 

Kwestję korzyści lub nie dla Koś- 

cioła wolałbym pozostawić na boku. 

aby uniknąć zarzutu niekompetencji. 

Nawet bowiem tak poważni publicyś- 

ci katoliccy, jak ks. Urban niechętnie 

i czasem zgryźliwie komentują wszel- 

ką krytykę tej strony zagadnienia. 

Ale prawa do oceny akcji unijnej pod 

względem jej oddziaływania na sto- 

sunki polityczne w kraju nikt nam 

odmówić nie może. Dotychczasowa 

ocena wypada ujemnie, ponieważ nie 

możemy pozbyć się przekonania, że 

akcja unijna w swoich. dzisiejszych 

metodach jeżeli nie dąży świadomie, 

to w każdym razie przyczynia się do 

petryfikacji ducha rosyjskiego wśród 

białoruskiej i ukraińskiej ludności 

Rzeczypospolitej, a nawet może tem 

zagrozić pewnym rozsianym wśród 

niej elementom polskim. 

Bezstronność każe stwierdzić, że 

unijni 

żywią pewne obawty w tym sensie, ale 

będąc wykonawcami woli Rzymu, a 

właściwie bp. d'Herbigny, bardzo ni- 

kły wpływ na kierunek tej akcji wy- 

wierać mogą. 

niektórzy miejscowi działacze 

W Cerkwi Prawosławnej Unja nie- 

wielkie dotąd poczyniła szezerby, ale 

znacznie ją zaktywizowała w oporze 

przed „„ 

i wytworzyła nieufność do czynni- 

ków rządowych, pomawianych o ciche 
® 

unijnem niebezpieczenstwem““ 

popieranie Unji. 

W tych warunkach zrozumialym 

chyba i całkiem naturalnym jest po- 

stulat, by dla akcji unijnej której o- 

czywiście państwo nie może zabraniać 

stworzone zostały określone ramy 

prawno-polityczne. Kościół poruszał- 

by się w nich swobodnie, a państwo 

miałoby zawarowaną  nienaruszal- 

ność swoich interesów, 

mi także tych, które wynikają z jego 

stosunku do Cerkwi Prawosławnej. 

Nie leży przecież w: naszym interesie, 

aby Cerkiew, poczuwszy się zagrożo- 

ną, zaczęła poszukiwać dla siebie o- 

pieki i oparcia nazewnątrz. Trzeba 

się strzec starych błędów. 

Jak dotąd, nic się w tym kierunku 

nie dzieje, akcja 

unijna wykazuje jeszcze bardzo małe 

między inne- 

może dlatego, że 

natężenie. Ale czy słusznem jest wy- 

czekiwać, aż nabierze ona rozpędu i, 

nie będąc poddaną żadnym normom, 

doprowadzi do walki międzywyzna- 

niowej? 

> Testis. 

Dr. med. EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

Jagiellońska 8, tel. 10-63. 
Przvimuie !2—2 i 5—7 

węgiel Górnośląski 
w wozach zaplombowanych, 

DRZEWO OPAŁOWE suche — poleca firma 

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

Of:ara P. Prezydenta 
na rałowanie bazyliki. 

WARSZAWA, 12. 12. (Pat). -— 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej przy- 
jął delegację Komitetu Ratowania Ba- 
zyliki Wileńskiej. Po zapoznaniu się 
ze stanem prac oraz odezwą Komitetu 
do społeczeństwa, by pomogło urato- 
wać starą bazylikę od zagłaby, p. Pre- 
zydent ofiarował na cele Komitetu 500 
zł. dając tem początek tej godnej ze 
wszechmiar poparcia akcji. 

Р1епит Senatu. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Plenarne posiedzenie Senatu wy- 
znaczone zostało na czwartek 17 b. m 
o godz. 4,po południu. 

W dniu święta narodowego 
Finlandji. 

WARSZAWA, 12. 12. (Pat). Z oka- 

zji święta narodowego Finlandji 0d- 
było się w sobotę w salonach poset- 
stwa finlandzkiego uroczyste zebranie 
Towarzystwa  Polsko-Fińskiego w 
Warszawie. Na zebranie przybyli nt. 
in.: minister Norwid-Neugebauer, mi- 
nister Schaetzel, członkowie kolonji 
fińskiej w Warszawie, przedstawiciele 
świata artystycznego oraz członkowie 
Towarzystwa Polsko-Fińskiego. 

Udekorowanie Tetmajera. 

WARSZAWA, 12. 12. (Pat). W dniu 
12 b. m. o godzinie 1l-ej w południe 
w gmachu Ministerstwa W. R. i O. P. 
p. minister Janusz Jędrzejewicz ude- 

korował złotym krzyżem zasługi zna- 
komitego poetę Kazimierza Przerwę- 
Tetmajera. 

Zgon Kamila Mackiewicza. 

WARSZAWA, 12. 12. (Pat). Wczo- 
raj zmarł nagle w nocy w Warszawie 
Kamił Mackiewicz, znakomity i popu- 
larny artysta-ilustrator. 

Zgon b. wice-min. spr. wewn. 
Józeta Becka. 

WARSZAWA, 12. 12. (Pat). W dn. 
12 b. m. nad ranem zmarł Ś. p. Józef 
Beck, były wiceminister spraw wew- 
nętrznych, profesor Wyższej Szkoły 
Handlowej, ojciec podsekretarza sta- 
nu w Ministerstwie Spraw Zagranicz- 
nych. 

   
  

Odrzucenie protestów 
wyborczych do Sejmu 

Śląskiego. 
KATOWICE, 12. 12. (Pat). — W dniu 12 

b. m. specjalny trybunał, pod przewodni- 
ctwem prezesa Sądu Apelacyjnego Frendla 
rozpatrywał sprawę dwóch protestów wybor- 
czych, złożonych przez PPS oraz partję nie- 

miecką Deutsch Allgemeinschaft, przeciwko 
wyborom do Sejmu Śląskiego w okręgu Nr. 
1 Cieszyn — Bielsko — Pszczyna — Rybnik. 
Trybnał stwierdził bezpodstawność zgłoszo- 
nych protestów i odrzucił je, stwierdzając 
tem samem prawomocność odbytych wybo- 
órw. 

  

  

Zmiany personalne w mini- 
sterstwie spr. zagranicznych. 

W ślad rozporządzalności, względnie w 
stan nieczynny przeniesiony został w mini- 
sterstwie spraw zagranicznych z dniem I! 
grudnia r. b. referendarz Stanisław Mycielski 
a z dniem 1 kwietnia 1932 r. — konsul w 
Kurytybie p. Kazimierz Downarowicz i kon 
sul w Sao-Paulo p. Michal Świrski. 

Do centrali M. S. Z. otrzymał przydział 
radca poselstwa polskiego w Wiedniu p. Kon 
stanty Jeleński, Sekretarz konsulatu w Wro- 
cławiu p. Eugenjusz Kaplita przydzielony z0- 
stał do konsulatu polskiego w 
Eugenjusz Banasiński przydzielony został 
do wydziału kousularnego poselstwa polskie- 
go w Moskwie w charakterze attache konsu- 
larnego. 

Referendarz Stanisław Korzeniowski mia- 
nowany został wicekonsulem z przydziałem 
do konsulatu polskiego w Kijowie. Refe- 
rendarz Henryk Stebelski mianowany został 
attache ambasady w Paryżu. (Iskra). 

  

    

  

Zatoniecie parowca. 

BERLIN, 12. 12. (Pat). Dziś w no- 
ey, niedałeko latarni morskiej pod 
Hindernaes, zatonął niemiecki paro- 
wiec towarowy. Z pośród załogi zdo- 
łało dohić na tratwie do brzegu tylko 
6 ludzi, z czego 4 osoby zmarły w dro- 
dze. Los pozostałej załogi jest niezna- 
ny. Na miejsce katastrofy wysłano 

statek ratowniezy. 

Poprawa kursu funta. 
LONDYN, 12. 12. (Pat), — Funt doznał 

dzić znacznej poprawy. Notowano dolary 
3.377, franki 86*/. 
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DANCING-CZARNA KAWA 
Występy artystyczne. 

Wstęp, kawa, ciastko — 2 zł. od osoby. 

NOC SYLWESTROWA 
najweseisza będzie w „Polonii. 

  

zwykły niedzielny popołudniowy 

Loteryjka dla Pań.     
i 
+ wa

z 

<ktmagog, 

Antoni Smetona, 
nowoobrany Prezydent Republiki 

Litewskiej, 

1874 roku w wiłkomierskim 
nauki gim! * pobierał w Mi 

Urodzony w 
powiecie,            

  

tawie i Piotrogrodzie, gdzie wstąpił następ- 
nie na Wydział Prawny Uniwersyteiu. Po 
ukończeniu  uniwersyletu. piotrogrodzkiego 
przybył do Wilna i pracował na sianowisku 
urzędnika w Wil Banku*Ziemskim. Człowiek 
bezwzględnie uczciwy i charakter prawy, ja- 
ko szczery patrjola, litewski, pracował stale 
nad odrodzeniem kuliuralnem Litwy, czy io 
w różnych komitetach i towarzyst h litew- 
skich, czy też jako publicysta i redaktor pis- 
ma litewskiego w Winie. Zrównoważony. ni 

unikający zbyt jaskrawych wy 
pień zasłużył sobie na powszechny szacunek. 

a o 

    

    

  

Gandhi w Rzymie. 
RZYM, 12. 12. (Pat). — Przyjazd Mahat- 

ny Gandhiego do Rzymu wywołał zacieka- 

wienie wśród tłumów, które pomimo wcze- 
snej pory zebrały się na dworcu. Gandhi za 
bawi w Rzymie dwa dni i będzie przyjęty 
przez premjera Mussoliniego, a być może i 
przez Ojca Świętego. Z Rzymu Gandhi uda 
się do Brindisi, skąd odpłynie ekretem po- 
śpiesznym do imi 

    

  

Powrót min. Zaleskie ego z Londynu. 
LONDYN, 12. i2. (Pat). Pan mi- 

nister Zaleski odjechał w dniu 12 h. 
m. o godzinie 11 przed południem 

GE Siinalalawwikjeść i nacz. Lip- 
skiego. 

„Min. Zaleski wygłosi exposć 
w senackiej komisji spraw zagranicznych. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszewn) 

Na najbliższy czwartek wyznaczo 
ne zostało na godz. 11-tą rano pos 
dzenie senackiej komisji spraw х 

granicznych, na którem p. min. Załe- 
ski wygłosi expose. 

W kołach politycznych budzi ono 

  

duże zainteresowanie z tego wzgłędu, 
że p. minister poruszy w niem momen 

ty związane z wizytą min. Marinko- 
wieza w Warszawie i pobytu swego w 
Londynie. 

  

Zwycięstwo akademickiej młodzieży 
państwowej 

na Uniwersytecie Krakowskim. 

Wczoraj odbyło się w Krakowie 
walne zebranie Bratniej Pomocy U 
niwersytetu Jagiellońskiego, które 
przyniosło młodzieży państwowej wał 
ne zwycięstwo. 

Większością 623 głosów przeciwka 
215 zebranie uchwaliło zwrócić się 

  

do Marszałka Piłsudskiego z prośbą 
o przyjęcie godności członka honoro- 
wego Bratniej Pomocy. 

Pozatem nadano członkostwo ho- 
norowe min. W. R. i O. P. p. Jędrze- 
jewiczowi i prezydentowi Krakowa 
pułk. Belinie-Prażmowskiemu. 

Krwawa utarczka z komunistami na Nalewkach. 
(Telef. od własn. kor. z 

Dziś w godzinach porannych na Nałew- 
kach grupa komunistów usiłowała zawiesić 

na drutach telefonicznych transparent z ha- 
słami antypaństwowemi. Gdy przechedzący 
tamtędy agent policji śledczej usiłował jed- 
nego z komunistów zatrzymać, został nagle 
uderzony z tyła w głowę jakieraś tępem na- 
rzędziem tak silnie, że zachwiał się tracae 
przytomność. Widząc zamroczenie policjan- 

Warszawy) 
ta przytrzymywany komunista wyrwał się 2 
rąk wywiadowcy, schwycił go za gardło i 
-wydebywszy nóż usiłował nim przebić po- 
liejanta. 

Zamroczenie policjanta było jednak ehwi 
lowe, przeto widząc grożące niebezpieczeń- 
stwo wyjął rewołwer i celnym strzałem za- 
strzelił na miejseu napastnika, Którym oka- 
zał się znany komunista Kochen lat 23. 

  

Opinja Trybunału haskiego 
w sprawie port d'attache w Gdańsku. 

HAGA, 12. 12. (Pat). — Trybunał 
Haski wydał wczoraj opinję w spra- 
wie port d'attache w Gdańsku. Trybu- 
nał orzekł, że chociaż, jak widać Liga 
Narodów, przywiązała praktyczne zna 
czenie do przyznania polskim statkom 
wojennym prawa używania portu 
gdańskiego, to ani tekst traktatów. ani 
dotychczasowe decyzje Ligi nie zawie- 
rają formalnego przyznania Polsce te- 
go prawa. Odnośnie praktycznego roż- 
wiązania sprawy Trybunał uznał swą 

   
  

  

niekompetencję. Decyzja zapadła 11 
głosami przeciwko 3 głosom: Urru- 
tia, Rostworowski i Fromageot. Dwaj 
ostatni złożyli votum  separatum. 
Rostworowski zaznaczył, że Polsce 
przysługuje prawo krzystłania z portu 
w dotychczasowym zakresie, p. Fro- 
niageot zaś, że w każdym razie pol- 
skie statki wojenne mają na zasadzie 
traktatów prawo korzystania z portu 
gdańskiego dła celów techniczno-gos- 
podarczych. 

  

Estonja proponuje ZSRR wznowienie rokowań 
6 pakt nieagresji. 

Próby nawiązania kontaktu z Finlandją i Łotwą. 

BERLIN, 12. 12. (Pat). Prasa do- 
nosi z Tallina, że poseł estoński w 
Moskwie Seljamaa zwrócił się w imie- 
niu swego rządu z propozycją do rzą- 
du sowieckiego w sprawie ponownego 
podjęcia rokowań o pakt nieagresji. 
Propozycja ta została przez rząd so- 
wiecki przyjęta i rokowania mają się 
wkrótce rozpocząć w Moskwie. Jedno- 
cześnie Estonja miała nawiązać rów- 

nież kontakt z Finlandją i Łotwą w 
sprawie udziału w rokowaniach, do- 
tychczas jednak ani w Rydze, ani w 
Helsingforsie nie zapadła w tej spra- 
wie ostateczna decyzja. Prasa zwraca 
uwagę na tę okoliczność, że wystą- 
pienie Estonji przypada właśnie w 
chwili rozpoczęcia z Sowietami ro- 
kowań o pakt nieagresji przez Polskę 
i Rumunję. 

Silne lotnictwo to potęga Państwa! 

Prasa londyńska o wizycie 
min. Zaleskiego. 

LONDYN, 12. 12, (Pat). — Omawi 
byt min. Zaleskiego ‚ 
polski minister spraw zagra 
pująco przedyskułował w Londynie zagad- 
nienia europejskie, zwłaszcza w kwestji roz- 
brojenia, W toku swych długich rozmów z 
Sir Johnem Simonem p. si wyrazić 
miał warunki, na jakich mogłaby Polska 

* ograniczen zbrojne. Ogólna sytua- 
cja ekonimiczna była oc $ # 
jednak p. Zaleski nie w 
nowym angielskim z ądzeniom celnym — 

konkluduje dziennikarz widocznem zadowole 
niem. 

„Daily Telegraph" 
leski z wdzięcznoś 

  

     

   

    

      

    

podkreśla, że min. Za- 
ą wspomina swe dawne 

czasy w Londynie, gdzie uzyskał wyższy Sto- 
pień naukowy na uniwersytecie, studjując 
nauki pol zne. W czasie obecnej wizyty 
p. Zaleski nawiązał ścisły kontakt osobisty 
z premjerem Mac Donaldem i sir Johnem“ 
Simonem. 

„Daily 

   

    

    

Telegraph", podobnie jak i „Ti- 
mes" stwierdza z nieukrywanem „zadowole- 
niem, że min, Zaleski nie przybył w zamia- 
rze dyskutowania kwestji, taryf celnych. Na- 

  

        

       

   razie e sport polski nie został dotknięty spe- 
cjaln rządzenia  prze- 
ci może ulec 
zmianie, gdyby W. Brytanja natožyla cla 
ochronne na podstawowe šrodki žywnošcio- 
we i drzewo. Jednym z celów w y p. Za- 
leskiego jest obalenie panujących częściowo 
w W. Brytanji poglądów, jakoby Polska by- 
ła mocarstwem agresywnem i chciwem. 

„Economist“ strwierdza, że ostatnio opin- 
ja polska zaniepokojona była ponowną dy-- 
skusją na temat granic, wszczętą przez sen. 
Boraha. Pismo podkreśla, że na ten temat 
w Polsce niema żadnej różnicy poglądów. 
Nie jest do pomyślenia żadna presja, która- 
by była w stanie wymóc na Polsce dobro- 
wolne wyrzeczenie się jej prawa do koryta- 
rza i polskiej części Górnego Śląska, Nie ule 
ga wątpliwości, że polski minister spraw za- 
granicznych p. Zaleski postawił tę kwestję 
zupełnie jasno w czasie swej wizyty londyń 
skiej, o ile takie wyjaśnienia wogóle były je- 
szcze konieczne. 

IEEREY REDEN ZZOZ ZTWH 

Popierajcie Ligę Morską 
POZERCZZ ZOZ ZZ STATE 

Pierwszy prezydent republiki 
"hiszpańskiej. 

Niceto Aleala Zamora urodził się w r. 
1866 w Andaluzji. Po ukończeniu studjów 
prawniczych zajął się praktyką adwokacką, 
a jednocześnie rozwinął wą działalność 
polityczną w szeregach liberalnej partji mo- 

narchistycznej. Obrany posłem do Korte- 
zów w r. 1900, Zamora zyskał sobie duże 
uznanie w sferach politycznych, jako zręcz- 
ny i zdolny mówca. Pozyskał zaufanie hr. 
Romanonesa, leadera liberałów, który powo- 
ływał go dwukrotnie do swego gabinetu ja- 
ko ministra wojny (ostatnio w r. 1915). W 
czasie wojny światowej wynikły tarcia mię- 
dzy Zamorą a Romanonesem na tle  poli- 
tycznem. Zamora występował za utrzyma- 
niem neutralności Hiszpanii, Romanones zaś 
agitował za ęciem udziału w wojnie po 
stronie wielkiej Ententy. 

Zmora zwalczał ostro dyktaturę Primo 
de Rivery, w roku 1930 brał udział w przy- 
gotowaniu buntów wojskowych, został a- 
resztowany i wraz z Maurą, De los Rios i 
Caballero postawiony przed sąd w Madry- 
cie, który skazał go na 6 miesięcy więzie- 
nia, 

Z monarchisty, jakim był Zamora w cią- 
gu swej długiej karjery politycznej stał się 
republikaninem i w roku 1930 przystąpił do 
partji republikańskiej. Gdy w roku 1931, 
dnia 14 kwietnia wybory do Kortezów dały 
większość antymonarchistyczną i obwołanu 
republikę, a król opuścił Hiszpanję. utwo- 
rzył Zamora w charakterze premjera prowi- 
zoryczny rząd republikański, 

    

  

    

   

 



Listy z Warszawy. 
Upadek rodziny, a nowe prawo. 

Wzdłuż chodników ulicy Marszał. 
kowskiej sterczą co kilka kroków 
sprzedawcy przeróżnych drobiazgów. 
„Prawdziwc kieszonkowe rogowe 
grzebienie”, „plan Wielkiej Wars 
wy z wykazem nowych nazw ulic, 
„kadzidło do odświeżania powietrza”, 

„żywe robaki* (ani żywe, ani robaki, 

blaszane ehrabąszeze najnowsze 
piosenki, można się uśmiać, cały dom 
rozweselić za jedne 20 groszy... i t. d. 

ikos 
Sród tych okrzyków mamy od kil- 

ku tygodni jeszcze jeden. zupełnie 
świeży: „Nowe prawo małżeńskie, o 
ślubach cywilnych i rozwodach*. 

Ludzie mijają dość obojętnie. Je- 
den kupi, dwudziestu nawet się nie 
obejrzy. W czasach, kiedy niema pra 
wiie rodziny bez jakiejś rozwódki, czy 
rozwodnika. kiedy człowiek boi się 
spytać znajomego, jak się miewa żo- 
na, bo nie wie, c ż jej nie za- 
mienił na inną; kiedy nie są rzadkoś- 
cią dzieci. mające po dwie pary ży- 
wych rodziców, bo matkę i macochę 

jca i ojczyma — trudno spodziewać 
się, by prawo, łegalizujące rozwody, 
mogło wywołać rzeczywistą sensację. 
Niedobrane małżeństwa nauczyły się 
radzić sobie bez ustawowych reform 
Samo życie przełamało anachronicz- 
ne przepisy i nie oglądając się na nic, 
poprzez siare tamy się przelewa. 

   
      

    

    

   
   

    

   

  

    

    

   Nowe prawo małżeńskie ma wi 
być poniekąd uregulowaniem tego 
żywiołowego wylewu, ujęciem go w 
jakieś karby. 

Tymczasem prasa t. zw. „narodo- 
wa* podniosła wielkie larum. Jest, 0- 
czywiście. przeciwna zarówno šlu- 
bom cywilnym, jak i uporządkowaniu 
spraw rozwodowych. Jak dotąd, nie 
widać, żeby te jej krzyki czyniły na 
kimkolwiek wrażenie. - Nawet dewol- 
kom trudno dzisiaj wmówić, że $- 
by cywiłne (stosowane. w dodatku, 
z takiemi zastrzeżeniami, jak to czy- 
ni projekt nowego prawa) zatejzuja 
Polskę. A toć każdy wie, że istnie 
one w Poznaniu, w Krakowie i jakoś 
chwalić Boga, pogodził się z niemi 
Kościół, moralność szwanku nie od- 
niosła, nawet wpływy kleru nic, a nie 
nie ucierpiały i nie są ani odrobinę 
inniejsze, niż u nas. 

Gwałt, podnoszony przez endecję, 
bije w oczy swą nieszczerością. „Precz 
z rozwodami!* — krzyczy, jej 
własnym obozie roi się od rozwodni- 
ków i rozwódek. Jeszcze kilka łat te- 
mu wytykał to endekom „Robotnik*, 
szydził zgryźliwie z ich obłudy i gro- 
ził umieszczeniem całej listy działa- 
czów „narodowych, którzy przeróż- 
nemi sposobami uzyskali rozwody —- 
między innemi, też zapomocą zmiany 
«wyznania. : 

Dziś organ lewicy społecznej z re- 
welacjami temi nie śpieszy. No bo 
jakże! Nowe prawo małżeńskie pro- 
jektuje wspólny wróg — znienawi- 
dzony rząd. | Wiec „Robotnik“, nie 
wprosl,- oczywišcie, ale drogą okėlną 
hieży na pomoc rozdzierającej szaty 
reakcji. 

Za bardzo szanuję p. K. Irzykow- 
skiego, abym przypus? że jego 

gwałtowna wycieczka przeciwko dziel 
nym wystąpieniom Boya spowodowa- 
na była polityką partyjna: niemniej 
wszakże atak ten na szpaltlach „Ro- 
botnika* ma szczególny posmak. W 
innem piśmie byłby bardziej na miej- 
seu. Organowi PPS'u jest z nim tro- 
chę nie do twarzy. 

Boy ma zasługę olbrzymią. Nie 0- 

   

  

  

   

  

  

      

      

  
    

  

LEON WOŁŁEJKO. 

    

glądając się na nic. z młodzieńczym 
temperamentem rzucił się do zdziera-. 
nia konwencjonalnych osłonek, wsty- 
dliwie ukrywających potworną praw- 
dę, która, między innemi, wynaturza 

dzisiejsze małżeństwo. 

W Wilnie, gdzie 

  

zachowały się do- 
tąd stosunki bardz patrjarchalne, 
gdzie życie miasta nie odskoczyło tak 
daleko od tradycyj, przez wieś pielę- 
gnowanych — potworności owe nie 
występują jeszcze tak jaskrawo, jak 
w ośrodkach bardziej uprzemysło - 
wionych części kraju. Tutaj kobi 
masami zapędzone do biur, wars 
tów, a przedewszystkiem do fabryk, 
zajęły w rodzinie zupełnie inne, niż 
ongi, stanowisko. Zeszczególną jas- 
krawością podkreśliły to czasy osła 
tnie, czasy bezrobocia. W niezliczo- 
nych wypadkach żona dzisiaj, a nie 
mąż, jest żywicielką i głową gospo- 
darstwa. Koliduje to z przestarzałent 

małżeńskiem, tudzież z 0- 

yczajami, które ono usiłuje zacho- 
. Srożąca się w dodatku nędza mi» 

szkaniowa utrudnia normalne zawie- 
ranie małżeństw i tworzenie rodzin, 
uważanych dotąd za fundament spo- 
łeczeństwa. 

Przeprowadzony dnia 9 b. m. 
spis ludności ujmie w cyfry liczne w 
Warszawie sładła, żadnemi ślubamii 
nie związane, masy żon, mieszkają 
cych z eudzymi mężami, mężów o- 
piekujących się nieswojemi dziećmi. 
zastępy nierozwiedzionych rozwódek, 
żonatych kawalerów, wdów-panien 

it.d.i t. d. We wszystkich tych wy- 

padkach urzędowe dowody osobiste 
kłócą się z rzeczywistością, tworzącą 
coraz większy chaos slosunków ro- 
dzinnych. Dotai zaś obowiązujące 
prawo okazuje się bezsilne. Ludnoś 
je lekceważy, gdyż przez samo życie 
zlekceważone zostało. 

Najwyższy czas na przeprowadze- 

   

      

  

   
    

   

   

    

  

      

  

nie zasadniczej reformy. I nie na to 

      

nie poradzi opozycja, prowadzona w 
dodatku bez przekonania. Opozycj 
polityków, którzy osobisty indyfe 
rentyzm religijny osłaniają. ze wzgłę 
dów partyjnych, *udawanem zelator- 
stwem. 

Ta obłuda właśnie zawiodła na 
manowce całą tak krzykliwą kampa- 
nję antyrozwodową. Wystąpienie na 
szpaltach „Przeglądu Powszechnego” 

cs. jezuity Jana Urbana przekonywa 
nas, iż rzekoma obrona praw Kościo 
ła grzeszy nieznajomością jego włas- 
nych postulatów. Ks. Urban, jakko!- 
wiek sam jest przeciwnikiem reformv, 
nie widzi jednak sprzeczności między 
projektem nowego prawa a konkor- 
datem; nie znajduje też, by fakulta 
tywne śluby cywilne stanowiły dla 
Kościoła niebezpieczeństwo, tworząc 
nie dający się pogodzić z jego przepi- 
sami rozdźwięk. Stojąc wszakże moc- 
no przy nierozerwalności małżeństwa; 
żąda, by ją Państwo wprowadziło i 
do ślubów niekatolickich. 

Jest to, oczywiście, pium deside- 
rium, które urzeczywistnić się-w ża- 
den sposób nie da. Co jednak najważ- 
niejsze, to to, iż ks. Urban protestuje 
przeciw opieraniu praw, związanych 
z przepisami Kościoła na demokraty- 
cznej zasadzie —- woli większości. 
W zacietrzewieniu swem zełanci en 
deccy zapomnieli, że jest to niezgod- 
ne z duchem prawd objawionych. ( 
gorsza. powołując się na opinję „pr 
gniatającej większości społeczeństw 
wystawiają sprawę na poważne ry- 

ko. Ks. Urban snadź lepiej orjen- 

  

   

  

  

    

    
    

  

   
     

   

      

Pogaduszki mejszagolskie. 
„Kaczuki“. 

(Monołog „łutejszy”). 

Latno poro przed Świętym  Pio- 
trem, w łargowy dzień — poszed ja 
do miasteczka soli kupić. Narodu na 
rynku najechawszy szmat, sąsiadów i 

    

  

  

     

famielji — až goluji sie. Kuždy inte- 
„resy swoje prowadzi, popycha sie i 
krzyczy. Żydziuki kole wozow latajo, 
parsiuki kwiczo, dudki piszczo, że- 
braki špiewajo —-jednym słowem —- 
ruch idzi okurainy. ' 

Kupiwszy co potrzeba myślał już 
ja do chaty zakierować sie, ale zech- 
ciał kwasu pić. Wybrał z kapszuka 
czterdziestka — i mówia ja do Sorki: 

„Nalej ty mnie z dzbanuszka tej 
apelcyny. Tyko fruchtu nie żałuj i 
kapeczka lodu wpuść*! A ona. zazłu- 
wszy się, leji i marmoczy: 

„Ty, mówi, zara zechcesz, coby za 
pięć groszy, jeszcze para butów tobie 
da 

  

      

Tyko ja szklanka z apelcyno do 
gęby przystawił i siorbać poczoł, — 
aż tu chtości cap mnie za ręka! I tak 
smagle targnoł co i szklanka na zie- 
mia poleciała i apelcyna cała wyla- 
ła sie. Zdurniał ja naczysto. Stoja i 
nie wiem co robić — aż słysza jak 
Antoniowa, kuma moja, śmieji sie i 
cieninkim głosem piszczy: | 

„Ot facecja. A-a-a-ach dobrze! Ze 
mno nie odwitał sie — a kwasu chce 
pić?! Ot — i niema! Żeb ty spuch — 
łaki kum. Już i kumy nie poznaji!? 
A-a-a-ach dobrze! A co? Nu, choć te- 
raz odwitaj sie!* I długo nie czekając 
— jak skoczy, jak chwyci mnie za 
szyja! Ja dziwujam sie tyko i gawę- 
dy nijakiej rozprowadzić nie moga, 

  

a baba jednym duchem prawi: „Oj. 
tyli czasu ja ciebie, kumie, nie widzia- 
ła. Myślelim wszystkie co ty umar. 
już i egzekwji tobie zafundować chcie 
lm. Nu, to teraz ja ciebie nie pusz 
cza. Chodź do Chaimki. Tam cala 
chewra siedzi. Oj, rade oni będo jak 
ciebie obaczo!*. › 

  

A ja kręcam sie w miejscu i nie 
gadać nie moga. Tymczasem Antonio 

  wa, odpuściwszy szyja, chwyciła mnie 
za ręcy i dawaj ciągnąć za sobo. A 
ja wpieram sie jak moga, butami ob 

kamieni uczepicia chcem, — ale baba 
gruba, ciężka... tarabani mnie, jak 
torba, za sobo i duchu chwycić nie 
daji. Poczoł już ja łasko prosić: „Puść 
mówia, — sam pójda, — tyko puść. 

  

Ręcy ty mnie, kuma, wyłamała i cała” 
odzienia roztrzęsla!“ A Antoniowa 
jeszcze smaglej za ręcy ciśni i gada: 
„Wisz ty, Wincuk, jaki chitry. Jak 
tyko ręcy puszcza —- tyli ja ciebie i 
obacza*. I tak smagle targnęła, co i 
nie obejrzał sie ja jak kulkiem do 
stancji, do Chaimki wskoczył... 

  

A tam cała chewra siedzi. Piwa 
baryłeczka na stole postawiwszy ma- 
jo i okuratna gawęda prowadzo... 

Obaczywszy mnie —— cała chewra, 
z miejscy zerwawszy sie, ręcy na od 
witannia wystawywać poczeła, drugi. 
podkierzywszy '), całować sie lezi, a 
Ignaśka, nieprzyjaciel moj,.w kącie 
stoi i wiłkiem na mnie patrzy... : 
witawszy sie okuratnie, siądli my na 

1) podhumorzony. 

    

   

  

КО КЕЛЕ KR W I 

Nowelizacja kodeksu postę- 
powania karnego. 

Do Sejmu wniesiony został rządowy pro- 
jekt nowelizacji ustawy karnej. Debatowana 
w komisji prawniczej nowela wywołała za- 
interesowanie ze względu na to, że stanowi 
ona w pewnym stoponiu przebudowę zasad 
procesu karnego, a tem samem dotyczy praw 
procesowych oskarżonego, zagw 
nych mu w ustawie postępowania k 

Dyskusja nad zamierzoną noweli Е 
tacza w sieraqh prawniczych cor zersze 
kręgi, czego wyrazem są ostatnio artykuły 
w tej kwestji zamieszczone w październiko- 
wych numerach „Gazety Sądowej Warszaw- 

    

      

   

        

   „rządowego projektu są nader 
ko ceł noweli wymieniają mo- 

ment oszczędności budżelowych. Przep:sy 
noweli dotyczą fundamenialnych praw pro- 
esowych oskarżonego. : 

72 ważniejszych postanowień now 

uwagę zasługują: przepis zmieniający 
przep. wprowadzających. Przepis ten 
dza w sprawach o występki, nal 
wła: 
może wnieść akt oskarżenia do Sądu (rr 
kiego, jeśli z okoliczności sprawy wynika, ze 
nie wypadnie wymierzyć kary surowszej niż 
karę pozbawienia wolności do lat 2, a więk 
szość świadków zamieszkuje poza siedzibą 
sądu okręgowego. Powyższy przepis daje pro 
kuratorom władzę nader rozległą, pozwala- 
jąc im wyjąć sprawę z właściwości sądu оК- 
ręgowego i przesłać ją do sądu grodzkiego. 

Poprzednia noweła z r. 1921 dc j 
skiej procedury karnej pozwalała również 
prokuratorowi na tego rodzaju  vireraent 
spraw, lecz nie wszystkich, a ściśle wskaza- 
nych w ustawie. Nasza Komisja Kodyfika- 

a. wychodząc z założenia, iż brak u nas 
terjału do n ytego obsadzenia sądów 

grodzkich, powierzyła sądom tym wyrokowa- 
nie jedynie w sprawach, gdzie oskarżonemu 
grozi kara do 1 roku więzienia. Komisja mi- 
nisterjalna granicę tę podniosła do 2 lat, ale 
nie wprowadziła niebezpiecznego dla obywa- 
teła przekazywania poważnych spraw do roz 

strzygania tym sądom. 
W myśl więc projektu noweli, każda 

sprawa o występek, a więc np. szantaż, pa- 
it p., o ile nie grozi w danych oko- 

ściach kara po' ej 2 lat więzienia, — 
mogła być przekazana przez prokura- 
xdowi grodzkiegmu. 
episy prajektu noweli modyfikują rów 

nież zasady zbierania dowodów w procesie 
karnym. W myśl dziś obowiązującego tek- 
stu kodeksu postępowania karnego (art. 2/5) 
strony m: i 

nych osób i sprowadzenie innych dowodów, 
oprócz wskazanych w akcie oskarżenia. W 
myśl projektu noweli, wniosek taki zgła- 
szać można w ciągu dni7 od daty otrzymania 

aktu oskarżenia. 
W myśl procedury ro: iej, doniedaw- 

na obowiązującej w b. Kongresówce, strona 
mogła, w wypadku odmowy sądu, prosić o 

adków na jej koszt lub zezwo- 
* ich sprowadzenia. Odpowiedni аг!. 298 

(. ma być w myśl projektu noweli 

    

    
     

   

   

     

    

      

       

   

    

   

   

   

  

   

  

   

  

   

    

   
    

   
/ższych, ogólnych uwag 

projekt noweli proceduralnej wpro- 
wadza w procesie karnym istotne zmiany. 

K. Ki. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, 

Czekolada PLUTOSĘE 
KAIR „i 

Ё tabliczka 75 groszy. 

WYTYYYYYTYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYVYY' 

|Król Butwarów | 
tuje się w rzeczywistości. Wcale nie 
jest on pewien, czy owa przygniata- 
jąca większość istotnie  potepilaby 
rozwody. 

Sądząc z tego, co się dzieje w War- 
szawie, uznać trzeba, że wątpliwości 
ks. Urbana najzupełniej są uzasadnio- 
ne. Spis jednodniowy — jak już wspo- 
mniałem — wrażenie to jeszcze po- 
tęguje. To, co widzieli komisarze spi- 
sowi, zwłaszcza na Powiślu i północ 
no-zachodnich peryfetjach miasta, 
świadczy, że nieład stosunków scek- 
sualnych i rozkład rodziny uczynił 
zastraszające postępy i nie znajduje 
żadnego hamulca w opinji szerokich 

mas. 

2 z owocami wschodniemi 

  

  

      

Benedykt Hertz. 

ława, a Piotr z Kumieliszek i mó- 
wi: 

„Słuchaj, Wincuk, za dwa dni i- 
mieniny ja sprawować będa. Przyj- 
dzi — pamiętaj! Ty moj stary kum i 

  

  

bitnik ”) — jak nie przyjdzisz — ni 
wesołości nijakiej nie będzi. hi o- 
ćhoty!* 

I tak prosi. tak prosi prosto 

  

łzami prosil... A ja i sam nie wiem ci 
doklarować —ci nie, rozgłądam sie 
tyko nawkoło i nic gadać nie moga .. 
W ta pora Antoniowa. — oka przy- 
mrużyw — palcem kiwać poczeia 

znakiem tego, co sekret do mnie 

ma i, chwyciwszy zapodręka. do sie 
ni wyprowadziła. Obejrzawszy sie ci 
chto nie słyszy, dawaj namawiać: 

„Idź i idź, mówi. Harmonika, sły 

  

  

   
  

  

    

a c 

aby jakie u Piotra bywajo. Idź. Win- 
cuk, nie pożałujisz!  Tyko gościnca 
jemu przynieś!!... Nadto on kaczuki 
łubi — moży gdzie zaciukasz w blo- 
cie p to przynieś! A nic 
jašniej w oczach zrobito sie i pomyšlai 
ja sobie: „Ot, sztuka teraz kaczukow 
dostać. Mało ich po polach badzia sie. 

Wezma pojedynka '), wyjda na ranku 
— do południa pół-kopy przyniosa!. 
I dawaj Antoniowej za rada dzięko- 
wać a, późniejszo poro, powróciwszy 
do staneji, doklarował ja Piotru na 
imieniny przyjść i. — rozwifawszy 
sie z chewro. wyszed na ułie 

  

     

  

   

  

  

    

Przysunewszy sie do chaty, po- 
szed ja do stodoły, właz na siana i 
nakryws sie kożuchim, spać poło- 
żył sie. Ale nie bierzy mnie sen. Wszy- 
stko medytuja: jak to tych kaczukow 
dostać? Strzełać? — obojętnie. Jesz- 
cze chto posłyszy — będzi sztraf! Pies 
nie chwyci — bo już .podlatuny oku- 
ratne. I tak fe— i tak fe! Kręcił sie ja 

      

  

  

*) bartnik, współwłaściciel pszczół. 
3%) jednorurka, strzelba. 

EJEsR 8 EST 

Na Dalekim 
Uitimatum 

MUEKDEN, 12. 12. (Pat). Lokalne 
władze wojskowe japońskie opraco- 
wały ultimatum, które zostanie przed- 
stawione drogą dyplomatyczną Czang 
Sue- Liangowi. Ultimatum zarzuca 
Czang-Sue-Liangowi podżeganie ban- 
dytów do współdziałania z wojskami 

  

Wschodzie. 
japońskie. 

chińskiemi w wystąpieniach przeciw- 
ko Japończykom. Ultimatum zapo- 
wiąda energiczne kroki, o ile Czang- 
Sue-Liang nie wycofa swych wojsk 
w obręb Wielkiego Muru i nie przer- 
wie swej działalności, 

Sejm heski wyraził 
BERLIN, 12. 12. (Pat). Sejm heski 

uchwalił wniosek hitlerowski, wyra- 
żający votum nieufności dotychcza- 
sowemu rządowi, opartemu na stron - 

Hitler — 
BERLIN, 12. 12. (Pat). —  Tajemnicę 

wczorajszego pobytu Hitlera w Berlinie wy- 
jaśnił komunikat biura prasowego partji na- 
rodowo-socjalistycznej, stwierdzając, iż przy- 
wódca narodowych socjalistów zamierzał wy 
głosić na zaproszenie amerykańskiego kon- 
cernu prasowego Hearsta „ubiegłej nocy mo- 

nieufność rządowi. 
nictwach koalicji weimarskiej. Frak- 
cja centrowa wstrzymała się od gło- 
sowania. Przeciwko votum nieufn 
ci wypowiedzieli się tylko socjaliści. 

Haarst. 
wę, która miała być trasmitowana przez rad- 
jostaeje amerykańskie. W. ostatniej chwili 
interwenjował rząd Rzeszy, nie dopuszcza- 
ja do wygłoszenia przemówienia. Wobec te- 
go przemówienie Hitlera zostało przekablo- 
wane do Ameryki w dniu dzisiejszym mia- 
ło być tam ogłoszone. 

  

Akcja komunistów 
przeciwko dekretowi 

LIPSK, 12. 12. (Pat). — We wszystkich 
miastach Saksonji odbyło się wczoraj 14-cie 
wielkich demonstracyjnych zebrań politycz- 
nych zwolenników .parlji komunistycznej, 
protestujących eciwko nowemu dekretowi 
nadzwyczajnemu rządu Rzeszy, który — zda 

   

  

prezydenta Rzeszy. 
niem kół radykalno-lewicowych —— godzi w 
niektórych punktach w najbardziej żywotne 
interesy szerokich mas robotniczych. Wśród 
proletarjatu saskiego panuje z tego powodu 
wzburzenie. 

      

Wcale niel 

Gustowny krawat, 

Wolę tylko towarzyst 

szał, 

8320—1 

Praktyczne podarki: 

KAPELUSZE od 

  

E. MIESZKO   

„Czemu mnie zdradziłaś?” 

w sklepie FRĄNCISZKA FRLICZKI, 

wo pana J, bo jest elegantszym. 

wszystko nabywa zawsze 

Zamkowa 9, tel. 6-46. 

Cen nie podniesiono |! 

8.— zł. 8400 
CZAPKI zim. od 2.50 

WSK! mickiewicza 22. 

  

  

NAJLEPSZYM PREZENTEM NA GWIAZDKĘ JEST: 
dia kawalera i każdego urzędnika — grzałka 
elektryczna do gotowania wody w szklance, 

dia gospodyni — żelazko elektryczne, 5606 

dia żony — aparat kąpielowy „Hygjena*, 

dia rodziny — apa rat radjowy. 

Wszystko to nabyte w dobrym gatunku, po najłań- 
szych cenach i na dogodnych warunkach tylko w f. 

„OGNIWO”, w Wilnie, Ś- to Jańska 9. Tel. 16-06. 
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NAJLEPSZY PODARUNEK NA GWIAZDKĘ 
  

konsumenta", na okres przedšwiąteczny z: 

Tylko za 

  

welnianych (podw.), 3 chusteczki do nosa 
w najnow, wzory i | p. skarpetek „Muline“. 

Za zł. 
wysyłamy: 1 kostjum damski „Allegro“, t 

płaci eAbiożce 
UWAGA: bez ryzyka, o ile 

  

Frma „NASZ TOWAR“, 

Nasz Dom Towarowy, prowadzony pod hasłem: „Z fabryki wprost do 

wysyłamy: | pulower męski do zapinania przy szyi (z t.zw. zamkiem amerykańskim), 
1 koszulę męską z zimowego trykotu w najlepszym gat, | p. kalesonów z zimo- 
wego tcyk w solidnem wykon., 1 szal zimowy czysto-wełniany. | p. rękawiczek 

miarów z śŚlicznem haftowanem przybraniem (najmodn. w tym sezonie), | para 

rękawiczek damskich czysto wełn. (podw.), 
trykotu w najlepszym gat. (we wszystkich kolor.), | apeszka jedwabna (szeł damski) 
w różn. kolorach ibardzo elegancka), 3 husteczki do nosa Nansukowe w pięknych 
kolorach, NOWOŚĆ: fartuszek gumowy, nie zużywający się, najbardziej praktyczny 
i elegancki w 3 kolorach: białym, różowym i niebieskim. Koszta przesyłki zł. 2.50 

z powrotem i pieniądzie zwracamy natychmiast. 

Zamówienia prosimy adresować: 

niżył ceny o przeszło 50%. Dlatego też 

zł. 15.75 

z kolorow. brzegami, | krawat jedwabny 
. Koszta przesyłki zł. 2.50 płaci odbiorca. 

18.50 
„j 'spodnica i sweter największych roz- 

1 para reform damskich z zimowega 

towar się nie podoba, przyjmujemy go 

Łódź, nl. Lipowa I. 64 

2 E k k A k J 
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cała noc a na ranku laka  postano 
wlenia wzioł, co do Boluka, do moje- 
go zięcia. trzeba iść i rady jego pro- 

  

Ubra y sie okuratnie, do Bo- 
łuka ja podskoczył i mówia jemu 
tak i tak: „Para kączuków Piotru go- 
ścinca musza dać, bo on kum moj i 
famieljant i imieniny smagłe stroi. A 
z goło ręko w gościna iść niezgrabnie 
i... radź ty mnie, Bołuczek, co ja mam 
robić!?* A Rołuk tyko Śmieji sie i ga 

da: „Patrzaj, tatka, nie fiksuj sie. Ma- 
ło to kaczukow na sadzawce u mnie 
badzia sie. Chwyca para, głowa skrę- 
ca i nieś łatka do Piotra! Mów 
co zapolował!* 

  

  

  

Ja tyko patrza na jego i dziwujam 
sie: skąd on taki rozum ma? a Bo- 
łuk dalej prawi: „A Waruśka kiedy 
i obejrzy sie, co para kaczuków nic 
stai. — to powiemi: ..Karszun chwy 
cił*. I dość!!! 

  

Chciał ja cości nakont żywiołkow 
głumienia powiedzieć. 'ale Bołuk 
nic nie słuchając, z chaty  wyłeciał 
i. obejrzawszy sie nawkoło biegiem 
puścił sie do sadzawki... Bał sie, bie- 
dulka, coby Waruśka z pola nie na- 

deszła i. znakiem lego, spieszy 
Zostawszy sie sam w chacie, poczoł 
medytować, co i wstyd nawet swojej 
córce łaka krzywda robić i żałość 

wiełka była mnie chwyciwszy,— ałe 
w ła pora, za oknem, kole sadzawki. 
podjoł sie gwałt, stuk i hałas niewi- 

  

   

  

   

  

dany. Kaczuki poczeli krzyczeć i 
skrzydłomi łapołać i woda pluskač i 

  na brzegi lecieć... Skoczył ja do okny 
-—- aż Bołuk zasapawszy sie do chaty 
włeciał i para kaczukow mnie zana- 

dra suni... 

  

Niezgrabnie jakości mnie zrobiło 
sie, — ale coż? Już po czasie... Wstał 
ja, ręka na odwitannia podał i, nic 
nie mówiąc, do chaty posunoł sie... 

* Wyszedszy za sadzik — wycią- 
gnoł z zanadry kaczuki... Patrza: wiel 
kie, tłuste i z maści okurat do polnych 
podobne... „Niechaj tak będzi** — po- 
myślał ja sobie i... poszed dalej. 

  

   
  

Już słonee było wysoko jak ob- 
minewszy gaiczek, pr wios iść 
trze-było... Trzymając kaczuki w rę- 
ku, skakał ja po wybojach i jamach 

i. na siła dobiwszy sie konca wioski, 

zmordowawszy sie naczysto — siąd 

kamuszku — kapeczka duchu 

chwycić... Tyko tytunu do fajki na- 

biwać poczoł — patrza: aż Ignaška. 
nieprzyjaciel moj, rozkraczywszy sie 

przy mnie stoi i pyta sie: 

        

  

na 

  

  

    

„Gdzież ciebie czort niesi,  Win- 

cuk?“ 

Ja i mówia tak i tak: „Kaczukow 

zpołowawszy, do chaty ida, — a na 

jutro do Piotra na imieniny zbieram 

siai.“ ‚ 

A on i-raji: „Ot, szkoda mówi, — 

co ty czasu nie masz. U mnie dziś cie- 

plica *, pali sie. Wyparzyłby sie tv 

ch byłby tv 

  

   
okuratnie. I na imieni! 
czyściejszy i Antoniowa ciebie lepiej 

  

spodobałaby. Zajdzi do cieplicy -- 
poparzym sie. Pošpieisz do chat 
I dawaj mnie namawiać»i prosić. Ja 
pomyślał sobie co: „pomyć sie kape- 
czka nie poszkodzi*. I mówia jemu: 
„Nu, to dziękuja. Zajda. Wszystkoż— 
taki pomywszy sie — będzie lechczej” 
A Ignaśka zapodręka chwycił i do 

wioski, do cieplicy prowadzi. Ida ja 

i medytuja — czemu to. Ignaška nad- 

to grzeczny zrobiwszy Sie. „Ci nie ma 

on złego pomyszlenia?* 

Ale cieplica była blisko — i za 
pary czasu siedzielim my obydwa w 

sieni na ławeczce. Pogadawszy ka- 
peczka ob tym i ob sim, pochował ja 
kaczuki pod ławka — i dawaj buty 

    

  

    

1) łaźnia. 
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)cHROŃCIE 
WASZE OCZY 

STOSUICIE ZAROWKI 
PHILIPS ARGENTA     

  

  

Wyjaśnienie Wii. Dyrekcji 
Kolejowej 

w sprawie redukcji robotników 
kolejowych. 

W związku z zamieszczoną we wczoraj- 
szym numerze naszego pisma wiadomością 
© zamierzonej jakoby redukcji personelu ro- 
botniczego na terenie Dyrekcji kolejowej wi- 
leńskiej, Dyrekcja Okręgo Kołei Państwo- 
wych w Wilnie komunikuje, że „żadna re- 
dukcją ani masowa, ani wogóle w liczbie więk 

szej nie jest przewidziana i nie zachodzi ku 
temu potrzeba”, 

Zaznaczyć musimy, że wiadomość o 
dukcji robolników kołejowych otrzymali 

   

  

my 
z.P. A. T., która informacje swe o kołejnict- 
wie czerpie z Ministerstwa Kolei. 

LT L ai 

WŚRÓD PISM. 

  

   
     

  

strowanego 

nieresuje w. 
dwutygodnika 

stkie panie 
  

„Świat Kobiece 
ze względu na pięksie modele mód, projekty 
efektownych upominków gwiazdkowych do 
wykonania w domu i na treść literacko-spo- 
łeczną, w której dr. J. Fraenklowa omawia 
przystępnie kwestje „Zaburzeń psychicznych 
u dziecka; Zygmunt Łityński przedstawia 
„Blaski i mroki Berlina w artykule ujętem 
lekko i żywo; 6. Duhamełet: ,, ga“ pou- 
czy jak wycho ć ni a przytem 
ubawi serdecznie; Michalina Grekowiez po- 
daje ocenę, krytycz ostatniego tomu no- 
wel Heleny Filochowskicj „Kobra“, a S$. Prz. 
zaznajamia nas z wartoś złębokiej i 
pięknej ki Haliny Górskiej: „Nad czar- 
na woda”. Portrety obu autorek zapewne u- 
cieszą Czytelniczki i Czytelników. Pozatem 

„Przegląd Wydawnictw* zajmuje się ostat- 
niemi nowościami. Tadeusz Michał Nittman 
daje początek noweli „Szyby o zmroku”, a 
Włodzimierz Lewik wdzięczny wiersz „Dziew 
czynki“. — Z artykułu „Z higjeny i kultury 
ciała” dowiemy się ciekawych rzeczy o tem 

nam szkodzi” — z Ploteczek o modzie 
ędą panie praktycznego poglądu nietyłka 

o tem, co modne, ale jak można ubrać się 
oszczędnie i jak nie należy ubierać się na 
— posiedzenia. Dobra gospodyni podaje ta- 

nie przepisy na pieczywo świąteczne. 

PARNIKI do kartofli 
udoskonalonego systemu, bardzo osz- 

czędne i praktyczne w użyciu. tudzież 
gniotowniki, płuczki i sortowniki 

do kartofli poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
WILNO, ul. Zawalna Nr. ll-a. 
Dogodne warunki kupna — żądajcie 

prospektów. 7080 

300060 POWOD DOD OG NiC OKAG 

Do zwalczania tyfusu plamistego 
poeca się proszek japoński KATOL, któ- 
ry radykalnie tępi WSzZy, pchły, pluskwy, 
prusaki, karaluchy.  Tyfus przeważnie 
tam się rozwija, gdzie mieszkanie jest 
zanieczyszczone przez robactwo. Katol 
jest wypróbowa przez D-ra wizytatora 

Kuratorjem Wileńsk. i uznany jako środek 
najskuteczniejszy do tępienia robactwa. 
Katol sprzedaje się w skł. apt. i aptekach. 
Przedstawiciel Katolu H. Wojtkiewicz, 

Wilno, Kalwaryjska 21 
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  Tylko zł. 175 za kg. 

MIODU NATURALNEGO 
} pierwszej jakości. +2 

į Firma „MOZOJN“ Jatkowa3?. Żi 
$530-3 Hurt i detal. 
            

Humor. 
W SKŁADZIE BRONI. 

-— Jakiego kolibru kule? 
— Średnie, to dła osoby wątłej. . 

(Le Rire). 

zdymować. A Ignaśka, jak syn rodzo- 
ny. — rozdziewać sie pomaga: i bu- 
ty zdjoł i kapota *) i kamizelka — a, 
późniejszo poro, łasko prosi: „Nu, 
mówi, teraz do cieplicy idź. Ja zaraz, 
mówi, pary jak dam, — to obaczysz 
jaka u Ignaśki łaźnia!* I poczot na 
kamieni woda lać. Para idzi — aż 
swiszczy. Ciepło robi sie, dobrze, — 
ja na policy leża i słucham — a Ig- 
naśka wszystko para puszcza!... Ро- 
czuł ja, eo już duch zabiwać poczeło. 
a Ignaśka jak skoczy: dawaj wieni- 
kiem chwostać i wodo ciepło lać! Oj, 
osłab ja naczysto, w głowie zakręci- 
ło sie... Tyko czuja jak słodka fybra 
przebierać mnie poczeła. I zasnoł ja 

na koncu... 

     

Nicht nie zgadni wiela czasu ja 
spał. Tyko to powiem, co słonca znow 
było wysoko!.. Skoczył ja odziewać 
sie czymprędzej — aż patrza: buty, 
pelniusienkie wody nałane, stojo w 
kąteczku jak wiadry, — spodni i ka- 
pota w błocie wypeckane a kaczukow 
i —duchu niema! 

_„Ot*. pomyślał ja sobie. „czema 
Ignaška byt taki grzeczny! Wiem te- 
raz — w czym interes!“ 

I odziawszy sie aby jak, skoczył 
ja do Ignaški. Wehodza do stancji— 
a Ignaśka z żonko na ławie siedzi i 

kaczuki moje je!!! Jeszcze śmieji sie 
i zaprasza: 

„Masz, 
smaczne! 

   
  

— ci mówi, pokosztuj 

I poszed ja do chaty w mokrych 

butach, biez kaczukow i biez imieni- 

now... a odwróciwszy sie w ta strona 

gdzie stała chata Ignaśkowa  —plu- 

noł i haniebna wysreptał przeklęstwa: 

„Niechaj jego... kaczuki!!“ 

  

  

5) rodzaj marynarki. i 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Šwietokradztwo 

w kościele parafjalnym w Borunach. 
Ubiegłej nocy do kościoła paratjalnego 

-w Borunach włamali się narazie niewykryci 

sprawey, którzy dokonali świętokradztwa. 

Mianowcie włamywacze pozdzierali ze wszyst 

kich ołtarzy cenne wata, rezbili skarbonki z 

wfiarami, poezem zrabowane cenniejsze przed 

mioty zawinęli w obrusy i niezauważeni 

przez nikogo, opuścili świątynię. O święto- 
kradztwie w kościele pierwszy się dowie- 
dział zakrystjan, który niezwłocznie powiado 
mił proboszeza a następnie policję. 

Za świętokradeami zarządzono energicz- 

szukiwania przy pomocy dzielnego psa 
(e) 

    

Ujawnienie potajemnej gorzelni 
w starych okopach niemieckich. 

Skonfiskowano 1090 litrów Spirytusu i 500 litrów żytniówki. 

W dniu 10 b Gzgana polieji śledszej 

wykryły we wsi Zagorzany, gminy źałeskiej, 

tajną gorzelnię urządzeną na wielką skalę i 

obliczona na szeroki zbyt między okolicz- 

ną ludność ską, Wykrycie gorzelni po- 

przedziły w kowo żmudne dochodzenia 

gdyż była ona dobrze ukryta w okolicznym 

łesie. Cała aparatura umieszczona była w lo- 

<hu podziemnym na dnie fundamentów sta- 

rych okopów niemieckich w głębokości jed- 

mego metra pod powierzchnią ziemi. W truk- 

«vie wkraczania policji do lochu podziemnego 

  

      
  

      

  

  

eała aparatura znajdowała się w pełnym ru- 
chu. Podczas rewizji w łochach wykryto po- 

nad 1090 litrów samegonu, oraz 500 litrów 
wódki. wyprodukowanej specjalnie na świę 
ta Bożego Narodzenia. 

Samogonka wraz z urządzeniem została 

skonfiskowana. Właściciele potajemnej go- 

rzelni: Józef Małkowiez, Ignacy Strumiński, 

Waeław Urnieszow i Wiktor Baran zostali 
aresztowani i odstawieni do dyspozycji władz 
sądowo Śledczych. 

Kobieta przed sądem doraźnym 
za podpalenie zabudowań brata. 

Mieszkanka wsi Szerany, gminy  kuee- 

-wiekiej, Stanisława Markowska od dłuższego 

już czasu miała ostry zatarg z bratem 

-swoim Stefanem, Markowska żądała podzia- 

“m gruntów odziedziczonych po ojen, a gdy 

Sbrat na to się nie zgodził przysięgła mu 

szemstę. 

Jakoż nocy wczorajszej, po północy, kie- 

ały cała wieś pogrążona była w głębokim 

-śnie, Markowska obłała naitų dom miesz- 

Uciekają z 
W nocy z 10 na 11 b. m. w rejonie od- 

seinka granicznego Suchodowszczyzna patrole 

'K. O. P. zostały zaałarmowane silną strze- 

4aniną i eksplozją rozrywających się grana- 

tów. Po pewnej chwiłi na teren polski prze 

ałostało się kilka osób, owiniętych w białe 

„prześcieradła. Byli to uchodźey z Białorusi 

<sowieckiej. 
Między uchodźeami znajdował się 17 let- 

mi uczeń z Dryssy Unimow, który został 

trzykrotnie zraniony odłamkami granatów 

Białystok. 
Zjazd starostów województwa 

białostockiego. 

W dniu 15 b. m. odbędzie się w 

Białymstoku zjazd starostów z całego 
terenu województwa. 

Obrady poświęcone będą sprawom 

pomocy bezrobotnym, bezpieczeństwa 

«oraz budżetów komunalnych. 
Zjazdowi przewodniczyć będzie 

-wojewoda Kościałkowski. 

  

  

kalny i zabudowania gospodarskie brata i 
podpaliła je. Na szezęście pożar strawił je- 
dynie stodołę z tegorocznemi zbiorami. Po- 
zostałe budynki, dzięki natychmiastowej 
akcji ratunkowej zdołano uratować. 

Kobietę podpałacza aresztowano i osadzo 

no w więzieniu oszmiańskiem. Stanie ena 

wkrótee przed sądem dorąźnym. Będzie to 
pierwsza kobieta, którą oczekuje Surowy 
wyrok Sądu Doraźnego. (e) 

Bolszewii. 
strażników sowieckich. Unimowa odwieziono 
niezwłocznie do izby chorych K. O. P. U- 
chodźcy opowiadają, iż przy poparciu Кй- 
ku właścian zamieszkałych na samej grani- 
ey grupami po 9 osób przechodzili granicę, 
gdy w tem posypały się na nich strzały ka- 
rabinowe, Oraz poczęto rzucać w ich stronę 
granaty ręczne. 2 włościan zostało przy 
przekraczaniu granicy zabitych, zaś pozosta- 
li w tej liczbie dwie kobiety szczęśliwie 

przedostali się na teren polski, 
  

Powrót na łono Kościoła 
Katolickiego. 

W zapadłej i głuchej wsi Mnichowicze 
pow. stolińskiego na łono Kościoła Katoli- 
ckiego przeszło 160 osób. Są to unici, któ- 
rych rząd carski po 1863 roku przemocą 
nawrócił na prawosławje. W związku z tem 
odbyła się w Mnichowiezach podniosła uro- 
czystość z udziałem duchowieństwa i przed- 
stawicieli władz. 

Ludność Mnichowicz na pamiątkę pow- 
rotu do wiary ojców ufundowała piękny oł- 
tarz Matki Boskiej Ostrobramskiej. 

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

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

Kino dźwiękowe | 

Pogoń 
w Nowogródku 

Nowogródek. 
Koneert chóru gimnazjum 

białoruskiego. 

W dniu 4 b. m. chór Gimnazjum Białoru 

«skiego, pod dyr. prof. A. Wołyńczyka, wy- 

-stąpił ponownie na scenie nowogródzkiej. 

Jak zwykle, tak i tym razem koncert wy- 

„padł doskonale, dając licznie zgromadzonej 

„publiczności wiele miłych i niezapomnianych 

«wrażeń słuchowych. Na całość koncertu zło- 

żyły się w pierwszym rzędzie występy chó- 

"wu, orkiestry strunnej i deklamacje. Praca 
трго!. A. Wołyńczyka nad chórem, dała świet 
ne wyniki — czego dowodem jest ostatni 

*«oncert. Mogliśmy podziwiać świetną modu- 

dację głosów, poszczególne partje głosowe, 

  

    
  

wtórych harmonja i dźwięczność przebi- 
jała w każdej z wykonanych piose- 
nek. Bardzo efektownie wypadła piosenka 

1o. t. „Łubeńska widžma“, Dawydowskiego, 

W-g powieści A, Struga. 

Niebezpieczny romans 
Szczyt polskiej techniki dźwiękowej. 

którą przedewszystkiem przemówiła do słu- 
chaczy swoją oryginalnością. Również bar- 
dzo ładnie została odśpiewaną „Zabójczaja 
cisz* w układzie muzycznym prof. Wołyń- 
czyka, tak jak zresztą większość wykona- 
nych utworów. Słabiej wypadła deklamacja 
ucznia Gierysa, którego może najbardziej ra- 
żącym błędem była nieumiejętna gestyku- 
lacja rąk i ruchy. 

Kwartet smyczkowy z akompanjamentem 
fortepjanu odegrał dwie rzeczy Pleyel'a, a 
wreszcie orkiestra strunna odegrała walca 
prof. A. Wołyńczyka „Nad wozierom*. Ca- 
łość wypadła nadzwyczaj efektownie i rzę- 
siste brawa publiczności zmusiły chór do 
bisowania. Przy fortepianie był znany mu- 
zyk i kompozytor, p. prof. Karol Łoziński. 

Wychodząc z koncertu mimowoli żałowa- 
liśmy, że to już koniec, — tak potrafiły prze 
mówić do duszy te piosenki, owiane smut- 

kiem i melancholją cichej wsi i niosące z 
sobą jakby poszumy wiatru i echa pól. 

Is. 
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Beziitosny krwawy zbir | 
usłyszał jeszcze jeden wyrok śmierci. 

Krwawy zbir, grasujący na naszych zie- 
smiach od czasów przedwojennych, Piotr 

Szałkowski, członek łegendarnej bandy An- 

"toniego Rysia, unieszkodliwionej przez wła- 

-dze bezpieczeństwa przed kilku laty, aczkoł- 

-wiek za rozliczne rozboje doczekał się kil- 

ku wyroków śmierci, złagodzonych następ- 

"nie na bezterminowe ciężkie więzienie, w 
piątek raz jeszcze zasiadł na dobrze sobie 
znaneį ławie oskarżonych przed Il-im wy- 
<działen karnym sądu okręgowego. 

Tym razem ekrutny bandyta odpowiadał 
2a zbrojny napad rabunkowy, połączony Z 
bestjałskiem torturowaniem swych ofiar, 
dokonany przed 9-elu łaty. 

W nocy z 21 ва 22 października 1922 r. 
tołwark „Kopcy”, położony w gminie mior- 

-skiej, a należący do uchodzących w okolicy 
sza b. zamożnych gospodarzy Najdzłonka, 
weemigranta z Ameryki i Aniski został opa- 

«nowany przez bandytów. 

Do wnętrza doniu wdarło się 3 zamasko- 

"wanych zbirów, z których dwaj uzbrojeni w 
<rewolwery, A jeedn zaś w karabin. 

Bandyci Steroryzowali wszystkich  do- 
+mowników, 1 więc Aleksandra i Michalinę 
małż. Najdzionków, oraz Antoniego i jego 
żonę Władysławę Anisków, dwoje zaś ma- 
Hłyeh dzieci wpędzili do jednej izby. Kazali 
-wydać sobie klucze od zabudowań gospodar- 
czych, a przekazując je wspólnikom ocze- 
Fkującym na podwórzu, herszt bandy rozka- 
zał wyprowadzić ze stajni konie i zaprząc 

jie do bryczki i tlnijki. 
Następnie, plondrując całe mieszkanie, 

-zabrali wszystkie cenniejsze rzeczy, a zwła- 
-szeza garderobę, które załadowali na przy- 

szykowane pojazdy. 
Działając według zgóry ułożonego planu, 

"herszt zażądał świadectw na konie 

"oraz wskazania miejsca przechowywania pie- 

«niędzy i kosztowności. 
Po zrabowaniu bez jakiegokołwiek oporu 

sze strony domowników: 180.000 mk. p. 400 

  

dolarów w gotówce i czek na 50 dołarów, 
oraz 3 zegarki, 6 pierścionków, kolczyków 
i bransoletki, bandyci przystąpili do tortu- 
rowania swych ofiar. 

Byli oni przekonani, że Najdzionek, któ- 
ry powrócił przed rokiem z Ameryki jest w 
posiadaniu znaczniejszej gotówki, to też po- 
stanowili zdobyć ją przez wymuszenie. 

W tym celu Najdzionka oblano naftą a 

jego żonie obłożyli nogi papierem i podpali- 

li. Rozpaczliwe krzyki i zaklęcia ofiar prze- 

konały że więcej pieniędzy nie posiadają. to 

też wiadrem wody ugasili płonące żywe po- 

chodnie. 
W. międzyczasie bandyci wyprowadzali 

kolejno Najdzionkową i Aniskową do dru- 
giego pokoju i tu dopuszezali się na nieh 
gwałtów. 

Wreszcie, po skrępowaniu powrozami do- 
mowników, bandyei odjechali. 

Na wszezęty alarm, zorganizowano poś- 
cig, który sprawił, iż bandyei porzucili zap- 
rzęgi i ratowali się ucieczką. 

Po kilku dniach połieja ujęła niejakiego 
Władysława Adamowicza, który w czasie 
śledztwa przyznał się do udziału w napadzie 
i wskazał swych współników, a więe Józefa 
Tyszkę, Piotra i Władysława Łazarewiczów, 
Afanazego Rozmysłowskiego, oraz Piotra 
Szałkowskiego, który zorganizował i kiero- 
wał bandą. 

Wszystkich prócz Szałkowskiego, ujęto i 
przekazano sądowi doraźnemu który w dniu 
28 listopada 1922 roku skazał ich na śmierć 
a wyrok został niebawem wykonany. 

Szałkowski zdołał zatrzeć za sobą ślady 
i ujęty został dopiero 21 sierpnia 1926 roku 

ką > gdy przekradał się do Rosji Sowie- 
ckiej. 

Od tego czasu sądy raz po raz rozpatru- 
ła sprawy w których udział brał Szałkowski 

i wymierzają mu kary. 
Wreszcie na wokandzie znalazła się spra- 

wą o napad na folwark „Kopcy“. 

K U R J E R 
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EE Wielmożnemu Panu Prezesowi Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Wilnie 

za łaskawe udzielenie orkiestry, Zarządowi Zw. Pracowników Poczt.i Telegrafów, 

wszystkim znajomym i kolegom za wzięcie udziału w kondukcie żałobnym 

ste. NADZI 
tą drogą składają serdeczne Bóg zapłać pozostsli w nieutulonym smutku 

Mąż i Rodzina 

Wojewoda wileński w trosce o bezrobotnych 
Pan Wojewoda Beczkowicz zwie- 

dził w dniu 12 b. m. szereg placówek, 

stworzonych przez Komitet dla Spraw 

Bezrobocia na terenie Wilna,m. in. 

biura przy ul. Lukiskiej 3 i Zawalnej 

1, załatwiając sprawę wydawnietwa 
bezrobotnym zapomóg w naturze, da- 

lej składy żywnościowe Komitetu oraz 

skład pochodzącej z ofiar mieszkań- 

ców m. Wilna odzieży, której rozda- 
wnictwo rozpocznie się 18 b. m. 

Pan wojewoda interesował się 
wszystkiemi szczegółami prac komite- 
tu do spraw bezrobocia, wydając na 
miejscu szereg instrukcyj i wskazó- 
wek. Panu wojewodzie towarzyszyli 
prezes Uniechowski i szef biura ko- 
mitetu radca Dzenajewicz. 

Groźba epidemji tyfusu plamistego 
została zażegnana. 

Dzięki energicznej akeji władz sani- 
tarnych, grożąca Wilnu epidemja tyfusu 
płamistego została narazie zażegnana. W 
ciągu ostatnich 3 dni nie zanotowano żadne- 
go wypadku zasłabnięcia na tyfus, co wska- 
zuje na to, że nasilenie tyfusu zmniejszyło 
się. W ciągu ubiegłego tygodnia ogółem za- 
padły na tyfus 4 osoby, podczas gdy w ty- 
godniu poprzednim aż 18. 

Areszty i 
W ostatnich dniach na terenie miasta i 

prowincji władze bezpieczeństwa publiczne- 
go dokonały masowych aresztów i rewfzyj. 
Aresztowanych z polecenia władz prokurator- 

Z innych chorób zakaźnych zanotowano 
następujące: 

Ospa wietrzna 7, tyłus brzuszny 4, pło- 
nica 9, błonica 9, odra 47, róża 4, krztusiee 

4, gruźlica 19 (w tej liczbie 5 zgonów), ja- 
glica 7, świnka 60. 

Ogółem chorowało 175 osób, w tej licz- 
bie 8 poniosło śmierć (5 zmarło na gruźlieę 
i 3 na tyfus płamisty). L 

rewizje. 
skich osadzono w więzieniu na Łukiszkach. 

Powody tych aresztów są trzymane w 
ścisłej tajemnicy dla dobra śledztwa ujaw- 
nić ich nie możemy. 
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Speatrzeżenie Zakładu Metocrolopi: U. 8. B. 

w Wilnie z daia 12 XI — 1931 reke. 

Ciśnienie średsie w milimetrach: 765 

Temperetura średnia — PC 

= najwyfsza: O 

> majniższar — 2° С. 

Opad w milimetrach: 3 

Wiatr przeważający: zach. 

Tendencja barom.: wzrost, pot silny spadek. 

Uwagi: pochmurno, śnieg. 

MIEJSKA. 

— Posiedzenie Rady Miejskiej. We czwar 

tek 17 b. m. odbędzie się posiedzenie Rady 

Miejskiej. Porządek dzienny nie zawiera 

spraw ciekawszych, interesujących szerszy 

ogół. 
ю — Dodatkowy podatek widowiskowy. Ma- 

gistrat m. Wilna opracowuje obecnie pro: 

jekt podwyższenia podatku widowiskowego. 

Dotyczyć to będzie w pierwszym rzędzie ki- 

nematografów i wszelkich imprez widowi- 

skowych. Sumy uzyskane z podwyższenia 

przekazane zostaną do dyspozycji Wiłeń- 

skiego Wojewódzkiego Komitetu do Spraw 

Bezrobocia. 
O wysokości i formie podwyższenia po- 

datku widowiskowego rozstrzygnąć ma jed- 

no z najbliższych posiedzeń Rady Miejskiej. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— podaje się do wiadomości wszystkich 

ezłonków i kandydatów L. M., iż w dniu 

13 b. m. o godz. 5 popoł. w lokalu własnym 

ul. Uniwersytecka 6-8 m. 5 odbędzie się o 

statnie przed ferjami Bożego Narodzenia ze- 

branie organizacyjne. Ze względu na ważność 

spraw punktualne stawienie się wszystkich 
członków i kandydatów jest obowiązkowe. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Shelley*s Institute. Zapisy (na półro- 

cze) na kursa języka angielskiego, niemiec- 

kiego i francuskiego przyjmować będzie kan 
celarja dnia 12, 14 i 15 grudnia od godziny 

3,30 do 4,30. 
Zapisy na wycieczę: WILNO—PARYŻ— 

LONDYN dnia 16 grudnia od godziny 3,30 
do 430. | 

Ul. Skopówka 11—10 (Plac Napoleona). 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Z życia St-nia Lekarzy Pelaków w 

Wilnie. W dniu 28 listopada r. b. odbyło 
się walne doroczne zebranie członków. Za- 
twierdzono sprawozdanie z działalności Za- 

rządu i Rady, Kasy Zapomogowej dla wdów 

i sierot po Lekarzach, kasowe ogólne i na 
podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej u- 
dzielono absolutorjum „ustępującemu Zarzą- 

dowi. 
Nadano godność członków honorowych 

dr-wi Leonowi Klottowi i dr-wi Wacławowi 
Bądzyńskiemu za pracę społeczno-lekarską 
w St-niu. Wybrano władze St-nia na rok 
1931/32 i delegatów do poszczególnych Ko- 

isyj Wileńsko-Nowogródzkiej Izby Lekar- 
. Obecny skład władz St-nia jak nastę- 

puje: 
Zarząd: Prezes — prof. dr. K. Opoczyń- 

ski, wice-prezes — dr. E. Dobaczewski, skarb 

nik — dr. W. Bądzyński. I-szy Sekretarz— 
dr. Eug. Klemczyński, II-gi Sekretarz dr. R. 

Początek Nowej Epoki w Dziejach Lecz- 
nietwa — to utrwalone preparaty roślinne. 
Środek przeciwko uporczywym kaszlom, nie 
żytowi dróg oddechowych i kokluszowi — 
Danutol - Rawski idealnie leczy. Przyrządzo- 
ny z odpowiednich świeżych roślin przez 
utrwalenie w stanie świeżym utrzymanych, 
jest preparatem roślianym i jako taki niczem 
niezastąpiony. Skład główny: Apteka Magist- 
ra J. Rawskiego, Warszawa, Marjańska 12 
(róg Twardej). 

Przewodniczył rozprawie p. sędzia O. 
Okulicza przy udziale pp. sędziów M. Szpa- 
kowskiego i R. Łabanosa. 

Osk. Szałkowski nie przyznał się do wi- 
ny, jednak poszkodowani 1 świadkowie ka- 
tegorycznie rozpoznali w nim herszta bandy. 

Zgodnie z wnioskiem podprokuratora sąd 
wyniósł wyrok skazujący Szałkowskiego na 
karę Śmierci przez powieszenie. 

Wyrok nie sprawił na skazanym naj- 
mniejszego wrażenia. Nie zapowiedział na- 
wet apelacji. 

Natomiast prosił przewodniczącego o poz- 
wolenie na zobaczenie się z matką, obeeną 
na procesie. 

Prośbie skazanego stało się zadość. 
Ka-er. 

  

   

Łuczyński, gospodarz — dr. W. Giedgowd, 
zastępcy dr. Kasperowicz, dr. Marynowski i 
dr. Tyszkówna. Rada — dr. Klott (Kurator 

   

   

  

Kasy Zapomogowej), dr. dr. Bohuszewicz, 
Garniewicz, i Safarewicz. Zastępcy: 

Kucharski i Pawłow 

  

: dr. dr. Piotrowicz-Jur- 
czenkowa, adzki i Żabko-Potapowicz. 
Zastępcy: dr. dr. Siedlecki, Swieżyński i Trze 
ciak. я 

— Nowy Zarząd Stow. b. Więźniów Polit. 

Dziś 18.i 19 października b. r. w lokalu do- 
mu robotniczego przy ul. Wielkiej Nr. 34 
ogólne zebranie Stowarzyszenia byłych więź- 
niów politycznych dokonało wyborów za- 
rządu, prezesa, kandydatów i komisję rewi- 
zyjną w skład których weszły następujące 
osoby: prezes Ludwik Lenczkiewicz, wice- 
prezes — Władysław Roźbicki, sekretarz — 
Jan Butkiewicz, skarbnik — Dominik Rym 
kiewicz, Konstanty Walukiewicz, Fryderyk 
Busz, Bolesław, Asiulewicz; kandydaci: Zofja 
Wierzbicka, Ignacy Maciejewski, Adolf Gry- 
gielewicz; komisji rewizyjnej: Antoni Łuc- 
kiewicz, Chaim Wałd, Aron Krol, Gabrjel 50 

kołowski. 
— ZŁ Tow. Teozotficznego. Polskie T-wo 

'Teozoficzne podaje do wiadomości zmianę 
adresu Towarzystwa, 

> Obecnie T-wo mieści się przy ulicy Arse- 
nalskiej Nr. 6 m. 7. 

Pogadanki i dyskusje na tematy filozo 
ficzne odbywać się będą jak zwykle co nie- 
dziela o godz. 17, wstęp wolny. 

W dniu 13/XII zostanie wygłoszony od- 
czyt p. t. „Rozważania na temat wojny i 

pokoju”. 

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
Wileńskie Towarzystwo Ogrodnicze 

komunikuje, iż w dniu 15 grudnia we wtorek 
o godz. 5-ej ppoł.*w lokalu Towarzystwa, 
Wilno— Sierakowskiego 4 odbędzie się mie- 

sięczne zebranie Towarzystwa z następują- 
cym porządkiem dziennym: 

1) Reefrat p. W. Poklewskiego - Koziełł: 
„Drzewa karłowe i formowanie ich*. 

2) Referat p. prof. Dziewanowskiej „O 
hodowli kwiatów w mieszkaniu”. 

3) Wolne wnioski. 
Na zebranie te Towarzystwo zaprasza 

członków a także gości i miłośników ogrod- 
nictwa. Wstęp bezpłatny. 

— Wileńskie Koło Związku Bibljoteka- 
rzy Polskich. W. czwartek 17 grudnia b. r. 
o godz. 8-mej wieczór odbędzie się w gmachu 
Uniwersyteckiej Bibljoteki Publicznej w Wił 
nie Nadzwyczajne Walne Zebranie członków 
Koła z referatem p. Heleny Drege p. t. „Za- 
wód bibljotekarski w Polsce i zagranicą". 

— Chrześcijański Uniwersytet Robotni- 
czy w Wilnie powiadamia, że w niedzielę 
dnia 13-go b. m. o godz. 1-ej popoł. os! 
dzie się w sali Chrześc. Domu Ludowego 
przy ul. Metropolitalnej Nr. 1. odczyt p. t. 
„Światowy kryzys gospodarczy”, który wy- 
głosi p. Henryk Dembiński. 

Wstęp wolny. 

       

b "_ SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Bezrobocie wzrasta. Podług danych 

bezrobocie na terenie m. Wilna uległo dal- 
szej źwyżce. Obecnie ogólna liczba bezro- 
botnych wynosi zgórą 4700 osób. 

— Poranek artystyczny dla robotników, 
W. niedzielę dnia 13 b. m. odbędzie się o 
godz. 12 w Małej Sali Miejskiej przy ul. Koń- 
skiej Artystyczny Poranek dla robotników. 
Poranek powyższy organizowany jest pod 
protektoratem p. posła dr. Brokowskiego 
przez Radę Robotniczych Związków Zawodo- 
wych Ziem Północno-Wschodnich dla człon- 
ków Związków należących do Rady. Na prog 
ram poranku złożą się: występy artystyczne 
artystów scen miejskich. deklamacje zbio- 
rowe i solowe oraz Śpiew. Pozatem bierze w 
poranku udział uproszony Chór „Drukarzy* 

oraz orkiestra dęta. Powyższy poranek jest 
inauguracją akcji kulturalno-oświatowej na 
terenie robotniczym. 

   

  

RÓŻNE. 
— Sprostowania. W. numerze wczoraj- 

szym podaliśmy omyłkowo, że roraty pra- 
cowników miejskich odbędą się 16 xII r. b. 
w kościele po-Bernardyńskim. 

Roraty pracowników miejskich odbędą się 
w kościele po-Dominikańskim. 

* 

Drugi błąd zakradł się we wzmiangė © 
nominacjach na wyžszych stanowiskach woj- 
skowych. Pułkownikiem został mianowany 
z D. O. War, Wilno ppłk. Myrek nie Myrko, 
jak wydrukowano. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni. „Pan poseł i 

Julja*. Dziś w niedzielę dnia 13-go b. m. o 
godz. 8-ej wiecz. „Pan poseł i Julja*, współ- 
czesna komedja satyryczna K. Leczyckiego i 
J. Mackiewicza, która zdobyła w Wilnie za- 
służone uznanie dzięki dowcipnej treści oraz 

interesującemu zagadnieniu. Reżyserja tej 
oryginalnej nowości spoczywa w'rękach Dyr. 
M. Szpakiewicza. W rolach tytułowych p. p. 
Brenoczy i Gliński. k 

Jutro o godz. 8-ej wiecz. 
rób tego". 

— Teatr Miejski na Pohułance. „Teatr 
wiecznej wojny*. Dziś w niedzielę dnia 13 
b. m. o godz. 8-ej wiecz. ukaże się niezwykle 
frapująca sztuka M. Jewreinowa „Teatr 
wiecznej wojny”, ujmująca w niesłychanie 
śmiały sposób zagadnienie prawdy i kłam- 
stwa w życiu prywatnem i społecznem. No- 
wość ta, ciesząca się u nas olbrzymiem po- 
wodzeniem, została wprowadzona na naszą 
scenę przez panią Stanisławę Wysocką, któ- 
ra jednocześnie odtwarza z właściwym 50- 
bie artyzmem jednę z ról głównych. W po- 

h zajęty jest cały zespół Teatrów 
ch z p. p. Szurszews Kamińską, 

Ładosiówną, Biełeckim, Domańskim, Milec- 
kim, Wyrżykowskim, Wyrwiczem oraz Za- 
strzeżyńskim na czele. 

‚ 1 
„Auwelciu nie 

   

  

   

  

    

       

Jutro o godz. 8-ej wiecz. „Matrykuła 
35“. 

DZISIEJSZE PRZEDSTAWIENIA POPA- 
ŁUDNIOWE. 

— Teatr Lutnia. Dziś dnia 18-go b. m. 
o godz. 4-ej p. p. ukaże się arcywesoła ko- 
medja T Łopalewskiego „Aurelciu nie rób 
tego". Ceny zniżone. 

— Teatr na Pohułance. Dziś w niedzielę 
dnia 13-go b. m. o godz. 4-€j p. p. ujrzymy 
po cenach zniżonych frapuj. ztukę Madi- 
sa i Boucarda „Matrykula 33% w reżyserji 
Dyr. Szpakiewicza, - 

RADJO 
NIODZIELA, dnia 13 grudnia 1931 r. 

10.15: Tr. nabożeństwa. 11.58: Sygnał czasu. 
1210: Kom. meteor. 12.15: Por k z Filharm 
14.00: Audycje rolnicze. 15.55: Audycje dła 
dzieci. 1620: Muzyka (płyty), 16.49: ,Zdro- 
wotne znaczenie działkowych ogródków ro- 
dzinnych* — odczyt. 17.00: „Kobieta ma 
glos“. 17.15: „Życie polskie na Śląsku przed 
stuleciem“ odczyt. 17.30: Wiadomości 
przyjemne i pożyteczne”. 17.45: Koncert. 
19.00: 1) Litewska audycja literacka. 2) Pio- 
senki litewskie. 19.20: „Co się dzieje w Wil- 
nie?* — pogadanka. 19.40: Program na po- 
niedziałek i rozm. 19.45: Słuchowisko. 20.15. 
Koncert. 21.45: Kwadr. liter. 22.00: Koncert 
solisty. 22.40: Komunikat „00: Aud. lite- 
racka: „Rycerz z Lamanczy”. 23.30: Muzyka 

taneczna. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 14 grudnia. 

11.58: Sygnał czasu. 13.40: Aud. rolnicze. 
: Program dzienny, 14.40: Muzyka z 

Muzyka operowa i lekka. 15.15. Kom. 
Rad i jego znaczenie dla nauki i ż 

15.45: Audycja dla dzi 
16.40: Audy 

16.55: Codzienny odcinek powie 
Płyta gramofonowa. 17.10- 

„Prawda o Malczewskiego* — od- 
czyt. 17.35: a- 

nych chłopców. 18.00: Muzyka lekka. 18.30: 
Wileński komunikat sportowy. 19.00: „Kon- 

takt litewskiego społeczeństwa w polskiem 
Wilnie“ — odczyt. 19.20 Muzyka z płyt. 19.25 
Przechadzki po mieście. 19.35: Program na 
wtorek i rozm, 19.45: Pras. dziennik radjo- 
wy. 20.00: Pogad. muzyczna. 20.15; Opera 
„Janek“ Żeleńskiego. 22.00: „Wilno w przesz- 
łości i w przyszłości”. 22 Kom. i muzyka 
taneczna. 

WTOREK, dnia 15-go GRUDNIA 1931 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 13.40: Audycje rol- 
nicze. 14.35: Program dzienny. 14.40: Muzy- 
ka lekka i taneczna. 15.15: Kom. 15.25: „A 
tradycji stało się zadość — odczyt. 15 
Audycja dla dzieci. 16.20: „O sporcie ły 
wiarskim* — odczyt. 16.40: Codzienny odci- 
nek powieści „ 16,50: Muzyka lekka. 17.10: 
„Zamenhof i jego wynalazca języka świato- 
wego* — odczyt. 17.35: Koncert .18.50: Rad- 
jowa gazetka rzemieślnicza. 19.00: Przegląd 
litewski. 19.20: „Ze świata radjowego'* 
pogad. 19.40: Program na środę. 19.45: Pras. 
dziennik radj. 20.00: „Bezrobocie i nadpro- 
dukeja“ — djalog. 20.15: Koncert. 21.15: Re- 
cital $piewaczy Smirnowa. 21.45: Słuchowi- 
sko „Sybir* — G. Zapolskiej. 22.30: Komuni- 
katy. 23.00: Koncert symfoniczny (płyty. 

NOWINKI RADJOWE. 

FRANCUSKA MUZYKA SYMFONICZNA. 

Niedzielny poranek symfoniczny poświęco 
ny jest muzyce francuskiej. W programie 
znajdują się utwory Masseneta, koncert for- 
tepianowy Sait Saensa G-moll, scherzo sym- 
foniczne P. Dukasa: „Uczeń czarnoksiężnika” 
oraz „Arlezjanka* Bizeta. 

CO SIĘ DZIEJĘ I TWORZY W WILNIE? 

Prof. Limanowski odczyta dziś w niedzie- 
lę kolejny rozdział ze swoich kronik wileń- 
skich, prowadzonych czyjnie od dwóch zgó- 
rą lat. Tym razem będzie mowa o współcze- 
snej twórczości literackiej w Winie, tak” pię- 
knie w ostatnich latach się rozwijającej. 

RYCERZ Z LA MANCZY. 

Miłośnicy słowa wiązanego  wysłuchają 

z pewnością w niedżielę audycji pióra Haliny 
Hohendlingerówny, osnutej na tle fragmen- 
tów poematu dramatycznego: „Rycerz z La 
Manczy* T. Łopalewskiego. Postać don Ki- 
chota odtworzy art. dram. Karoł Wyrwicz- 
Wichrowski. 

DLA NAJMŁODSZYCH RADJOAMATORÓW. 
W poniedziałek radjo poświęci dużo czasu 

najmłodszym  radjosłuchaczom. Mianowicie 
o godz. 15.15 p. Zula Minkiewiczówna opowie 
zabawną bajkę o ogonku pani Krasnopiórki. 
Następnie ciocia Hała odczyta przed mikrofo- 
nem kilka wierszyków i powiastek, w których 
jest mowa o nadejściu królowej Zimy. 

CIEKAWY DOKUMENT ŻYCIOWY. 

Codziennie spotykamy na ulicach groma- 
dki wałęsających się bez opieki nieletnich 
chłopców. Zastanawiamy się nieraz, patrząc 
na ich łobuzerskie wybryki, co z tych mal- 
ców wyrośnie? , 
Nic dobrego z pewnością. Większość będzie 
ciężarem albo zakałą społeczeństwa. Więc 
aby choć częściowo temu zapobiec społeczeń- 
stwo organizuje instytucje opieki nad temi 
dziećmi. I w Wilnie istnieje zakład wycho- 
wawczy dla moralnie zaniedbanych chłopców. 
W jaki sposób odbywa się tam praca nad 
ukształtowaniem niesfornych lub spaczonych 
od zarania charakterów, o tem dowiemy się, 
z reportażu radjowego w poniedziałek o godz. 
17.35. Mikrofon umieszczony zostanie na о- 
gólnej sali zakładu podczas t. zw. konferen- 
cji, na których wychowankowie sami regu- 
lują między sobą sprawy, wynikające ze 
wspólnego pożycia. 

KOMUNIKATY ROZGŁOŚNI WILEŃSKIEJ. 

Dyrekcja Polskiego Radja w Wilnie, po- 
daje do wiadomości Szanownych słuchaczy, 
że wysłani przez Rozgłośnię technicy do 
sprawdzania odbiorników posiadają oficjalne 
upoważnienia naszej Rozgłośni i legitymację 
służbową. 

Ostrzegamy przed osobami niepowołany- 
mi za które nie możemy ponosić odpowie- 
dzialności. 

      

   

    

   

    

   

   
    

     

  

      
ściowy,    
    

            

   
    

     

  

   

    

  

  

* * * - 

Dyrekcja Polskiego Radja w Wilnie zwra- 
ca się do słuchaczów zamieszkałych w Wil- 
nie z uprzejmą prośbą aby zechcieli zgłaszać 
we własnym dobrze zrozumianym interesie 
wszelkie źródła przeszkód odbioru radjowe- 
go. 

W zgłoszeniach listowych zaopatrzonych 

U dorastającej młodzieży, stosuje się ra- 
no szklaneczkę: nałuralnej wody „gorzkiej 
„Franeiszka-Józefa* i-przy użyciu takowej 
jej czyszczące działanie na krew i naprawa 

funkcji żołądka i kiszek u dziewcząt i chło- 
pców, daje zbawienny skutek, Żądać w apt. 
Ek“ 2 I) 

  

W uznaniu zasług | 
woj. Beczkowicza. 

Jan wojewoda Beczkowicz przy jął 
w dniu 12 b. m. delegację Związku 
Straży Pożarnych województwa no- 
wogródzkiego pod przewodnictwem 
prezesa zarządu wicewojewody Go- 
„dlewskiego. Delegacja wręczyła panu 
wojewodzie złoty medal zasługi Głów- 
nego Związku Straży Pożarnych Rze- 
czypospolitej Polskiej oraz prosiła pa- 
na wojewodę o przyjęcie godności 
członka honorowego wojewódzkiega 
nowogródzkiego Związku Straży Po- 
żarnych w uznaniu zasług położonych 
przez pana wojewodę dla pożarnict- 
wa w województwie nowogródzkiem. 
Wręczono panu wojewodzie pięknie 
wykonany dyplom zawierający odnoś 
ną uchwałę Związku. 

Komunikat Kom. Uczczenia 
25-lecia sakry biskupiej 

ks. Bandurskiego. 

Komitet Wykonawczy Uczczenia 25-lecia 
Sakry Biskupiej J. E. ks. Biskupa dr. Włady- 
sława Bandurskiego, uprasza wszystkie te 
organizacje, które zgłosiły udział w adresie 
hołdowniczym dla Jego Eks. ks. Biskupa, 
ażeby do dnia 20 b. m. zechciały powiado- 
mić o liczebności swoich delegacyj, które 

uczestnicz będą w uroczystym obchodzie 
w Wilnie w dniu 10 stycznia 1932 roku. — 
Zgłoszenia delgacyj należy nadsyłać do sek- 

  

  

* retarjatu Komitetu, ul. Tatarska 3, tel. 1752. 

Jednocześnie Komitet powiadamia, iż od 
dnia 15 b. m. znajdzie się w spr: aży oka- 

      

zale wydana broszura, streszczaj. ycie i 
czyny biskupa Bandurskiego. — Cena bro- 
szury — I zł. Całkowity dochód przeznaczo- 
ny zostaje na wydanie zbiorowego dzieła o 
ks. biskupie Bandurskim, które ukaże się w 

ciągu roku 1932. Opracowanie tego dzieła 
spocznie w ręku wybitnych literatów i pro- 
fesorów Uniwersytetu oraz byłych uczestni- 
ków walk legjonowych. 

' МЛ НО | 
EDEL, 

dopiskiem „W sprawie przeszkód "odbioru“, 
prosimy uwzględniać następujące punkty: 

1. Krótki opis własnej instalacji odbio:- 
czej. 

2. Rodzaj przeszkód odbioru. 

3. Powód przeszkód z dokładnem umiejs- 
cowieniem (adres przeszkadzającej instalacji) 
o ile jest znany. 

4. Dokładny adres piszącego. 

Zaznaczamy, iż otrzymane informacje bę- 
dziemy traktować jako poufne i będziemy 
się starali usunąć zgłoszone przeszkody na 

nasz koszt. 

Zatem także wszyscy posiadacze instala- 
cyj przeszkadzających odbiorowi radjowemu 
mogą z całem zaufaniem zgłosić je, gdyż nie 
pociągnie to dla nich żadnych skutków praw- 
nych ani nie narazi ich na poniesienie kosz- 
tów. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
SAMOCHÓD ARTYLERJI PRZECIWLOTNI- 

CZEJ WJECHAŁ NA, SŁUP TELEGRA- 
FICZŃY. 

W dniu wczorajszym samochód ciężare- 
wy należący do Artylerji Przeciwlotniczej 
stacjonowanej w Porubanku na ul. Raduń- 
skiej wskutek ślizgawiey najechał na słup 
telefoniczny, który siłą uderzenia został zła- 
many, zaś przewody telefoniczne zostały 
przerwane. Pogotowie telefoniczne po godzi- 
nie linję naprawiło, > fe); 

SPŁOSZONE KONIE. 7" +4 
Na ulicy Tyzenhauzowskiej konie powo- 

żone przez J. Sadowskiego i J. Andruszkie- 
wieza mieszkańców wsi Połipniea gm. we- 
renowskiej przestraszyły się przejeżdżającej 
lokomotywy i wskoczyły na chodnik. Szało- 
ne konie zrzuciły z wozów woźniców i chod 
nikiem pogałopowały naprzód, tratując po 
drodze przechodniów. Kilka osób zestało 
poturbowanych, zaś niejaka Świkówna Pau- 
lina (Bazyljańska 7) odniosła ciężkie poka- 
leczenia. Wezwane pogotowie ratunkowe od- 
wiozło ją do szpitala żydowskiego, (e) 

WŁAMANIE PRZY ULICY RADUŃSKIEJ. 
Wczoraj nad ranem nieujawnieni narazie 

sprawey przedostali się przy pomocy wywa- 
żenia drzwi do sklepu materjałów bławat- 
nych przy ulicy Raduańskiej Nr. 41 skąd 
skradli różnych towarów na znaczną sumę. 
Policja wszczęła dochodzenie. (e) 

ZNACZNA KRADZIEŻ GOTÓWKI. 

Kapeliwiczowi Lejbie (Szawelska 2) nie- 
znani sprawcy skradli 290 dol. i 215 rubli 
w złocie, które miał ukryte w otworze šcia- 

ny wewnątrz chlewu, należącego do Czer- 
mińskiego i Rajborta przy ul. Szawelskiej 2. 

ENSIENEAZAO O ВООСАНН NOT PANTA 

Na rzecz bezrobotnych. 

Wojewódzki Komitet do spraw bezrobo- 
cia podaje wykaz instytucyj które zadeklaro- 
wały stałe miesięczne dotacje na rzecz Ko- 
mitetu: 
Bank Ziemski Wileński ‚ + Zł:200.— 
Pocztowa Kasa Oszczędności Oddz. 

   

  

  

wwiMmie 577 5 GET zy 200 
Komunalna Kasa Oszczędności . . „ 100.— 

Wileński Pryw. Bank Handlowy „ 50. 
T-wo Kredytowe m. Wilna . . . ,, 50— 
Bank T. Bunimowicza . . . . . „, 60— 

Bank Centr. Ludowy - %. SQ 
„= Bank Zw. Kupców i Przemysł. : 

D/K F. Winiski . . . sd 3 
D/H Kleck i Lewin . . . - . :„ 20.— 
D/H M. Ryndziński . . . . . .„ 20— 
I. Żydowska Kasa Oszczędności . . „* 30.-— 

* * * 
Zainicjowana przez Wojewódzki Komitet 

do spraw bezrobocia sprzedaż żetonów na 
rzecz Komitetu spotkała się z pełnem zro- 

zumieniem i życzliwem ustosunkowaniem się 
do tej akcji społeczeństwa wileńskiego. 
Wpływy z tego tytułu wybitnie zasilą fundu 
sze Komitetu. W imię ścisłości zaznaczyć mu- 
simy, że tyłke jedna i jedyna instytucja ban- 
kowa odmówiła kategorycznie przyjęcia że- 
tonów. 

CZĘ E 

Od szeregowych Rezerwy Poł. Państw. 
na wojew. K-t Walki z bezrobociem zł. 8,39.-



  

4 RT EK WI L E N-S K-I Nr. 268 (2230) 

* Do n-ru šwiateczneg Admin. 
codziennie od g. 9—3 i 7—9 

„Kuriera Wileńsk.” przyjmuje ogłoszenia š 
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Wszyscy przekonali 
się, iż najsolidniej- S k L E P F U T E R 

sze źródło jest znany | PRACOWNIA KUŚNIERSKA 

Niemiecka 28 а) 
Porudomińskich 

ir 18-72 Nadszedł świeży 
transport futer. 

  

Telefon ten sam 

Kim Miejskie Od poniedziałku 14.XH. 

Godz. 4—6—8—10 

SALA MIEJSKA 

ui. $strobramska 5. 

Biała niewolnica 
Koncertowa orkiestra pod bstutę p. M. Sainickiego. 

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

"ww PREMJERA! „CHATA ZA WSIĄ“ ukaże się już dnia 21 b. m 

W rolach głównych: 
Liana Haid i Wło- 
dzimierz Gajdarow 

parter 60 gr. Kasa czynne od 3 30 do 10) wiecr. 

WORKI CETEAEZDN 

  

Bźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wiłeńska 38, tel. 9-26 | NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 

szaleje, tańczy i śpiewa 
w najpiękn. przeb. sezonu Wiedeń Triumf walca 

Ranza obsada: Najsłynniejsza gwiazda Europy ITA RINAĄ i czarujący amsnt HANS STUWE. 
Rzecz dzieje się w Wiedniu, w Rosji w Carskiem Siole. 

Oenuty na tle życia 
króla walców Strausa 

Czarujące melodjel Przepych wystawy! 
Początek seansów o godz, 4, 6, 8 1 1015 

  

Bźwięk. Kino-Teatr 

Hellywood | zr». 
wickiew 22, tel. 15-28 

Dzis1 zis1 Wielka 
rewelacja 
dźwiękowa! 

Dramat miłości, intryg i podstępu. 
jeśni i tańce cygańskie. 

  

> - 

W.rolach glėwnych: Adam Brodzisz, Michał Warkonyi : La Jana. 
Polskie piosenki w wykonaniu Adama Brodzisza. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąt. o g. Ż-ej 

Na tle powieści Gabrieli Zapolskiej 

„TAJEMNICA CYTADELI WARSZAWSKIEJ*. 

  

NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. 

Dźwiękowe Kino 

C6/INS 
Wielka 47, tel. 15-41 

Dziśl Wielki dźwiękowy dramat 
erotyczny mający za tło stosunki 
rodziane w rosyjskiej wsi 

Dziś! Największy sukces bież. sezonuj 
kreacja, 

Śpiewno-dźwiękowy dramat miłosny. 
Początek o godz, 4, 

Bžwiek. Kino-Teatr 

PAN 
ulica Wielka 42. Wkrótce ** pErerie PAN“ "keże 

Dramat milosny dwojga przyja- 
ciół i jednej kobiety, w którym 

Najnowsze i najgłośniejsze arcydzieło atrakcyjne, śpiewna 

K Ramon Novarro-Poruczn. Armand 
— NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 

6, 8 i 10.30, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

Wiejskie grzechy 
Realizacja: Olga Preobrażenskaja. W rolach głównych wybitni artyści tentru Stenisłowskiego w Moskwie 
E. Cesarskaja, R. Pustnaja i G. Babinin. NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe i Tyg. dźwięk. „Pat'” 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąteczne o godz. 2-ej 

Na |-szy seans ceny zniżone. 

Produkcja; 

„Sowkino“ 

Ceny od 40 gr. 

«KREW NA PUSTYNI wspaniały film egzotyczny p. t. 
Jack Holt daje nowy typ granit. mocy i wyrazu. Wielk. 

artyście dzielnie sekund. urocza i pełna temp. Dorothy Sebastian 
i porywający werwą młodzieńczą, doskonały amant RALPH GRAVES. 

Dziś! Wspaniały film 
z Życia najmodniejszej 

ulicy świata p. t. 

Rzecz dzieje się w Paryżu. 

Kino Kolejowe 

OGNISKO 
(obok dworca kolejow.) | Początek o g. 5-ej, w święta o godz. 4-ej po poł. 

Ulica pokusy (Iie i: li bi) 
Przepiękny. nad- 
zwyczajny 10-akt. 
dramat miłosny. 

W rolach głównych wybitni artyści francuscy: A. Lafayette piękna paryżanka, 
L. Mathot wybitny aktor francuski i M. TOdt ulubieniec kobiet. 

Nast. progr.: 

  

Dźwiękowe kino Dziś! Na otwarcie pierwszorzędnej 
Ž aparatury džwickowej markį „Hejnat“. 

Wiato wid Wielki przebój dźwiękowy p. t. 
Przepiękny dramat, który porwie całe Wilno. 

W golach ałównych: |Wan Petrowicz, 

Tancerka Katarzyny I! ze znak. O. Runiczem. 

= . 

KRÓL PA KJ RYŻA i: erotyczny 

Mistrzowska gra artystów, prześliczne pieśni. 
prześliczna Mary Glory, niezrównany Gabryel Gabrlo i primadonna 

  

wł. Mickiewicza 9. Bezkonkurencyjny opery warsz. Helena Lipowska śpiewająca 0“ polskie pieśni. 

Kino-Teatr Dziśl Czarowna, Przepiękny życio- 
żywiołowa, wo erotyczny dra- 
namiętna 

  

LUX 
Miokiew. 11, tel. 15-61 

Bźwięk. Kino-Teatr 

STYLOWY 
ulica Wielka 36 

Najpiękniejszy rewelacyjny 1000%%-wy 
dźwiękowo-śpiewny film. 

Całkowity w naturalnych kolorach. 
  

Muzyka Franciszka Lehara.   
OSTRZEŻENIE! 

Pewne firmy w Wilnie rozlewają swoje mało- 
$ wartościowe piwo w używane butelki „Patent“ 

Х ARCYKSIĄŽĘ CEGO BROWARU W ŻYWCU 
i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 

Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i prow 
simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
6678 na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

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

  

LL] 

Nėsxtaor ELEKTRO-RADJO-TECHNICZNE 

8 
| 

D. WAJMAN m 
Wilno, Trocka 17, tej. 7-81. 

Poleca w wielkim wyborze po cenach najniższych : 
Żyrandole do wszystkich pokoi, motory, wentylatory i wszelkiego rodzaju 
materjały instalacyjne. Przybory do nagrzewania, żelazka elektryczne, żs- 
rówki oszczędnościowe wszystkich firm i świec. Aparaty radjowe od | do 8 
lampowe ostatniej konstrukcji braz dedektorowe i wszelki spizęt radjowy. 

Upraszam o przekonanie się. 

Biuro konoesjonowane przyjmuje wszelkie robety w zakres elektrotechniki wchodzące. 

O MMM MMM 

EMBA KE 

Tylko u Głowińskiego 
Wileńska 27 

dostać można w wielkim wyborze gustowne i 
tkaniny deseniowe na suknie i szlafroki. 

  

    

(a
 | 

tanie 
8592 

  

    

    

Lwowskie Towarzystwo Akcyjne Browarów Śp. Akc. 
poleca znakomite DIWO LWOWSKIE 
i niędościanionej PSE 

e. EKSPORTOWE (jasne) 
% BAWARSKIE (ciemne) 

т PORTER IMPERJAL (czarne) 
Żądajcie a przekonacie sięł 

    

Reprezentacja: 

Sensacja dnia! „Lwów” w se 

  

    

    

W rolach główn. fenomenalny” baryton. 
i Walence Mc. Donald. NAD PROGRAM: Dźwiękowa komedja-farsa w 2 aktach. 

   

  

mat w 10 aktach. 

W roli głównej bożyszcze kobiet |WAN PETROWICZ : piękna Agnes hr. Esterhazy. 
Początek seansów o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej. Ceny miejsc od 40 gr. 

PIEŚNIARZ GÓR 
Wzruszający poemat miłosny w 14 aktach z życia rosyjskiego. Walka kozaka cpryszka z wielkim księciem. 

człowiek o złotym głosie Lawrence Tibet 

WIELKA NAGRODA 
Celem rozpowszechnienia naszego przedsię- 

biotstwa między czytelnikami niniejszego pisma, 
firma nasza postanowiła rozdać tytułem wielkiej 
nagrody rozmaite towary. Każdy czytelnik 
może otrzymać 

zupełnie bezpłatnie 
(podług naszych warunków) premję w postaci 
kamgarnu na ubranie, kostjumy damskie, bieliznę 
damską, męską pościelową, kołdry watowe, .ze- 
garki, instrumenty muzyczne. aparaty fotograficz- 
ne, filmowe i inne przedmioty wartościowe, 
jeżeli nadeśle prawidłowe rozwiązanie niniejsze- 
go zadania: 

| B-z p-a-y n-e-a k-ł-cz- | 

Kreski należy zastąpić literami, aby otrzymać po- 
wszechnie znane przysłowie. Udział w konkursie 
dla otrzymania nagrody jest bezpłatny. Niema 
żadnego ryzyka. Niepowodzenie wykluczo- 
ne. Rozwiązanie prosimy nam przysłać w liście 
łub na zwykłej pocztówce z podaniem dokła 
nego adresu, na co W. P. otrzyma szczegóły 

i niespodziankę. 

Polska tamopoot Włókiennicza 
ŁÓDŹ V, skrz. poczt. 7, oddz. 119. 

nai aaa CE 

Kaszel 
bóle w piersiach, zaflegmienie, duszność, poty, 
chrypka, stan podgorączkowy i t.p. objawy pro- 
wadzą do najstraszniejszej z plag ludzkości 

grużlicy 

Zioła PulmoSa Magistra Wolskiego 
leczą niezawodnie wszelkie choroby płuc, dróg 
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- 
szanki w kierunku uodpornienia organizmu, 
będąc dziś bodaj że najbardziej skutecznym 
lekiem przeciw wszelkim chorobom płucnym. 

Zioła „Pulmosa*, cena za pudelko (wraz ze sposobem 
użycia) zł. 5. Do nabycia we wszystkich aptekach 
i skł. aptecznych lub w wytwórni Magister Wolski, 

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

T-wo Handi. ,„PRERAX”, Warszawa, Warecka 11/1 
Broszurki objaśniające wysyłamy bezpłatnie. 

Ogłoszenie. 
Zarząd Związku niniejszem uprzejmie powiada- 

mia swoich członków, jak również zainteresowanych, 
że począwszy od dnia | grudnia 193] r. przyjmuje co- 

  

  

  

REKLAMA JEST DŹWIGNIĄ HANDLU! 

ZA OGŁOSZENIA PŁACI SIĘ RAZ TYLKO 

KLIJENTELĘ ZYSKUJE SIĘ NA ZAWSZE 

OGŁASZAJCIE SIĘ W KURJERZE WILEŃSKIM 

  

  

Pracownia OBUWIA 

M. DRZEWIŃSKI 

Bonifraterska 6 

Przyjmuje obstalunki i re- 

peracje oraz reperacje kaloszy i śniegowców. 
  

RSM OO WBEETOE RE 

UWADZE 

m. Kuprów, Przemysłowców « Rzemie$tników! 
(zas najwyzszy pomyśleć o ogłoszeniach świątecznych! 

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

NAJTAŃSZYCH 

BIURO REKLAMOWE 
STEF. GRABOWSKIEGO 
w Wilnie, ul. Garbarska 1, tei. 82.     —) KOSZTORYSY NA ŻĄDANIE (— 

  

 wEUROPIE 
JEŃT GWARAŃ А 
Сн DOBRO 

  

  

    

T DRISRA ASTRO 

NA_GWIAZDKĘ! pam rd 

„Najlepsze własnego 

==s KOŁDRY wyrobu 
po cenach niebywale niskich 

wyłącznie u znanej firmy 

B-da CHANUTIN 
WILNO, NIEMIECKA 23 

firma egzystuje od r. 1890 

UWAGA! DUŻE KOŁDRY od 13 złotych. 
от 

k i UM i i M A 

  

  

Precz z elektrycznym odkurzaczem (wchła- 
niaczem)!! cena którego wynosi do 700 zł. 

Obecnie zastępuje go 

szczotka-wchłaniacz 
Cena tylko 5 zł. 

Do nabycia w 

Wytwórni Szczotek i Pędzii 
pod firmą 

ž* B. SYMONOWICZ 
ul. Św. Jańska 7, vis a vis Uniwersytetu. 

gi M M MMA 

   

    

NA GWIAZDKĘ 
NAJWSPANIALSZY PODARUNEK 

PIANINA 
W. JAHNE 

uznańe za najlepsze w kraju. 
Wyłączna sprzedaż 

w Salonie wystawowym 

N. KREMER 
Wilno, ulica Trocka 9. Grand Prix. Złote medale. 

Długoletnia gwarancja! — Ceny reklamowe | 
Dogodne warunki spłaty I 

  

a 

TL k) RM A A 

K olchowe, sosnowe i dębowe 

D Y T Y (specjalnie do obicia ścian jako   
   

  

  
  

nowo- 
czesne 

jakości 

т MEBLE 
pieswszorzędnej 

poleca firma 

B ŁOKUCIEWSKI 
Wilno, Wileńska 23. 

— ©ENY ZNIŻONE — 
  

  

8604 Przyjęcia 

  
Letzieta Litewgkiego Stow. Pomocy Sci 

Wilno, ulica Wileńska 28, telefon 846. 
10 —3 pp. 

GABINET RENTGENOWSKI 
czynny 1ł — 6 pp. 

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

  

górnośląski 
koncernu 

poleca 
firma 

Makowa 15/19, tel. 

  

Węgieli Koks 
„PROGRESS“ 

L. FIDLER, W.lno, 
13-55. Sklad Nr. 999, 

  

Ogłoszenie. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Towarzystwa Browaru ,Szopen* w Wilnie, 

dzie się w dniu 20 grudnia 1931 roku o godz. 19 w loka- 
5. A. odbę- 

lu Zarządu T-wa w Wilnie przy ul. Sierakowskiego 18 
Porządek obrad: 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie spra- 
wozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok oper.1930 
1931. 2) Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu, rachun- 
ku strat i zysków oraz podziału zysku za rok oper. 

1930/31. 3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie preliminarza 
na rok oper. 1931/32. 4) Uzgodnienie Statutu Spółki z 
Prawem o spółkach akcyjnych z dnia 28 marca 1928- 
roku. 5) Wybory do Zarządu i Komisji 
6) Wolne wnioski. 

Rewizyjnej. 

  

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

jadalne, sy pialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

ma dogodnych waraniach 
I NA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. | 
8324 

EEE RU 

Języki obce 
niemiecki, francuski 
włoski (konwersacja). 

Przygotowywanie 
ze wszystkich przedmiot 

do matury 
i egzaminów 

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

MASZYNISTKA 
poszukuje posady, 
jak również może być 
angażowana do biura 
na terminową pracę, 
bez zobowiązania i 
wszelkich praw. Rów- 
nież wykonuję różne 
prace w domu po 
b. niskich cenach. 
Łaskawe oferty pro- 
szę kierować do Adm. 
„Kurjera  Wileńsk.* 
pod „Maszynistka“ 

8532 

  

  

Energicnych 

agentów 
(akwizytarów podróżujących) 
na wszystkie powiaty 
Polski poszukuje po- 
ważna firma handl. 
Oferty z referencjami 
do „PAR , Katowice, 

  

  

  

Okazja! 
Śliczny DOM 

murowany w Wilnie, 
niedekretowy, o kuba- 
turze 4000 m”, wartości 
20000 dol., do sprzeda- 
nia za 7500 dol. przy 
gotówce 5010 dol. 

OKAZYJNIE. 
Palta zimowe damskie i 
męskie, futra, skórki, ubra- 
mia, jedwabie, bieliznę, 
swetry, pianina, fortepia- 
ny, motory elektryczne, 
złoto, erebro, brylanty i 
wiele innych pozostałych 
z licytacji rzeczy sprze- 
daje tanio — LOMBARO, 
ul. Biskupia 4, tel. 14-10, 
(od 9-ej do 2-ej po poł 
Т. 6 do!746.) 50602 

Sam przeczytaj! 
Powiedź Innymi Na wzór 
Zagraniczny! Sposobem 
Korespondencyjnym uczą 
Szoferów | Kursy Samo- 
chodowo - Motocyklowe 

"Tuszyńskiego, Warszawa, 
Mazowiecka 11. Nie trać 
pieniędzy, czasu na wy- 

jazdy! Żądaj bezpłatnych 
prospektówi 8418-0 

Pracownia krawiecka 
Long Wielka 13, 99 

    

  

przyjmmje zamówienie na 
roboty męskie i damskie 
oraz futra. Wykon. solidne. 
Ceny dostępne. 6812 

Zakład Krawiecki 
Nosowicz Alfons 
Zamkowa 12 m. 3. 

Wykonuje obstalunki ze 

akcjonarjuszów 

  

NOWOOTWORZONA. 
POLSKA 

MLECZARNIA 
przy ui. Wielkie] 29 

Poleca: 
mleko, 

cadz. świeże 

masło, sery, jaja, 
mleko zsiadje, wędliny, 
i inne chłodne zakąski, 
napoje chłodzące oraz 

obiady domowe 
smaczne | zdro ve 

ad 70 gr. 

ЭЕЕЕ ЕЕЕ 

M Kenigsberg 
©boroby skórne, 

weneryczne 
1 moezopłejcwe, 

ulica Mickiewicza 4, 
teisfun 10-90, 

od g: da. 9—12 1 4—8. 

Dr. Medycyny 

A. CYMBLER 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

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

Dr. Wolfson 
Choroby . weneryczne, 

moczopłciowe 

i skórne 

ul. Wileńska 7, 
telefon 10-67 

od godz. 3—1 i 4—8 
8434 

Dr. GINSBERG 
ahoroby skórne, wens 
ryczne i meezopłciowe. 

Wileńska 3 
ed godz. 8—1 1 4—8. 

tel. 567. 6676 

Dr J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 

Mickiewicza 28, m. 5 

  

    

przyjmuje od 9—| i 4-6 
Z. W. P. 8400 

Akuszerka 

Marja Brzedipą 
przyjmuje od 9 r. dc 7 w. 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 22, о. & 
tel. 14-05. w. Z. Nr 309% 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Zamkową 3, m. 3. 
tamże gabinet kosmetycz- 
ny, usuwa zmarszczki, bro— 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48. . 832% 

Akuszerka 

Marja Lakūeioa 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz.. 
ulica Kasztanowa 7 7, m. 5. 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

Przybłąkał się pies 
czarny gończy, po trzech» 
dniach uważać będę za 
własność— ul. Ułańska 8. 
m. 3, St. Dyczka. 858% 

  

  

Nowootwarta 

JADŁODAJNIA 
I PIWIARNIA 
Skopówka Nr. 6 

Ceny dostępne. 
Obiady od 80 gr. do | zł.. 

8208 

Pokój. 
duży, umebiowany.. 

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

ska Nr. II, m. I, 

Student 
U. 5. B. znajdujący 
się w krytycznem po- 
łożeniu poszukuje: 
lekcyj za skromnem 
wynagrodzeniem. 

Specjalność niemiec- 

  

  

swoich i powierzonych ki, Wiadomość: Do- 
materjałów. 8557 | minikanska 17, m. 5.. 

Mieszkanie |; mamwiesu | 
5 pokoi : RN : 

z wygodami i ogródkiem DRUKA IA H 

„do wynajęcia | ji ryTROLIGATORNIA || 
ańska 4—3. 859 66 В 

„ZNICZ“ į 
Do wynajecia Wiłno, šv. Jaiska Ar. 4 Iš 

b. lokale "P, K. U na- © Telefon 340. ik 
dające się także na miesz- Dzieła książkowe ž 
kania przy ul. Jakóba Ja- druki, książki dła 
sińskiego 18 (niedaleko ugdė bilety wi- В: 
Sądu 2 gó" zytewe, prospekty, 

się: Trocka m. l. zaproszenia, afisze 

i wszelkiego r Ё 

  

          
  

ulica Jagiellońska 9, tel. 5-44 oziennie w kancelarji Związku przy ul. Benedyktyń- b W. Pe do wiadomości ju roboty drukarskie ją. 
skiej Nr. 2, gn. 7 By godz. od 5—7 E celu udzie- | zabezpieczenie od wilgoci) od 3—30 mm. Forniery =" a ysoka pror P. T.Klijenteli, że po- WYKONYWA il 

YYYVYYVYYYY* + WYVYYYYYYYYVYYYVYTYYYYYYYYYY k wszelkich informacyj, jak również załatwiania krajowe j zagraniczne Ceny fabryczne - konkurencyjne wizja . 8595 , średniczę przy wykupieniu PUNKTUALNIE 

Tano o klasi A danais ioje ch. Niemiecka 31 bard. 3 i CHG | ntów akcyzowych, oraz świa w przemysłowych. mbar: na ro — 

Pamiętajcie c głodnych! Związek Właścicieli Piwiarń, K. ANDRZEJEWSKI, (odró) Zr Kbozis | Sienkiewlez, Biuro pie SODRA E 
: 8247 Kawiarń i Jadłodajń w Wilnie. TL i Wył | uniewożnia się. 8605 ul. Trockiej 1-3. 85631 z = 

S : 
ANK SAS IT SI TI IIS ITT IKI INS I IN IE TO ITS KITT ° 

Przy zakupach świątecznych prosimy powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim* 

Drukarnia „Znicz”, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40. Wydawnictwo „Kurjer Wiłeński'* S-ka z ogr. odp. 

    
Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.   

 


