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Bukareszt, w październiku. 
Po dwóch latach zacisza życia 

prywatnego wraca na stanowisko 
premjera rumuńskiego p. Juljusz 
Maniu. długoletni prezes wielkiego 
stronnictwa narodowo - chłopskiego, 
zasłużony bojownik sprawy narodo- 
wej rumuńskiej w dawnym parlamen 
cie węgierskim i niezwykle popular 
ny przywódca ludu siedmiogrodz- 

kiego. 
Droga jego tym razem do szczytu 

władzy nie jest usłana różami. Wio- 
dły go po niej ciężkie koleje losu 
jego ojczyzny i niebezpieczna sylua- 
cja, w jakiej znalazło się kierowane 
przezeń stronnictwo rządzące. 

Od paru już miesięcy aktualną 
byla w Rumunji sprawa pomocy fi- 
nansowej ze strony Ligi Narodów, 
o którą zdecydował się zwrócić w os 
tatnich dniach swego istnienia jesz- 
cze rząd prof. Jorgi. Od tego czasu 
szereg komisyj i rzeczoznawców mię- 
dzynarodowych  badało sytuację fi- 
nansową w Rumunji, aby wreszcie 
złożyć odnośny raport Komitetowi 
Finansowemu Ligi, który na wrześ- 
niowej swej sesji przyjął protokół, 
przewidujący udzielenie Rumunji po- 
mocy w formie uzyskania od wierzy- 
cieli pewnych ulg w terminach spłaty 
długów zagranicznych wzamian za 
roztoczenie nad gospodarką finanso- 
wą kraju kontroli ze strony Ligi Na- 
rodów. 

Ten to prołokół Komiteiu Finan- 
sowego Ligi stał się owym kamie- 
niem, o który potknął się rząd dr. 
Vaidy-Voevod, kierujący bez wewnę- 
trznych usterek od dwóch i pół mie- 
sięcy sprawami państwowemi Rumu- 
nji. Siłę gabinetu p. Vaidy stanowiło 
jego oparcie się o stronnictwo naro- 
dowo-chłopskie, rozporządzające trze 
ma czwartemi głosów w parlamencie 
oraz kredyt moralny, udzielony mu 
przez cały autorytet prezesa stronnie 
twa p. Juljusza Maniu. 

Siła ta i harmonja wewnętrzna 
pozwoliły rządowi rozwinąć pełną 
micjatywy samodzielną politykę na 
polu wewnętrznem, przeprowadzając 
reformę ustawy o konwersji długów 
rolnych, jak również w dziedzinie za- 
granicznej, ruszając z martwego pun 
kiu sprawę rokowań z Sowietami o 
pakt nieagresji, które doprowadzone 
zostały do stadjam końcowego. Dzię- 
ki zdecydowanej i konsekwentnej po- 
lityce rumuńskiego. Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych niepopularny 
przedtem pakt z Rosją zyskiwał sobie 
coraz szersze kręgi zwolenników, 0- 
ceniających w sposób należyty jego 
znaczenie i doniosłość solidarnej ak- 
cji w tym kierunku z sojusznikami 
Rumunji. 

Stara prawda, że sprawdzianem 
siły każdego organizmu jest jego od- 
porność w niesprzyjających i cięż- 
kich warunkach, znalazła swe pot- 
wierdzenie i w tym wypadku. Na tle 
protokółu Komitetu Finansowego 
Ligi Narodów zarysowała się różnica 
zdań między poszczególnymi człon- 
kami gabinetu. W obronie tezy genew 
skiej stanął przewodniczący tegorocz 
nej delegacji rumuńskiej do Ligi N 
rodów, min. Madgearu, mając za sobą 
poparcie p. Titulescu, kłóry rozpo- 
rządza wielkiemi wpływami politycz 
nemi w Rumuuji. 

   

  

  

      

  

  

  

  

Dysonans ten spowodował przy- 

jęcie dymisji p. Titulescu ze wszyst- 
kich pełnionych przezeń funkcyj za- 
granicą. jako to: posła w Londynie 
i delegata do Ligi Narodów. Jedno- 
cześnie na żądanie króla ponowił 

premjer wobec p. Titulescu propozy- 
cję objęcia przezeń teki ministra 
spraw ranicznych, 2 czego ten 
skwapliwie tym razem skorzystał. 

udając się natychmiast do kraju | 
przeprowadzając w przejeździe przez 
Paryż rozmowę z premjerem Herrio- 
tem oraz czyniąc oświadczenia pra- 

sowe w charakterze ministra spraw 
zagranicznych. 

Posunięcia te. które nie były uzgo- 

dnione poprzednio z rządem, wywo 
łały niezadowolenie i zaprzeczenie 

ze strony Bukaresztu. 
W ten sposób powslaly wskutek 

i pr ko kontroli finanso- 

į vzys, dojrzał ostatecznie jako 

konflikt personalny między pp. Va: 

dą i Titulescu na tle różnic w dzie- 

dzinie polityki zagranicznej. Konflikt 
ten zaostrzył się niebawem do tego 
stopnia. że współpraca premjera 7 
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byłym posłem w Londynie okazała 

się niemożliwa. 
Sytuacja ta stała się o tyle niebez- 

pieczną dla stronnictwa narodowo- 
chłopskiego, że za p. Tituleseu stanął 
zdecydowanie minister spraw wewnę 
trznych p. Michalache, którego ewen 
tualne wystąpienie z rządu spowodo- 
waćby mogło przejście do opozycji 
całego radykalnego skrzydła stron- 
nictwa rządzącego, utrącając tem sa- 
mem większość w parlamencie. Nie- 
dziw więc, że w tym stanie rzeczy 
zuinteresował się wypadkami żywo 

zes slronnictwa, p. Maniu, užy- 
1e eałego swego wpływu na p. 

Vaidę, aby skłonić go do porozumie- 
nia z p. Michalache, 

Jednakże, wobec nieprzejednane- 
go stanowiska premjera, który nie 
mógł darować p. Titulescu jego sa- 

   

  

modziełnych posunięć w Paryżu i 
krytycznego dla rządu wywiadu, 
udzielonego agencji Reutera, dalsze 
istnienie gabinetu p. Vaidy z udzi 
łem p. Michałache stało się niemoż- 
liwe. ; 

Chcąc w tych warunkach ratować 
za wszelką cenę jedność partji, zde- 
cydował się p. Maniu przyjąć zapro- 
ponowaną mu przez króla misję sfor 
mowania rządu kompromisowego & 
udziałem pp. Michalache, Titulescu 

i Madgearu na stanowiskach minist- 
rów spraw wewnętrznych, zagranicz- 
nych.i skarbu. W ten sposób poświę- 
cił prezes stronnictwa jedynie swego 
osobistego przyjaciela, p. Vaidę-Voe- 
vod, który nie chciał, jako członek 
nowegó gabinetu ponosić współodpo- 
wiedzialności za politykę zagranicz- 
ną kierownika tego resortu. 

Opinja rumuńska przyjęła bez 
entuzjazmu nowy gabinet, uważając 
go za dowód słabości partji, w której 
zarysowały się tak głębokie animozje, 
wywołane przez słojącego poza stron 
nietwem człowieka, jakim jest p. Ti- 

tulescu. 
Jak wynika z pierwszych oświad 

czeń rządu, w polityce finansowej 
pójdzie on po linji p. Madgearu, po- 
łegającej na porozumieniu z Komi- 
tetem Finansowym Ligi Narodów. 
Więcej komplikacyj nasuwa polityka 
zagraniczna, która według oświad: 
czeń premjera prowadzona ma być 
w duchu poprzedniego gabinetu. Jak 
zaś wiadomo, p. Titulescu nie ukry: 

wał swych poważnych zastrzeżeń co 
do polityki zagranicznej p. Vaidy, 
dążącego do zawarcia paktu o niea- 
gresji z Sowietami. ' 

J. Gr—ski. 
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Wilno, Środa 26 Października 1932 r. 

  

WALEZNOŚĆ POCZTOWA OPLACONA RYCZAŁTEM. 
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Notarjusz przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Wilnie, 

Wice-Prezes Oddziału Zrzeszenia Notarjuszów i Pisarzy Hipotecznych 

Po długich i ciężkich cierpieżisch, opatrzony Św. Sakramentąmi, zmarł w msjątku Miorzch pow. Bras- 

ławskiego dnia 24 października r. b. 
O dniu nabożeństwa żałobnego będą osobne zawiadomienia. 

Notarjuszów i Pisarzy Hipotecznych. 
O tej bolesnej stracie zawiadamia 

as 

Zrzeszenie 
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Wyrok Trybunału Stanu 
w sprawie sporu 

BERLIN, (Patj. Frybunai Stanu 
w Lipsku wydał następujący wyrok w 
sporze konstytucyjnym pomiędzy kra 
jami związkowemi a rządem. Rzeszy: 

Rozporządzenie prezydenta Rze- 
Szy z dnia 20 lipca 1932 roku o przy 
wróeeniu bezpieczeństwa publicznego 
i porządku na obszarze Prus daje się 
pogodzić z konstytucją Rzeszy, o ile 
dotyczy to powołania kanclerza Rze- 
Szy ma stanowisko komisarza rządo- 
wego w Prusach i upoważnienia go 
do tymczasowego odebrania minist- 
rom pruskim ich kompetencyj urzę- 
dowych i bądź przyjęcia tych kompe- 
tencyj samemu, bądź przekazania ich 
innym osobom jako komisarzom rzą 
du. Rozporządzenie to jednak nie po- 
winno rozciągać się tak daleko aby 
odhierać pruskiemu rządowi łub jego 
członkom. prawo zastępówaniy, Prus 
w Reichstagu, w Radzie Państwa Rze 

  

krajów związkowych z rządem Rzeszy. 
szy i gdziekolwiek indziej wobec Rze- 
szy lub wobee sejmu pruskiego, pru- 
skiej Rady Państwa lub innych kra- 
jów związkowych. O iłe wniosek w 
tym względzie nie będzie odpówiadał 
wymaganiom zostanie on odrzucony. 

Komunikat Biura Conti. 
BERLIN (Pat) Bezpośrednio po 0 

głoszeniu wyroku Trybunału w Lips- 
ku biuro Conti opublikowało komuni 
kat z kół rządowych Rzeszy stwierdza 
jący, iż wyrok Trybunału Stanu w 
sprawie skargi pruskiej przeciwko 
rządowi Rzeszy uważa się za całkowi- 
te potwierdzenie dekretu prezydenta 
Rzeszy odnośnie do politycznego i 
parlamentarnego  przedstawicielstwa 
Prus. Sprawa ta była traktowana 
przez rząd Rzeszy jako kwestja ot- 
warta. Kanclerz Rzeszy ani w charak 
terze komisarza rządówego w Pru 

Amnestja 
z okazji ujednostajnienia prawa karnego. 

WARSZAWA (Pat), W  najbliż 

szym numerze Dziennika Ustaw uka 

że się rozporządzenie Prezydenta 

Rzeczypospolitej, ogłaszające amnest 

ję w związku z wprowadzeniem z dn 
1 sierpnia jednolitego kodeksu karne 

go i prawa o wykroczeniach. 

Amnestja dotyczy spraw stanowią 

cych wykroczenia, znajdujących się 

w orzecznictwie władzy sądowej, 

bądź administracyjnej, a za którą 0 

rzeczono karę grzywny i karę pozba 

wienia wolności nie wyżej 6 miesię 

cy lub jedną z tych kar. Kary pozba 

wienia wolności orzeczone w rozmia 

rze powyżej 6 miesięcy, lecz nie po 

nad 1 rok, zostaną złagodzone o po 

łowę. Amnestja nie dotyczy między in 

nemi przestępstw wojskowych, prze 

stępstw ujawniających dążenie do 
rozpowszechniania zasad ustroju ko 

munistycznego, fałszowania pienię 

dzy, przestępstw skarbowych, z wy 

jątkiem niedozwolonej uprawy tyto 

niu przestępstw na szkodę skarbu itd 

Rozporządzenie o amnestji wejdzie w 

życie z dniem ogłoszenia. 

ZERWANE OOO EET I I I I O I III III 

Dalszy spadek funta angielskiego. 
PARYŻ (Pat). Kurs funta angiels- 

kiego spadł wczoraj z86,26 z ostat- 
niej soboty do 84,60. Dolar natomiast 

utrzymuje się na dotychczasowym 

  

    ąe nawet lekką ien poziomie, wykazuj: 
mianowicie z dencję zwyżkową, a 

25,42 na 25,43. 

Przypuszczalne powody załamania się funta. 

O godzinie 12 kurs funta spadł do 
328 W godzinach popołudniowych 
kurs funta doznał nieznacznej popra- 

i przy zamknięciu giełdy wynosił 
3,30. > 

Co do powodów tak silnego nie- 

słabnącego spadku fumta.w kołach 

City twierdzą, że najważniejszą przy 

czyną jest wyprzedawanie się posia- 

daczy skonwertowanej pożyczki wo- 

jennej, którzy konwersji nie przyjęli. 

    

Według wiadomości krążących w 

City ogółem 65 miljonów funtów nie 

skonwertowanej pożyczki rzucono na, 

rynek, co wpłynęło na obniżenie fun 

ta. Niewątpliwie, że w grę wchodzi 

również i pewna spekniacja, o którą 

City posądza spekulantów  wałuto- 

wych w Paryżu i Amsterdamie. O- 

biegają też pogłoski, że funduszy wy 

równawczy w wysokości 150  milj. 

funtów, przewidziany w budżecie, ma 

ESS SS UI ESI NSS KONDATOR 

Pochód bezrobotnych na Londyn. 
Niech się troszczą 6 nich komuniści. 

LONDYN (Pat). Bezrobotni, któ- 
rzy w liczbie 3 tysięcy w tem 50 ko- 
biet zdążają pieszo do Londynu w 
celu zgłoszenia petycji w izbie gmin. 
przybędą prawdopodobnie do LŁondy 
nu dnia 26 b. m. Minister higjeny od 

powiadając na zapytanie Izby Gmia 

w sprawie zarządzeń, mających na 

celu zapewnienie kwater zdążającym 

do stolicy manifestantom oświadczył 

iż przedewszystkiem sprawą tą po- 

winny się zająć organizacje komuni- 

styczne, które zorganizowały tę ma- 

nifestację. 

Demonstracyjny wniosek Labour Party. 
Londyn (Pat). W Izbie Gmin omawia 

ny będzie dzisiaj wniosek Labour Par 

ty o wyrażnie rządowi wotum nieuf- 
ności z powodu polityki rządu w spra 
wie bezrobocia. W debacie zabierze 
m. in, głos Lloyd George, który wy- 
stąpić ma z gwałtowną krytyką rzą- 
du narodowego. Oczywiście, że de- 

  

bała nie pociągnie za sobą żadnych 

kutków politycznych, gdyż olbrzymia 

większość rządowa jest zapewniona. 

W związku z ruchem bezrobotnych w 

Londynie debata ta niewątpliwie po- 

budzi bezrobotnych do dalszych de- 
monstracyj. : 

być na wyczerpaniu. Wreszcie skarb 
brytyjski poszukiwać ma masowo do- 
larów w związku z płatnością dłu- 

gów wojennych w Ameryce w grud- 
niu r. b. City spodziewa się że Bank 
Angielski który narazie zachowuje się 
biernie, wystąpi w odpowiednim mo- 
mencie z czynną interwencją, aby 
poprawić kurs funta. 
ei REZ A AOOCICZ WSD 

Audljencje na Zamku. 
WARSZAWA (Pat). Pan Prezy- 

dent Rzeczypospolitej przyjął w dniu 
25 b, m. przed południem inspektora 
armji gen. Osińskiego, zastępującego 
kanclerza kapituły orderu Polski Od- 
rodzonej. 

WARSZAWA (Pat), Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej przyjął we wto 
rek po południu prezesa Banku Gos- 
podarstwa Krajowego gen. Góreckie- 
a go. 

  

   

  

Wizyta Rządowi. 
GDAŃSK (Pat), We wtorek wie- 

czorem odjechał do Warszawy nowy 
wysoki komisarz Ligi, Narodów Ro- 
sting w celu złożenia wizyty rządowi 
polskiemu. Równocześnie odjechał da 
Warszawy komisarz generalny R .P. 
minister dr. Papee. 

  

Znowu krwawe starcie, 
WIEDEŃ. (Pat). Na uniwersytecie doszło 

znów do bójek w czasie których 5 studentów 
zostało rannych. 

Rekord. 
GIBRALTAR. (Pat). Nowy włoski parów; :e 

Iransatlantycki „Rex* przybył tu o północy 
x Nowego Yorku, po przebyciu Atlantyku w 
rekordowym czasie 5 dni 7 godzin. 

  
  

sach ani też przez swe organy nie ro 

ścił sobie prawa do reprezentowania 

Prus w Radzie Państwa Rzeszy lub 

w Reichstagu, jak również nie wyko 

nywał tego w sejmie pruskim wzglę 

dnie w pruskiej Radzie Państwa, Ró 

wnież właściwi przedstawiciele Prus 

w Radzie Państwa Rzesky lub w prus 

kiej Radzie Państwa nie otrzymywali 

instrukcyj od komisarza Rzeszy. Co 

się tyczy wszystkiech wydanych do 

tychczas zarządzeń, to pozostają one 

w mocy. 

Jakie będą konsekwencje 

wyroku? 

BERLIN (Pat). Ogłoszony we wto 

rek w południe wyrok w sporze kon 

stytucyjnym Prus i Rzeszy wywołał 

olbrzymie wrażenie w kołach polity 

cznych, które przewidują, że orze- 

czenie lipskie pociągnąć może za so- 
bą, zarówna z punktu widzenia pra- 

wnego, jak i politycznego, szereg po 

wikłań i trudności. 

Prawdopodobnie w związku z tem 
rząd Rzeszy pośpiesznie wydał komu- 
nikat, w którym wyłuszcza swe stano 
wisko wobec wyroku i zapowiada u- 
trzymanie w mocy dotychczasowych 
zarządzeń. 

Dopiero później ukazało się roz- 

porządzenie uzupełniające, że decyzja 

rządu Rzeszy w sprawie  praktycz- 

nych następstw orzeczenia trybunału 

w Lipsku zapadnie dopiero po dok- 
ładnem zbadaniu wyroku i zaznajo- 

mieniu się-z jego motywami. Jedno- 
cześnie z tem oświadczeniem pojawi- 

ła się wiadomość, że były premjer 

pruski Braun zwołał na jutro przed 

południem posiedzenie członków by- 

łego gabinetu celem zajęcia stanowis 

ka wobec wyroku lipskiego i wycią- 

gnięcia konsekwencyj z tego orzecze- 

nia, 

W kołach politycznych oczekują 

wg. doniesienia „Deutsche Alig. Ztg.* 

że w najbliższym czasie wydany zosta 

nie nowy dekret, regulujący sprawy 

prawno-państwowe, które Trybunał 

Stanu pozostawił otwarte. 

Cena 15 sroszy 
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Cztery „drogi do 
Wilna”. 

„Musu Vilnius“ (organ Związku 
Wyzwołenia Wilna) drukuje radjo- 
odczyt wygłoszony przez dyrektora 
„Elty* p. Turauskasa o „drogach, 
prowadzących Litwę do Wilna”. ! 

Zdaniem prelegenta cztery drogi 
prowadzą do Wilna. Pierwsza — to 
droga walki politycznej, dobrze zna- 
na Litwinom z ubiegłych lat. Warsza- 
wa, Genewa, Lugano, Kopenhaga, 
Haga, Królewiec — to etapy tej dro- 

gi. Wszystkie ie pertraktacje nie @а- 
ły rezultatu, ale zniechęcać się nie 
trzeba. Każdy Litwin powinien znać 
i pilnie śledzić wszystkie zakręty iej 

« drogi. 
Druga droga — to droga wojen- 

na. Prelegent stwierdzające dyspropor- 
cję sił, daje następujące zalecenia: 

„Ideałem społeczeństwa litewskiego i woj 

ska litewskiego jest niewątpliwie odzyska- 
nie Wiłna w dro pokojowej. Jednak, zna- 
jąc upór poiski, Litwini powinniby się przy- 

  

          

   gotować do odpowiedniej chwili. W razie 
starcia niespokojnych Polaków z którymkol- 

  

   
z ujarz= 

, będacej 
wiek z sąsiadów lub buniu któreg. 
mionych narodów wewnątrz Polsi 

я ie mówi, więzieniem narodów, Litwini 
ni być przygotowani bez żadnych dy- 

skusyj i wahania do marszu, jak jeden mąż, 
do grodu Gedymina. Specjaliści. od spraw 
wojskowych niech przygotowują się na włla- 

sną rękę pod osłoną nieuniknionej tajemnicy 
jednak społeczeństwo może w tym wypadku 
wiele dopomóc, budząc zdecydowanie, wzma 

ąc stanowisko i popierając organizacje, 

     

  

   
   dzina Litwinom z2 

wyzyskaniu okazji 
co ważniejsza, na wytworzeniu takiej siły jed 
nolitego narodu. z pomocą której zdołaliby 
Litwini utrzymać Wilno na wieki“. 

Trzecia droga — to droga gospo 
darcza. Po niej prelegent również so- 
bie dużo obiecuje, a to w sposób po- 
niższy: ; 

„Litwini powinni nauczyć się ograniczać 
swe potrzeby, tworzyć wartości gospodarcze, 
ulepszać rolę, korzystać z pomocy udzieła- 
nych przez Izbę Rolniczą i inne instytucje i 
ъ @ Sami Polacy przyznają, że Wiłno w 
szponach polskich marnieje. Wiłno zamiera 
gdyż Polacy nie mogą dać mu ożywczych so- 
ków gospodarczych. Z chwilą gdy Litwini 
stworzą zamożny kulturalny kraj, wytworzą 
się warunki, w których cała ludność Wiłna, 
jak kwiat do słońca skłoni się ku Litwie". 

Wreszcie — czwarta droga kultu- 
ry duchowej i ogólnej. A więc: 

Dążąc do Wilna powinni Litwini pod- 
ić swą kulturę, unikając frazeologji i ba- 

nałów.. Niedbały nauczyciel, niegrzeczny u- 
rzędnik, oszust, nieuczciwy pisarz, oszczerczy 
dziennikarz — wszyscy oni są wrogami wy- 
zwolenia Wilna..." 

O ile pierwsza i dwie ostatnie z 
dróg załecanych przez p. Furauskasa 
nie są żadnem novum, mimo dość lu 
źnego związku kwestyj kultury czy 
uczciwości: z celem wileńskim, o tyle 
druga, wojenna droga p. Turauskasa 

może wzbudzić podziw szczerością 
sformułowania i nieogłądaniem się na 

jej obosieczność jako środka „.wy2- 
wolenia Wiłna*. Wyznanie jest jed- 

nak sympłomałtyczne ponieważ ods 

łania to co jest niewątpliwie wiarą i 
nadzieją polityki litewskiej. 

Dopóki żyje ta wiara i nadzieja, 
żadne zasadnicze zmiany w obecnym 

stanie rzeczy polsko-litewskich nie na 

stąpią. | rz. 

  

    

   

i i i CET CSSCOCESZA 

Uzgodnienie poglądów St. Zjedn. i Anglji. 
LONDYN (Pat). Delegat rozbroje 

niowy prezydenta Hoovera Norman 

świadczył dziennikarzom ame 

rykańskim, że jego rokowania z Mae 

Donaldem i Simonem posuwają się 

naprzód bardzo krzystnie i że spo 

dziewa się on, jeszeze przed swoim 

wyjazdem do Genewy, dokąd udaje 

się we czwartek celem wzięcia udzia 

  

łu w naradzie przygotowawczej do 
wszechświatowej konfer. ekonomi 

cznej, że nastąpi ogłoszenie współne- 
go komunikatu, który obwiešci šwia- 

tu całkowitą zgodność poglądów Ang 

lji i Ameryki w sprawach rozbrojenia 

wogóle, zaś w sprawach rozbrojenia 

na morzu w szczególności. 

Francuski plan bezpieczeństwa. 
Uzgodnienie punktów spornych. 

PARYŻ (Pat). Specjalna komisja 

Najwyższej Rady Obrony Narodowej 

odbyła wczoraj wieczorem drugie - ź 

rzędu posiedzenie, które przeciągnęło 

się do późnej nocy. * 

Komunikat urzędowy zaznacza, 

że w trakcie narad komisja zbadała 

wszechstronnie pełny plan rozbroje- 

niowy i bezpieczeństwa. Jeżeli na są 

mym początku istniały pewne różni 

ce poglądów między członkami ko- 

misji, to przy bliższem rozpatrzeniu 

spraw okazały się one mniej poważ 

ne, niż można było początkowo przy-    

puszezać. Wczorajsza dyskusja wy- 

równała wszełkie punkty sporne. 

Członkowie komisji w atmosferze peł 
nej zgody osiągnęli konkretne rezul- 

taty co do różnych kwestyj, jakie ma- 

ją być przedstawione najwyższej ra- 

dzie obrony państwa, zbierającej się 
w piątek rano pod przewodnictwem 

prezydenta Lebrun. Po posiedzeniu 

tem zbierze się rada ministrów na któ 

rej ostatecznie sformułowany  zosta- 

nie francuski plan konstruktywny, 

który wbrew krążącym pogłoskom, 

zostanie opracowany na 3 listopada. 

Przesilenie rządowe w Estonii. 
RYGA (Pat). Donoszą z Tallina że 

prof. Ulos po przeprowadzeniu TOZ- 

mów z leaderami trzech najwięk- 

Szych stronnictw, t. j. ze zjednocze- 

niem rolników i kolonistów, centrusa 

narodowego oraz bloku socjalistycz= 

nego. przyjął misję tworzenia gabine 

tu.



Ekspertyza europejskich trudnošci 

  

Tak zwane przesilenic Ligi Naro- 
dów. o którem się tyle dzisiaj mówi 
które jednych zastrasza, a drugich 

  

przyprawia w dość powierzchowną 
zresztą i nietrwałą wesołość, wynika 
z dówch zgoła różnych przyczyn. 

„Pierwsza, to wyraźne pomiesza 
nie pojęć co do zadań Lig i jej do- 
tychczasowy praktycznych możno- 
ści. Naogół Świat stawia lidze zbyt 

wygórowane wymagania. Żąda się od 
niej, by rozwiązywała automatycznie 
wszełkie trudności i dawała każdemu 
z jej członków pełną asekurację i 
wszelkie gwarancje bezpieczeńst 
Wobec tego, że podobnie krańcowa 
koncepcja nie daje się urzeczywist 
nić, ci bezwiedni fanatycy polityki 
ligowej podlegają dzisiaj również 
krańcowemu rozczarowaniu. powięk 
szając szeregi zdeklarowanych wro- 
gów tej instytucji. Stąd też płyn: 
modne dzisiaj wnioski, że Liga ni» 
tylko nie daje żadnych pozytywnych 
korzyści, ale że tem samem jest 
wręcz szkodliwa. Wynika, bowiem. 
z rozumowania tych neofiłów pesy 
mizmu, sceptycyzmu czy realizmu, 
dymowa zasłona złudzeń genewskich 
może tylko stępić instynkt samoobro 
ny poszczególnych narodów, przy- 
śpieszając wybuch ogólnej kalast 
rofy. 

„Tu właśnie 

         

   

    

     

    

tkwi ta pomyłka, 
nieporozumienie czy pomieszanie po- - 
jęć, o których wspomniałem na wstę- 
pie — ciągnął p. minister — i które 
istotni obrońcy pokoju powinni sy- 
stematycznie prostować. Liga Naro- 
dów nie jest dla nas instytucją uni- 
wersałńą, doktryną samą w sobie. 
Nie jest ona bynajmniej, w dzisiej- 
szej fazie swego rozwoju, jakąś cu 
downą maszyną, zdolną do rozwiązy- 
wania wszystkich trudności, do uni- 
cestwiania wszelkich  niebezpie- 
czeństw. Trzeba sobie wyraźnie uś. 
wiadomić, że Liga i związane z nią 
pakty są dzisiaj przedewszystkiem 
nowoczesną metodą rokowań dyplo- 
matycznych. 

„Być może, że to określenie nie 
zawiera, na pierwszy rzut oka, nic 
uderzającego. Jednakże z punktu wi- 
dzenia, że się tak wyrażę, zawodo- 
wego, ma ono znaczenie ogromne. 
Ta metoda, jako instrument do roz- 
strzygania istniejących na świecie 
sprzeczności, jest właściwą podstawą 
nówoczesnego ustroju międzynarodo 
wego, kluczem umaeniającej się, mi- 
mo wszystko, światowej konstytucji 
prawnej. 

| „Rozumiem doskonale, że ciągłe 
konferencje i ich wątłe napozór owo 
ce zniecierpliwiły opinję. Ale niechże 
ci sami žniecierpliwieni 
czy słuchacze zechcą sobie wyobra- 
zić, jikiemi drogami manewrowałaby 
dyplomacja światowa, gdyby: ją po 
zbawoóno tego „otwartego klubu kon- 
taktów ft wyjaśnień. Siłą rzeczy od- 
powiedzialni kierownicy polityki za- 
granicznej  skazaniby byli 

  

  

      

czytelnicy 

na po 
   

wrót do systemu zamkniętych kart 
i tajemniczych podstępów. Polityka 
europejska znalazłaby się znowu pod 
znakiem ciągłych niespodzianek, i ta 
obawa wzmogłaby jednocześnie i po- 
trzeby zbrojne i miebezpieczeństwa 
raptownych konfliktów. 

„Prócz tego zasadniczego niepo- 
rozumienia, które w ocząch mas, 
mniej lub więcej ušwiadomionych. 
zagraża ustanowionemu po wojnie 
nowoczesnemu ustrojow! rokowań 
dyplomatycznych, istnieje jeszcze nie 
zawodnie druga komplikacja, o war- 
tości mam nadzieję, czysto aktualnej 
a wynikająca z pewnej chwiejności 
politycznej paru najkapitalniejszych 
partnerów tej wielkiej światowej par 
tj. Acz dla względów zgoła odmien- 
nych, trzeba będzie poczekać jeszcze 
kilka tygodni na wyraźne skrystali- 

    

'zowanie się programów politycznych, 
zarówno Stanów Zjednoczonych jak 
i Rzeszy niemieckiej, czyli dwóch 
czynników niezbędnych dla właści- 
wej współpracy na terenie Konferen 
cji rozbrojeniowej ©raz w ogólniej. 
szych ramach Ligi Narodów. 

„Ale zarówno ostre krytyki wyni 
kające z niewłaściwego zrozumienia 
roli genewskiej instytucji, jak też 
wyrazy niechęci czy obojętności, ma- 
jące swe źródło w zaostrzonych z: 
interesowaniach wewnętrznych, 
mogą, według mego głębokiego prze- 
świadczenia, zagrozić obecnemu ust- 
rojowi, który przedstawia w stosun- 
ku do metod przedwojennych olbrzy 
mi postęp. 

„Jednem z głównych zadań soju 

szu polsko-francuskiego jest właśnie 
systematyczna obrona tej wielkiej 
konstytucyjnej zdobyczy powojennej 
ludzkości”, 

   

  

nio 
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Piękny dorobek Polaków 
na Śląsku Czeskim. 

  

  

Aresztowania wśród menar- 
chistów rosyjskich. 

RYGA (Pat). Aresztowania w ko- 
łach monarchistów rosyjskich trwają 
nadal. Szereg osób w tem były dowód 
ca rosyjskich oddziałów Sidorow, 0- 
trzymało już nakaz opuszczenia tery- 
torjum Łotwy w 10 dniach. W Liba 
wie aresztowano 8 osób pod zarzutem 
utrzymywania stosunków z kołami 
monarchistycznemi zagranicą. Grozi 
im również wydalenie. 

ВОБ BEŃ BR 4 

Podpalanie kościołów w Hiszpanii 
dziełem grupy terorystėw. 

PARYŻ. (Pat). Donoszą z Sewilli, że w 
miejscowości Marchena nieznani osobnicy 
podłożyli ogień ped kościół św. Sebastjana, 
w którym znajdują się zabytki wiełkicj war 
tości nrtys| ej. Mimo usiłowsń mieszkań 
ców Graz straży ogniowej nie zdołano uga 
sić ognia i kościół spłonął doszczętnie, Lud 
nošė maniiestowała przed merestwem, doma 
gając się ukarania winnych. 

  

    

  

Pozatem donoszą © innym pożarze, który 
wzniecili złoczyńcy, podkładając ogień pod 
kościół i klasztor Bosych Karmelitanek. W 
tym jednak wypadku zdołano pożar zlokali 
zować. Istnieje przypuszczenie, że aktów tych 
dopuściła się grupa osobników, krążących 
samochodem po Hiszpanji celem systematycz 
nego niszezenia kościołów. 

Krói Karol pragnie zgody z Heleną. 
Sensacyjna wiademość pisma angielskiego. 

LONDYN. (Pat). „Daily Express“ donosi 
jako o wielkiej sensacji, że król Karel rumu 
ski zwrócił się de swej byłej małżonki ki 
ny Heleny, kióra jest obecnie w Bukareszcie, 
6 zgodę na unieważnienie rozwodu, dokona: 
mego przed 4 laty i ąpienia w nowy for- 
malny związek małżeński którego skutkiem 
miałaby być uroczysta korcnacja pary kró- 
łewskiej. Riclę pośrednika między królem Ka 
rołem a księżną Heleną odegrywać ma rze- 
komo minister spraw zagranicznych Titulescu 

    

   

  

który, będąc posłem w Londynie, był mężem 
zaufania króla a także równocześnie zamiesz 
kałej w Londynie księżny Helen; 

Wiebec tego, że wiarogodnoś    j informa 
cji, pochedzącej ze źródeł wiedeńskich, wzbu 
dza zastrzeżenia, należy 
nością. Inne dzienniki, 
znać. 

ją traktować z ostroż 
jak „Daily Mail“, za 

jednak również, že Maniu i Titu- 
u poważnie rozważają sprawę rekoncył 

ji między królem u księżną Helena. 

      

    
    

    

Wymordował całą rodzinę. 
CIESZYN. (Pat). Do mieszkania Karolu 

Krpca na czeskim Cieszynie wtargnął znany 
spryszck Szuzcika, który wszezął z Krpeem 
kłótnię poczem strzelił do niego z rewolweru, 
zadając ranę w twarz i gardio. Przybiegła na 
odgłos strzałów żenę Krpea Graz jej matkę 
zasypał Szczotka strzałami zabijając matkę 
na miejscu, Ciężko ranna żona Krpca zmor- 

   

ła w godzinę później w szpiialn. Samego 
Krpea ciężko poranicaege, przewieziono do 
szpitala krajowego w Cieszynie. Po dokona- 
niu krwawej zbrodni Szczelka siadł na ro- 
wer, odjeżdżając w niewiadomym kierunku 
Za mordercą, który według przypuszezeń 
władz czeskich przeszedł na terytorjum Pol- 
ski, wszezęto energiczny pościg. 

Węgial sowiecki w Paiste, 

Ze Stołpców donoszą. iż przybywać tam 
poczęły w znacznej ilości transporty z węg- 
lem sowiecki Wzęgieł sowiecki jest ładv- 
wany do s w należących do misji handło 
wej sowiec Włęgiel ten zdaje się ma być 
sprzedawany w Połsce po cenach konkuren 
cyjnych. 

    

   

   

   

  

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzecznal 

Koehler, Błachowski i porządki w Żyrardowie. 
2 powodu procesu © zamordowaniu dyr. Koehiera. 

W. poniedziałek rozpoczął się proces, któ 
ry niewątpliwie wywoła na salę sądową wid 
ma ckropnych dni nie jednostki nie Błachow 
skiego tyiko, ale tzłego pracowniczego sku- 

piska, które się nazywa Żyrardów. To pow- 
stałe z inicjatywy Lubeckiego, ministra — 
„pezyływisty” osiedle fabryczne rozwijało się 
świetnie i przez długie lata, zwłaszcza pod 
patrjarchalnemi rządami Dietrichów, bylo 
wzerem kulturalnych stosunków i starannoś- 
ti o jak najlepsze warunki bytu robotnika i 
jego rodziny. Hygjeniczne mieszkania, szkoły 
«Па dzieci, szpiłal dła chorych — wszystko 
to było przedmietem dbałości mądrych i ludz 
kich Niemców. 49 tys. ludności żyjącej tlo- 
słatnio znakomita rozbudowa fabryk, zdoby- 
te rynki psdskie, rosyjskie i azjatyckie — to 
rezultaty tych łat Hustyeh, 

  

Przysziu wojna, Zrujnowała Żyrardów za 
mieniająa go na drugorzędną filję niemiec: 
kiego przemysłu tekstyłnego. Jednocześnie 
postawiła na nogł wielu ludzi. Między inny- 
mi wypłynął niejaki p. Bcussae. Indywiduum 
te znezęło z niczem — lata wojny tak go po- 
stawiły nu nogi, że zaczął obracać miljona: 
mi i robić miljeny. A jak robił świadczy naj 
Tepiej, že go tylko te miljony oeafiły ed wię- 
zienia za miłjonowe nadużycia us rzecz skar 
bu Francji. - 

" Po wojnie inż. Strzednicki przy pomoty 
subwencyj rządowych doprowadza fabryki 
do stanu pierwotnego. W* roku 1923 już czter 
dzieści tysięcy wrzecicn i 6099 robotników 
pracuje w Żyrardowie. Stosunki między ro- 
hetnikami a państwowym zarządem       

  

  

   
skich, po wylądowaniu na łotnisku wojsko 
wem w Kabulu. 

Meczety okolic Wilna dawniej i dzisiaj. 
torjum całej dawnej Rzeczypospoli- 
tej istniały w rozmaitych czasach 33 
meczety, 2 domy modlitwy (tych za- 
pewne było o wiele więcej, lecz trud: 

Pierwsze meczety tatarskie  sta- 
nęły w okolicach Wiln zaaraz po 
przybyciu murzów, ułanów i begów | 
na Litwę, a więc w pierwszej poło- 
wie XV stulecia, jeżeli nie wcześni |. 
Do najstarszych należą bezwątpienia 
meczety: łukiski w Wilnie, w Sorok- 
Tatarach i nieistniejący już  pra- 
dziański na. Wace. Nieznany Taiar 
litewski, pielgrzym do Mekki i'autor 
traktatu o swoich ziomkach p. t. „Ri- 

sale—i—Tatar—i—Leh* (r. 15585, 
opisując meczety na Litwie, powiada, 
że są one drewniane, ,„MUbożuchne i 
niskie, bez minaretów i imaretów 
(& j. szpitalów-przytułków). Wymie- 
nia meczety w Wilnie, Sorok-Tata- 
rach, Wace, Nowogródku i Trokach, 
a wszystkie świątynie muzułmańskie 
w W. Ks. Litewskiem oblicza na set- 
kę, uwzględniając i te, które miesz- 
czą się po domach prywatnych. Pra- 
wdopodobnie cyfra to przesadzona. 
Z. różnych wzmianek i relacyj, jakie 
mogłem zebrać, wynika, że na tery- 

no to ustalić) oraz 7 
które posiadały mołłów, a zatem 
mogły mieć zarówno meczet, jak 
dom modlitwy. Oczywiście i te dane 
nie mogą być dokładne, niemniej 
jednak niewiele chyba odbiegają od 
istotnego stanu rzeczy. Zmarły w: r. 
1640 historyk turecki, Ibrahim Pasza 
Peczewi, w pracy swej p. t. „Tarichi- 
Peczewi* pisze, że „do tego czasu w 
Polsce istnieje 60 osiedli (tatarskich) 
i w każdem z nich jest po jednym 
meczecie““. z 

Za panowania Zygmunta III Wa- 
zy (1587—1682) osiem meczetów bły- 
szezało półksiężycami w najbliższej 
okolicy Wilna: na Łukiszkach, w Pru 
dzianach na Wace,  Mereszlanach. 
Sorok-Tatarach, Trokach Nowych, 
Rejżowie czyli Rejżach, Solkienikach 
i na Kijenie czyli Kienie. Były to cię- 

miejscowości, 

lepsze. Jednocześnie p. Boussae okazał zainte 
resowanie tym przemysłm i z właściwą ka- 

pitalistyczneran kondotjerewi łatwością opa- 
nował fabryki franeuskie tej branży. 

Dzień 2 Kstopada 1923 roku był dla Ży- 
rardowa fatalny. Boussac przy pomocy stwo 
rzcnego w tym celu konsorcjum staje się 
właścicielem zakładów. Stało się to tak ja- 
koś że mówiono o pociągnięciu do odpowie- 
dzłalneści ówczesacgo ministra p. Kuchar- 
skiegc.. Deść że skończyły się tłuste dni. 
Żyrardów stuł się znów filją, kolezją, płan- 
tacją de wyzyskiwania i rabunku jak był 
nim w ezasie wojny. Kapitaliści franeusey nie 
mieli szkopuła braterskieh uczuć. Nie mów- 
my już e tych fraueuskich wyrobach, które 
umiejętnie omijając prawo sprzedawano w 
Pelsce, jako Żyrardowskie i krajowe. Mówmy 
© „generałnej lnji*. Żyrardów w ręku mię- 
Gzynarodoweżo kapituła staje się pionkiem, 
którym rebi się takie posunięcia, jakie WY: 
gedniej dla „celów wyższych", „Cele wyższe 
każą czasem rujnować kwitnący przemysł, 
tak jak każą topić kawę, czy palić pszenieę. 
Potrzebni tylko dobrzy wykonawcy. Znalazł 
się dyr. Koehler — nie dziwnego, ale zna- 
lazł się t Polak dyr. Waśkiewicz. Zaczeli 
„uśmirat*, Likwidowanie urządzeń kultural 
nych, szykany, praca nawpół darmo, zwol 
nienie wykwaliiikowanych by „duże* nie 
płacić t presja, straszna presja moralna, któ 
rą potrałią urządzić dwa tylko typy na Świe- 
cie: wsekodni mongolski satrapa i... euro- 
pejski, kułiuralny  kapitalista.. — miasto 
upadałe stopniowo. Rednkeje też stopniowe 
ale ciągłe. Przyszłość ludzi z Żyrardowa była 
ściśle określona i zdecydowana. = 

Wtedy padły strzały. 
Niewątpliwie morderea —- człowiek który 

ma za sobą rożetę niepodległościową, zesła- 
nie na Syberję i walkę o byt w bardzo cięż- 
kieh warunkach — działał w poczuciu krzyw 
dy escbisiej, niewątpliwie jest to człowiek 
nerwowo eliory i — proces mia to ustałić— 

maže alkoholik, niewątpliwie samosąd jest 
rzeczą niedópuszęzalną, Ale. jeśli atmosfera 
Żyrardówą nić może nikogo usprawiedliwić, 
to aż nadto wyraźnie tłumaczy. Smierć dyr. 
Kochlera, zapewne nie hajwinniejszego zresz 
tą z eałej grandy, przecięła jednak wrzód. 

rois, 1 dze polskie, polska 
dministracja i sądy. -wreszcie robotni 

cy edetchną ze stracha i pesypią się zezna- 
nia, które przed strzałami pozbawiłyby chleba 
całe rodziny „śmiałków*. : 

Takie jest tło procesu, Niestety nie wypo- 
wiedzą się w nim świadkowie porządków ży 
rardowskieh, którzy mimo wszystko boją się 
dobrowełnie zeznawać, Oskarżenie tłumaczy 
czyn jako zemstę neurastenika „człowieka 0 
mętnej moralności i alkoholikai, | 

Oskarżeny twierdzi, że nigdy alkoholikiem 
nie był, że nie pił nawet na Syberji, co uwa- 
żał za siłę charakteru. Dopiero Żyrardów go 
złamał. Nie znaczy to jednak żehy „był nało- 
geowcem. Pozatem nie myślał weałe 0 mardo- 
waniu Gastona Koehlera, uważając za właś- 
ciwego winuego krzywdy Gsobistej — wyda- 
lenia z zakiadów — dyr. Waśkiewicza; czło 
wieka, który sprawy personalne załatwiał 

    

   

  

żkie dla muślimów czasy ucisku po- 
litycznego i wyznaniowego. Zwłasz- 
cza 15-letnie pasterstwo biskupa wi- 

leńskiego, Benedykta Wojny (1600— 
1615), człowieka szlachetnego i pobo- 
żnego, ale zaciętego wroga inowier- 
ców, srodze dokuczało Tatarom, któ- 
rzy dopóki żył biskup nie mogli ma- 
rżyć o podtrżymaniu walących się 
ze starości i batwiejących meczetów, 
albo o budowaniu nowych, a co gor- 
sza, musieli znosić sporadyczne prze 
śladowania i szykany: I tak np. w r. 

1609 sądy duchowne zaczęły ścigać 
o „czary niewiasty tatarskie, u któ- 
rych znaleziono srebrne i złote mo- 
nety arabskie (poczytano je za mo- 
nety djabełskie), i kilka z nich spło- 
nęło na stosie. W tymże roku, dn. 
2 lipca w święto Nawiedzenia NMP., 
w Nowych Trokach rozfanatyzowany 
tłum pątników do cudownego obrazu 
Matki Boskiej Trockiej, nie mogąc— 

jak pisze paszkwilant Czyżewski w 
„Alfurkanie Tatarskim z r. 1616— 
„Ścierpieć przy kościele w nabożeń- 
stwo i cuda sławnym zabobonnego 
mieczytu tatarskiego”, rzucił się nań 

Gbłudnie i bez serca. Krytyeznego dnia oskar 
żony, mieszkając już w Warszawie, odwie 
dził kilku ludzi sobie bliskieh szukając ja- 
kiejś rady. Na dyr. Koehłeta natknął się nag 
le. Pierwszą reakeją była myśl zażądać od 
dyrektora interwencji w sprawie przyznania 
pracującej w Żyrardowie żonie, mieszkania, 
kiórych zresztą było niebrak. Ale Kochier 
zareagował jednem tylko słowem... 

— „Wegl.“ 
Reszię cskarżony pamięta jak przez mgię .. 

Koehlera nienawidział zresztą zawsze, ale ja 
kv ciemiężycieła świata pracy. Osobistej ura 
zy nie miał. 

Bronią go adwokaci Berensen i Gacki 
Sądzą sędziowie Buda, Kramer i Popowski, 6 
skarża prek. Fiirstenberg. No i powództwo w 
imieniu rodziny zabitego wneszą—mec. No- 
vodwcrski, Zygmunt Rymowicz i Hearyk Ko 
rał.. Niewątpliwie wczięczna roła. у 

Zeznawać będą tylko ci świadkowie, któ 
rzy przybyli na rczprawę dobrowolnie. Sąd 
nie będzie wzywał ludzi z Żyrardewa. Dąży 
do utrzymania rczprawy w tonie spokojnym 
i beznamiętnym, Ciąg dalszy sprawozdania 
jutro. (m) 

      

   

    
Bopierajeje Przemysł Krajowy 

„Platlłetka* bezboźnictwa. 
Wielki dziennik tondyński „Times* dono- 

si'z Moskwy o nowym dekrecie rady komi- 
sarzy ludowych. Dekret ten zawiera pięcio- 
letni płan zupełnego wytępienia, religji i cał- 
kowitego zniszczenia Kościoła, Według tego 
dokumentu w pierwszym roku 1932—683 ma 
być wprowadzony w. czyn pomysł zamknię- 
cią wszystkich kościołów i domów modiit- 
wy, co w praktyce ukończone. zostanie na 
wiosnę 1937 roku. W drugim roku 1933—34 
mają: być zlikwidowane wszełkie ogniska 
cia religijnego w łonie rodzin a równocz. 
nie usunięte zostaną z urzędów panstwow, 
i-przėdsiębionstw ystklėie osoby uspósobta 
n e religijnie. Łiteratura religijna i wszelka 
kultura religijna ma być poddana specjałne- 
mat prześladowaniu. Rok trzeci 1934—35 ma 
być przeznaczony na zaktywizowanie zwią- 
zków bezbożniczych. Do tego czasu ma b; 
przygotowanych conajmniej 150 filmów an- 
tyreligijnych które będą przeznaczone prze- 
dewszystkiem dla szkół. Wszystkie osoby du 

    

  

   

  

  

   

- chowne, które nie wyrzekną się swych zadań 
mają być wypędzone z Rosji sowieckiej. W 
czwartym roku 1935—36 ma nastąpić prze- 
kazanie władzom miejskim wszelkich budyn 
ków kościelnych, synagog i kaplic, celem 
przerobienia ich na kińa i kłuby. W ostatnim 
roku 1936—37 ma być dokonane ostateczne 
wykończenie pięcioletniego planu bezbożni- 
ctwa w takim stopniu, by z duszy ludu wy- 
mazane było wszelkie pojęcie Boga. Ten plan 
„piadiletkć* bezbożnczej jest podobno two 
rem nie związku bezbożnikówó wojujących, 
lecz . najwyższych władz państwowych unji 
sowieckiej. 

i pono „bez tumultu* zburzył go d6- 
szczętnie, a duchowieństwo nowego 
meczetu na tem miejscu budować już 
nie pozwoliło. Odtąd Tatarzy troccy 
musieli poprzestać na skromnym do- 
mu modlitwy (zapewne w prywai- 
nem mieszkaniu mołłyj). W każdyra 
razie w r. 1646 był w Trokach moł- 
ła, Abubekr Kalina. — Ucisk wyzńa- 
niowy zelżał nieco po śmierci bisku- 
pa Wojny w r. 1615 i Tatarzy pod- 
wileńscy natychmiasł, w ciągu roku, 
pobudowali nowe meczety na miej- 
scu pódupadłych w Sorok-Tatarach, 
Rejżach, Solkienikach i na Kieni. 

Nawoływania “do gwałtów i bu- 
rzenia meczetów ze strony grupy nie- 
tolerantów nie ustały. Celował w tem 
zwłaszcza wspomniany wyżej au- 
tor „Alfurkanu“, . który proponował, 
'aby meczety, „pewny dzień  na- 
znaczywszy, wszytkie z gruniu po- 
wywracač“, poczem na chlewy albo 
karczmy zamienić, a także zakazać 
Tatarom urządzania meczetów 
po domach prywatnych. .,.Jednak łu- 

kiskiego mieczytu drzewo, prudziań- 
skiego na Wace, na Kijenie za 

    

Bilans Banku Polskiego 
za 2-ą dekadę października. 

WARSZAWA, (Pat). — Biłans Banku Pol- 
skiego za drugą dekadę października wykazu 
je dalszy wzrost rezerw kruszcowo—waluto- 

h. Wkrost ten zaznaczył się niemal wyłą- 
w rezerwach zioła, które naskutek po 

  

  

   

    

    
daży wewnętrznej pow się o 1,8 mi 
jona zł., osiągając 4 onów zł. Zapas 

pieniędzy i należności zagranicznych zaliczy 
mych do pokrycia, wzrósł o 87. tysięcy do 
35,7 miljonów zł. Jednocześnie pieniądze i 
należności zagraniczne, niezaliczone do pok 
rycia zwiększyły się o 891 tys. do 109,1 mil 
jonów zł. Suma kredytów, udzielonych przez 
Bank Polski, doznała dalszej obniżki, głów 
mie z powodu spadku o 8 i pół mdjona zł. 
pożyczek na zastaw papierów wartościowych 
które ze 116,5 miljonów zł. zmniejszyły się 
do 107,8 miljonów zł. Równocześnie portfel 
wekslowy obniżył się z 592 miljonów do 

589,7 miljona zł. czyli o 2,3 miljona. Pozyc- 
ja „inne aktywa“ w ciągu ubiegłej dekady 
zmniejszyła się o 7,7 miljonów zł. do 171,3 
miljony zł. Natomiast pozycja „inne pasywa 

  

  

    

    
    ) zł. Natychmiast płatne zobow 

aria Banku zwiększyły się o 11,9 miljonów do 
180 miłjonów zł. Obieg biletów bankow. 
pod wpływem zmniejszenia się pożyczek na 
zastaw papierów. wartościowych i portfelu 
weksłowego oraz wzrostu natychmiast plal- 
nych zobowiązań doznał dalszego silnego 
skurczenia, mianowicie o 31,8 miljonów zł, 
spadając poniżej miłjarda do 993,8 miljonów 
zł. Pokrycie kruszcowo-dewizowe obiegu: bi- 
letów i natychmiast płatnych zobowiązań - 
wzrosło z 44,13 do 45,04 pnoc. Jednocześnie 

pokrycie wyłącznie złotem podniosło się z 
41,14 do 41,99 proc., pokrycie zaś złotem sa 

mego obiegu biletów z 47,89 proc. do 49,60 
proc, W; bieżącej dekadzie nastąpiła spłata 
przypadającej raty włoskej pożyczki tytonio 
wej w wysokości około. 15,4 miljonów zł. Ro 
kowania z kontrahentem włoskim w sprawie 

   

  

  

  

    

użycia na obsługę tej pożyczki cz fundu 
szu rezerwowego, pozostającego w. jednym z 
banków wioskich, a narosłego już do kwoty 

      

5 miłjonów zł, czyli prawie 54 pro 
zki, pozostałej jeszcze do spłace- 
Polskę, nie odniosły skutku. — Po 
od dnia 21 bm, słopa dyskontowa czą wszy 

Banku wynosi .6 proe., zaś stopa procentowa 

dła pożyczek zestawowych i otwartego hre 
dytu 7 proce. : ; 

lil igrzyska panbałkańskie. 

i Nr. 246 (2488) 7 

  

      
          

  

    

  

  FRANKENSTEIN.        
SZALENIEC 
SZTUCZNIE STWORZONY 
SIAŁ WOKÓŁ SIEBIE 
ZNISZCZENIE 
I ZAGŁADĘ... 

Wkrótce w kinie „PAN” 
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E DRUKARNIA i INTROLIGOTOANIA 3 Ё į 
> śś į 

ž CL 4 c Z į E į 
Ę WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL. 3-40 Ž 

ч 
5 Wykonuje wszelkiego rodzaju į 

2 < 
Е roboty w zakresie drukarstwa 2 

a 

E PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIONIE i 
> 

ъ 

ЕМАЩМАЩЩЩЩЩАМАЩЩА B 

Notatki ze Świata. 
— JEDNOCZEŚNIE Z TEATREM ARTY 

STÓW. otwarta została w Warszawie Opera 
Buffo (Dolina Szwajcarska, ul. Szopena 3. 
W: ładnie urządzonym lokalu dyr. *Selski ct 
wiera sezon jednoaktówkami Glucka „Oszu 

oraz Biala „Incognito Ludwika 
żyserja Sowilskiego. 

— SZANTAŻ WŁASNEM ŻYCIEM zary- 
zykował przyciśnięty kryzysem znany przeniy 
słowiec Maurycy Kroczyński. Oto zaasekuro- 
wany na 100.00 Ozł zgłasza się do towarzy: 
wa z tem, że znałazł się w ciężkiej sytua 
i prosi o posadę. Jeśli posady nie dostanie 
to popełni samobójs: 
dzie musiało wypł: 
wiadomo czem si 

      

  

   

   
   

      

    

    

  

premię rodzinie. Nie- 
kierowało towarzystwo od 

e Kroczyński już nie żyje.. 

— SMETONA I ŚMIETANA — to zanad- 
to podobne, dlatego też zabroniono Litwinom 
nazywać Śmietanę śmietana i wvmyślono sło- 
wo „gratynielec“. W ten sposób ośmieszono 
prezydenta Smetonę. Ale co będzie, jeżeli 
następny prezydent będzie się nazywał daj- 
my na to Gratynielis?.. 

— BURCEW! DEMASKATOR AZEFA ro- 
syjski działacz emigracyjny chce tworzyć 
tyczrezwyczajkę i wzywa organizacie ros 

kie emigracyjne aby zwałczały na swym tere 
nie ulacówki GPU. — Goś a la Breszko-Bre- 
szkowski. 

— GOTY, PERFUMIARZ I DZIENNIKARZ, 
stuprocentowy typ kapitalistycznego aferzy- 

sty, ma teraz poważne kłopoty. Rozwiódł się 
z żoną i musiał jej przekazać połowę swe- 
go powstałego .,z nikąd* 600-miljonowego ma 
jatku. Poza tem perfumy kiepsko idą, a kam 
panja prasowa koszfuje. Pan Coty wł 
wobec tego żakiet i poszedł prosić prem 
Herriota o ulgi podatkowe. Biedaczysko. 

— PRZEWRÓT W DENTYSTYCE zapo- 
wiada dr. De Rojas. Dzięki wiełu udanym eks 
perymentom będzie można obecnie trudnych 
zabiegów dentystycznych dokonywać na zę- 
bie wyrwanym,. poczem ząb ten wstawiony 
zpowrotem ma się zrastać ze szczęką w prze- 
ciągu tygodnia. Ryzyka niema. 

— SPRZEDAŁ SWĄ GŁOWĘ ZA 16888 
funt. szterlingów i ręgztę mnemotechnik Da- 
tas wydziałowi medycznemu Kings College. 
Człowiek ten potrafi przytoczyć 2.000 wyda- 
rzeń i dat z wojny Światowej, nazwiska ko- 
nia, żokeja i właściciela wygrywających na 
derby w przeciągu ostatnich 50 lat i wogóle 
popisuje się w ten niesamowity sposób. Le- 
karze chcą choć po Śmierci zajrzeć do tej 

   

  

   
  

   

   
  

   

  

       

  

   

  

niezwykłej głowy. 

— W| CHICAGO JAK W: CHICAGO — do 
walki (modne) z bandytyzmem zabrali się 
dziś wszyscy. Z jednej strony z ramienia 
miasta i burmistrza Czermaka prokurator 
Swanson, z drugiej p: atna grupa „Tajna 
szóstka". Po kiłku mie okazało si 
że te obie antybandyckie akc valczają 5 
nawzajem i to metodami а ła Chicago. — 
T. zł. „teat ja żygia:” mi 

  

   
    

    

  

    

  

ATENY. (Pat). W' ubiegłą niedzielę, w 

obecności 6 tysięcy widzów, zakończone z0- 

stały w Atenach 3 igrzyska panbałkańskie. 

Zawody wykazały dalszy wzrost lekkiej atle 

tyki w krajach bałkańskich oraz wzrastają- 

e4 pepularneść igrzysk, Gitecja ponownie do 

wiedła. swej bezzpelacyjnej wyższości w lek 

kiej atletyce, zdcbywając na 22 konkurencje 

Wilnem,  merešlanskiego,  sorok- 
tatarskiego i solkinickiego, iż blisko 
Wilna, tedyby się zeszło studentom 
na zimę do Wilna piece szkolne za- 
grzewać”... Na szczęście do wykona- 
nia tych rad złowrogich nie doszło. 

W ciągu wieku XVII-go prócz wy- 
liczonych już meczetów w prom 
niach od Wilna wznosiły się bożnice 
tatarskie także w następujących miej 
scowościach (daty oznaczają najw- 
cześniejszą wzmiankę dokumental- 
ną): w Ponarach (1699), Niemież 
Hussejmanach (1699) i  Sienkiewi- 
czach (1699). Razem więc, nie licząc 
zburzonego w r. 1609 meczetu w Tro- 
kach, w XVII stuleciu otoczone było 
Wilno wieńcem 11 drewnianych me- 
czetów. Jednakże w miarę, jak prze: 
rzedzały się w ciągu owego wieku 
szeregi muślimów (wskutek emigra- 
cyj do Turcji w latach 1620—1630, 
1672—1676 i później, oraz przecho - 
dzenia na chrześcijaństwo), topniała 
również liczba meczetów w Rzeczypo 
spolitej. Nadomiar ciągle jeszcze do- 
legał Tatarom litewskim artykuł Sta- 
tutu. zabraniający im naprawiania i 

  

   
   

aż 17 pierwszych miejse oraz 145 punktów. 

Drugie miejsce zajęła Jugosławja — 735 punk 
ty, dalsze Rumunja —— 68, Bułgarja — 26 i 

Tureja — 18. W ezasie zawodów padło 1% 

rekordów krajowych. 
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ja nasza przeds 

  

Ilustra moment ot- 

warcia Igr: 

  

wznoszenia meczetów, Wszelkie w 
tej mierze ograniczenia zniosła do- 
piero konstytucja sejmowa z r. 1768. 

Gzas robił swoje i w r. 1840 na 11 
meczetów podwileńskich, istniejących 

w wieku XVIl-ym, ostało się tylko 5: 
w Wilnie na Lukiszkach, w Niemie- 
ży, Sorok-Tatarach, Rejżach i w Pru- 
dzianach na Wace, Ten ostatni, zruj- 
nowany od czasu wyprawy napoleoń 
skiej 1812 r., ułegł z czasem całkowi- 
tej zagładzie. Obecnie wznoszą się już 
tylko 3 meczety: w Wilnie, Niemieży 
i Sorok-Tatarach. Meczet rejżewski 
(o ile wogóle nie upadł po r. 1840) 
znalazł się w granicach państwa li- 
tewskiego. Ogółem meczetów w Pol- 
sce dzsiejszej jest 17, oraz 2 domy 
modlitwy. Najpiękniejszym z nich 
zabytkiem architektonicznym jest sta- 
ry meczet w Dowbuciszkach, a naj- 
bardziej opromienionym w pobożne 
legendy muzułmańskie meczet w Ło- 
wczycach. 

St, Kryczyński. 

S foc 
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ZKI Z KRAJU 
Krwawe zajście podczas nabożeństwa 

5 baptystów. 
    

          

Wi ub. niedzie 
i doszło do 

nia nabo 
w 
Po 

  

szczenki. 

głaszał kaza 
stała kłótnia 

  

  

bójkę. Do bójki w io się dwóch bap- 
stów Kuźniecow i Fiedor Cyniewicz którzy 

zostali kijami Biz włościan i obrzu- 
     

  

ceni błotem przez kobiety. Obici baptyści 
zmuszeni byli przerwać modły i opuścić pro 
wizoryczny dom modlitwy. (e) 

Ujęcie oszustów. 
    icze koło Kozdrowi: 

      

    

W rejonie wsi 
zatrzymano dwóch 
iwana Moroza i Gr 
rzy wałę: 

  

   

    

  

    

o wy. M jo Roś gi 
lecz państw bałtyckich, gdzie 

Miasto bez deficytu. 

Na ostatniem posiedzeniu Rady 
Miejskiej m. Słonimia złożeno spra- 
wozdanie z wykonania budżetu na r. 
1931-32, przyczem  skonstatowano 

że budżet został zamknięty z nadwy- 
żką 29 tysięcy złotych. Fakt uzyska- 
nia nadwyżki budżetowej w magistra 
<ie słenimskim w okresie ogólnego 
kryzy wiadeczy o racjonalnej g63- 
podarce miejskiej prowadzonej przez 
burmistrza inż. Miehalskiego. (Pat) 

Mołodeczno. 
OFIARNOŚĆ ZIEMIAŃSTWA Z TERENU 

POWIATU MOŁODECZAŃSKIEGO. 

Powiź Rawy Komitet do Spraw Bezrobocia 
5 serdeczne 
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Anioniemu, Bor 
Mordusewiczowi 
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cb kiej. Żu 
Janowi, 

Robertowi Parowicz Stami- 
sławow*, Odyniec esiawowi, Korobkow An 

drzepowi, Pawłowiczowi Stanisławowi - ODY 
watełom ziemskim z powiatu mołodec: * 
skiego, którzy na > T tani oraz doce 
niając donio g enia skut 
ków bezrobo a, A maszej naj qkszej | w 

  

Jowakienu _Teofilowi, 
Szpilewskiemu   

    

     

   

1601а 260 kg. ży- 
buruków 362 kg, 

  

ziemniaków 7650 kg. 
ła 252 kg. kapusty 980, ky. 
i drzewa opałowego 20 m. : 

Za tak cenny i e obywałe slski czyn jesz 
kiada „serdeczne 

iż žais > 

    

        
  Bóg zapłać” i wy 

przykład z pewn 
śładowców u res: 

PODZĘKOWANIE.    
Zarząd Zrzesze Związku Pracy Oby- 

watelskiej Kobiet w znie składa ta 
drogą serdeczne pod e wszystkim 
Paniom, które okazały swą pomoc w urzą- 
dzeniu bufetu na zabawie nauczycielskiej w 
dniu 15 października rb to w postaci 
-ofiarowanych produktów, w urządze 
miu tegoż, dochód vs kiórego tał przęzne 
czony na utrzyma 

Jednocześnie 
Pracy Obywatels 
składa serdeczne  podzięk: 

Pułkownikostwu Smola ofiarowane 

-ciepłe ubranka dia biedio z ochron 
ki, oraz stałą pomoc w dożywianiu tychze. 

Raków. 
BRAK GODEŁ PAŃSTWOWYCH W 
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W. naszej gm mol 
> Wiza yeh szkół 

twowego | 
ydenta. Moś- 

jak widać z zaku- 
ństwowych, «a 

zkół zupełnie 

  

pieniem dla SzKÓT 
ma liczne pisma ki 
mnie od ifowiada. * : 5 : ! 

zas jūž, aby- po  tylūletiiem. | įslnienių 

szkoły polskiej na naszym ziemiach zawisły 
portrety najdostojniejszych obywateli pań 
w izbach szkolnych na czołowem m 
stwa, godnie reprezentujących naszą nieped- 
ległą Ojczyžnę. 

  

      

      

    

Oby waleł gm. rakowskiej 

Głębokie. 
ZNACZNA KRADZIEŻ W! GŁĘBOKIEM 

Onegdaj w nocy mieznimi spzawty dostali 

się de mieszkania M. Gitełsona zamieszka 

łego w Głębokiem przez otwarcie okna w 

kuchni, i skradali biżuterję, gardero bę dan 

ską i męską i różne dokumenty. Między in 

nymi rozmajie dowody: detychcz majątku 

Konstautynów i de Ч ty właścieiela 

mieszkania. U M. Gitelscan przechowywana 
była i biżuterja jego brata Benjamina, która 

też zabrali ze schą złodzieje. 
Straty wyncszą kołe 5.888 zł. (e) 

pruja. 
POŻAR SUSZARNI LNU W, DRUI. 

Anfoni Janewiez, robotnik, pracując przy 

trzepaniu Inu u 3. Greszona w Druji zapró- 

szył podczas przty cgień od papierosa i po 
wodował pożar, Który prędko rozszerzył si 
į ogarnął cały spich poczem przeniósł się 
na szepę i przybuń jwki drewniane, w któ- 

e żyto i siemię Inia 
płomieni. 

e spowodowany przez sie 
ge złokalizować lecz zo 

stał sam dotkliwie poparzony. 

Oszmiana. 
ARESZTOWANIE KOLPORTERÓW| 

FAŁSZYWYCH DWUZŁOTÓWEK. 

Na targu w Oszmianiv ujęte kolportera 
fałszywych 2-złotówek, który usiiował paś- 

sić w obieg 4 fałszywe munet;. Jest nim Mow 
sza Gurwitz m-« Hełszan. 

Gurwicz kupując len, usiłe 
szżywa gotowi: Kolportera f 
między z miejsca aresztowano, 

Zajście na tie niewypłacania 
gaż robotnikom. 

W] ubiegły poniedziałek w suszarni owo 
«ów Władysława Treciakowa w Bolesławówi 
<zach gm. zaleskiej z powodu niewypłacenia 
zarobków robotnikom КИКа z nich podbu 
*zonych przez niejakiego Izydora Krawczyka 
pehwycili zarządzającego suszarni Lidziona 
Stanisława i wywłóziszy go na taczee do po 

bliskiego stawu dsiąd trzymali w wodzie za- 
nie zobowiązał się spłacić zaległych za- 

tobków. 
Połicja zatrzymała Krawcznka oraz dwóch 

innych robotników (e) 
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zywych pie- 

  

     

    

  

  

y jest w bród, zwłaszcza w portach 
ich. Oszustów Moroza i Michniewicza 

„ bowiem udowodniono 
ścian pobierali 

h tytułem wydatków SOB JH 

(druki, porta | towe i t. p.) po 
Tym sposobem oszuści zdołali 
rą 300 włościan i bezrobotnych 

     

     

      

ona 

Z pogranicza. 
ZATRZYMANIE PATROLU SOWIECKEGO. 

: terenie pogranieza polsko-sowieckiego 
pnie Bomaniewicz załrzymano patrol 

sowieśki w sile trzech żołnierzy. Patrol w 
czasie pościgu za kilku uciekinierami z Rosji 

na terenie poł 
sowieckich 

     

      

skim. Zatrzymany ch 

skierowane do dyspszycji władz: 

ZBIEGŁ Z ROSJŁ 

W dniu wczorajszym w rejonie Ziabek na 
teren pclski przedestał się 40-letni Zygmunt 
Zełek pochodzący z Pomorza. Zelek w 1927 
токи wyjchał przez Szwecję do Leningradu 
wraz z delegacją kcmunistyczną z Gdańska. 
Zeick w Leningradzie znalazł znajomych til 
ku swych kolegów, » którymi nawiązał sto- 
sunki, Wśród kolegów Zelka znajdowało się 
dwóch działaczy antykomaunistycznych, któ- 
rzy aresztowani zostali wraz z Zelkiem i 
wtrąceni do więzienia. 

Po 2-letniej katordze Zełek zestał wypusz 
czony t wysiedleny do Archangielska na prze 
ciąg 5 łat. W. drodze łaski po 2 latach poz- 
wolono mu siaumiąd wyjechać do Mińszezyz 
ny gdzie Zelek pracował w charakterze in- 
żyniera budowlanego przy budowie fabryk ce 
mentu. Tu został aresztowany za rzekomy 

sabotaż i wtirąceny do więzienia borysow- 
skiego skąd mu przed tygodniem udało się 
zbiec w przebraniu pracownika pocztowego. 

OBŁAWY W! PASIE GRANICZNYM. 

60 podejrzanych osobników aresztowane. 

W ostatnich dniach na pograniczu polsko— 
suwieekiem w rejonie odcinków: Dzisna, Doł- 

hinów, Raezki, Wiłejka, Radoszkowicze, Ra- 
ków, Iwieniec Rubieżewieze i Domaniewicze 

przeprowadzeno generalne obławy na osoby 
wałęsające się w pogranicznych miejseowoś- 

ciaeh. W! wyniku zatrzymano zgórą 60 osób, 
wśród których nie brak agiłatorów komunis- 
tycznych, żłodziei, koniokradów, włóczęgów, 
żebruków i różnego rodzaju dezerterów i po- 
szukiwanych przez organa bezpieczeństwa. 

    

ZMIANA KOMENDANTÓW! ODCINKÓW 
SOWIECKICH NA POGRANICZU POLSKIEM 

Z pogranicza donoszą, iż z rozporządze- 
h w ostatnich dniach 

eniono w tkich ko- 
ich odcinków granicz- 
Bieholin, Hanowicze i 

       
   

    

  

  

   

  

  
W parku Ujazdowskim w Warszawie usta 

       
wiono bro Piusa Wtłoń 

o przedsta OTA. 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie pro: i 
czytnem Pańsk 
który opró 
nież RER 
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   do których zwrć z 
żenie dochodzenia w tej sprawie, 
listu odnal nie udalo się 

Cel ni jszego mego listu je: 
1) Zwrócenie uwagi społecze 

nośnych władz na niebezpiec wo: przesy 
a zwy ch listów, które wyróżniają się 

yglądem zewnętrznym i mogą wzbu 
szczególne zainteresowanie. 

2) Zwrócić się z apelem do tej ciekawej 
osoby, w której ręce list trafił o łaskawe 
zwrócenie listu mego (z dokumentami), zu- 
pełnie dła niego bezwartościowego, m— cho: 

grodzeniem pieniężnem. 
em 

        
dotychczas 

     
   

st podwójny: 
ństwa i od-      

  

     
    

      

    

Dr. С. Szabad. 

EEE SET TS IRIOS 

NOWE FUTRO. 

Moryc chwali się nowym futrem: 

— Hipek, 00 ty mówisz do tego iutra? 
to Hipek: 

— Futro, futro, 

  

  

ty jesłeś na kredyt. 

AN KLOTT 
Ziemianin powiatu Brasławskiego, Notarjusz przy Sądzie Okręgowym w Wilnie. 

Po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Św./Sakramentami, zmarł w wieku lat 57 

w majątku Miorach pow. Brasławskiego dnia 24 października r. b. 

Pogrzeb na cmentarzu parafjalnym w Miorach odbędzie się dnia 27-go października. 

© tej bolesnej stracie zawiadamiają krewnych i znajomych pogrążeni w smutku 

Żona, Córka, Siostry, Zięć, Wnukl i Rodzina. 

  

- Karczma zbójów leśnych w Michaliszkach 
Straszliwa tajemnica ujawnionych szkieletów ludzkich. Dotychczas 

ujawnione 50 szkieletów. Z Wilna wyjechała specjalna komisie. 
We wczorajszym numerze „Kur- 

jera“ donosilišmy juž o tem, że pod- 
€zas robót ziemnych w Michaliszkach 
w odległości 100 metrów od miaste- 
czka ujawnione zostały szkielety po 
chodzenia ludzkiego. Jak się obecnie 
dowiadujemy dotychczas ujawniono 

Z Muzyki 
( Toneerty Wil. Tow. Filharmonicznegć: 
Al. Untóski, Kubelik, Poranek „Dni 

szopenowskich'), 

  

Aleksandra Unińskiego, pierwsze- 

go laureata koukursu szopenowski: 
go, znaliśmy: dotąd prawie wyłącznie, 
jako odtwórcę muzyki Chopina. Tym 
razem dał na program jeszcze Liszta 
i Schuberta, a w tem wspaniałą so- 
natę h-moll. Przepiękna koncepcja 
tego dzieła, ogarniająca rozległą ska- 
lę idei, a przeprowadzona z całym 
rozmachem i polotem twórczym tego 
wszechstronnego kompozytora, mało 
liczy wykonawców, mogących się na 
nie porwać: tyle w niej głęgi intencyj 
twórczych, wyrażonej środkami, prze 
rastającymi niemal możliwości na- 

wet tak bogatego instrumentu, jakim 
jest fortepian. Brzmi to miejscami 
całkiem orkiestrowo, Środki wyko- 

nawcze Unińskiego stały w tej so 
nacie na najwyższym poziomie. Cała 
precyzyjność jego gry, wsparta og- 
romną brawurą i skupioną refleksyj 
nością dała wyraz intencji artysty 
bardzo wysokiej miary. Jeżeli życzy- 
łoby się owiania całości jeszcze więk- 
szem napięciem pierwiastka djonizyj 
skiego — to niewątpliwie świetny 
młody pianista wzbogaci i tą cechą 
swoją sztukę. 

Inne numery programu, poświę- 
conego w znacznej części Chopinow:, 
zagrane były ze znaną dobrze dosko- 
nałością. 

  

* R" 

Kubelik! Nazwisko to przed laty 
miało fascynujący dźwięk dla licz- 
wych rzesz melomanów wszystkich 
części świata. W zaraniu karjery ar- 
tystycznej, umiejętnie pokierowanej, 
młody ten wówczas wirtuoz zadzi- 
wiał na wszystkich estradach niedo- 
ścigłą perfekcją opanowania śŚrod- 
ków technicznych gry skrzypcowej. 
Zadziwiał i zadziwia dotąd. Z całą 
swobodą, można powiedzieć, z non- 
szalancją prześlizguje się jednak za- 
równo po powierzchni strun, jak i 
po wierzchu wyrazu muzycznego. 
Ani nikły, płytki ton, pozbawiony 
pięknej, soczystej, właściwej skrzyp- 
com barwy, ani bodaj odrobina prze- 
jęcia się intencjami wykonywanego 
utworu nie stwarzają choćby w drob 
nej mierze atmosfery przejęcia się 
u słuchaczy. A zarówno koncert Gold 
marcha, jak (jeszcze bardziej) „Fan- 
tazja szkocka* Brucha, dawały do 
tego duże pole. Jedynie najpłytsze 
drobiazgi, w rodzaju ,„Campanelli“ 
Paganini'ego, dały się wysłuchać » 
pewnem zainteresowaniem. Czemże 
więc tłumaczy się ta niebywała frek 
wencja publiczności, a nawet względ 
nie gorące oklaski, tak nieodpowied- 
nie do temperatury, wiejącej z estra- 
dy? 

Dobra marka nazwiska, tak długo 
reklamowanego? Chyba. A niejedno- 
krotnie prawdziwi artyści o mniej 
wyrobionem nazwisku dają najszczyt 
niejsze przeżycia wobec pustej sali. 
Snobizm, a co gorsze — bezkryty- 
cyzm. 

  

  

Jako ostatnia impreza artystyczna 
„Dni Szopenowskich*, odbył się w 
Sali Konserwatorjum Poranek Szo- 
penowski. Poza utworami fortepiano 
wemi w wykonaniu Haliny Kalma 
nowiczówny, absolwentki naszego 
Konserwatorjum (bardzo muzykalne 
ujęcie), i pieśniami w wykonania 
prof. Konstancji Šwigcickiej. (subtel- 
ne traktowanie rzadziej špiewanych 
pieśni), brała udział Janina Sumoro- 
kowa (deklamzcja utworów powsta- 
łych z kultu wielkiego mistrza). 

Prawdziwie wielką sztuką było 
zwłaszeza wypowiedzenie przez p. 
Sumorokową genjalngo utworu Nor- 
wida „Fortepian Chopina*. 

Poranek miał bardzo licznych słu- 
chaczy, w znacznej części złożonych 
z młodzeży, wypełnił więc należycie 
swoje przeznaczenie propagandowe, 
mając pozatem przemówienie wtęp- 
ne prof. Józefowicza, Przyjęcie wy- 
konawców było bardzo gorące. 

A. W. 

  

około 50 szkieletów. Wszystkie za- 
bczpieczeno do decyzji władz sądo- 
wo-šledezych. 

Przeprowadzone dochodzenie po- 
licyjne nasunęło obeenie nowe przy- 
puszezenie co do pochodzenia tych 
szkieletów. 

Przed 50-ciu mniej więcej łaty na 
tem miejseu, gdzie obecnie odkopano 
kości stała duża karczma ciesząca 
się w owe czasy kiepską opinją. Za- 
trzymywali się w niej jedynie ludzie 
podróżujący z dalszych okolie, nie 
wiedzący o smutnej tej podejrzanej 
karczmy reputacji Opinje taką wy- 
robiło jej to, że podróżni zatrzymu 
jący się w niej celem przenocowania 
często nie wracali już do domów gi- 
nąc w zagadkowy sposób. Policja 
rosyjska prowadziła dochodzenia, 
badała, lecz na Ślad zaginionych 
nie zdołano natrafić. Mimo to 
było ogólne przekonanie, że zaginie- 
ni padli ofiarą mordów rabunkowych 
i właśnie w tej karczmie. Przemawiał 
zą tem i ten jeszcze fakt, że ginęli 
jedynie ludzie zamożni. 

  

Po aresztowaniu karczmarza i 
zamknięciu tej podejrzanej spelunki, 
budynki, w których mieściła się kar- 
czma zestały spałone, a miejsce to 
wkrótee zmieniło się na pustkowie. 

  

Dopiero obetnie po vrzływie 50 lat 
na jej miejscu ujawniono kości ludz- 
kių Nie dziwnego, że nasuwa to 
przypuszczenie, że są to szczątki 0- 
wych gości, którzy w tak tajemniezy 
sposób ginęli. 

Sensacyjną. tą sprawą zaintereso- 
wała się wojewódzka policja śledcza. 
Jak się dowiadujemy, w dniu wczo- 
rajszym wyjechała do Michaliszek 
speejałna komisja, celem zbadania 
wieku ujawnionych kości ludzkich. 
Pozatem na miejsce wydelegowano 
dwóch zdolnych wywiadowców, któ 
rzy otrzymali polecenie przeprowadze 
nia szczegółowego doehodzenia i usta 
lenia czy ujawnione szkielety rzeczy- 
wiście należą do ofiar bandy zbójee- 
kiej, grasującej niegdyś w karczmie 
Michaliskieį. | (0) 

      

  

Waąrszówa na rement 

bazylki wiieńskiej. 
W ubiegłą niedzielę w Filharmo- 

nji warszawskiej odbyła się akadem- 
ja-koncert, zorganizowana przez Ko- 
ło Wiilnian w Warszawie na rzecz re- 
montu bazyliki wileńskiej. 

Dłuższe przemówienie 
wygłosił prot, Mieczysław Limanow 
ski. Prelegent zaznaczył, że dzisiej- 
sza bazylika wi ileńska jest już siódmą 

ynią, która stoi w tem samem 

cu i zawala się po pewnym cza 
czasach pogańskich stała tu 

Świątynia Perkunasa, potem za Jagieł 
ły tu właśnie odbył się chrzest Litwi 
nów i tu wzniesiono świątynię kato- 
licką. Po jej ruinie podnosił ją z gru 
zów Witold, potem zugmunt I. Zyg- 
munt III, Władysław IV. aż stanęła o- 

becna bazylika, w styłu klasycznym, 
powstała w XVIII w. Stoi ona na trzę 
sawiskach a zeszłoroczna powódź wy 
rządziła wprost katastrofalne szkody 
Na przyszłość nie grozi bazylice nie- 
bezpieczeństwo. bo zmoblizowano 
wszystkie środki nowoczesnej techni 
ki by nie pozwolić zawalić się bazyli- 
ce, będącej tam symbolem polskości 
i katolicyzmu. To też obowiązkiem 

  

  

   
wstępne 

   

    

  

każdego Polaka-katolika jest dać 
grosz na remont bazyliki. 

W części koncertowej wystąpiły 
chóry związku mazowieckiego pod 
dyr. Piotra Maszyńskiego, orkiestra 
Filharmonji w pełnym składzie pod 
dyr. Józefa Qzimińskiego, solo na 
skrzypcach p. Irena Dubiska, p. Fe- 
dyczkowa (Śpiew), Ordonówna (deklła 
macja) i prof. Lefeld (akompanja- 
ment). 

Ponadto wyświetlono 
„Powódź w Wilnie*. 

Sala Filharmonji była przepełnio- 

film p. t 

Najście bandytów na dom kupca w Antopolu 
Obywatel amerykański ranny i ograbiony. Policja na tropie bandytów. 

W nocy z 22 na 23 b. m. w Anto- 
polu do domu Hirsza Nicberga po 
wyjęciu szyby w oknie dostali się ra 
busie. Rabusie wdarli się do pokoju, 
w którym spał Luis Nieberg, obywa- 
tel Stanów Zjednoczonych Am. P., 
przybyły w odwiedziny do rodziców. 

Pierwsza się obudziła Niebergo- 
wa, która na widok bandytów wszczę 
ła alarm. Wówczas jeden z włamy- 
waczy uderzył ja siekierą w pierś, 

  

skutkiem czego Nicbergowa padła 
nieprzytomna na ziemię. Słyszące ha. 
łas w pokoju obudził się również 

L. Nieberg, który również został u- 
derzony siekierą w głowę i zalany 
krwią padł nieprzytomny na ziemię. 
Po unieszkodliwieniu domowników 
bandyci splondrowali eałe mieszka- 
nie rabując najcenniejsze rzeczy 
Nieprzytomnemu L. Nicbergowi ban- 
dyci zabrali książeczki ezekowę, wię 

    

Aresztowanie domniemanych 
handlarzy żywym towarem. 

Ciekawa przygoda kelnerki. 
Przed kiłku dniami wdikóska policja 

śledcza otrzymała wiadomość iż na dworcu 
kolejowym w Lidzie zatrzymano dwóch osob 
ników, którzy przybyli do Lidy pociągiem 
wileńskim „na gapę* w towarzystwie nie- 
wiasty, która podała się za ke erkę Z restau 
racji Urwanowa w Wilnie Julję Zabrewiezów 
nę. Towarzyszami jej okazali się stali miesz 
kańcy Radomia Noach Rozenewajg oraz Jan 
kiel Goldherg, Podczas badania Zabrewiczów 
ua zeznała ćo następuje; 

£ towarzyszami podróży na gapę zapoz- 
nata się niedawno w restauracji dokąd obaj 
przychodzili na obiad, Podawali się za ar- 
tystów teatru żydowskiego i oświadczyli pów 
nego dula, że wyjeżdżają na „gościnne wystę 
py* do Lidy. Ponieważ potrzebują kasjerki, 
zaproponowałi jej, by towarzyszyła im do 
Lidy, na co chętnie zgodziła się. 

Gdy © umówionej godzinie spotkali się 
na dworcu w Wiilnie okazało się, że obzj 
„aktorzy nie mają przy duszy złamanego 
szeląga. Z pomocą przyszła łatwowierna Za- 
brewiezowa która pożyczyła 1 zł. 50 gr. t. zn. 

    

tyle ile kosztują trzy bilety do Porubanku. 
Spryciarze nie przejęli się jednak tem i po 
stanowili kontynuować podróż go Lidy na 
gapę. | 

__ Przedsięwzięcie jednak nie dało się, bo 
wiem tuż przed Lidą nielegalnych pasażerów 
zatrzymano i zaprowadzono na posterunek 
policji. Okazało się że obaj nie są wcale ak 
torami, a okoliczność, że usiłowali sprowadzić 
do Lidy drogą podstępii młodą dziewczynę nu 
sunęła a. że -są poprostu DRA 
PZA 

  

Obu PORSJRAĄCH dostarczono pod ABK 
tą policyjną do Wilna. Przeprowadzone do- 
chodzenie policy jne nie“ potwierdziło jednak 
powzięiego wpierw przypuszczenia, co do 
ieh zawodu, natomiast powstało inne, a mia- 
nowicie, że są stręczyciełami do nierządu. 

Jetlen z zatrzymanych ji z za u muzy- 
kiem, drugi zaś należał do. personelu tech- 
nieznego teatru żydowskiego w Radomiu. 

Co obaj robili w Wlilnie i dla jakich ce: 
łów przybyli tutaj nie zostało narazie wyjaś 
niene. (e) 

  

Kobieta i rotmistrz ułanów. 
„Dawuniej kobieta cierpiąca czułe rzuca 

j dom, męża i dziatki, teraz nakłada 
zielone gatki, skacze przez płotki i rzuca ku- 
lą* — mówi współczesna piosenka. Tak jest 
na wielkim uspońlowionym świecie (zdz 
lekka atletyka zastępuje z powodzeniem prze 
Życia*enotyczne. Jednak gdzie niegdzie jesz- 
cze snują się po kraju zboczeni dawnych cza 
sów kochankowie, którym spotkanie nocne 
przy ruczaju wprowadza zamęt w romanty. 
mej głowie; przy boku męża nie znalaz 
raju, chętnie słuch. co gach — ułan po- 

do stolic, dancingów 
i jeczeze gorsze, wystrzały z browningów. 

Żona Sergjusza Wasilenko, 41-letniego sy- 
na Artema, nosząca pięknie brzmiące a staro 

świeckie imię Lidji stańowczo nie umiała sta 
nąć ua wysokości zadań jakie stawia matkom 
dzieci surowy wiek XX. 

Jesienią 1931 roku pod wpływem znajo- 
mości z rotmistrzem 25 p. ułanów Teodorem 
Konachem opuściła swego męża, dzieci i ro 
dzinne miasto Prużany, udając się na stałe 
do Whrszawy w Wiir. 

Od tego czasu Sergjusz Wasilenko, któ 
rego poprzednio łączyły zażyłe przyjacielskie 
Stosunki z rolłtmistrzem Konachiewiozem za- 

„ać go za wroga. śmiertelnego za 
rozbicia ogniska domowego, tem 

bardziej, że dowiedział się, że żona jego Lid- 
ja w Włarszawie pozostaje pod opieką tegoż 
zdradzieckiego Konacha. 

7 stycznia 1932 roku rtm. Konach około 
godz. 15 zatełefonował do Wasilenki oznaj- 
miając mu że wkrótce przybędzie do niego w 
pewnej sprawie. 

Właśnie było święto prawosławne, 

Wiasilenko obchodził z całym należnym pie- 
tyzmem. Goście znakomici. Dwu tęgich wo- 
jaków, kawalerzystów. Same wysokie rangi. 
Zapijali co się dało przegryzając świńskiem 
ciałem. 

Kiedy do pokoju jadalnego wszedł Ko- 
nach, dwaj dawni przyjaciele, a obecnie wra 
gowie na punkcie Lidji złożyli sobie osten 

   

          

    

    

    

          

   
spra re 

      

które ” 

tacyjne życzenia Świąteczne, przepili kilka 
kieliszków, poczem wywiązała się między ni 
mi dyplomatyczna rozmowa. 

Jeden powiedział: „Daj dokumenty 050- 
biste Lidji, które teraz są już nie tobie, a 
Ja potrzebne” — „Nie nie dam odparł dru 

, bo ją uwiodłeś w sposób podstępny”. Na- 
dania ostrą wymiana zdań. 

„Wi finale tej wymiany zdań Sergjusz Wa- 
silenko (syn Artema i Elżbiety) pod wpływem 
silnego wzruszenia duchowego w zamiarze 
pozbawienia życia Teódora Konacha oddał 
8 strzałów rewolwerowych mierząc doń zu 
pełnie nie dwuznacznie, lecz zamiaru swego 
z przyczyn od swe li niezależnych nieu- 
skutecznił, czyli mówiąc językiem mniej fa 
chowym: Konach wymigał się od śmierci ot- 
rzymawszy tylko dwa postrzały które zresztą 
spowodowały bardzo ciężkie uszkodzenie 
ciała. 

Sprawa była dnia 17 marca 1932 roku roz 
patrywama przez Sąd Okręgowy w Grodnie, 
gdzie Sergjusz W'asilenko został skazany na 
karę zamknięcia w twierdzy na przeciąg 5 
miesięcy oraz w myśl częściowo uwzględnio 
nego powództwa cywilnego. kazano mu wyp 
łacić Kónachowi 453 zł. 72 gr. tytułem zwro 
tu wyrządzonych strat, oraz 114 zł. 60 gr. 
kosztów obrończych sądowych. Z dowodów 
rzeczowych rewolwer „Mauzer* skonfiskowa- 
mo, łuski i pecisk zniszczono, rewolwer zaś 
„Browning“ oraz naboi zwrócono Teo- 
dorowi Kionachowi. 

Sąd Apelacyjny w Wilnie na posiedzeniu 
publicznem z dnia 25 października 1932 roku 
zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Gro 
dnie z dnia 17 marca 1932 roku postanowił 
uchylić i Sergjusza Wasilenkę  uniewinnić, 
koszta postępowania zaliczyć na rachunek 
Skarbu Państwa, powództwo cywilne pożo- 
stawić bez rozpoznania. 

I dobrze się stało że zapadł wyrok taki. 
Albowiem kto podstępnie uprowadza cndzą 
żenę — postępuje jak drań. Ost. 

      

   

  

kszą ilość gotówki w dolarach i zło- 
tych, poczem niezatrzymani przez ni- 
kogo zbiegli. 

Rannych Niebergów znalazł stary 
Nieberg, który późno w nocy przy- 
był do domu, Powiadomił on nie- 
zwłocznie policję, która zarządziła 
dochodzenie. W wyniku pierwiastko 
wego dochodzenia ustałono, iż bant 
tów było dwóch, zaś trzeci stał 
czatach. Uzbrojeni byli oni 
tylko w siekiery, eo wskazuje, iż byli 
to włościanie, którzy nie posiadali 
broni palnej. Sprowadzone psy pol 
eyjne zaprowadziły wywadowców 
wsi Gwinowo gm. antopolskiej, g 
zatrzymano trzech włościan | 
rzanych o napad rabunkowy. R. 
nych Nicbergów umieszczono w 
wiatowym szpitału. 9 

RADJO | 
ŚRODA, dnia 26 października 1932 roku. 

    

1140: Przegląd prasy. Kom. meteor. Cza. 
15,05: Program dzienny. 15,10: Koncert po“ 
pularny: (płyty). 15,40: Kom. gospodarczy. 
15,50: Uwertura „Faust“ — Wagnera (płytyj.. 
16,00: Aud. dla dzieci. 16,25: Koncent symio- 
niczny (płyty). 17,40: „Międzynarodowe b 
dania zgadnienia pracy kobiet“ — odczył.: 
17,55: Program na czwartek. 18,00: Muzyką 
lekka. 18,55: „Dni Chopinowskie" — odczyt. 
19,10: Rozmaitości. 19,15: „Z zagadnień g 
spodarczo — społecznych” — odczyt Mi. 
19,30: „Wyspiański — narodu żywe słowo” 
— felj. 1945: Prasowy dziennik radjowy. -— 
20,00: Muzyka lekka. 20,30: Recital fortep. 
21,20: Komunikaty. Wiad. sportowe. Dod. du 
pras. dz. radj. 21,30: Recital fortep. 22,00: 
„Na widnokręgu". 22,15: Muzyka taneczna. 
22,40: Muzyka z płyt gramofonowych. 23,00: 
Kom. RAE 28,05: Muzyka spece 

HOWINKI RADJOWE. 
MUZYKA LEKKA I POWAŻNA. 

Niezwykle obficie wygląda w dzisiejszym 
programie radjowym dział audycyj muzycz- 
nych, rozpoczynający się już o godz. 15,00 
koncertem popułarmym z płyt gramofona- 
wych. Na wstępie usłyszymy uwerturę do 
op. „Wilhelm Tell“ Rossiniego i tegoż korm- 
pozytora „Tarantellę“. Dalsze numery progra 
mu: Padilla — „Princesita*, Offenbach „Bar 
karolla* z opow. Hoffmana i Moniuszki Po- 
lonez z „Hrabiny*. Muzykę poważniejszą na 
da rozgłośnia wileńska w drugiej audycji a 
godz. 16,25. Będzie ona poświęcona twórczos 
ci Piotra Czajkowskiego i przyniesie: Piątą 
Symtonję, Serenadę melancholijną oraz ar- 
ję z „Oniegina* w wykonaniu Smirnowa. 
Ten drugi koncert poprzedzi słowe wstępne 
prof. Józefowicza. 

Wreszcie o godz. 20,30 ze studja warszaw 
skiego transmitowany będzie recital fortepia 

nowy pianisty rosyjskiego Izo Elinsona; któ 
ry wykona conatę Wła aldensteinowską Beet- 
howena i utwory Schuberta i Chopina. 
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FELJETON ос HOPINIE. 

WI związku z uroczystościami SZzopenows- 
kiemi, które w październiku Święci cała Poł 
ska nadany zostanie dzisiaj o godz. 18,55 oko 
licznościowy feljeton. p. Stanisława Węsław- 
skiego. na temat zmaczenia i celu „Dni. Szo- 
penowskich*. 

FELJETON O WYSPIAŃSKIM. 

Cykl prelekcyj radjowych o Wyspiański 
z racji przypadającego w listopadzie ćwiere- 
wiecza zgonu wielkiego poety rozpocznie w 
dniu dzisiejszym o godz. 19,30 doskonaly 
znatwea literatury i ceniony krytyk dr. Wła- 
>> Zawistowski, który wygłosi odczyt 

t „Włyspiański — narodu -żywe sto: 
RNS z Warszawy nA wsz 

stacje. : 
   



zakresu filozo 

    

Dziś: Ewarysta. 

Jatro: Sabiny. Bf. 
| Wschód slonca — g. 6m. 12 

Paždzlern. Zachód 
! „ — & Зт.57 
  

Spostrzeżenia Zakładu Metecrołopii U.S.B. 

w Wilnie z dnia 25 X — 1932 reku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 750 

Temperatura średala ++ 6 G. 
= najwyższa - 119 С. 
= najniższe + 5° С. 

Opad: — 

Wiatr: połudn -zach. 

Tendencja: wzro:t. 

Uwagi: chmurno. 

Przewidywana pogoda w dniu 26 bm. według 
P. 1. M. 

Zachmurzenie zmienne większe w Włleń- 
skiem, miejscami przelotne deszcze. Chłod- 
no. Nocą możliwe przymrozki. Umiarkowane 
wiatry północno-zachodnie. 

OSOBISTA. 
— Pan wieewojewoda Marjan Jankowski, 

powrócił z urłopu wypoczynkowego i objął 
urzędowanie. 

MIEJSKA. 

— Zadrzewienie dróg i szos miejskieh. 
W najbliższych tygodniach magistrat przy- 
stępuje do zadrzewienia szeregu szos i dróg 
miejskich. W pierwszym rzędzie mają być 
zasadzone lipami szosa werkowska oraz kal 
waryjska. Ponadto zadrzewiona zostanie uli- 

ca Flisowa. 

— Lustracja rzeźni miejskiej. W; związ- 
ku z zamierzeniami połączenia rzeźni ze sta- 
cją kontroli mięsa, prezydent miasta dr. 
łeszewski w towarzystwie szefa sekcji rzeźni 
i rynków ławnika Kruka zlustrował w dniu 
wczorajszym rzeźnię miejską. Wykorzystując 
swój pobyt na rzeźni p. prezydent zaznajo- 
mił się jednocześnie z jej stanem higjenicz- 
nym wydając szereg zarządzeń. 

LITERACKA 

— Dzisiejsza Środa Literacka wypełnio- 
na będzie odczytem p. Juiji Dikstein Wiele 
żyńskiej z Wa y autorki wielu prac z 

krytyki literackiej. Tema- 
tem prelekcji będzie twórczość Ludwiki Ac- 
kermann, której utwory poetyckie w prze- 
kładzie prelegentki odczytają artyści Teat- 

  

    

  

  

  

. miej Pomocy 

NIKA 
rów, jako ilustrację do poszczególnych frag 
mentów odczytu. 

Początek o godzinie 20,30. Wktęp dla człon 
ków rzeczywistych i członków — sympaty- 
ków bezpłatny. Goście wprowadzeni płacą 1 
złoty. 

  

Z UNIWERSYTETU 

— Z Wydziału Humanistycznego USB. 
We ozwariek 27 bm. o godz. 13 w Auli Kolu 
mnowej odbędzie się promocja p. Władys- 
ława Oszywy ma stopień doktora filozofji. 

SPRAWY AKADEMICKIE 
— Komunikaty Legjonu Młodych. Dnia 

28 października br. w Sali Śniadeckich od- 
będzie się branie Inauguracyjne Legjonu 
Młodych Związku Pracy dla P: Obec- 
ność członków i kandydatów obowiązkowa 
pod rygorem organizacyjnym. mile 
widziani: Początek o godzimie 19 (7-mej wie 

схогет). 

        

  

   

   Dziś o godzinie 20 (8-mej) w lokalu Wyż 
szej Szkoły Instytutu Naukowo - Badawczego 

iropy Wkchodniej w Wilnie odbędzie się 
branie Informacyjne  Legjonu Młodych 

Źwiązku Pracy dla Państwa. 

— Drugi czwartek akademieki odbędzie 
w dniu 27 października 1932 r. Temat: 
e Organizacyj Akademicki a) Brat- 

b) Kół Naukowych, c) Kół Pro 

wincjonalnych, d) Korporacyj, e) Klubu Włó- 

częgów, f) Chóru, g) Koła Muzycznego. Pre- 
zesi wyżej wymienionych organizacyj pro 
szeni są o wydelegowanie na „czwartek* pre 
legentów za uprzedniem porozumieniem się 

z referentem  Kuliuralno-Samokształcenio- 
wym kol. St. Janickim we wtorek godz. 19. 

SPRAWY SZKOLNE 
— Przy państwowem gimnazjum im. J. 

Słowackiego w Wilnie otwiera się równoleg 
ły oddział klasy drugiej. Podania do tej kla 
sy dyrekcja przyjmuje codziennie od 9 do 

Lej. 
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SPRAWY ROBOTNICZE 
—— Bezrobocie wzrasta. W; ciągu ostatnie- 

go tygodnia liczba bezrobotnych na terenie 
Wilna wzrosła o 19 osób. Obecnie podług 
prowizorycznych obliczeń Wilno-miasto li- 
czy 5519 bezrobotnych. 

KOMUNIKATY 
— 7 Izby Przemysłowo-Handlowej w Wił 

nie. Izba Przemysłowo - Handlowa w Wilnie 
podaje do wiadomości, że z powodu przeno- 

K UR JIE R 

sin — biuro Izby będzie nieczynne dła pu- 
bliczności w dniach 27 i 28 października. Od 
dnia 29 października wszystkie agendy Izby 
będą już urzędowały w nowym gmachu przy 
ul. Mickiewicza Nr. 32. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Wiileńskie Koło Związku Bibljotekarzy 

Polskich. Dnia 27 października br. (czwar- 
tek o godz. 8 wiecz odbędzie się w lokalu U- 
niwersyteckiej Bibljoteki Publicznej 101 ze- 
branie członków na którem p. dr. Wilhelm 
Mermelstein wygłosi odczyt p. t.: „Feliks Ben 
ikowski jako bibljograf (w 80 rocznicę zgo- 
nu). 

Goście mile widziani. 

— Wiileńskie Towarzystwo Filozoficzne. 
Na. posiedzeniu naukowem w dniu 27 paź 
dziernika br. (czwartek) o godz. 8 wiecz. w 
Seminarjum Filozoficznem Uniwersytetu dr. 
Julja Diekstein - Wlieleżyńska wygłosi od- 
czyt p. t.: „O idei nieskończoności u Giore- 
lava Bruna*. Włistęp dla członków Towarzy 
stwa i wprowadzonych gości. 

— Ze Stowar: nia Lekarzy Połaków 
w Wilnie. W! dniu b. m. (czwartek) o godz. 
19 min. 30 w I-szym terminie, a o godz. 20 
w Il-gim terminie, w lokalu własnym (ul. 
Wileńska 25 m. 3 Izba Lekarska) odbędzie 
się zebranie ogółne, kóre ma ustalić, z ramie 
nia Stowarzyszenia, listę wyborczą kandy- 
datów do Rady Izby Lekarskiej. 

Zarząd i Rada ją wszystkich PP. 
Lekarzy do wypełnien obowiązku 
względem organiz a w dnu 

{ут na zebranie, 

TEATR | MUZYKA 
„Niebieskiego pła- 
rnika 8 w. w Te- 

atrze Pohulance odbędzie się. z upragnie- 
niem oczekiwana premjera wspaniałej bajki 
Maeterlincka „„Niebieski Ptak“, ktėra ma tą 
zaletę, że pr uwa uwagę tak widza trzy- 
letniego jak i dorosłego. 

Niezwykła inscenizacja d-ra Ronard Bu- 
jańskiego piękna ilustracja muzyczna prof. 
Dr. Szeligowskiego, pomysłowe tańce w wy 
konaniu i układzie Hryniewickiej malowni- 
cze dekoracje Makojnika i wspaniałe kost- 
jumy wykonane w pracowni leatralnej — 
tworzą całość która na długo będzie niezwyk- 
łem wysoce artystycznem zdarzeniem kuliu 
ralnego Wilna. 

Udział biorze cały zespół artystyczny, 
Instytut dramatyczny, Szkoła baletowa, 20- 
cioro dzieci, 60-ciu statystów i doskonała ar 
kiestra. 

„Niebieski ptak* będzie powtórzony we 
czwartek 27 października o godz. 7 m. 30 i 
w piątek 28 października o godz. 8 wiecz. 

— Południowe szkolne przedstawienia 
„Niebieskiego Ptaka* odbędą się w Teatrze 
na Pohulance we czwartek 27 października o 
godz. 12 w poł., w piątek 28 października o. 
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godz. 12 w poł, w sobotę 29 paždziernika o 
godz. 12 w poł. 

— „Niebieski Ptak* dla Komendy miasta 
zostanie odegrany we czwartek 27 paździer 
nika o godz. 7 m. 30 na Pohulance. 

— Wómda Hendrychówna w 
Ptaku*. W) dzisiejszej premjerze., 
go plaka“ śpiew słowika przyrzekła wyko 
mać zaszczytnie znana artystka operowa Wan 
da Hendrychówna. 

— Teatr muzyczny „Lutnia*. Dziś po Taz 
-ty ciesząca się olbrzymiem powodzeniem 

nadwyraz  melodyjna operetka  Kałmana 
iczka czardasza”, w roli tytułowej z 

ną Gistedt, w otoczeniu wybitnych sił ar- 

        

    
    
skim na czele. Ewolucje taneczne i tańce 
układu Morawskiego. 

Początek o godzimie 8 m. 15. 
Zniżki akademickie 25 proc. wydaje ka 

sa Teatru Nr. 3 o godz. 7—8 wiecz. 
W. przygotowaniu „Krysia Lešniczanka“ 

w reżyserji Tatrzańskiego. 

Wieczór kameralny Nadwornego Tria 
Belgijskiego urządza Wileńskie T-wo Filhar 
moniczne we czwartek 27 bm. w Sali Kon- 
serwatorjum (Wielka 47). Światowej sławy 
zespół kameralny o niezwykłych 
artystycznych 6zarować 
raz jeden tylko. 

W; piątek 28 bm. jedyn 
czelowy A. Baldovino i pian. 
Voochi. Szczegóły w afiszach. 

Abonament koncertowy zamierza ogło- 
sić WITF. już na najbliższą serję koncertów 
w celu udostępnienia koncertów T-wa naj- 

szerszym warstwom i zorganizowania sta- 
łych kadr publiczności koncertowej. Aboua- 
imenty przewidują urozmaicony dobór kon- 
certów po zniżonych cenach, z wydatną zniż 
ką dla nabywających abonament. 

— Recital fortepianowy Izo Elinsona w 
Konserwatorjum. Znakomity pianista, ucze- 
stnik 2:iego międzynarodowego konkursu im. 
Chopina, po tryumfach jakie odniósł zagra 
nicą, wystąpi w Wilnie raz jeden tylko z re- 
citalem fortepianowym w sobotę najbliższa 
29 bm. w sali Konserwatorjum. W program:e 
Chopin. Szumann Szubert i Strawiński. 

Bilety nabywać można w biurze ,Orbis* 
od 9 do 7. Koncert wywołał wielkie zaintere 

sowanie. 

KA WILEŃSKIM BRUKU 
NIEUDANE WIŁAMANIE DO URZĘDU POCZ 

TOWIO CELNEGO. 

Ubiegłej nocy nieujawnieni narazie spraw 
cy usiłowali włamać się do urzędu pocztowo 
celnego mieszczącego się w pobliżu budynku 
dworca kolejowego. 

Włamywacze w ostatniej chwili zostali 
spłoszeni przez dozorcę nocnego i salwowali 
się ucieczką. Mimo natychmiastowego pości 

   

  

   

  

   

  

  

  

Nr. 246 (2488) 

Nierozważne żyro przyczyną Śmierci 
Charakterystyczny wypadek czasów dzisiej: zych. 

Wi m-rze z 21 bm. donieśliśmy © 
tragieznym wypadku nagłego zgonu Ł. Stan 
kiewieza w domu Nr. 19 przy ulicy Krakow 
skiej. Jak się obeenie dowiadujemy, sprawa 
ta jest bardzo charakterystyczna dla czasów 
dzisiejszych i dlatego cheemy ją ponownie 
nieee szezegółowiej porus: 

Ś. p. Stankiewicz — właściciel niedużego 
domku przy ulicy Kurhany 10 zażyrował wek 
sle na 800 zł. Jureewiczowej — właścicielce 
demu przy ul. Krakowskiej 19. Weksłe Jur 
cewiezewa zdyskontowała w KKO. i pieniąż 
ki wkrótee „wyszły*. Sytuacja finansowa Jar 
cewiczowej coraz bardziej się pogarszała, aż 
w końcu kobiecina nie wytrzymała i za ró 
ne długi dom zlicytowano. Kom. Kasa Osze 
dności pretensy h do Jurcewiczow: 
nie zgłosił 
weksli przez 
Stankiewiez jako jeden z dwóc 
miał zapłacić 400 zł. Pieniędzy 
miał, zagroził więc t jemu los Jureewieza- 

      

    

  

      
          

  

     

   
  

    
   

  

     
domu  Jurcewiezowej obiecat 

  

abywea 

  

gu spraweów nieudanego włamania nie zdała 

no zadrzymać. 
Policja prowadzi dalsze dochodzenie. 

(e) 

SAMOBÓJSTWO 52-LETNIEJ KOBIETY. 

Wi dniu wezerajszym, w godzinach wie- 

cz ych, popełniła samobojstwo przez pu- 
wieszenie się 52-letnia Nina Rajs. zamiesz 

uliey Zawałnej 60. 
zyny samohójstwa narazie nie usta 

    

samobójczyni zabezpieczono na 

  

Palicja prowadzi doehodzenie. (e) 

ODWOŁANIE OSKARŻENIA. 

Wiezoraj przybył do naszej redakeji p. Ka 
rel Wegner o kłórym przed paru dniawi 
pisaliśmy, że oskarżył woźnego składów Mo 
nopolu Tyteniowego St. Gobisa e przywłasz 
czenie 5106 zł. i oświade że skargę Sw 
w połieji odwołał, Po sprawdzeniu w połie 
oświadezenie to potwierdziło się. 

Ce było powodem złożenia skargi i póź- 
niejszego jej odwołania, oczywiście pozosta- 
nie ich tajemnieą. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
WARSZAWA. (Pat). Londyn 29.30 — 29.16 

Nowy York kabel 8.915 — 8.895; Paryż 35.06 
— 3497; Szwajcarja 172.35 — 171.92; Wło- 
chy 45.65 — 45.42; Berlin 212. 

AKCJE. Bank Polski 82.75 — 

83.25 

  

       

         

    

83.75 

* biegli check m 

przed kupnem że wykupi jej weksłe z KKO. 
post faetum jednak dotrzymania słowa od- 
mówił. Sytuacja Stankiewicza stała się bez 
wyjśeia tem bardziej że przyszedł komornik 
i ądał pieniędzy. Krytycznego dnia Stan- 
kiewiez udał się do-Jurcewiczowej z prośbę 
o pemoe i pożyczenie mu eweutualnie cho- 
ciażby 50 zł. na wykupienie jej weksli. Pie- 
iędzy nie miała, poszła więc do znajomych, 

ktoś da. 
ankiewicz pozestał w jej mieszkaniu 

pr ity, złamany. Zaezął widocznie rozmyś- 
lać nad swą sytuacją, zbytnio się zdenerwo 

wał, ehore serce nie wytrzymało i w pew- 
nym memeneie padł nieprzytomny na zie- 
mię, wydająe przedśmiertne rz Prze 

rażena sublokatorka Jureewi 
lić w ściare, wzy 

    

          

im 

  

     
   

   

  

       

        

stra, którzy powiadc 
i zawezwali pogate 

był lekarz, Stankiewiez już nie żył. 

SPORT 
Z WILNA. 

WYJAZD BOKSERÓW: WIYLEŃSKICH DQ 
GRODNA. 

Pięściarstwo gnodzieńskie dopiero zaczy- 
na stawiać pierwsze kroki. Uruchomienie bok 
su w Grodnie to zasługa niestrudzonego p- 
Kłoczkowskiego który po przewie 
db Grodna, pracuje tak jak praco 
nio w Wilnie rozwojem pięściarstwa. 

Mecz wileńskiej Pogoni z bokserami Grod 
na ma elkie z 
dia 
nie 5 
dzienskiej publiezm 

Pogoń nie wystą 
składzie, gdyż zależy tu r; 
zacji boksu na odniesieniu zwye 

PRZYGOTOWANIA DO SEZONU 
NARCIARSKIEGO. 

Wileński Ośrodek W. F. łącznie z K. S- 
Ognisko uruchamia dziś kurs suchej zapra 

wy narciarskiej 
Kurs bę 

    

       

  

   

    

      

   
    

  

     

  

dla pięściarstw 
w swyin najsilniejs 

-zej na popułary- 
stwa 

  

   
   

   

  

     

  

e się odbywał w lokału Ognis- 
ka ulica wa 19. 

Powyższa zaprawa 
walifikowanych jak początkuj    

OFIARY 
dla Wicława Koziełły od Fr. Walickiej 10 21. 

wem samodzielnego w tych wypadkach podpisywa    towego i eksportowego winami, spirytaljami * wszel- ‚ d 

kiego rodzaju towarami spoż, kolonjalaem. pod stemplem firmowym. Spółka z ogranicz 

tak kupowanemi jak i własnej produkcji; b) nabywa-  powiedzialnoś ią zawarta na m ktu  zeznanego 

mie. otwieranie i prowadzenie zakładów przeinysło- przed Antonim Makarowskim zastępcą Jana Klotta> 

wych, wytwórni, składów i ekspozytur dla po Notarjusza w Wilnie w dniu 23 lipca 1932 r. pod Nr. 

szych towarów; c) łączenie się z innemi analogiczne- 2325 na czas nieograniczony. 931 — VI. 

mi hurto mi dla rozwoju krajowego handlu hur- ZER a 

towego winami, spirytuałjami i towarami kołoujalno- 54. I. Firma: „Spółka + 

spożywcze! d) przedstawicielstwo firm handlowo — Konkurencja Łidzka”. 

przemysłowych wytwarzających towary będące przed w Wiilnie, przy ulicy 

miotem operacji handlowych spółki i handlujących 18 m. 1. Dala rozpoc ęcia działalności od dnia 22 

temi towarami or imie zleceń handłow lipca 1932 roku. Kapitał zakładowy wynosi 2600 zł- 

i komisowych w i ny na 100 udziałów po 26 zł. dy przyczenz 

Centrałi w Warszawie przy u złotych wpłacono w gotowiźmie, resztę wpła- 

    Największy sukces światowy. Ostatnie chwile caratu. 

A Sp Rosji TEODOZJA - SEWASTOPOL v.i. So babie e 
czerwoną. W rol. gł. bob. filmu „Dr. Jekyl* Miriam Hopkins jako tancerka cesarska i George Bancroft jako 

marynarz-bolszewik. Wielkie emocje. Potężne sceny. — NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE 

Na pierwszy seans ceny zniżone. Początek o godz 4, 6, 8 i 1015, w dnie świąteczne o godz. 2-ej 

w wspaniałym filmie śpiewno - dźwiękowym REWOLUCJONISTKA (Paszport 18444) 
Porywający dram. osn. na tle stosunków panując. w carskiej Rosji. W roli tytułowej — najpiękniejsza Rosjanka 

| Tania Fedor oraz słynny amant Leon Mathot. — NAD PROGRAM: DODATEK DŹWIĘKOWY. gub. marki kontroli fir- 

Początek seansów o godz. 4,.6, 8 i 10 15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone. Z my „Zinger“ wyd na 

A Ств 
Dziśl Prawdziwa uczta kinowal Sześć gwiazd w jednym programie: Richard Barthelmes, Betty Compson, | 29 sztuk po 5 złotych 

twięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wlieńska 38, tel. 9-26 

  

ENGLISH 
groups and single 

N. GAWROŃSKA 
(University College 

London) 
Słowackiego Nr, 1 m. 10 

telefon 838. 

   
    

    

  

    DZIši Rosyjska muzyka, śpiew i tańce ograniczoną odpowie” gra żoną 
sklep gotowych 
iemieckiej Nr. 

        

   

ftwięk. teatr świetlny | 

PAN 
«l. Wielka 42, tel. 5-28 

      
      

            

    

   

  

     $twiz;k. Kino - Teatr 
       

  

  
  

   

          

    

  

        

   

    

  

         

P t Richter, Viavian Gibson, Hans Junkerman Sensacyjny dra- | Nr. 9664472—500. 42 «-t. E A 3 ) WRZE SEE AS mos 

STYLOWY i Mary Kid. 100% dźwiękowo-śpiewne arcydzieło p.t. Za ki e ta rzeka mat w 10-u akt. | po | zł. Nr. 1702459—570 da, „A = O ZANA a ROA: 

ai. Wielka 36. Nad program: Miłość! Humor! Erotyka! p.t. Kochanka Jego Książęcej Mości. Pikantna intryga dworska w 10 akt. unieważnia się pod de н O a zakła A O ay 

9 zam. w Warsza Langner Wiilnie: Dawid! хе! — ul. Krupniczej Nr. 3. 

y Dworkowej i licy Szosa Wilenker — przy ulicy Szewelskiej Nr. 6, Lej- 
   

    

   

  ry Niemieckiej 18 i Abram Neft przy 

j 18. Weksłe, indosy, czeki, przekazy, 

umowy, p twa i prokury 

go rodzaju akty nk hipoteczne oraz 

korespondencja i pod iów у 

    Aleksander Poradowski przy ulic 

56, Jan Pakulski przy ulicy Chmielnej 264 Wi 
Macherski przy ulicy Dobrej 56. — Zarząd w 
spółkę wobec władz i osób i prowadzi jej 
Weksłe, pełnomocnictwa, umowy, kontrakty notarjał- 

uli 

   

  

   
    

Nowa era w historji Loterji Państw. 
Doniosła reforma w Polsk. Loterji Państw.! Nadzwyczajne powiększenie szans wygrania! 

nejegtr HANUJOWI. 

  

inny 

Główna wygrana w 5-ej klasie, która dotychczas 
wyniosła zł. 300.000, obecnie osiągnęła zawrotną 

niach następnych klas. 

sach oprócz stawek powiększono o zł. 2.800.000. 

sumę zł. 1.000.000 
Losy, które wygrały w l-ej klasie idą z powrotem do koła szczęście, biorą udział w ciągnie- 

Każdy numer ma szanse wygrania 5 razy w jednej loterji na łączną sumę 

«ł. 2.000.060. Ogólna liczba losów została znacznie zmniejszona, natomiast wygrane w 5-ciu kla- 

pujące wpisy: 

W dniu 11.VIIL 1932 r. 
8147. III. Frma: „Genzel Samuel“. Przedsiębios- 

stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru, 

Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

ne i hipoteczne podpisują dwaj członkowie гаг 

lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem. - 

respondencję, kwity z odbioru pieniędzy, przesył:k 

wartościowych i dokumentów może podpisywać jeden 

członek zarządu. Podpisy winny być kładzione pod 

stemplem firmowym Antoniemu Marjanowi Kułakow- 

skiemu z Włlna ulica 3 Maja 3 udzielono prokury dia 

Oddziału w Wilnie. Spółka Akcyjna. Statut jej zat- 

  

  

    

  

być wydawane, zawierane i podpisywane przez dwóch 

członków zarządu pod stempłem firmowym, nyiano- 

wicie: przez Dawida Majzela lub Szoszę Wiłenker łą- 

cznie z Lejbą Neftem lub Abramem Neftem. Do otrzy- 

mywania i podpisywania w imieniu spółki pod. stem- 

plem firmowym pokwitowań z adbioru wszelkiego 10- 

dzaju dokumentów i tytułów, kwot, pieniężnyci, kore- 

spondencji z ajnej i poleconej, wartościowej to 

warów i ładunków oraz wszelkiego rodzaju esyłek- 

  

   

    Z tych olbrzymich skarbów 26-ej Państwowej Loterji meże korzystać każdy, kto nabywa los - 2 urzędu. 1--VI.  wierdzony przez Mimistrów Przemysłu i Handlu oraz 

Sz ь 
Skarbu opublikowany został w Nr. 296 Monitora Pol- z urzędów, jnstytucyj państwowych, poczto 

W TUTEJSZEJ NAJSZCZĘŚLIWSZEJ KOLEKTURZE W dniu 29.IX. 1932 r. skiego z dnia 30, XII, 1922 r. — Akt organizacyjny  jowych, komunalnych, bankowych, osób pr i 

1342. IL Firma: „Wieliczko Biłesław*. Przed-  zeznany został przed Notarjuszem  Śleszyńskim w oraz zewsząd skąd tego zajdzie potrzeba uprawniony” 

   
    

dnia 7. IL. 1923 r. za Nr. 216. Postanow:e jest każdy z zarządców samodzielnie. Spółka z ogra: 

  

       
  

siębiorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z re- ] 

jestru, z urzędu.. 2—VI nie Mini + Przemysłu i Handlu oraz Skarbu w  niczoną odpow. zawarła na mocy aktu zeznanego 

a 
przedmiocie zatwierdzenia statutu uzgodnionego z. przed Napoleonem Rutkiewiczem, pełniącym. obowiąz- 

5213. II. Firma: „Słonimski Boruch*. Przedsię- przepisami Prawa o spółkach akcyjnych (Dz. Ust Nr. ki Wiladyslawa Strzałko Notarjusza w Wilnie w dniw 

22 lipca 1932 roku pod Nr. 2154 ma czas nieograni- 
  

Pe
: 

Wilno, Niemiecka 35, tel. 13-17, P. K. O. 80.928 biorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z reje- 39 poz. 383) opublikowane zostało w Nr. 298 Monito EU 

Centrala: Warszawa, Nalewki 40. stru, z urzędu. > 4—VI. ra Polskiego 2 dnia 21 grudnia 1981 roku 970—YL czony. > 982—VI- 

W dniu 29.VHI. 1932 r. W dniu 13 X. 1932 r. 
gdyż tylko tam oczekuje każdego dobrobyt, bogactwo i szczęście. Ceny losów niezmienione. 

Ciągnienie 1-ej kiasy rozpoczyna się już 17 listopada r. b. 
Ciągnienie |-ej klasy trwa 5 dni z 

rej: З 
ag 
4-ej 

3-ej 
Si 

Ži m 

я ” ” 

- 

   GÓRNOŚLĄSKI 
Zjednocz. Kop. Górnośl, „PROGRESS* ko- 
palnie: Eugenie, Hr. Laura, Dębieńsko, Ma- 

Mysłowice, tylda, Andaluzja. Radzionków, 
Ferdynand i Florentyna. 

Wagonowo i od jednej tonny w szczelnie 
wozach zaplombowanych 

dostarcza 

M.DEULL 
EGZYSTUJE OD 1890 R. 

: ul. Jagiellońska 3. Telefon 811   

Ė zamkniętych i 

   

giel | Laki 

WILNO 
  

główną wygraną zł. 100.000 oraz 40 premii po zł. 1.0003 
» „zł. 150.000 . premie na zł. 

» zł. 200.000 —. zł. 
5 ał. 250.000 
„  zł.1.000.000 

  

nadeśle swój charakter 

  

pół 

Uwaga: 

Szkolnika wybranego 
Adresować: 

Koiektura Loterji 
Warszawa, Marszałkcwska 

ZAKŁAD 

  

Akuszerka 

Marja [abnerowa 
przyjmuje od 9 do 7 wiesz 
1lica Kasztanowa 7, m. 3 
w. Z. P. Nr. 69. 852 

  

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 

  

przeprowadziła się i * repertję 
zane Tom. ZA. | ARCHITEKT | Pianina Gi 
na lewo Gedeminowsk: | TEODOR SMORGOŃSKI | wynajmuję — Mickiewicza 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3193 

| Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wena 
ryczne | meczapłołowe 

Wileńska 3 ta. 567 
ad godz. 8—1 | 4—5. 
  

 Zgubioną |: 
Akuszerka sakai kolejową * 

„ 41313, wystawioną na 
im Maciejewskiego Alek- 
sandra — unieważnia się 

ui. Mickiewicza 42 m.9. 
Telefon 16—98. 

  

Tow. Eksploat. Browaru 

16-19 poeca piwa 
pilzneńskie i marcowe. 
Obciąg browaru Własne 
automaty — Wielka 38 

i Mickiewicza 9 
  

37—32, Wiejście z ulicy 
Ciasnei, p. Estko 7702     

Wydawnictwo „Kurjer WileAski“ S-ka z ogr. odp. 

zł. 100.000 
zł. 400.000 

  

KTO p 

ści za ćwierć losu 10 zł., 
cały los 40 zł. Losy wysyłamy natychmiast po 
otrzymaniu gotówki. Główna wygrana miljon zł. 
Ciągnienie l-ej klasy już 17 listopada I*32 r. 

Do każdego losu Kolektura dołącza 
E własnoręczne potwierdzenie p. Szyllera- 
a przezeń 

Państw. Ne 757, 

KUPIĘ 

pracownica «ptekars. 
SĘ: +46 poszukuje pracy w aptece tow 

Akc. zk Lipski 2a skromne wynagrodz. Adres w Admin. ь 

  

M. Blumawicz 
Choroby weneryczne. 

akórne i moczopłciowe, 

ul. Wieika Nr. 21, 
tel. 9-21, 

№. 2. Р2/29. 

z urzędu. 

50.000 
70.000 

jestru, z urzędu. 

  

wo Z 

z urzędu. 

  

11457. IL. Firma 
pisma 

z urzędu. 

jestru, — 2 urzędu. 
  słynnego 

12340. A. Firma: „S 

urzędu. 

losu 20 zł., 

jestru, — z urzędu. 

numeru, 3006. IL. Firma: 
słwo zlikwidowane i 
urzędu. 

  
    

58, m. 34, 

  

    

  

Elektro-Techniczny 
„ELEKTROPRĄD* psa-szczeniaka 

Szopena 3. rasowego. a 
Przyjmuje wszelkie roboty | Oferty w Admin. „Kuriera Pe „ Firma: 

elektrotechniczne, Wiležsk.“ wu oswiowyj 702010K BEdZMI wyj 
ładowanie i naprawa odpow. w Włlnie”. Fabryka 

: robów drzewi 
akumulatorów Dlugoleia in 

    

Sied 1 w Wilnie ulic 

    

   

    

   

2100 zł. podzielony na 21 udziałów po 100 zł 
е całkowicie w gotowižmie wplacony. 7 ide 

‚ Kucjera spółki jest Вотема & Symonowicz zm. w Wiłuie przy 
dla F. Ł. zauł. Bernardyńskim 3, który samodzielnie we wszyst: | 

kich wy      

    

   

  

mowy 

  

  

   Edmund od 9—1 i 3—8 

8113. III. Firma: „Bracia Kacowie S-ka*. Spół- 
ka została zlikwidowana i wykreślw się z rejestru, 

W dniu 30.IX. 1932 r. 
1012. ITI. Firma: |„Kiontorowicz Chaim*. Przed-- 

siębiorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z r 

6495. II. Firma: „Zytler Michel“. Przedsiębiorst- 
ało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru, —- 

„Lewin 

Spółka została zliwidowana i 
oraz imię, miesiąc | rok urodzenia > 

OTRZYMA LOS 
do |-ej klasy 26-ej Loterji Państwowej, wybra- 
ny zupełnie bezinteresownie przez 

astrologa Szyllera-Szkolnika na zasadzie obli- 
czeń kabalistycznych i astrołogji po uprzedniem 
wpłaceniu do P. K. O. za Nr. 18607 naležno- 

11872. II. Firma: „Kulowa Władysława. Prze 

siębiorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się 

k Wulf". Przedsiębiorstwa 
zostało złikwidowane i wykreśla się z rejestru, — 7 

  

W dniu 5.X. 1932 r. 
11874. II. Firma: „Konoplin Wład 

siębiorstwo zostało zlikwidowane i wy 

W dniu 6.X. 1932 r. 
„Kowner Rejza“ 

wykrešla się 

Do Rejestru Handlowego, Dziat B, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: lip 

W dniu 22.VIH. 1932 r. 
Symonowiez — 

ych i handel temi towarami or: 
lstwa innych fabryk i firm. —= 

Ś-to Jańska 7. 
stwo istnieje od 7 czerwca 1% 

  

h podpisuje w in 
1. Spółka z ogramiezoną odpow. zaw 

уа zeznanego przed Aleksandrem R 
tarjuszem w Wilnie w dniu 7 czerwca 19 

aniczony. 978 — У. 

Handlowo 

Ё S-ka — Spółka Akcyjna”. 

spółki jest: a) prowadzenie hurtowego handłu "mpor 

  

w Nowej 
= dE 

wiedzialnoścć     

   

  

1—vi. Kapitał zakła 

   
   

    

      
     

   

ulicy B—Vi. A 
wicy Makowej 

  

teja Szłoms i S-ka“. 8 r 

wykreśla się z rejestru, tie ua prowadzenie spr 

B—VIL instytucjach sądowych, 
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