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Milnianie! 

Sześć i pół lat pracy na stanowis- 

ku ministra spraw zagranicznych — 

którym nikt prawie w ok- 

resie powojennym poszczycić się nie 

to rekord.. 

może. Nietylko w państwach rządzo 

nych przez często zmieniające się wię 

kszości parlamentarne. Również tam, 

gdzie funkcja rządzenia wysunęła się 

z rąk ciał ustławodawczych i w wię- 

kszym lub mniejszym stopniu od nich 

się uniezależniła, kierown'ctwo polity 

Ka 

  
Obecny minister spraw zagranicznych 

p. Jė «f Beck 

ką zagran:'czną zmieniało swoich sze- 

tów niejednokrotnie. Kiedy we wrześ 

niu r. Zaleski po 

raz pierwszy zasładł jako naczelny 
delegat polski przy międzynarodo- 

wym stole obrad w Genewie, kolega- 

mi jego na urzędzie byli mężowie bar- 

dzo wybitni nieraz, z których jednak 

żaden, poza tymi, którzy odeszli z te- 

go świała. nie pozosłał u steru polity 

1926-g0 minister 

ki zagranicznej swego państwa, z jedy 

nym wyjątkiem — Benesza. ministra 

spraw zagraniczuych Czechosłowacji. 

Ale meędzy ciągłością pracy tych 

dwojga ludzi istnieje głęboka różni- 

ca. 

W okresie 1926—1932 Czechosło- 

wacja osiągnąwszy . już 

dostępne 

ciu międzynarodowem, 

poprzednio 

jej maksimum znaczenia w 

ży 

ła w 

  

pozostawa 

głębi sceny. 

  

Współtwórcą i akto- 

ych się na czoło pro- 

byla już w znacznie maiej- 

  

rem. WYSUwaj 

blemów, 

szym stopniu. Plon czechosłowackiej 
siejby w lalach poprzednich był już 

zebrany. Można go było względnie 
spokojnie konsumować. 

Sześć i pół lat pracy 
Zaleskiego były okresem stalego Wy- 

suwania się naprzód Polski, jako 

czynnika wielkiej polityki międzyna- 
rodowej. Proces ten szedł jednak rów 
nolegle z pokonywaniem rozlicznych 

trudności, często niezwykle : 

nionych uprzedzeń i nieufności, 

  

zakorze- 

Był 
rezullatem z jednej strony systematy 

cznej, jednolitej i umiejętnej : akcji 

MSZ.. z drugiej — umacniającego się 

powszechnie przekonania, że wewnę- 
trzne mało doiąd obiecujące stosun- 

ki polskie zostały, poczynając od ma- 

ja 1926 r., opanowane przez silne dło- 
nie, i że pod działaniem nowego reżi 

    

Czy wasze żony, narze- 
czone, córki i synowie 
przygotowali 

ministra = 

się do 

BOG 
mu dokonywa się szybkie krzepnię- 

cie Polski, jako organizmu politycz 

nego i gospodarczego. Na to aby prze- 

konanie o pozytywnej europejskiej 

linji polityki zagranicznej Polski, o an 

tyliberalnym, lecz w swej treści praw- 

dziwie demokratycznym wewnętrz- 

nym kurskie przeniknęło do świado- 
oświeco- 

  

mości choćby najbardziej 

nych, leez karmionych antypolską in- 

formacją i antypolską plotką, warstw 

- opinji społecznej świata, potrzeba by. 

ło nielada wysiłku i skoordynowanej 

stkich organów polskiej po 

Mieznej. Nie mamy powo- 

   
   

  

akcji wsz 

lityki z 

du prawić im niezasłużonych komple 

mentów. Nie powiemy więc, że wszy- 

stkie te organy swój pod tym wzglę- 

dem obowiązek umiejętnie i skutecz- 

nie spełniły. Działalność niektórych 

mogła usprawiedliwić ostrą nawet 

niekiedy i stanowczą krytykę, W ogól 

nym jednak rachunku w podsumowa 

niu całości prac Min, Spraw Zagr. w 

okresie kierownictwa niem przez Min. 

Zaleskiego, dokonał się tak wielki po 

stęp w sprawności działania oraz w 0- 

cenie państwa polskiego przez stery 

międzynarodowe, że przekraczał on 

umbicje każdego z jego poprzedni- 

ków. 

Polityka Min. 

den niezmiernie ważny, stały punkt 

oparcia, którego brakło tym poprzed- 

nikom. Była nim osoba Marszałka 

P:tsudskiego, od chwili przełomu per 

sonifikującego stałość i ciągłość poli- 

tyki państwowej, a zagraniicznej w 

szczególności. Od samego bowiem po- 

Zaleskiego miała je 
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czątku nowego reżimu, ogólne dyrek- 

tywy polskiej zagranieznej 

spoczywają w ręku Marsz. Piłsudskie 

polityki 

go. Ten stan rzeczy znalazł też ofic- 

jalne potwierdzenie w wywiadzie u- 

dzielonym przez Marszałka „Głosowi 

Prawdy'* w dn. 30 VI. 1928 r. („O 

przyczynach rezygnacji ze stanowis- 

ka szefa rządu). Min. Zaleski całym 

wielkim zasobem swego doświadcze- 

nia w polityce i w sztuce dyplomatycz 

nej, rozwagi i taktu, a w razie potrże- 

by, z wielkim nakładem słanowczoś 

ci i energji realizował kolejne etapy 

celów polskiej polityki zagranicznej 

idące po linji dyrektyw Marszałka. 

Pierwsze z tych etapów były szcze 

gólnie najeżone trudnościami. Polska 

nie cieszyła się popularnością w Ко- 

łach politycznych Zachodu. Niesta- 

łość stosunków wewnętrznych, bezład 

stawanie przed 

zały 

      

gospodarczy, ciągłe 

Ligą w roli oskarżonego. wytwa 

o niej pojęcie jako o niespokojnem. 

nie umiejącem się rządzić awanturni 

państwie. Przełom majowy 

przyszedł nagłe i nie odrazu sens je- 

  

czem 

go zosłał zrozumiany. Oczom Zacho- 

du wydała się narazie Polska pomajo 

wa nową. przejściową formą niesla- 

łości wewnętrznej, opartą na bezpra- 

wiu i bagnetach » ożywioną duchem 

agresywnym wobec sąsiadów. Dzięki 

systematycznej, twórczej i intensyw- 

nej praey obozu majowego, umiejęt- 

nie dyskontowanej na forum między 

narodowem przez naszą politykę za- 

graniczną, złośliwe mgły insynuacyj 
i podejrzeń zaczęły się rozwiewać. 

Polskę zaczęto cenić, jako czynnik, z 

którym trzeba się poważnie liezyć, 

mimo, że w państwach o ustroju par 

lamentarnym antyliberamy kierunek 

reżimu polskiego nie mógł budzić 

sympatyj. Ale w stosunkach międzyna 

rodowych decydują nie uczucia i sym 

ść i siła sy      patje. lecz stałoś 

stemu rządów, oraz stopień aprobaty 

i posłuchu, jaki znajduje on w społe- 

czeństwie. Pod tym względem każdy 

miesiąc przynosił dowody stabilizacji 

sprawn 

społecznej reżimu. a bezsilności i u- 

padku znaczenia liberalnej opozycji. 

Narastały tymczasem konflikty i 

wysuwały się nowe zagadnienia, w 

których Polska, będąc zainteresowaną 

coraz szerszym kręgiem stosunków 

międzynarodowych musiała brać czyn 

ny udział. Wszystko to razem prowa 

dziło do stałego zwiększania się kom 

pleksu czynności Min. Spr. Zagr. i o- 

sobę jego kierownika coraz więcej ab 

sorbowalo. W ostatnich paru latach 

wypadało Min. Zaleskiemu połowę 

czasu spędzać zagranicą, ilość bowiem 

i długotrwałość międzynarodowych 

konferencyj rosłi w Jposób zastrasza 

jący, nie przynosząc zresztą większej 

ulgi znękanemu światu. Funkcje wi- 

ceministra sprawowane przez płk, Jó 

zefą Becka ad dwóch lat doznać mu- 

siały z tych * wodów znacznego 

rozszerzenia. «Jako jeden z najbliż- 
  

  

szych i najbardziej zaufanych współ- 

pracowników Marszałka Piłsudskiego 

płk. Beck, związany oddawna już w 

swej działalności wojskowej z resor- 

tem Ministerstwa Spr. 

dził za predystynowanego 

Zaleskiego. 

Zagr., ucho- 

Min. Jak to potwierdza 

ŚNIEGOWE 
DAMSKIE 
i DZIECIRNE 
NAJNOWSZE FASONY 
MMAJWIĘKSZY WYBÓR 
ŚWIATOWEJ wsią GUMY 

  

  

  

W KAŻDEJ ILOŚCI 
MOŻNA NABYČ- 
SKŁADZIE FABR. 
DOM HANDLOWY 

BERGABERGSTRÓM 
Ius NA A 
ADRES TELEGR FICZNY: 

„NORFI 

  

     

     

      

  

  

oświadczenie min. Becka, złożone 

przedstawicielowi „Iskry“ 3 b. m. 0- 

gólny kierunek polskiej polityki zag- 

ranicznej nie ulegnie zmianie, a, jak 

należy przypuszczać, osobiste zainte- 

resowanie nią Marszałka Piłsudskiego 

również trwać będzie nadal, 

  

* 

Nie jest celem niniėjszego artyku 

łu analiza i ocena głównych linij, po 

których posuwała się polska półity- 

ka zagraniczna w ubiegłych 

latach. Ograniczamy się więc do kil- 

ku uwag dotyczących charakleru ej 

ogólnego. Wyrażał się on we współ- 

sześciu 

działaniu ze wszystkiemi państwami, 

dążącemi do utrwalenia i organizacji, 

pokoju w świecie cywilizowanym, do 4 

wyrównania konfliktów i sprzecznoś- 

ci, zakłócających normalną, twórczą 

działalność społeczeństw. Niiełatwa to 

była sprawa. 

W. centrum znękanej Europy 

tkwi ogromny kocioł nabrzmiałych i 

wrzących instynktów i namiętności 

politycznych, grożących wyłaniem się 

na Polskę. Niemcy oddawna usiłują 

wmówić Europie, że klapą bezpieczeń 

stwa, która zdalna jest kocioł uwoin'ć 

  

od nadmiaru eksplozywnych sił jest 

rewizja granie polsko-niemieckich. 

Tej propagandzie polityka polska 

musiała energicznie przeciwdziałać, 

zachowując jednocześnie niezłomną 

odporność i spokój, oraz unikając 

wszelkich zadrażnień uczuciowych. 

W psychologji politycznej Niemiec a 

następcę w niema dziś żadnego punktu, o który 

mogłaby się zaczepić dobra woła Pol- 

  

usuwA ZMARSZCZKI, 
zapobiega tworzeniu się no- 
wych, utrzymuje czystą, gład- 
ką cerę i nadaje jej świeży 

młodzieńczy wygląd 

ren LOAR 
Perfection. 

Sprzedają pierwszorzędne per- 
fumerje i składy apteczne. 

  

Dziś wybory w- Niemczech. Nowy gabinet w Grecji utworzony. 
BERLIN. 

stopada ofbywa 

bory w roku bieži 

Dwukrotnie wybierano 

raz odbyły się wybor 

(Pa). W 

się 5-te z rzędu wy 

niedzielę 6 li- 

   
icym w Niemczech. 

prezydenta 

     
Rzeszy, 

  

  

ano do 

  

mu pru kiego, С raz głosod 

Reichstagu. Wyz 

wybory do Reichstagu odbędą się w 

  

czone na niedzielę 

almosferze wysoce naprężonych walk 

W samej stolicy syłu- 

acja zaostrzyła się wobee strajku pra 
cowników komunikacji miejskiej, któ 
rzy nie 

politycznych. 

  

pozosłaną bez wpływu na 
przebieg niedzielnego głosowania. Po 

za tem do ogólnego zaognienia atmos 
fery politycznej przyczynił się ostat- 

   ni konflikt konstytucyjny Rzeszy Ź 

Prusami, w którym z pośród kraj 

związkowych najsilniej zaangażowała 

się Bawarja. W tych warunkach trud- 

no jest stawiać prognozy co do prze- 

biegu i reźultatu niedzielnych wybo- 

Naogół przewiduje się mniejszą 

niż dotychczas frekwencję głosu 

jących. Znamiennem przytem jest, że 

nawet w wyrobionych kołach polity- 

cznych zaznacza się pesymizm co do 

rezultatów wyborów i poprawy sło- 

sunKów w kraju. Głosowanie niedziel 

ne rozpocznie się o godzinie 10 rane | 

trwać będzie do godziny 18-ej. 

rów. 

Strajk w Berlinie zaostrza się. 
BERLIN. (Pat). Wobec zaostrzonego ze 

streny strajkujących terroru wczoraj wieczo 

rem wozy tramwajowe i autobusy, uruche- 

miene częściowo, zostały zpowrotem wyco- 

fane, Do nocy ofiarami starć pomiędzy 10- 

bótnikami a policją padły 4 osoby zabite i 20 

rannych. 

  

Wieekemisarz pruski Bracht odbył kon 

ferencję z kanclerzem Papenem, poczem pre 

zydjum policji zapowiedziało na dziś mobi- 

lizację całego korpusu policyjnego dlą Walki 

ze strajknjącymi, Wieczorem odbyło się zgro 
madzenie robotników gazowni miejskiej, któ 

e", głosów edrzuciło projekt redukcji płac. 

  

ATENY. (Pat). Tsaldaris utworzył 
nowy gabinet, obejmując w nim tekę 
skarbu. Ministrem spraw  zagranicz- 
nych został Rałlis, wojny — Condylis, 
spraw wewnętrznych Metaxas. Pre 
zes rady ministrów oświadczył przed 
stawicielom prasy, że nowy gabinet 

  

kontynuować będzie we wszystkich 
punktach politykę zagraniczną poprze 
dniego gabinetu, dążąc do umocnienia 
w ęzłów przyjaźni z wielkiemi mocar- 
stwami i ze wszystkiemi innemi kraja 
mi, w zególności sąsiadującemi z 
z Grecją. 

  

Wybitny polityk szwajcarski wstępuje 
do klasztoru. 

GE NEWA. (Pat). W całej Szwaj- 

"ji, a także w kołach międzynaro- 
dowych Gene zrobiła duże wraże- 
nie wiadomość, że p. Perier, prezes 
Rady Państwowej Kantonu Frybur- 
skiego, wiceprezes Szwajcarskiej Ra- 
dy Narodowej i delegat na konferencję 
rozbrojeniową, zgłosił dymisję ze wszy 
stkich zajmowanych stanowisk i po- 
stanowił wstąpić do klasztoru Bernar 
dynów we Francji. Pan Perier zajmo 

  

     
   

wał bardzo wybitne stanowisko w po- 
lityce szwajcarskiej, Był on szefem 
partji konserwatywno-katolickiej, wi- 
ceprzewodniczącym szwajcarskiego pa 
rłamentu, odegrał wybitną rolę w pra 
cach konferencji rozbrojeniowej, w 
szczególności wtedy, gdy był przewod 
niczącym komitetu rozbrojenia moral 
nego, który zajmował się znanemi pro- 
pozycjami polskiemi w tej dziedzinie. 

  

Na Dalekim Wschodzie. 
"Napad bandytów na stację kolejową. 

TOKIO. (Vai). Włtezoraj po północy 60 
bandytów zajęłe dworzec na węzłowej stacji 
mandżurskiej linji kolejowej  Supingkal. 
bwerzee podpalono. Naczelnik stacji oraz 
dwaj funkejonarjusze kolejowi zostali zabiei. 

Trzech innych funkejonarjuszy ponios- 
ło śmierć w płomieniach. Pociąg towarowy, 
jadący w tym czasie da Jairen, przejeżdża- 
jąc przez dworzec, zwiększył szybkość jaz 
dy, przez co zdołał ujść przed napadem. 

DI Į D A I O A TY AE A 

który się odbędzie w najbliższą sobotę 
dnia 12.XI 1932 r. 

w salonach Kasyna Garnizonowego? 

  

= z 

ski, zmierzająca do porozumienia. 

Nie posiadamy żadnego objektu wy- 

miennego, za który zmianę nastawie- 

nia Niemiec można byłoby kupić. Ak- 

tywizm polityki polskiej w tym zakre 

sie mógł się wyrażać tylko w monto-' 

waniu systemu politycznego, któryby, 

wzmacniając bezpieczeństwo, przeko- 

nywał naocznie rewizjonizm niemiee- 

  

ki o bezeelowośc: utrzymywania w na 

pięciu nówych wilhelmowskich snów 

\ 

  

B. misister spraw zagranicznych 
p. August Zaleski., 

v polędze—kosztem Polski. W koncep 

cji „Sacrum Inperium** kanclerza Pa- 

pena niema dla Polski miejsca, odpo 

wiadającego jej najistotniejszym in- 

teresom. 

Nie jesteśmy *jeszcze u celu, ale 

zbliżyliśmy się do niego znacznie. 
Wybór Polski do Rady Ligi po raz 

trzec, jest bardzo pomyślną pod tym 

* względem oznaką, zabezpiecza nas bo 

wiem od niespodzianek, któreby z za 

kulis genewskiego politycznego jar- 
marku na stół obrad decydującego or 

ganu Ligi przedostać się mogły. Z 

drugiej strony system sojuszów odpor 

nych, oraz paktów o nieagresji z są- 

siadem wschodnim ustala pewne for 

malne obowiązki wzajemne w stosum. 

ku do każdego działania z zewnątrz, 

skierowanego do naruszenia siłą ist- 

niejącego status quo, który stanowi 

podstawę tych aktów. * 
z Dažų i, 

Cala ta skomplikowana konstruk- 

cja ochronna, zmontowana została 

praktycznie przez Min. Zaleskiego, — 

w ostatnich paru łatach przy wydat- 

nym współudziale Min. Becka. 

Rola osobistych kwalifikacyj Mia 

Zaleskiego w załatwianiu tej przykła- 

dowo przytoczonej sprawy, musiała 

być poza warunkami objektywnemi, 

wśród których działał. bardzo znacz- 

na. Kto choć cokolwiek zna technikę 

negocjacyj dyplomatycznych, ten z 

łatwością uświadomi sobie ile w nie 

trzeba umieć włożyć autorytetu osobi 

* stego, zręczności, taktu i umiejętnoś- 

ci w organizacji i działaniu. To też te 

specyficzne cechy Min. Zaleskiego ja- 

ko polityka i dypłomaty tłumaczą naj 

lepiej sympatję i uznanie, jakie potra 

fił sobie zdobyć w sferach międzyna- 

rodowych. We własnej ojczyźnie zdo- 

był dla siebie Min. Zaleski nierównie 

więcej, bo ogólne przekonanie o boga 

tym dla państwa plonie wykonanej 

pracy, oraz głęboką wdzięczność i sza 

cunek obozu, którego jest wybitnym 

przedstawicielem. Nie wątpimy też, 

że, po chwilowym wypoczynku, sta- 

nie ponownie do pracy na zewnętrz- 

nych szlakach polityki polskiej. 

Testis.



Opięka nad wsią wileńską. 
Zapoczątkowana przez p- 86 pre: 

mjerostwo Prystorów akcja pomocy 
ludności wiejskiej, przybrała niespo- 
dziewane rozmiary. Jak każda spra- 
wa racjonalnie postawiona i oparia 
nie na ofiarnej filantropji jedynie ale 
na społecznej pomocy i wynalezieniu 
źródeł dochodów, akcja sadzenia 
drzew i zakładania owych sadów, 

które się już ogólnie nazywają „pry- 
storowskie*, targi na szczepy i drze- 
wka, zamówienia i zakupy w szkół- 
kach ogrodniczych. szkołach, fer- 
mach i t. p. ośrodkach owocowych 
plantacyj, wiszystko to coraz żwaw- 
szym idzie krokiem. Kupowanie drze- 
wek do „sadku“, stalo się jakby mo- 
dą wiosek naszych, które bardzo lu- 
bią kwiaty, Iki i jabłenie*, ale nie 
zajmowały się tem starannie, ani ra- 
cjonalnie, an. o to źródło dochodu 

dbały. Dziś, otrzymując szczepy po 
1,40—50, zamiast jak dawniej po 
3—5 zł. za drzewko 2—4-letnie, 
włościanin Wileńszczyzny tłumnie 
dąży na punkty sprzedaży. Np. w Po- 
łanach jednego dnia zakupili gospo- 
darze 1.500 drzewek. Kupujący, na 
miejscu otrzymują dokładne instruk- 
cje, ulotki, objaśniające jak się z drze 
wem obchodzić należy i co z owoców 
wyciągnąć jako produkt dla siebie i 
w. handlu. instraktóiczy obj В 
większe skupienia sadzonek, pokazu- 
ją jak sadzić i jak hodować, a obsa- 
dzanie wioski jednostajnym gatun- 
kiem, gwarantuje w późniejszym cza- 
sie możlwość huriownej dostawy do 
miasta na przetwory, (wina, marme- 
łady, dżemy, cukierki i t. p.). 

          

       

Na zebraniu zwołanem w. piątek 
przez p. premjerową Prystorową, ona 
sama i p. major Lankau, stojący na 
czele obsadzania punktów owoco- 
wych, opowiedzieli zebranym przed- 
stawicielikom organizacyj z udziałem 
p. wojewodziny  Beczkowiczowej o 
ruchu, jaki zakreśla coraz dalsze od 
Wilna kręgi. 

: Od jesieni 1930 roku, kiedy p. 
Premjer zaofiarował swoją pensję 
prem jerowską na tę akcję, posadzono 
i sprzedano przeszło 20 tys..drzewek, 
obecnie, t. j. tej jesieni, przygotowa- 
no 10 tys., ale okazało się, że zapo- 
trzebowaniia sięgają jeszcze wyżej i 
trzeba dokupić jeszcze 5 tys. To są 
cyfry poważne. Z początku ogrodni- 
cy uważali, że zniżenie cen będzie dla 
nich stratą, ale się okazało, że przy 
łakiem zapotrzebowaniu, kalkuluje 
się najdoskonałej. Sprowadzono drze 
wka z Puław, z wołyńskich ogrodów, 
a w Wilnie zakupiono 1000 u Welle- 
ra, w Lidzie 2500, w Naczy 3000, ku- 
powano w Bukiszkach i wszędzie 
gdzie można było mieć gwarancję do- 
brego towaru, (gdyż selekcja jest bar- 
dzo dokładna), i gdzie: można było 
otrzymać większą ilość. Oto pole dla 
naszych ziemlian, są dwory gdzie og- 
rodnictwo jest postawione racjonal- 
nie i dochodowo pod względem wa- 
rzywnictwa, istnieją jakie takie szkół 
ki, są panienki co ukończyły szkoły 
ogrodnicze. Dalej, do szczepienia, do 
hodowli drzewek owocowych! Nasze 
zahartowane na ostre zimy gatunki, 
najlepiej nadają się do rozpowszech- 
nienia w klimacie, który delikatnym 
jabłonkom może wypłatać niegodzi- 
wego figla, mrożąc do serca drzewa. 

P. premjerowa Prystorowa zjed- 
nała swą energją wydatną pomoc dla 
swej akcji, Bank Rolny w Warszawie 
ofiarował 10 tys.. Tow. Wyścigów 

10 tys., a że obrót jest duży, więc 
po zaspokojeniu tegorocznych zapo- 
trzebowań, zostaje na wiosnę dość 
pieniędzy by nowe czynić zakupy. 
Gdyż na wiosnę równie dobrze moż 

  

   

  

   

na sadzić rudi owocowe. Ostatnio 
sadown'ctwo prystorowe rozszerza się 
ina dalsze okolice, np. starosta 0sz- 
miański prosił o przysłanie 5 tys. 
drzewek na rosprzedaż jest nadzie- 
ja, że inne starostwa pójdą za tym 
przykładem i zecheą w. yzyskać swoje 
możliwości, t. j. „miejsca zakupu. Na 
wiosnę rozpocznie się akcję w Świę- 
ciańskiem. Rozwój szkółek i hodowli 
drzewek w najbliższych okolicach, 
znakomicie podniesie wydajność za- 
kładów ogrodniczych i prywatnych 
przedsiębiorstw, nasilając zubożałą 
wieś tak potrzebnym groszem. Np. 
takie Jaszuny zadeklarowały na rok 
1933 większą Ulošė sadzonek, poszu- 
kawszy, znajdzie się więcej ofert. 

Prócz drzew, Opieka nad Wsią 
wil. objęła też i sprawę nasion, mia- 
nowicie żyta. Zakupione zostało 17 
tys. kilogr. zboża wyborowego w syn- 
dykatach 4 sprzedano je po cenach 
rynkowych na zasiew, w celu popra- 
wy zwyrodniałego żyta wieśniaków. 
różnicę w cenie pokrył Komitet. 

Dalszą akcją Komitetu jest chęć 
dożywiania dzieci szkolnych i tworze 
nia wogóle punktów żywnościowych 
dla najuboższej ludności. W Nowo- 
Wilejce przy pomocy wojskowości : 
dyr. Kołei, w osobie p. dyr. Falkow- 
skiego, oraz ofiarowanych przez p. 
wiceministra Gallota 5 tys. zł. zosta- 
nie w najbliższym czasie otworzony 
domek z kuchnią i wydawane poży- 
wienie darmo, lub za bardzo niską 
opłatą, dla dzieci i dorosłych. 

  

Troska nad dołą wiejskich dzieci 
leży na sercu członkom Komitetu, ale 
rozciągłość tej .akcji zależy od finan- 
sów, które nie mogą być tak obficie 
wydzielane jak to miało miejsce w 
latach głodowych, parę lat temu, kie- 
dy setki tysięcy szły na szkolne kuch- 
nie na wsi. Ale i dziś wysiłki pójdą 
w tym kierunku, by dzieci otrzymy- 
wały: przynajmniej ocukrzoną herba- 
'tę, gdy zmarźnięte przychodzą do zim 
nej szkoły. Czyby się nie dało popra- 
wić warunki opałowe szkół na wsi? 

Ubrania i buciki otrzymały szko- 
ły w Mickunach, Grygielach, Wilej. 
ce, Oszmianie, Pikiliszkach i in. miej- 
scowościach. 

W dalszym ciągu ysłyszeliśmy z 
ust p. Sokołowskiej, sprawozdanie z 
działalności Iniarskiej. Tu dopiero się 
widzi jaki to ruch handlowy rozwija 
się z tych prostych warsztatów, które, 

o ile się da, zastępowane bywają do- 
skonalszemi, o szerszych berdach. 
Od 1 sierpnia, do obecnej chwili, za- 
kupiono 22,172 mtr. kużelu, ręczni- 
ków 3,179 mtr. wyborowego: 363 
mtr., workowego: 9,228 mtr. = 

34.948.85 za ogólną sumę przeszło 
40 tys. zł, z czego pozostało 2.576 
zysku. Miejscowości odwiedzane 
przez p. Sokołowską i kt. się stały 
punktami sprzedaży, chętnie i licznie 
odwiedzanemi przez gospodynie i 
dziewczęta wioskowe, są następujące: 
Świr, Święciany, Dziewieniszki, Tur- 
giele, Krewo, Oszmiana, Smorgonie, 
Olkieniki, Szumsk, Worniany, Hodu- 
ciszkli, Szarkowszczyzna, Druja, Igna 
lino, Ilja, Soleczniki, Holszany. Agcja 
Iniarska rozporządza obecnie 30 tys. 
kapitałem obrofowym i coraz się roz- 
wija wobec silnego i racjonalnego po- 
parcia sfer wojskowych, które dążą 
do tego, by cała bielizna żołnierska, 
była robiona z krajowego płótna, 
oraz zainteresowaniem się sfer ku- 
pieckich z Warszawy. Ostatnio odwie 
dza często sklep Bazaru p. Kiltyno- 
wicz, (mąż uroczej prymadonny p. 
Gistedt), pierwszorzędny znawca i 
właściciel jednej z największych firm 

  

    

  

Na zwrotnicy Dźwiny i linji kolejowej. 
(Patrzymy w przyszłość). 

Szeroka roztocz wodna. Małe grzy- 
wiaste fale uderzają w tępy nos ob- 
szernej barki żaglowej, która pochy- 
lona sunie szybko w dół rzeki. Maszt 
zgiął się pod naporem wiatru, liny 
drżą, naciągnięte jak struny. Zdaleka 
widzę mury i baszty obronnego 
zamku. 

Oto jest herb miasla Drui, wy- 
ryty na okrągłej pieczęci miejskiej 
z napisem w otoku: 
SIGILLUM OPPIDI SAPIEŻYENS LIS 

* * 

  

   
„„Upatrzywszy w majętności mo- 

jej Iki ińskiej między brzegami Dźwi 
ny i Drui miejsce wygodne do obro- 

* ny, do handlów i do nabywania žyw- 
ności i do prędkiego chat budowania, 
snadno umyśliłem... nowe miasto... 
w Wale i Obtrogu założyć, strzelbą 
i innemi warunkami zaopatrzyć. A 
żeb tem prędzej ludzie dobrzy i ucz- 
ciwi tu się zgromadzili i na nim się 
budowali, wolność tym ludziom od 
wszelkich powinności na 20 lat wa- 
ruję, ani podwód ani innych cięża- 
rów nakładać nie będę,... ale każde- 
mu mieszezaninowi wolno będzie... 
wino, miód, piwo i gorzałkę bez żad- 
nej trudności szynkować po zapłacie 
kapszczyzny. ..A by w tem nowem 
mieście mojem... dobre porządki po- 
mnożone były,.. prawo Magdebur- 
skie temu miastu nadaję wiecznemi 
czasy i obiecuję... że we wszelkich 
sprawach sądzeni być mają przez 
wójta i innych urzędników miejskich 
przysięgłych... z apelacją do mnie tyl 
ko w razie trudności niezwyczajnych, 
lub gdy idzie o głowę szlachcica lub 

  

innego człowieka... Sprawy wszystkie 
łacińskim albo też Polskim językiem 
do xiąg przyjmowane być mają... 
Burmistrzów, Rajców, Ławników i 
Pisarza obiorą dożywotnie, prócz 
Wójta... którego ja sam i potomko- 
wie moi podawać mamy... A jarmar- 
ki naznaczam w tem mieście 3 razy 
na rok — na św. Jan, św. Michał i 
Nowe Lato... Podatki z wag, kramów, 
jatek rzeźnych, Domu Gościnnego w 
Ostrogu i łaźni publicznej za Ostro- 
gidm, targowego z towarów Urząd 
miejski obróci na potrzeby i ozdoby 
miasta, na Zegar, zbudowanie ratu- 
su rted, it d.) 

Gdy 8 marca 1918 roku Jan Sta- 
nisław Sapieha podaje do powszech- 
nej wiadomości powyższe obwiesz- 
czenie, mające ściągnąć do Drui licz- 
niejszą ludność, istniała już w miejs- 
cu, gdzie wpada do Dźwiny rzeczka 
Drujka czyli Druja, spora osada, no- 
sząca imię owej rzeczki. Początków 
tej osady szukaćbyś musiał jeszcze 
w czasach przedhistorycznych. Przyj 
rzyjmy się mapie naszych okolic, 
zważmy znaczenie komunikacyjne 
Dźwiny, przypomnijmy sobie ówczas 
ne szlaki handlowe, ładunki artyku- 
łów leśnych (przedewszystkiem futer 
i wosku) spławiane do Bałtyku, i 
cenne artykuły, przychodzące tędy z 
Zachodu — zboże, sól, wyroby meta- 
lowe i sukna — a zrozumiemy jaki 
charakter miała pierwotna osada nad 
rzeczna. Stało tu zapewne — oprócz 
osiedli czysto handlowych grodzisko, 
bronione wałem i ostrokołem; o ta- 
kiem zapewne grodzisku wspomina 

W U; R l E AR w 1 EIA:S Kai 

“ Dziš uroczyste otwarcie linji 
Woropaiewo— Druja. 

W. dniu dzisiejszym o godz. 9 rano 
nastąpi uroczyste pośwłecenie i ot- 
warcie nowowybudowanej linji kole- 
jowej Woropajewo—Druja długości 
89 klm. 

Pświęcenia nowej linji dokona 
JE. ks. Arcybiskup Wiłeński R. Jał- 
brzykowski w otoczeniu licznego du- 
chowieństwa. 

Przecięcia wstęgi i otwarcia linji 
dokona premjer Rządu Aleksander 
'Prystor. Po otwarciu linji i przęemó- 
wieniach nastąpi przejazd pociągami 

po nowej linji oraz zwiedzanie objek- 
tów kolejowych ostatnio wzniesio- 
nych. 

Na uroczystość otwarcia z War- 
SZW, przybyli ministrowie: komuni- 

ż. Butkiewiez, skarbu Zawa- 
dyręktorzy departamentu Ko- 

munikaeji inż. Gronowski, Andrzeje- 
wski, Uchniak i szereg gości ze sto- 
licy oraz z Wilna wojewoda, gen. 
Dąb-Biernacki. prezesi Żochowicz, 
Ratyński, przedstawiciele wojskowo- 
ści, władz cywilnych i miejskich oraz 
prasy. 
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Bezczelny opryszek. 
SIEDLCE. (Pt). Na stacji kolejowej w 

Siedlcach w pociągu posterunkowy policji 
państwowej zauważył podejrzanego osobnika 
Ponieważ ten ostatni nie posiadał dokumen 
tów, przeto został przez posterunkowego za 
trzymany. 

Gdy policjant znalazł się z' aresztowa- 
nym na peronie, zatrzymany błyskawicznym 
ruchem wydcbył dwa rewolwery, 4 których 
zaczął strzelać de policjanta, raniąc przytem 
dwie osoby. Następnie bandyta uciekł w kie 

runku ulicy 3 Maja, gdzie wskcczył do prze 
jeżdżającej dorożki i terroryzując pasażera 
i dorożkarza, zmusił tego ostatniego do go- 
jechania w kierunku wsi Piaski Zamiejskie, 
Po drodze bandyta wyskoczył z dorożki, pod 
biegł de orzącego wieśniaka, wyprzągł ko- 
nia z pługa, wsiadł na konia i popędził w 
kierunku wsi, 

Dotychczas połieji nie udało się schwy- 
tać opryszka. 

  

Od Administracji 
Prosimy Szanownych Prenumeratorów o wniesienie przedpłaty 

za miesiąc listopad i wyrównanie zaległości za miesiące ubiegłe. 
Zalegającym w opłacie będziemy zmuszeni powstrzymać wysyłanie 
naszego pisma z dniem 15 b. m. 
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P. p. U rzę d n i cy! Wznowiliśmy SPRZEDĄŻE RATALNE!!! 

Zaopatrujcie się w ordery | 

MATERJAŁY SUKIENNE najwyższej (jakość w Polsce 

Bielsko n/Śląsk ro (Ustaw Molenda i Sym ce. 2a iss0 :) 
Ę Fabryki Sukua, Wyrobów Wełnianych i Czesankowych. 

£ JEOYNY w WILNIE SKŁAD FABRYCZNY UL. NIEMIECKA 22. 

AAAAŁAAAŁAAAAAAAAAAŁAŁAA BŚ 

NAJTAŃSZY LUKSUSOWY 

ZAKOPANE + BRISTOL HOTEL - PENSJONAT 

OŠRODEK ŽYCIA TOWARZYSKIEGO i SPORTOWEGO. 

Idealne warunki wypoczynkowe, — Dancingi i five o'clocki w ogrodzie iub na sali, 

CHORYCH BEZWZGLĘDNIE NIE PRZYJMUJEMY. 
  

Poleca nowości sezonu. 

  

  

Dr. Med. 

Gzesław Gzarnowski 
Choroby uszu, nosa i gardła 

przeprowadził się 
na ul. Zygmuntowską 20, m. 4, 
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Dr. med. EM. CHOLEM 
UROLOG 

Chor. nerek, pęcherza i dróg moczowych 
ul. Zawalna 18, (róg Żeligowskiego) tel. 383. 

Przyjęcia od 12—2 i 5—7. 
    

kupieckich w Warszawie w dziedzi- 
nie obić i mebli. 

Trzeba przyznać, bez krajowej za- 
rozumiałości, że nasze tkaniny o mo- 
tywach pra-dawnych, wykwitłych z 
zimowych marzeń kurnych chat, mają 
dziwny urok i hanmonję w deseniach 
koncentrycznych kół lub przeplata- 
nych krzyżów i t. p. 

Po skoūczonem “ posiedzeniu p. 
Premjerowa podejmowala uprzejmie 
zebranych herbatą. H. R. 

najstarsza zapiska, dotycząca Drui ”) 
Wzmianka ta mówi o zajęciu przy 
pomocy krzyżaków przez księcia An- 
drzeja Olgierdowicza, brata Jagiełły, 
ziemi połockiej z Połockiem,  Drisą, 
Łukomlą i Drują. Jest to rok 1386, 
rok małżeństwa Jagiełły z Jadwigą 
i chrztu Litwy. 

Druja jest w dałszym ciągu gro- 
dem obronnym, przechodząc na bli. 
sko dwa wieki w posiadanie rodziny 
Massalskich. Nie będąc wprawdzie 
ważnym objektem strategicznym, za- 
mek drujski ma jednak pewne zna- 
czenie w wojnach z Moskwą. W 1515 
roku niszczą Druję wojska cara Wa- 
syla, miasto i zamek wkrótce się jed- 
nak odbudowuje nanowo: już w 1561 
r., w czasie wojny z Iwanem Groźnym 
posługują się wojska polskie zamecz- 
kiem drujskim. W 1579 r. przejeżdża 
przez Druję, wracający z pod Pskowa 
król Stefan Batory. Ludność miastecz 
ka wylega na spotkanie: nie codzień 
można widzieć króla-zwycięzcę. Ku- 
pią się mieszczanie drujscy, by ujrzeć 
wojskowy orszak i samego monarchę. 
Rzućmy okiem na ówczesny widok 
miasteczka; 

Dokoła warownego zamku rozsy 
pały się drewniane domki, zamiesz- 
kałe mniej więcej przez 800 dusz. 
Gdy wejdziemy na rynek, ujrzyniy 
kramy handlowe, za które mieszcza- 
nie płacą czynsz  Massalskim. Pięć 
karczem służy rozweseleniu ludności, 
cerkiew Spasa — to jedyne miejsce 
modlitwy. 

Tak wygłąda miasteczko, gdy prze 
chodzi w ręce Sapiehów. Jan Stanis- 
ław Sapieha przez liczne i obszerne 
przywileje, mające ściągnąć ludność, 
zajmującą się nietylko rolnictwem, 
lecz także handlem i  rękodzielnic- 

= Zakład Krawiecki ST. KRAUZE 
Wiine, Wileńska 32, m. 2, I piętro, tel. 15.51 

  

  

  

  

CENY ZNACZNIE OBNIŻONE. 

Tarcia wśród komunistów 
psiskich. 

Socjalistyczna „Naje Folkscajtung* infor- 
muje, iż w dniach ostatnich miały miejsce 
w Warszawie krwawe bójki wśród komuni- 
stów. Są one wynikiem rozłamu, jaki odby- 
wa się w Komunistycznej Partji Polski. Od 
lat już toczy się w tej partji zażarta walka 
przeciwko opozycji, i to zarówno prawicowej, 
na czle której stoją Warski, Kostrzewa, Brand 

i imni, jak lewicowej—trockistowskiej. W т 
nych krajach opozycjonistów wykluczono z 
partji, natomiast w Polsce nie byli oni dotąd 
wykluczeni i posiadali wielu zwolenników. 
Zdarzało się nawet, iż opozycja opanowywała 
najpoważniejsze organizacje. Szybko jednak 
likwidowano ją, piętnując przywódców, jako 
zdrajców, wzywając ich do Moskwy i t. d., 
a masa, pozostając bez przywódców, dostoso- 
wywała się biernie do nowej sytuacji. Obecnie 
jednak walka z opozycją przybrała inną po- 
stać. Szereg przywódców wykluczono z partji. 
Wykluczeni zorganizowali się ze swej strony. 
Szczególną aktywność wykazują trockiści, któ- 
rzy pozostają w kontakcie z Trockim. Jeśli 
dawniej masa zachowywała się biernie, to 
obecnie opozycjoniści, którzy pozostali w par- 
tji, popierają wykluczonych i pozostają z nimi 
w ścisłym kontakcie. Ruch opozycyjny ogar- 

nia coraz więcej członków partji i organizacji 
młodzieży. Nie jest to już sprawa jednostek, 
lecz całych odłamów ruchu komunistycznego 

  

twem, pragnie stworzyć mocne pod- 
stawy dalszego rozwoju Drui. Przy- 
wilej, o którym mowa, cytowany na 
początku niniejszego artykułu, nie 
był jedynym objawem zainteresowa- 
nia się Sapiehów miastem. W r. 1621 
fundują oni unicką cerkiew św. Du- 
cha, w 1646 — kościół i klasztor św. 
Trójcy, nadany bernardynon:, będą- 
cy do dziś dnia potężnym: bastjonem 
kultury zachodniej nad  Dźwiną. 
Klasztor bernardyński został skaso- 
wany przez Rosjan w 1853 r., jednak- 
że pełen rozmachu barok przemawiał 
i przemawia najbardziej zrozumiale 
do każdego, kto, zbliżając się do 
Drui, ujrzy zdaleka jasną, mocną w 
konstrukcji wieżę kościelną, górują- 
cą nad całem miasteczkiem. Dzisiaj 
w murach poklasztornych mieści się 
zakon OO. Marjanów i gimnazjum. 

Stała opieka Sapiehów *) dopro- 
wadza wnet ludność miasta do liczby 
2000 mieszkańców. Zamek drujski 

nie jest to już dawny gródek, posia- 
da tęgie obwarowanie, dwie bramy, 
Ryską i Połocką. Z zamku wychodzi- 
my ku miasta — porównajmy obraz 
widziany z obrazem z roku 1579:— 
mijamy znany nam już kościół i kla- 
sztor św. Trójcy, kaplicę św. Anto- 
niego, 12 nowowybudowanych Przez 

Sapiehę kramów, liczne karczmy *), 
wabiące nas gwarem, brzękiem szkla- 
nie, obietnicą dobrego trunku i we- 
sołej kompanji, wreszcie dochodzimy 
do obszernego rynku; widzimy na 
nim ratusz z zegarem, znowu rzędy 
kramów, dałej pręgierz *), przy któ- 
rym mistrz wykonywał nakazane 
przez sąd egzekucje; wśród domów 

wyróżniały się dwa, należące do Sa- 
piehów i szpitał; cerkiew św. Ducha 
posiadała na dzwonnicy dwa dzwony 

  

Japońskie Święto narodowe. 
z daleką „Krainą „Wschodzącego 

Słońca i Kwitnącej Wiśni*, ojczyzną 
dzielnego narodu — piękną Japonją 
— łączą Polskę już oddawna szczere 
węzły przyjaźni. Pierwsze stosunki 
dyplomatyczne nawiązywał z Japon- 
ją, jeszcze za czasów niewoli. Marsza- 
łek Piłsudski w czasie swego pobytu 
w tym kraju, w r. 1904. 

Japonja zawsze odnosiła się bar- 
dzo przyjaźnie do Polski, zwłaszcza 
w ostatnich czasach naszej niewoli, 

darząc wielką sympatją nasze dąże- 
nia i ruchy niepodległościowe. Japon- 
czycy byli nad podziw dobrze o nas 
po'nformowani, o czem wspomina 
niejednokrotnie nasz nieoficjalny am 
basador w ich kraju, czcigodny Wac 
ław Sieroszewski i inni polscy tam 
goście. 

ie też dziwnego, że węzły te za- 
dzierzgnęły się jeszcze bardziej po od 
zyskaniu przez Polskę niepodległośc:, 
wywalczonej pod wodzą Marszałka 

    

Piłsudskiego, zwłaszcza między arm- 
ją polską a japońską. 

W dniu 3 b. m. Japonja obchodzi 

  

swe święto narodowe: 81 rocznicę u- 
rodzin wielkiego odnowiciela Japoni 
Mikada Meizi, który zapoczątkował i 
wprowadził cywilizację europejską w 
Japonji i ugruntował jej obecną po- 
tęgę. Pamięć tego wielkiego męża Ja 
pończycy obchodzą niezwykle uroczy 
Ście. 

Z racji tego święta będący gościem 
5 p. p. Leg. przedstawiciel dzielnej ar 
mii japońskiej, kapitan sztabu gene- 
ralnego Sigieki Usui, wydał bankiet 

nie szej Brygady dla korpu- 
su oficerskiego. 

    

   tym wzięli udział: 
dowódca 1 dywizji Legjonów gen. Sta 
nisław Skwarczyński, oficerowie szia 
bu 1-szej Dywizji Leg. z mjr. Chruś- 
cielem na czele, kowiis oficerski 5 
P. p. Leg. z d-cą pułku ppłk. Pełczyń- 
skim i zast, dowódcy ppłk. Białkow- 
skim na czele. Poza tem udział wzięli 
przedstawiciele 1 P. p. Leg. d-ca puł- 
ku ppłk. Wenda i mjr. Łaszkiewicz, 
6 p. p. Leg d-ca pułku płk. Biestek, za 
stępca d-cy ppłk, Dworzak i major 
Drotlew, dowódca 22 baonu KOP mjr 
Bombiński, przedstawiciel 1 p. a. 1. 
Leg. mjr. Leonhardt oraz d-ca 23 puł- 
ku ułanów płk. Świerczyński i major 
Witkowski. 

Nastrój na bankiecie panował nie 
zwykle miły i serdeczny. 

walka przerzuca się na te związki, które po 
zostają pod wpływem komunistów. Zdarzył 
się nawet wypadek usunięcia całego zarządu 
i zamianowania nowego. Jednak masa związ- 

kowa stoi po stronie zarządu usuniętego. 
Podobne w ydarzenia rozgrywają się również 
na prowincji. Opozycja trockistowska ma 
zwolenników wśród robotników żydowskich 

i młodzieży robotniczej, Opozycja Warskie- 
go — przeważnie wśród robotników polskich 

i starych działaczy partyjnych. Jakkolwiek 
obydwie grupy opozycyjne zwalczają się mię 
dzy sobą, to jednak zgadzają się w szeregu 
punktów, jeśli chodzi o krytykę oficjalnej 
polityki Kominternu i Komunistycznej Partji 
Polski. Tak np. i jedni i drudzy są przeciw- 
nikami teorji „socjal-faszyzmu“ i metod bru- 

talnej walki przeciwko robotnikom niekomu- 
nistycznym. Obydwie opozycje są za jedno- 
litym frontem z P. P. S.i z Bundem. (WIP). 

  

  

Straszny wypadek we Lwowje 
LWówW. (Pat). Przy zakładaniu instalacji 

gazowej w mieszkaniu w jednym z domów 
przy ulicy Żółkiewskiej czeladnik, sprawdza 
jąc depływ gazu, spowodował wybuch. W 
płomieniach stanęli znajdujący się w pokoju 
matka z pięciorgiem dzieci i czeladnik, doz 
nająe bardzo ciężkich poparzeń. Ojciec ro- 
dziny, znajdujący się w chwili wypadku na 
mieście, na wiadomość o nieszczęściu osi- 
wiał. 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. żołądka i jelit 

przyjmuje od !12—2 i 4—6 

Kwiatowa 7, tel. 14-25 

    

i klepadło, dalej ujrzymy drewniany 
kościół św. Jana, „z drzewa obłego, 
dzwonnica wiązana, przy niej dzwon 
z Rygi przyprowadzony, z klaszto- 
rem, — Przez jeden z dwóch mostów 

na Drujce przechodzimy do najstar- 
szej części miasta. Tu znajdujemy 
znaną już nam cerkiew Spasa „z drze 
wa obłego, gontami krytą, przy niej 
dzwonnicę”. 

* 

Po straszłiwem zniszczeniu przez 
wojska cara Aleksego w latach 1654—- 
1661 Druja odbudowuje się nanowo 
i wraca do dawnej świetności. Budu- 
je się ta prawosławna cerkiew Zwia- 
stowania N. M. P. Krótki ten stosun- 
kowo okres świetności miasta prze- 
rywa wojna północna. Kwaterujące 
w Drui wojska rosyjskie, szwedzkie, 
polskie doprowadziły miasto do rui- 
ny: Druja się wyludniła, wiele domów 
spłonęło, głód szerzył się tak strasz- 
ny, iż wypadki ludożerstwa nie były 
odosobnione. Strach spojrzeć na te 

ponure, straszne czasy... 

Druja powoli tylko odbudowuje 
się po tem powtórnem zniszczeniu. 
Staje w niej nowa cerkiew unicka 
św. Piotra i Pawła i piękna murowa- 
na synagoga. W r. 1767 muruje się 
okazały kościół i klasztor dominika: 
nów '). 

Konfederacja barska, walki o nie- 
podległość przed drugim rozbiorem, 
rok 1812 i 1831 — to dalsze krwawe 
głoski w historji nazsego miasta. W 
wieku XIX zbrakło Drui, której dzie- 
je są Ściśle związane z rodziną Sapie- 
hów, możnych protektorów—miasto 
przechodzi z rąk do rąk. W latach 
pięćdziesiątych rozegrała się tu tra- 
gedja przymusowego przepisywania 
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Sprawa Polaków z liłukszty. 

DYNEBURG (Pat). Letgalski sąd 
okręgowy rozpatrywał sprawę ostat- 
niej partji skazanych przez sędziego 
pokoju Połaków z Iłłukszty za rzeko- 
me przeszkadzanie podczas nabożeńst 
wa w kościele. Do sądu okręgowego 
odwołało się 5 osądzonych. Sąd wy- 
dał wyrok uniewinniający w stosun- 
ku do dwóch osób, co do reszty zaś 
uchylił wyrok sędziego pokoju warun 
kowo. Ci ostatni mają zamiar odwo- 
łać się do Senatu. 

Kronika  telegraficzna. 
— Z Wenecji donoszą, że nocy wczoraj- 

szej wybuchł olbrzymi px lotnisku cy 
wilnem na Lido. Ogie: zył się bły 
skawicznie, niszcząc doszczętnie wielki han 
gar i 5 aeroplanów. 

— Donoszą ze Stratonik na pół 
Chalcydejskim (Grecja) że wszystkie 
w tej okolicy zniknęły z po 
następstwo niedawnego trz 
Grecji. Ludność zwrócił: 
opatrzenie w wodę. 

   

   

  

    

   

  

   

    

“ 

—Wi salonach konsulatu polskiego w Stras 
burgu odbyło się przyjęcie z okazji. wręcze- 
nia orderu komandorskiego Polonia Re 
tuta p. Pawłowi Hourson. znanemu patrjo- 

cie i publicyście alzackiemu, szczeremu przy 
jacielowi Polski. 

— Londyński iły Te 
jąc perspektywy borów į 
nów Zjednoczonych, uważa, że 
osevelta jest zapewniony. 

— Gandhi wiadczył, 
pocznie głodó i 
ona, nie będzi 
kasty hinduskie. 
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— Ekspres z Nancy, jadąc z szybkoś 
90 km. na godzinę, wpadł prz © 
przez miasto na tramwaj i urwał tylną płat 
formę. 4 osoby zostały zabite a trzy ciężko 
ranne. Wlinę ponosi który — będąc 
nietrzeźwym, nie zamknął zapory. 

— W: Bouffallo olwarto w polskiej dziel 
micy pierwszą polską radjostację nadawczą 
w Ameryce. Stacja jest własnością spółki 
akcyjnej, na której czele stoi o prezes 
Herbert Howell. Dyrektorem stacji jest 15- 
zef Dąbrowski. 

— Księżna Irena grecka udała się do Flo 
rencji celem spotkania się z księżną Heleną 

ią 

  

   
         

      

"Pie 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
WARSZAWA. Nowy York 8,912 — 

8,932 — 8,892 — 34,95; 

Szwajcarja 173 — 172,43 — 171,57. 

PANIERY PROCENTOWE: 3 proc. poź. 
Budowlana 37,50 — 37,35; 4 proc. poź. in- 
westycyjna 9 6 proc. dolarowa Pół; 
4 proc. dolarowa 49,10 — 48,75 — 48,80; 
7 proc, stabilizacyjna 54,75 — 55,88 — 
54,76; 7 procz L. Z. T. Ke. Przem. Pol 41; 
8 proc. LZ. złotowe 48. 

AKCJE: Bank Polski 84,50 — 84,25. 

(Pat). 
aryż 35,05 —-35,14     

  

    
    

    

Grota szmarzgdowa 
pod Amzlfi. 

Capri słynie ze swej groty błękitnej. W 
Amalfi zaś, w okolicach Conca Marina, od 
kryto na wybrzeżu grotę t. zw. szmaragdową 
któar ma jeszcze przewyższać pięknością i 
grą kołorów słynną grotę błębitną pa Capri. 
Grota szmaragdowa, jak i jej koleżanka, od 
stępna jest tylko od morza, głębokość jej 
obliczają n metrów, szerokość 20 -— 
60 metrów. Światło dostaje się do groty po- 
przez wodę, tak, iż jest ona zatopiona w 
blaskach kołoru mieniącego się szmaragdu. 

"Turyści, dowiedziawszy się o odkryciu, й4- 
czynają już napływać szeroką falą do 

Amalfji. 

   

  

unitów na prawosławje. Są to dzieje, 
mające znacznie szersze tło, których 
w niniejszym artykule opisywać 
szczegółowo nie będziemy. 

  

Miasto Druja nie potrzebuje się 
wstydzić swej przeszłości. Leżąc na 
północnym krańcu ziem odrodzonej 
Rzeczypospolitejj powoływana jest 
dzisiaj do nowego życia, Ciężki kry- 
zys ekonomiczny, dotykający specjal- 
nie ostro Brasławszczyznę, hamuje 

narazie rozwój Drui i terenów ku niej 
ciążących. Ale — da Bóg — przyjdą 
czasy, gdy znowu wiatr wydmie ża: 
giel herbowej drujskiej wiciny i zno- 
wu ku morzu popłyną towary nała- 
dowane w przyszłym drujskim por- 
cie, dowiezione koleją, której uroczy- 
słość otwarcia dziś šwiecimy. 

Druja jutra — to Druja port, ko- 
rona świeżo wybudowanej kolei. 

Taki 
dzieje, 

nam 
Toli. 

wniosek nasuwają 
Ww. 

  

1) Cytuję za „Historją powiatu Brasław- 
skiego“ Ottona Hedemanna (Wilno 1932). 
Podsiawowa ta i jedyna monografja ŁASK 
guje na jak najszersze poznanie wśród tych 
wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób są 
z powiatem brasławskim związani. 

®) U Stryjkowskiego. 
®) Zwłaszcza Kazimierza Leona 

1659). 

*) Ogółem miała Druja podówczas około 
100 szynków, karczem i zajazdów. 

5) Druja posiadała własnego kata czyli 
mistrza. 

s) Wzniesiony dawniej jako drewniany. 
Była to wspaniała świątynia, długości okoła 
50 mtr. upiększona licznemi rzeźbami i stiu- 

kami, zburzona w 1909 r. przez rząd 'za- 
borczy. Pozostały z niej jedynie resztki. bra- 
my kościelnej. 

(1609— 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Sensacyjne aresztowanie w Brześciu. 

W estatnich dniach, w związku z syste- 
matycznemi kradzieżami, popełnianemi od 
dłuższego czasu z magazynów 9 dyonu sa- 
mochodowego w Brześciu aresztowany został 
został Władysław Dołner, zatrudniony jako 
uezeń w warsztatach technicznych tego dy- 
©nu. Delner de kradzieży przyznał się ora? 

złożył rewelacyjne zeznania, obciążające zna 
nego w szerokich kołach kołonii rosyjskiej 
na Polesiu Kisłowskiego Aleksandra, właś 
«ieiela f-my samochodowej „Auto-Polesie” 
fBrześć n. Bugiem, ul. 3 Maja 5), który za 
bezcen miał nabywać ed Dolnera skradzione 
<częśei samochodowe. Podezas rewizji prze- 
prowadzonej u Kisłowskiego, ujawniono licz 
ne przedmioty, pochodzące z kradzieży, wo 
bee czego Kisłowski wraz z Dolnerem o0sa- 
dzeni zostali w więizeniu, 

Jak się dowiadujemy, szezegóły tej spra 
wy przedstawiają się następująco: Wyniki 
„rewizji, przeprowadzonej w firmie „Auto - 
Polesie*, w czasie której ujawniono szereg 
rzeczy, pochodzących z kradzieży, potwier- 
dziły zeznania Dołnera. W| czasie przesłu- 
<hania Kisłowski przyznał się do kupowa- 
mia części samechodowych od Dolnera, nad- 
smienił jednak, że nie nie wiedział o pocho- 

  

dzeniu ich z kradzieży. Zeznania Kisłowskie 
go nie wytrzymują krytyki, gdyż kupował 
on: 1) rzeczy, na których były wyraźne zna 
ki, Świadczące e ich pochodzeniu wojsko- 
wem, 2) nabywał je za cenę, stanowiącą za- 
zwyczaj 'lo ceny rynkowej, wreszcie 3) na- 
bywał je ed nieletniego (Dolner jest niepeł 
ncietni), Z tych względów Kisłowski, jako 
«oskarżony © uprawianie paserstwa, osadzo- 
ny został decyzją władz sądowych w wię- 
zieniu. 

Kisłowski jest właścicielem majątku Ba. 
iandycze. W czasie wojny Światowej służył 
6n w armji rosyjskiej w stopniu poruczni- 
ka artylerji konnej, a po przewrocie w arm- 
jseh Skoropadskiego i Petlury, Po wojnie 
jako emigrant zamieszkał na Pelesiu, gdzie 
brał czynny udział w życiu emigracji rosyj 
skiej. Jakiś czas był skarbnikiem Rosyjskie- 
go T-wa Dobroczynności w Pińsku, a w cza 
sie wyberów do ciał ustawodawezych w 
ckręgu wyberezym 60 był jednym z czoło- 
wych kandydatów na posła z listy Nr. 29 
(NRO. — Rosyjskie Narodowe Zjednoczenie). 
Wiiademeść e aresztowaniu Kisłowskiego wy 
wełała wiełkie wrażenie w rosyjskieh kołach 
peolityczno-społecznych. 

     

  

    

Sensacyjna afera oszukańcza. 
czyli jeszcze jeden sposób „nabierznia* naiwnych. 

Z Brześcia donoszą 0 następującej cieka 
"wej aierze: 

W okolicach Łuninea pojawili się dwaj 
wsobniey podający się za bankierów kana- 
<łyjskich i przy pomocy podkupicnych osob 

mików puścili iamę, iż koło osady Grzymce 
znajdują się wielkie złoża złotodajnego pia- 
sku. Na poparcie swojego twierdzenia po: 
kazywali niewierzacym mały woreczek zło- 
tego piasku. 

Przekonani tym argumentem okoliczni 
kupcy i rolnicy rzucili się do kupna działek 
ziemi, w której miało znajdować się złoto. 
Chętnych ckazało się kilkaset osób, Oszuś- 
ei widząc, iż niespodziewanie tak dużo 
mają nabywców wstrzymali się od sprzedaży, 

eo jeszcze bardziej wzmocniło ich pozycję i 
podniosło cenę „kopalń*, 

Oszuści 250 met. działkę ziemi złotodaj- 
nej sprzedawali za 2000 zł. 500 mtr. działki 
miały cenę po 4i 5 tys. zł. zależnie od dogod 
nege do eksploatacji terenu. 

W; ciągu dwóch dni oszuści nabrali w ten 
spcsób cd naiwnych kilkanaście tysięcy zło- 
tyeh poczem zbiegii. Oszustwo się wydało. 
Pelicja niezwłocznie wszczęła pościg, w wy- 
niku którego jednego z oszustów ujęto w 
dniu wezorajszym w pociągu zdążającym z 
Brześcia do Wilna. 

Okazał się nim notoryczny oszust war- 
szawski Aleksander Krzesiniee. (e) 

Pod węgiarką lokomotywy zbiegł do Polski. 
Ze Stołpeów donoszą, iż z pod lokomoty- 

wywy pociągu międzynarodowego przybyłe 
50 z Moskwy wyciągnięto na pół przytomne- 
ago mężezyznę w wieku około lat 38, który 
usadowił się pod węglarką i szczęśliwie prze 
jechał całą drogę przez nikogo nie zauważo- 
ny. Mężczyzna ów podał się za b. sztabs-ka 
piłana Gribinówa, Gribinow ostatnio został 
wypuszczeny z więzienia, gdzie odbył 10-iet 

mią karę ciężkiego więzienia za działalność 

  

kontrrewolucyjną. Po opuszczeniu więzienia 
Gribinow wałęsał się po Moskwie bez zajęcia. 
Pe pewnym czasie zdołał odnaleźć kilku zna 
jemych, którzy go przygarnęli i wciągnęii 
«io rchcty konspiracyjnej. Władze sowieckie 
ujawniły cały komitet i aresztowały wszyst- 
kich ezłonków, Gribinowi udało si ęzbiee. 
Nie tracąc ani chwili czasu zdołał dostać się 

do peciągu edchodzącego do Polski i pod 
węglarką przybył do Stołpeców. 

Z pogranicza. 
PRZYSZLI OŚWIADCZYĆ SIĘ 1... WPADLI. 

Na terenie wsi pogranicznej Różany w re- 
jonie Haniewicz patrol KOP, zatrzymał 2 
żołnierzy sowieckich z IX rejonu straży gra 
nieznej, którzy samowolnie przekroczyli gra 
niecę i znaleźli się w mieszkaniu sióstr Elż- 
biety i Marji Harsińko. 

Zatrzymani żołnierze oświadezyłi, iż przy 
byli z zamiarem oświadczenia się Harasiń- 
kównom. 

Żołnierzy sowieckich przekazano do dy- 

  

sspozycji odnośnych władz. 

Walka z tajnem gorzel- 
nictwem. 

Kontrolerzy Wiiłeńskiej Izby Skarbowej 
«raz funkcjonarjusze P. P. w ciągu ubiegłego 
miesiąca na terenie poszczególnych powiatów 
Wileńszczyzny ujawnili 13 tajnych gorzelni 
ssamcgonki. Skoniiskowano 624 ltr. samogon- 
%i oraz różnych przyrządów do pędzenia al- 
ohołu. 

19 włościan pociąsnięto do odpowiedzial- 
mošci karnej. 

Na terenie województwa nowogródzkiego 
w tymże ezsie wykryto 17 gorzelni. 

Aresztowanie handlarza, 
puszczającego w obieg 

fałszywe 10 zł. 
W, ubiegły piątek na targu w Domanie- 

wie zatrzymano handlarza Gordona Fajna z 
Keleśnik który przy kupnie konia usiłował 
puścić w obieg 2 fałszywe monety 10 zł. 
Włościanin Karolkiewiez zorjentował się, iż 
ma do czynienia z fałszywemi monetami i 
powiadcmił policję, która Gordona zatrzyma 
ła. Przy osobistej rewizji znaleziono u nie 
go jeszcze 4 fałszywe monety 10 zł. 

Gorden tłumaezy się, iż nie nie wiedział, 
iż monety posiadane przez niego są fałszy 
we. 

Dochodzenie w toku. (e) 

Nieszczęśliwy wypadek. 
W. dniu wezorajszym wachmistrz 23 pul- 

ku ułanów w Nowej Wiilejee Aleksander Wę 
growski, jadąc z Wilna wypadł z wagonu 
peciągu Nr. 716 będącego w pełnym biegu 
— edniósł poważne potluczenia ciała. Ran- 
nego skierowano do izby chorych. (e) 

ME ERESTANE SKAT TDS ENN ITT IETAS 

Samobójstwo aplikanta adwokackiego 

  

W dniu wczorajszym w mieszkaniu d-ra 
sKapłana przy ulicy Wileńskiej Nr. 8 popeł 
mił samobójstwo przez zatrucie się aplikant 
adwokacki Samuel Kacew lat 26. Zawezwany 
Uekarz pogotowia ratunkowego stwierdził 
zgon. ь 

Okoliczności przy których zmarły odebrał 
sobie życie są następujące: 

W piątek około godziny pierwszej w no 
sty S$. Kacew zam. przy ulicy Zawalnej 60 
przyszedł do d-ra Kapłana, z którym łączy- 
Ty go przyjazne stosunki i poprosił © poz- 
wolenie przenocowania, 

Spóźniony gość położył się na kanapie 
-w pokoju stołowym i wkrótce zasnął. W go 
adzinach porannych szwagierka dra Kap- 
Запа zauważyła, że gość w duiszym ciągu głę 
*boko śpi © czem powiadomiia d-ra Kapłann, 
łecz lekarz nie zwrócił na to należytej u- 
-wagi oświadezając, że był widocznie silnie 
przemęczony, wobec czego niech jeszcze Od 
poczywa. 

S. Kacew spał jednak w dałszym ciągu. 
Około godziny wpół do dwunastej obecni w 
pokoju stołowym zauważyli nagie, że ciało 

śpiącego nagle wyprężyło się i zesztywnia 
ło, głowa zaś opadła bezwładnie na podusz- 
kę. Na alarm domewników wbiegł d-r Kap 
łan, który z przerażeniem skonstatowął, że 
gość jego nie żyje, 

Na miejsce wypadku niezwłocznie zawez 
wano pogotowie raturkowe oraz lekarze pry 
watnych. Było już jednak późno i lekarze 
stwierdzili zgon naskutek zatrucia się, praw 
dopodobnie weronałem. 

Ze znalezionego listu wyjaśniło się, że 
popełnił en samobójstwo. Wkrótce do miesz 
kania lekarza przybyła polieja, która prze- 
prowadziła pierwiastkowe dochodzenie, Mi 
mo skrzętnych poszukiwań w mieszkaniu 
nie znaleziono żadnych śladów trueizny, któ 
rą przyjął samobójca. 

Przyczyna samobójstwa nieznana. 
Zwłoki samobójcy decyzją władz proku 

raterskich wydane zostały rodzinie. 
Samehójca pochodzi z Klecka. Ukończył 

uniwersytet w Wilnie, odbył aplikację sado 
wą i pracował ostatnio w charakterze apli- 
kanta u jednego z adwokatów wileńskich. 

(e) 

Dąbrowski uniewinniony. 
Sprawa o oólbrzymiem sensacyjnem na- 

gięciu nauczyciela ludowego z gm. pliskiej 
Dąbrowskiego, oskarżonego O kilkakrotny 

t, deflorację i ażenie žerzączką ® 
żetniej uczenicy znalazła w Sądzie a 
dacyjnym w Wfiilnie pomyślny dla oskrżonego 
£inał. 

Ekspertyza lekars 
%Wrowski jest zdrów. 

    
    

    

   

azała, że Dą- 
mógł zarazić 

  

wyk 
      

  

  

cała sprawa była rezultatem szantażu: matka 
„ofi niefortunnie zabiegała o to, żeby 
oskarżony został jej kochankiem. 

  

    
Tyle wier У Szczegółów dokładniejszych 

sprawy poda nie możemy i nie mamy pra- 
   

  

wa, gdyż rozprawa odbywała się przy 

drzwiach zamkniętych. 

W celu uświadomienia z jak wielkiej 

  

Świadkowie odwodow dowody „alibi zbrodni oczyszczono Dąbrowskiego, przypo 
nie dla oskuržonegi ahbi* odwrołu*- minamy, że w „Okręgówce”, gdzie uznano 
go: zezmali że „ofiara* była zdeflorow. go winnym dostał 15 lat więzienia. 
przez pastuchów. Pozatem były poszlaki OST. 

STASYS 

KOMUNIKAT WiŁ, ZW. OKRĘG, PIŁKI jest to stadjum biłausu sezonu letniego 

    
   

Uchwały Zarząd 
24 października 1 

1) Uchwałono zawiadomić St R W. r. 

„„Jutrznia”, że nie: ać skreślenia tym gra 
czom klubu, którzy o to p i z datą zło- 

żenia przez  zainieresowanych odnośnych 
próśb. - У 

2) Uchwalono zawiesić p. sieržanta Gą- 

siorka Józefa, sekretarza Wydziału Gier į 
Dyscypliny Wil. ZOP * prawach + 
nych i biernych na przeciąg sześciu miesi. 
za nieodpowiednie zachow 
cza KKS. „Ogniska 

4) Uchwalono dokooptować z prawem glo 

su por, Kossackiego Antoniego. 

ZOPNu z dnia 

a 

  

    

    

   

      

   

    

  

CO SIĘ DZIEJE W WILNIE? 

Życie sportowe Wźlna płynie obecnie nu 
tem wysoce powolism, Teražuiejszy Ookrus 

  

przygotowania się do zimowego. 
a zaprawa narciarska zorganizowana 

przez Ośrodek W. F. w Ognisku cieszy się 
dużem powodzeniem. Jest to objaw wysoce 
pożądany, gdyż świadczy on, iż wileńscy spor 
towcy zrozumieli już, że bez odpowiedniego 
przygotowania nie można marzyć o dobrych 

12 ekamy więc na śnieg, by przy 
jego pomocy realizować umiejętności nabyte 
na kursie. 

Dwukrotnie zapowiadany mecz bokserski 
z Grodnem znów z0 odwołany. Grodno 
proponuje nowy termin t. j. 1 2bm. Sądzimy, 
iż wilnianie wy. i już maximum ustępi'- 

. i dobrej woli a obecnie należy pomy- 
śleć o sprowadzeniu do Wžina dobrej dru- 
žyny pie np. z Warszawy i w ten 
sposób u słańić program sezonu bok- 
serskięgo. 
, Na ostatnich meczach piłki nożnej wida- 
jemy coraz to mniej publiczności. I jest to 

  

  

     
   

      

     

      

RU BĘ SEK 

Oświata pozaszkolna. 
Praca społeczno-oświatowa na te- 

renie Wileńszczyzny i Nowogródczy- 
zny, prowadzona niejednokrotnie w 
najcięższych warunkach ma już swo- 
ją ustaloną tradycję i wytknięte linje 
rozwojowe. 

Zasadzniczym jej celem,- który 
przewija się czerwoną nicią poprzez 
działalność organizacyj społecznych 
i prace poszczególnych oświatowców, 
to wyraźna dążność do najściślejsze- 
go związania szerokich mas miejsco- 
wej ludności z państwową racją sta* 
nu i kulturą polską, w oparciu o po- 
zytywne wartości regjonalne na pod- 
łożu podniesienia sprawności gospo- 
darczej tych mas. 

Moment ten występuje z całą wy- 
razisłością przedewszystkiem w ra- 
mach poszczególnych form pracy oś: 
wiatowej, której cały program i kon- 
strukcja nie jest bynajmniej czemś 
narzuconem zgóry, ale jedynie od- 
zweirciadlaniem istotnych aspiracyj 
i zainteresowań samego terenu. Nic 
też dziwnego, że formy te są mocn» 
zróżniczkowane, gdyż z natury rze- 
czy muszą one obejmować liczne 
działy pracy. Kursy dla dorosłych, 
czytelnictwo, akcja świetlicowa, dzia 
łalność teatrów i chórów ludowych, 
święta pieśni, przysposobienie rolni- 
cze, wojskowe i fizycząe, wreszcie 
najrozmaitszego rodzaju kursy, wy- 
cieczki i zjazdy młodzieży wiejskiej, 
oto nazwy tych form * działów, z któ 
rych każdy oznacza rozbudowaną ga- 
łąź pracy. 

Rozpiętość ich i jakość świadczy 
o tem, że generalna walka na froncie 
analfabetyzmu i wyrobienia obywatel 
skiego mas, jest prowadzona w spo- 
sób nietylko zdecydowany, ale jedno- 
cześnie intensywny i wszechstronnie 
przemyślany. 

Kolumnę szłurmową w tej walce 
tworzą przedewszystkiem instrukto- 
rzy oświaty pozaszkolnej, oraz liczne 
szeregi nauczycielstwa szkół powsze- 
chnych, grupujące się w lwiej części 
pod sztandarem Wileńskiego Okręgu 
УЛЕ 

Należy przytem nadmienić, że 
o ile dawniej praca w zakresie oświa 
ty pozaszkolnej nosiła u nas raczej 
charakter dorywczy i często obliczo- 
ny na efekty doraźne, to conajmniej 
od lat czterech rozwija się ona w 
ramach specjalnego programu, dopa- 
sowanego do zainteresowań  tutej- 
szych mas, możliwości finansowych 

oraz entuzjazmu i nastawienła sa- 
mych działaczy społecznych. 

Otoczona życzliwą opieką przez 
władze szkolne, subsydjowana nawet 
obecnie wydatnie w stosunku do ich 
możliwości finansowych, przez samo 
rządy powiatowe i gminne, prowa- 
dzona przez kadry przeszkolonych 
odpowiednio pracowników oświato- 
wych, praca  społeczno-oświatowa 
zdołała, pomimo pogarszającej się 
stale konjunktury gospodarczej, u- 
trzymać naogół swój stan posiadania, 
oraz wykazać wielką odporność na 
skutki kryzysu, w. porównaniu do in- 
nych, bardziej kurczących się dzie- 
dzin naszego życia. 

Ta wysoka wytrzymałość winna 
być dostłatecznym sprawdzianem jej 
wartości, a jednocześnie i wskazów- 
ką, że w obecnych warunkach należy 
ją raczej prowadzić w sposób inten- 
sywny, a nie extensywny, ogranicza” 

jąc się przedewszystkiem do nasilenia 
form już istniejących i wychowywa- 
nia przodowników mas a nie do dal- 
szego rozszerzania sieci organizacyj- 
nej, choćby nawet pewne placówki 
wykazywały dużą zdolność ekspansy- 

wną. J. S. 

14 rocznica niepodlegtošci 
Polski. 

‚ /W związku z przypadającą na 
dzień 11 listopada 14-tą rocznicą Nie- 
podległości, w dniu tym we wszyst- 
'kich szkołach oraz oddziałach woj: 
skowych garnizonu wileńskiego od- 
będą się okolicznościowe pogadanki 
oraz zorganizowane zostaną uroczyste 
akademje. 

List de Redakcii. 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

Bardzo uprzejmie proszę o łaskawe u- 
mieszczenie w pismie pańskiem co następu- 
je: 

Wszystkim instytucjom i organizacjom, 
przedstawicielom Gmin wyznaniowych, Re- 
dakcjom pism, Kołom i Korporacjom Aka- 
demickim oraz wszystkim poszczególnym 
osobom, które tyle serdeczności okazały 
mnie z powodu 30-lecia mej pracy — skła- 
dam tą drogą najserdeczniejsze „Bóg zapłać”. 

Stanisław Wiładyczko 
Profesor Uniwersytetu Wileńskiego. 

Wiilno, dnia 5 listopada 1932 r. 3 

    

   

  

  

  

   

  

  

Przy slabem trawieniu, małokrwistości, 
wychudnięciu, blednicy, chorobach grucz 
łów, wysypkach skórnych i czyrakach, re- 
guluje naturalna woda gorzka „Franeiszka- 
Józela* tak ważną obecnie działalność ki- 
szek. Żądać w aptekach i drogerjach. 

   

zrozumiałe. Nawet enluzjastom piłkarstwa 
„przejadły* się już nliezliczone spotkania 
ŻAKS—Makabi i t. p. Mecze zaś mied 
miastowe są dziwnie niechętnie traktow. 
przez kluby wiłeńskie. 

Obecnie więc oczekujemy ożywienia ru- 
chu sportowego od bokserów, a później zaś 
od narciarzy. 

TENISISTA COCHET NAGRODZONY. 

PARYŻ. (Pat). Francuskie Towanzystwo 
Przyjaciół Sportu przyznało swą wielką na- 
grodę na rok 1932 znakomitemu teni ie 
Cochet za wspaniałe wyniki sportowe, uzy 
skańe w roku bieżącym. Nagroda wynosi 10 
tysięcy franków szwajcarskich. Dotychczas 
nagrodę tę w latach poprzednich zdobyli mię 
dzy innemi wielokrotny rekordzista świata 
w podnoszeniu ciężarów Rigoulot, tenisista 
Lacoste, kolarz Michard i biegacz Ladou- 4 
megue. 

    

  

LL RE S KI 

Rozpoczęcie się 
Tygodnia Akademika. 

Prasowe zebranie iniormacyjne 
w związku z akcją Tygodnia. 

Wczoraj w godz. południowych, w Ogni 
sku Akademickiem odbyła się informacyjna 
herbatka dla prasy, urządzona prze 
tet Tygodnia Akadem 
wojewody Beczkow prezes 
Kom, Włojew. Pom. : zki gospoda 
rza pełnił p. Ochocki sekretarz gen. Komi- 
tetu informu ch o potrzebach n 
skademicki , któ! 
brane 
bezpłatne w 

opłat univ 
niesieniu « 

Szczegó. 

dla dotk! 
tunnie w) 
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est dość przykre, : 

synizmau, b isuwa suge: 
rdziej chorych należ 

mu losowi. 

   

      

    
   
      

    

   
   

W. spraw nił p. Wojewoda 
że sprawę ich nia stawia się na 
właśc i czyżnie dopiero z punktu 
    

  

w jakim stę znalazł 

     
   

  

     

jako nieuni 
ględnieni 

jak najw 
Do 

  

drogą 
ępnie 

Naczelnej Rady 
przytacza argu 

/ słatystyczne. Sprawę profilaktyki po- 
egoż źródła. Okazuje się, że 
ży ak. — to dotknięci gruź 

* wśród nich jest zastrasza 
* madmienić, iż co dzień 

umiera jeden akademik 

możliwości 
     

     

      

   

  

pan 

Kom. 

  

trzeci 
(ka). 

etruie) 

  

A jednak łudzie o wyżs 
niu są Pols: 

  

em wykształce- 
ciągle potrzebni. Trzeba wz. 

zapotrzebowanie normalne (nie 
А. które wynosi 7.000 rocznie i 

wówczas owe 3 tysiące przeszło, jakie pro- 
dukują polskie wyższe uczelnie okażą się 
grubo niedostateczne, i gd, 
na zia konjunktura możemy staną 
katastrofalnego braku ludzi o wyższ 
ks 

    

      

   

    

zeństwo musi zatem ułatwić ukoń 
czenie słudjów demikowi, Jeśli bowiem 
tak mały młodzieży akad. procent kończy 
uniwersytety rocznie, to nie dla opieszałoś- 
ci w studjach (bo jak te same co wyżej źród 
ła stwierdzają, młodzież studjuje dziś pil- 
niej i intensywniej, niż przed wojną albo za 
raz po niej). lecz musi przerywać lub porzu 

"ać studja dla pracy zarobkowej, czy też 

  

   

    

     

  

1 e zatem społeczeństwo, mimo na- 
wet dzis iowo ciężkich cza- 
sów, (przy sie najwięcej dla 
ulżenia doli naszego akademika. Niech on 
ma o tyle lepsze warunki życiowe, żeby go 
można ustrzec przed tem stadjum gruźlicy, 
w kłórem pieniądze wydane na jego pobyt 
w Zakopanem są ,„zmarnowane* jak mówi 
p. Ochocki, bo dziś większość z tych, któ- + 
rzy tam jadą — nie wraca... 

R. 

Teatr Lutnia. 
„Krysia leśniezanka* operetka 

J. Jarno. 

Ta dobra stara znajoma zawsze 
'budzi najmilsze wspomnienia, Tekst 
Bernarda Buchbindera, opiewający 
romantyczny epizod wzajemnego sen- 
tymentu nadobnej leśniczanki i ce- 
sarza, zręcznie przeprowadza nie- 
skomplikowane perypetje, i z wiei- 
kiem poczuciem miary okrasza je 
rozbrajającym humorem typów i sy- 
tuacyj, A, że postać głównej boha- 
terki tyle ma w sobie rozbrajającego 
wdzięku, pociesznej naiwności i ży- 
wiołowej bezpośredniości, więc nad 
całem tem widowiskiem unosi się at- 
mosfera ujmującej, serdecznej weso- 
łości. 

Elna Gistedt ponownie dała obraz 
swych _ wielostronnych 
obok muzykalnego wykonania partj: 
wokalnej, potrafi ona — gdzie trze- 
ba — wyrazistością gry, — gdzie trze- 
ba — subtelnemi środkami stwarzać 
prawdziwe arcydzieła kunsztu aktor- 
skiego (przepięknie wycieniowana 
Scena z cesarzem w akcie drugim). 
Zaś humor artystyki ma siłę wprost 
nieodpartą; poddajemy się mu tem 
chętniej, iż kierowany jest niezawod- 
hem poczuciem dobrego smaku Elny 
Gistedt. 

W dziedzinie humoru miała Elna 
Gistedt doskonałych kompanów w o- 
sobach pp. Wyrwicza i Tatrzańskiego. 
P. Dembowski, jako Fóldessy, śpie- 
wał głosem szczególniej dźwięcznym, 
z dużą ekspresją i ožywieniem. 
P. Gabrielli i p. Halmiska dały, jak 
zwykle, kreacje b. dobre tak pod 
względem wokalnym, jak i pod wzglę 
dem gry. P. Szczawiński trafnie wcie- 
lał sentyment do pięknej Krysi, ha- 
'mowany godnością majestatu. 

Resztę obsady dobrze odtworzyli 
PP. Hajdamowicz, Detkowski i Skoli- 
mowski, 

Bardzo barwnem ožywieniem akeji 
byly epizody taneczne, zespolowe i 
solowe (pp. Morawski, Gorecka, 
Zubowska i zespół baletowy). 

,. Dekoracje p. Hawryłkiewicza w 
akcie drugim zyskały sobie oklask: 
przy otwartej kurtynie. Gorące uzna- 
nie stale towarzyszy produkcji or- 
%iestry, która pod wodzą p. Kocha- 
nowskiego jest instrumentem  czuj- 
nym, zawsze dobrze zestrojonym i 
cieniującym z precyzją. Cała też mu- 
zyczna strona „Krysi lešniczanki“, 
obfitująca w dobrą melodyjną muzy- 
kę, oddana była bez zarzutu. Drobne 
niedociągnięcia, nieodłączne od wi- 
dowiska premjerowego, nie powinny 
tu wchodzić w rachubę. 

„Krysia leśniczanka* to trzeci do- 
wód jak najumiejętniejszego stosun- 
ku do pracy zespołu operetkowego 
na scenie wileńskiej w sezonie obec- 
nym. A. W. 

uzdolnień: . 

Obchód kn czci M. Konopnickiej. 
Jak się dowiadujemy, 19 listopa- 

da odbędzie się w sali gimnazjum 
im. Lelewela obchód ku czci M. Ko- 
nopnickiej. 15 szkół zbierze się, aby 
w  szlachetnem  współzawodnictwie 
młodocianych talentów — uczcić pa- 
mięć wielkiej poetki : niezastąpionej 
opiekunki dzieci ; młodzieży. Będzie 
to pierwszy wspólny występ młodzie- 
ży szkolnej nietylko u nas w Wzlnie 
ale i w całej Polsce. 

Kierownietwo szkół będzie miało 
sposobność wykaz rezultaty swej 
pracy nad rozwojem estetycznym i 
artystycznym młodzieży i wśród tej 
ostatniej zabłyśnie może przyszły ta- 
lent artystyczny. 

Program obejmuje odczyt o M. 
Konopnickiej, deklamacje uczenie i 
uczniów gimnazjów. obrazki sceni 
ne z przeźroczami, wykonane przez 
wychowanki i wychowanków przed- 
szkoli. Chóry. orkiestrę i ewentualnie 
śpiew sołowy 

Wilno ujrzy więc swoje młode po 
kolenie w całej skali produkcyj arty- 
stycznych i naocznie stwierdzi osiąg- 
nięte przez nie postępy, dzięki nie- 

grona nauczyciel- 

   

      

jatywę tego obchodu. podjęło 
Stowarzyszenie b. wych. Gimn. św. 
Katarzyny w Petersburgu pod protex 
toratem p. Kuratora Okręgu Szkolne 
go Wileńskiego i z czynnem popar- 
ciem Koła Dyrektorów szkół śred- 
nich. Dochód z obchodu przeznaczo- 
ny jest na pomoc Magistratowi: w do- 
żywianiu biednych dzieci szkół _po- 

  

wszechnych. Każdy Wilnianin powi-, 
nien odczuwać wdzięczność dla ofiar- 
nej pracy Stowarzyszenia, które, jak 
nam wiadomo, już w ubiegłym roku 
szkolnym prowadziło bardzo energicz 
nie i z pomyślnym skutkiem dobro- 
czynną akcję dożywiania najbiedniej- 
szych dżieci. 

Nadchodzi zima, w czasie której 
dzieci bezrobotnych przyjdą do szkół 
zgłodniałe i zziębnięte, 

Przyjaciele dzieci biorąc udział w 
obchodzie M. K4«nopnickiej połączą 
przyjemne z pożytecznem: uczczą pa- 
mięć genjalnej polskiej poetki, ujrzą 
zastępy promieniejącej entuzjazmem 
obiecującej młodzieży i przyczynią 
się do zasilenia funduszów, które do- 
pomogą przetrwać nową, ciężką zimę 
małym bezbronnym ofiarom kryzysu 
i. bezrobocia. 

Stańmy wszyscy do apelu. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Pohulanka — dziś o godz. 12 

w poł. po cenach zniżonych czarodziejska 
baśń Maetertincka „Niebieski Ptak*, której 
15 dotychczasowych widowisk odbyło się 
przy doszczętnie wyprzedanej widowni. Dzi 
siejsze widowisko poranne przeznacza się 
specjalnie dla dzieci i młodzieży, nie objętej 
widowiskami Kuratorjum Szkolnego. 

— Dzisiejsza popołudniówka o godz. 4 
„Dzikiej pszczoły” jest już ostatnią w sezo- 
nie, w Świetnej obsadzie z Stanisławem Gro- 
lickim na czele. Ceny miejsce zniżone. 

— Wieczorowe przedstawienie o godz. 8 
wypełni baśń Maeterlincka „Niebieski ptak* 
budząca wśród szerokiej publiczności nie- 
kłamany zachwyt swą głęboką treścią, im- 
ponującą wystawą i ilustracją muzyczną. 
Będzie to jedno z ostatnich przedstawień 
wieczorowych, 

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej- 
skich ZASP. w Wiłnie, W/ niedzielę 6 łisto- 
pada Wileński Teatr Objazdowy odegra w 
Podbrodziu „Roxy*, Świetną komedję amery- 
kańską. W) poniedziałek to samo widowisko 
dane będzie w Postawach. Obsadę tej uroczej 
komedji stanowią: Marja Zarębińska, Wan- 
da Stanisławska, Z. Molska, Edward Gliń- 
ski, B. Loedl i S$. Kubiński. 

— Teatr muzyczny „Lutnia*. Dziś teatr 
„Lutnia* czynny będzie dwukrołmie, Po po 
łudmiu o godz. 4 po cenach zniżonych uka- 
że się opertka Kalmna „Księżniczka czar- 

dasza“, z udziałem Elny Gistedt w obsa- 
dzie premjerowej. Wieczorem o godzinie 
8.15 pełna sentymentu, humoru oraz pięk- 
nych melodyj, wspaniale wystawiona operet 
ka Jarno „Krysia Leśniczanka*, która od- 
niosła sukces artystyczny i cieszy się wiel- 
kiem powodzeniem. W roli tytułowej Elna 
Gistedt, w otoczeniu najwybitniejszych sił 
zespołu artystycznego. 

— Teatr Pohulanka. W; dniu 7 listopada 

o godz. 8 w . propagandowe widowisko šwiet 
nej i arcywesolej komedji H. Morstina „Dzi- 
ka pszezola“, w doskonalej, premjerowej ob 
sadzie. Ceny miejse od 20 gr. do 2 zł. Będzie 
to już ostatnie przedstawienie tej sztuki. 

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej- 
skich ZASP. w Wiilnie. W' poniedziałek 7 
listopada, we wtorek 8 i środę 9 listopada, 
odegrana będzie w Postawach, Głębokiem i 
Królewszczyźnie świetna komedja amerykań 
ska, pełna humoru i wdzięku „Roxy*. Dla 
szkół dane będzie widowisko Józefa Korze- 
niowskiego p. t. „Pamna Męžatka“. 

— Nowa premjera w Teatrze Pohulanka, 
Reżyser 'Jan Bonecki przygotowuje premje- 
rę najnowszej sztuki Shaw „Zbyt prawdziwe 
aby było dobre". Wispółczesność zagadnień, 
imię autora i szereg różnorodnych opinij eu 
ropejskich o tej sztuce — budzi w mieście 
wielkie zainteresowanie. Obsadę  dztuki 
"Teatr przygotowuje pierwszorzędną. Prem- 
jera w pierwszej połowie listopada. 

— Teatr muzyczny „Lutnia*, Wł ponie- 
działek 7 listopada dana będzie „Krysia Leś 
niczanka*. Przedstawienie to przeznaczone 
zostało na rzecz Komitetu tygodnia Akademi 
ka. Początek o godz. 8 m. 15, Ceny miejsce 
normalme. 

— Tani wtorek. Kierownictwo Teatru mu- 
zycznego wiprowadza w sezonie bieżącym 
tanie wtorki. Pierwsze tego rodzaju przed- 
stawienie odbędzie się we wtorek 8 bm. Wy- 
stawioną zostanie po cenach zniżonych ope- 
retka Kalmana „Księżniczka czardasza” z 
udziałem Elny Gistedt. ь 

— Dzisiejszy koneert śpiewaczy, urządzo 
ny przez Wiileńskie Towarzystwo Filharmo 
niczne, w wykonaniu pań: Walentyny Czu- 
chowskiej (sopran), —i Niny Grewcewowej cd 
będzie się w Sali Konserwatorjum Muzyczne 
go w Wilnie (Wielka Nr. 47, wejście od ul. 
Końskiej Nr. 1). 

Początek o godz. 8 wiecz. 
Urozmaicony program zawiera szereg 2- 

ryj, duetów i pieśni znanych i cenionych 
kompozytorów. 

Sprzedaż biletów w dniu dzisiejszym —- 
przy kasie Konserwatorjum od godz. 5 po 
południu. 

  

  

NADZWYCZAJNE 

Premie Pieniężne 

dla palaczy tutek (gilz) 

Altesse 
MOKKA-PEŁNOWATKI 

Bliższe szczegóły w sklepach 

tytoniowych. 

A, dnia 6 listopada 1932 r. 

m. nabożeństwa z Parowo- 
ew związku ze świętem ko- 
Sygnał czasu; 12.10: Kom. me 

Poranek sym 
Ed 

     

      
      

        

młodzież, 
wyraz dz 
ode 
dać 

            

: Audycja dla 
‚ ńce ludowe (pły 

Kącik językowy; 17.00: Recital forte 

  

    

  

   

; 18.50: „Co się dzieje w Wilnie*- 
; 19.10: Pogadanka gospodarcza z 

  

   
    

obieta ma gos“;19.25: Stuchowisk 
20.00: Koncert kameralny; 21.10:  Wiad. 
sport. z Warszawy i prowincji; 21.20: Kona     

     cert solist.; 22. Muz. tan.; 5: Komuni 
kat; 23.00: Muzyka taneczna. 

PONIEDZIAŁEK, 7 LISTOPADA 1932 B 

Przegląd prasowy. Kom. meteor. 

      

   
    

  

   

  

: Program dzienny. 15.00: Muzy- 
    sna z płyt. 15.10: fasz mały 
czny* — reportaż. 15.40: Ko- 

munikaty. 15.50: Muzyka operowa (płyty). 
łuch i pamięć muzyczna* — poga- 
16.15: Lekcja francuskiego. 16.30: 

a dla dzieci. 17.00: Krótki recital 
r. 17.20: Transm. I cz. Akademji ku 

p. Fr. Sokała i Alberta Thomasa. 
Program na wtorek. 18.00: Muzyka 

. 18.45: Wiileński kom. sportowy. 19.00: 
„Koncepcje Litwinów w sprawie Włilna* — 
odczyt litewski. 19.15 „Na widnokręgu. 
19.3 Prasowy dziennik radjowy. 19.45: 
Skrzynka techniczna. 20.00: Popularny kon- 
kurs muzyczny. 20.45: Słowo wstępne do 
koncertu muzyki irlandzkiej. 21.00: Koncert 
europejski Irlandzki z Dublina. 23.30: Mu- 
zyka taneczna. 

  

       

WiroREK, dnia 8 lipca 1932 r. 

11.40: Przegl. pras. Kom. meteor.; Czas, 
14.55: Program dzienny; 15.00: Koncert dla 
młodzieży (płyty); 15.40: Komunikat; 15.00: 
Pieśni włoskie (płyty); 16.00: WŚród książek 
61.15: Aud. dla nauczycieli. „Zajęcia poza- 
szkolne młodzieży i ich miejsce w organi- 
zacji szkolnej*; 16.30: Radjowa gazetka rze- 
mieślnicza; 16.40: „Jak powstaje papieros? 
— odczyt; 17.00: Koncert; 17.50: a) Przemó- 
wienie w jęz. angielskim Dyr. Międzynaro- 
dowego Biura (Pracy w Genewie p. H. B. 
Butlera; 18.00: 'Progr. na środę; 18.10: Mu- 
zyka lekka i„tan. ; 18.50: „Krzewienie się 
Polskości na Łitwie w dobie ucisku* odczyt 
litewski; 19.05: Rozm.; 19.10: „Historja le- 
terji w Polsce* — odczyt; 19.20: „Co nas 
boli*; 19.30: „Dzienniczek Stuttgardzki Cho. 
pina“ — felj; 1945: Pras. dzien. radj.; 
20.00: Godzina życzeń (płyty); 21.00: d. c. 
koncertu; 21.15: Komunikaty; Wiiad. sport.; 
Dod. do pras. dz. radj; 21.25: Recital forte- 
ianowy; 22.00: Kwadr. liter. (St. Żeromski); 
2.15: Muzyka taneczna; 22,55: Kom, meteor. 

23.00: Muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJGWE. 

NABOŻEŃSTWO U KOLEJARZY. 
W! związku z dzisiejszem Świętem Kole- 

jarzy Wiileńskich radjo transmitować będzie 
uroczyste nabożeństwo z parowozowni, pod- 
czas którego (pienia religijne wykona chór 
„Echo“ pod dyrekcją p. Wł. Kalinowskiego. 
Początek transmisji o godz. 10. 

DWA KONCERTY NIEDZIELNE, 

Wileński kwartet kameralny im. St. Mo- 
niuszki wystąpi dziś o godz. 20 w studjo 
radjostacji wileńskiej z własnym koncertem, 
na którym wykonane zostaną: kwartet op. 7% 
J. Haydna oraz Kwartet p. 49 Ludomira 
Różyckiego. Następnie o godz. 21,20 z War 
szawy transmitowany będzie recital skrzyp- 
cowy doskonałego artysty niemieckiego W. 
Schneiderhahna, który odegra m. in. roman- 
tycźny koncert Menedlsohna. 

MIKRAFON W: ZOOŁOGU. 

W: poniedziałek o godz. 15,10 mikrofon 
wileński złoży wizytę mieszkańcom naszego 

   

  

ogrodu zoologicznego, którzy przemówią do 
radjosłuchaczy własną mową. Tłumaczem * 
pośrednikiem będzie kierowniczka reportażu 
p. H. Hohendlingerówna, 

TRANSMISJA Z IRLANDJI. 444 

"Tegoż dnia o godz. 20 transmitowany bę 
dzie z Dublina międzynarodowy koncert mu 
zyki irlandzkiej pod dyrekcją V. O'Briena, 
z udziałem Maire Scully, która odśpiewa pie 

śni celtyckie i anglo-irlandzkie, Oraz Mae 
Firbhisigh, w wykonaniu którego usłyszymy 
pieśni gallijskie i angielskie. Ciekawym punk 
tem programu będzie charakterystyczny duet 
kobzy i skrzypiec i kilka utworów na har- 
fie. W! programie symfonicznym kompozy- 
cje Stanforda, Hartyego i Larcheta, Koncert 
ten będzie poniekąd pokazem muzyki irlandz 
kiej, o której niewiele w Europie słyszano, 
gdyż pozostawała ona dotąd w cieniu muzyki 
amgielskiej. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
SKRADLI LICZNIK. 

W dniu 4 bm. Antonowiczowa Halina 
zam. przy ulicy Dąbrowskiego Nr. 10 zamel- 
dowała, że w nocy z dmia 3 na 4 bm. niezna 
ni sprawcy za pomocą wybicia szyby w oknie 
dostali się do garażu mieszczącego się w pod 
wórzu tegoż domu, skąd skradli licznik fir- 

my „Agro“ wartości około zł. 675. Dochodze 
nie prowadzi Wydział Śledczy. е 

ZASYPANY ZIEMIĄ. 
W' dniu 4 bm. na terenie 4 pulku ula- 

nów Zaniemeńskich w czasie kopania stud- 
mi wskutek samoczynnego usunięcia się zie- 
mi został zasypany robotnik Stankiewicz 
Władysław zam. przy ul. Lwowskiej Nr. 69. 
Zawezwane Pogotowie straży Pożarnej wy 
dobyło wymienionego, a po udziełeniu pierw 
szej pomocy przez lekarza Pogotowia Ra- 
tunkowego, został odwieziony do mieszka- 
nia w stanie nie zagrażającym życiu. Docha 
dzenie prowadzi IV Komis. P. P. 

PRZEJECHANIE. 
W; dniu 4 b. miesiąca Mackanis Fran- 

ciszek, zam. przy ul, Wierkowskiej Nr. 23, 
powożąc dorożkę konną Nr. 143 przy zbie- 
gu ulic Wileńskiej i Orzeszkowej, najechał 
ma przechodzącą przez jezdnię Puchalską 
Stefanję, zam. przy ul. Krakowskiej 25, któ 
ra doznała ogólnego potłuczenia ciała. Wy- 
mieniona o własnych siłach udała się do 
mieszkania w stanie miezagrażającym życiu, 
Dochodzenie prowadzi III Kom. PP. а 
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    Listopad 
  

Spostrzeżenia Zakladu Meteorologji U.S.B. 
w Wilnie z dnia 4/X1 — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 763 

KRONIKA 
Wschód słońca — g. 6 m.33 

| Zachód Z 

K-U R J EćR 

Kurs ten będzie miał na celu zapoznać 
szerokie zastępy Koleżanek i Kolegów z me 
todami i formą pracy społeczno-oświatowej 
pozaszkolnej. 

Na wykładowców zaproszono -znanych;dzia 
łaczy społeczno-oświatowych. + 

A więc niechaj wszyscy, którzy «e pra 
cować na polu oświaty pozaszkoliej, przybę 

  

rodzaju podatków komunalnych wpłynęło 15 

  

    

= 
Niedziela Jutro: Nikandra procent należności preliminowanych w tym dą tłumnie w środę o godz. 19. 

e czasie do płacenia. W ten sposób > „wpły- Zapisy przyjmuje Zarząd Akad. Koła P. 

6 »asb pa Gd wych daje wsięzZAUWAZYA dar M. S. w lokalu przy ulicy Wileńskiej 23 m 
sza chociaż b. nieznczna tendencja zniżko g . anie 20-01 -Koleżanii i     

  

г Koledzy, 
ktėrzy zapisow nie będą mogli uskutecz 
z najrozmaitszych przyczyn mogą zapisać 
się w dniu rozpoczęcia wykładów. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

Zarząd Związku Absolwentów Gimn. 
Jezuitów w Wilnie podaje do wiadomości 

  wa. 
— Dalsze redukcje w Magistracie. Jak się 

dowiadujemy, opracowywany jest obeenie 
plan dalszej redukcji pracowników miejsk. 
Sprawy te rozpatruje specjalnie powołana 
do tego Komisja kwalifikacyjna. Wnioski 
jej znajdą się na jednem z najbliższych po g3 

siedzeń Magistrtu. 

   — g. 3m.33 

        

    

Temperatura średnia + 9 c. ASK: 4 
ads: 1200 G w, Proszą o pomoe. Wydział opieki spo- członków, iż w niedzielę dnia 6 bm. o godz. 

R BEŻ a łecznej Magistratu zasypywany jest obecnie 11 odbędzie się w lokalu Związku Zebranie 
najniższa + 7° С. podaniami o wszelkiego rodzaju wsparcia i Ogólne. 

Opad: 0,4 
Wiatru: połudn.-zachodni. 

Tendencja: lekki spadek. 

Uwagi: chmurno. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu dzi- 
siejszym 6 listopada według PIM, 

Przejściowy wzrost zachmurzenia. Miej- 
scami opady. Potem zachmurzenie zmienne. 

Umiarkowane wiatry Nocą chłodniej. 
chodnie i południowo-zachdonie. 

— Wpływy podatkowe wciąż maleją. Pod 
ług prowizorycznie dokonanych obliczeń wy 
działu podatkowego w ciągu ubiegłego mie- 
siąca do kas miejskich z tytułu rozmaitego 

  

$źwięk. Kino-Tsatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-: 

zapomogi pieniężne. Codziennie załatwia. 
nych jest sto kilkanaš podań. Ze względa 
na bardzo zupłe fundusze, jakiemi rozp» 
rządza opieka społeczna daleko nie wszys- 
cy petenci są załatwiani pomyślnie. 

W; każdym bądź razie nawał tych podań 
jest wskaźnikiem coraz to bardziej pogłębia 

się depresji gospodarczej i wzroslu 
ogólnego zubożenia ludności. 

SPRAWY AKADEMICKIE 

— Ze Związku Połskiej Młodzieży Demo- 
kratycznej. Dnia 8 listopada r. b. o godz. 20 
(8 wieczór) w lokalu własnym przy ulicy 
Zamkowej 3 m. 3 odbęd się'zebranie dy 
skusyjne z referatem p. t. „Lewica. społeczna 
w Pol 

Wistep 
niem legityn 
wa za zapros 
w lokalu w god 

  

    

    

   
  

  

     
    

  

1 akademików wolny za okaza 
cji, dla starszego społeczeńsi 

iami, które można otrzy 
aru od godz. 17 do 

        

    

  

    

inach d 
   

  

za- “ 

ARE z e) у 19 oprócz świąt. dodatkowo w niedzielę od 

nej ZANA ad eg ser Any 17 — 18. Numer telefonu w lokalu 143, Re- 

MIEJSKA. Szkolnej ogłasza, że w dn. 9 listopada b ferat wygłosi p. Władysław Głuchowski, czło 

  

   

  

nek Okręgu Wiileńskiego ZPMD. 

— Z T-wa Eugenicznego (Walki ze zwy- 
rodnieniem rasy). 10 listopada w lokalu Po- 
radni Eugen'cznej (ul. Żeligowskiego 4) prol. 

o godz. 19 w lokalu przy ulicy Wiileń 
23—9 rozpocznie się Bezpłatny Kurs pracej 
społeczne-oświatowej pod kierunkiem p. SI. 
Ciozdy. dyr. Połskiej Macierzy Szkolnej. 

    

    

Dziś początek o g. 2-ej. Pierwszy polski film egzot. na tle pow. Ossendowskiego p. t. 

iii GA 
Film całkowicie zrealizowany w Afryce. = 

W rolach gł.: Nora Ney, Marja Bogda, Adam Brodzisz, Eug. Bodo i W. Conti. Muzyka H. Warsa. 

NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. Na |-szy seans ceny zniżone. Początek o godz. 2, 4, 6, 8 i 1015 
  уе 

Sźwiękowe Kino (POD WROGIM SZTANDAREM) | 

f A $ I A 0 | Dziś! K u R J E R s Y B E R YJ s K i Między honorem, miłością do ojczy- 

\ zny a miłością braterską. Poświęcenie braterskie, oto tło tego wielkiego obrazu. Gustaw Molander realizator 

Wielka 47, tel. 15-41. | tego rewelacyjnego filmu zdo! m dziełem kinematografji ztoty medal na rok 1932 dla. produkcji szwedzkiej 

X NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. Ceny od 25 gr. Początek o g. 4, 6, 8 i 10'15, w sob. i niedz. o 2-ej 
  

Bźwięk. Kino-Teatr 

PAN 
ułiaa Wielka 42. 

z nader interesującą Kolosalne powodzenie 
kobietą świata, słynną superprzeboju sezonu B L 0 N D V E N U $ 
a 

Mariena Dietrich 
Prasa całego świata nie ma dość sów podziwu dla tej kreacji Marleny. 

Następny program: Rewelac. film „Tommy Boy“ W rol. gl: Clark Gable oraz „Tommy Boy“ 

DZIŚ! 

w roli 

tytuł. 

  

* Dfwięk. Kino - Teatr 

Rollywocd 
jałekiew. 22, tel. 15-28 

KINO-TEATR 

UL. WIELKA 25 

DZIŚ! е Na tle glošnej Kate Dr, JEKYLL i Mr. Hayde (iš wi cały świat! в в Stewensona. 
Podwójne życie człowieka Real. Mamouliana. W rol. gł: mistrz maski Frideric March i Mariam Hopkins 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. Początek seansów o godz. 4, 6, Bi 10'15, w dnie świąt. o godz. 2-ej 

Najpotężniejsze arcydzieło 
1) techniki kinemstogrzf. p.t G R z E s Zz m B © 

: 8 W rolach głównych: Esther Ralston i James Hall. 

2) Eddie Polo 

Reżyserja słynnego Dziś wielki pod- 
Józefa von Sternberga wójny program: 

  

  

Dźwiękowe Kino 

„LUX 
Miekisw. ||, tel. 15-61 

  

  

w najlepszej swojej Początek codziennie o godz. 4-ej po poł., | 
kreacji cowbojskiej. w soboty, niedziele i święta o godz. |-ej. ; 

DZIŚ! Film czarownych melodyj, 
wielki 100% dźwiękow. francuski kdtykee oi (jebie tylko kochałem 

wes» Wady Christiana | REDS. SEOWR Na ROCA RAE IR asa aż głównych 

    

  

KTO 
nadeśle swój charakter pisma 

oraz imię, miesiąc | rok urodzenia 

OTRZYMA LOS 
do l-ej klasy 26-ej Loterji Państwowej, wybra- 
ny zupełnie bezinteresownie przez słynnego 
astrologa Szyllera-Szkolnika na zasadzie obli- 
czeń kabalistycznych iastrologji po uprzedniem 
wpłaceniu do P. K. O. za Nr. 18607 naležno- 
ści za ćwierć losu 10 zł., pół losu 20 zł., 
cały los 49 zł, Losy wysyłamy natychmiast po 
otrzymaniu gotówki, Główna wygrana miljon zł. 
Ciągnienie l-ej klasy już 17 listopada 1-32 r. 

х 
Okazja na zimę! 
a sezon zimowy polecamy nasze komplety. o me- 

doścignionej jakości po cenach niebywałe reklamo- 

wych, bo 
TYLKO ZA ZŁ. 9—% gr. 

wysyłamy: 1 pułower męski o najnowszym wyrobie w 

Od roku 1648 Istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

dobrym gatunku, 1 koszulę męską z dobrej, miękkiej 
flaneli, 1 parę kalesonów flanelowych w wybor gat. 

trykot — zim, to jest koszula 
wełn. zimowych, 

(lub 1 garnitur mę 
i kalesony), 1 parę rękawiczek męs 
podwójnych, I szal wełniany «* pięknych wzorach, 
1 parę skarpelek gat. „Muline” bardzo mc 

obwódkami i chusteczki bia 
wabny w pięk 

P 

      

łe z kol. 
nych wzorach. 

ki- sam komplet tyłko z pullowerem o błyska- 

  

jadalne, sypialne i ga- 
binstows, kradeney, 

stoły, szaty, łóżka itd, 

Wykwintne, Mocną, 

NIEDROGO, 

  nych, 3% 
1 krawat jed- 

U vau:     
    

  

Adresować: = 

Do każdego losu Kolektura dołącza 
własnoręczne potwierdzenie p. Szyllera- 
Szkolnika wybranego przezeń 

Kolektura Loterji Państw. Ne 757, 
Warszawa, Marszaikowska 58, m. 34. 

wicznym zamkų jest o I zł. droższy. 

TYLKO ZA ZŁ. 12—30 gr. 
wysyłamy: 4 mlr. materjału L. 7 „Monaco“ bardzo INA RATY. 

modnego w wszelkich kolorach na ładną suknię dam | NADESZŁY NOWOŚCI. 
lamski o najmodniejszym wyrobic, UKTOG 428824 

ich wzorów w bardzo dobrym gat., 
4 z białego dobrego trykotu, I pa- 

m dams. zimow. trykot, 1 parę rękawiczek 
„ wełnianych, podwójnych (kolor według 

na dogońnych Wru ac! 
numeru. 

  

     

    

    

   

  

  

Blednicę 
czaj skutecznie 

  

my wszelką energję i radość życia—leczą nadzwy- 

ZIOŁA D-ra BREYERA Nr. 6 
rozpowszechnione w kraju i zagranicą, 
przez niezliczone rzesze wyleczonych. 

Nerki i pęcher 
: z powodu przeziębienia, nadužycia mięsa, alkoho- 

lu, ostrych środków, zatrzymania moczu i t. p. — 
leczą z nadzwyczajnym skutkiem 

ZIOŁA D-ra BREYERA Nr. 7 
usuwając dreszcze, gorączkę, bóle krzyżów i in. 

Žadžė F dórwinalneni spakówkojiwiapiekach 
i składach aptecznych, lub w wytwórni 

„POLHERBA“, Kraków — Podgórze, Skr. 48. 

Zainteresowani otrzymają na żądanie darmo 
z wytwórni broszurkę „Jak odzyskać zdrowie * 

  

i 3 chustki dams. batystowe białe dub kolo- 
rowe i 1 kołnierzyk z jedw rep Georgelly“ sto- 
sówany do sukni. Do powyższych kompletów doli- 
czamy koszta przesyłki zł. 2--—50 gr. 

TYŁKO ZA ZŁ. 28 — 50 GR. 
jłamy: I ubranie męskie gotowe bostonowe w ko 

granat lub czamym z dobremi dodatkami (po- 
dać Nr. ubrania), 1 koszulę męską z zimowego try- 

kołu miękką i pusz 1 parę kalesonów z zimow 

trykołu w wybor. ga 1 pullower męski z błyska- 
wicznym zamkiem w modnych wzorach, t chustkę 

białą jedwabną z „Crep de Chine* do ubrania, 1 pa- 
rę rękawiczek męsk. wełnianych, podwójnych w 
wszelkich kolowech i 1 parę skarpelek „Maceo” 

seń w dobrym gat. 

Koszta przesyłki zł 3 płaci kupujący. 

Wymienione konrplety wysyłamy 
tową po otrzymaniu 6wnego zamów 

ny, iż kupujący nic nie ryzykuje, gdyż o ile towar 
ę nie podoba, przyjmujemy go z powrotem i pie- 

niądze natychmiast zwracamy. — Zamówienia prosi 
my adresować: 

  

    
niedokrwistość nawet długo- 
trwałą. która odbiera chore- 

   

  

s 

polecane     

PoS 

  

     | * mo czowy 
schorzale 

  

     

de- 

  

     RAJUPORCZYWSZE 

14143 GŁOWY    

  

   

  

     

  4   
  

— —ч 

wieczorowych: 
czych i Drogowych, zostaly przedlužone do 
dnia 7 listopada ba. Informacji udziela kar: || KKorespondepeja handlo- 

"celarja w godzinach 17- 19 gmach Pan- : ю w wa i urzędowa Metoda 

Е stwowej Szkoły Technicznej w Wilnie Za iętdzowa przez , nowoczesna. Informacje: 

ul. Holendernia 12. 

Ogłoszenie. | 
Towarzystwo Kursów Technicznych 

w Wilnie podaje do wiadomości, że zapi- 

sy na pozostałe wolne miejsca na Kursach 

Firma „POLSKI TOWAR", Łódź 
Skrzynka poeztowa 208. 

łanie wysyłamy bezpłatnie cenniki z 

pisania 

na maszynach 
Maszyny: Remingtónj Un- 

jednorazowo dwa kompl, 
1 wykwintną poduszkę z 

haftowaną w najmodniejszych wzorach oraz 

1 ręcznik kąpielowy z pięknym szlakiem w dobrym 

gatunku. 

       
Meljoracyjnych, Mierni- 

derwood. Royal. ldeal i in. 

  

   

Wilno, Sosnowa 0, m. 5 

  

Zawiadamiainy Szanowną Klijentelę, iż 
Zakład Tapicerska-Dekoracyjny 

B-cia Gallewicze 
Przyjmujemy obstalunki przeróbki mebli 

BIURO REKLAMOWE 
STEFANA GRABOWSKIEGO 
w Wilnie, ul. GARBARSKA 1, tel. 82 

od godz.9—11i3 6 
  

  

W ybitny 

wyjedzie na kondycję. 

został pizeniesiony 
na ubkcę Wielką 33 

PRZYJMUJE OGŁOSZENIA DO „KURJERA 

  

po cenach najniższych. 
  

dla ratalnej 
sprzedaży 

WILEŃSKIEGO* ORAZ WSZYSTKICH PISM : 

NA WARUNKACH BARDZO DOGODNYCH. 

Specjalność: matematyka, 
łacina i historja z zakresu 
8:u kłas Przygotowuje 

eksternistów. Poszakiwani: akwizytorzy (ki) 
naczyń plomiajawych że terenie wojew. Wileńskiego 

głoszenia we wtor 
i soboty od 10—12 1 5—7, W. Pohulanka 14, m. 23 

r.
 

i Nowogródzkiego. 

z
z
 
©
 

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

Jaljan Surażski, Wilno, KOSZTORYSY i OFERTY na ŻĄDANIE. | 
ul. Kijowska 6, m 8, 

WOEDZE-N=S-K-l 

Z. Hryniewicz wygłosi odczyt na temat „Jak 
uszlachetnić rasę ludzką”. 

Początek o godz. 5 i pół. Wktęp wolny. 

SPRAWY ROBOTNICZE 
— Bezrobocie. Ilość bezrobotnych na le 

renie Wilna wynosi podług ostatnich obli- 
czeń 5558 os. W) stosunku do tygodnia po- 
przedniego liczba bezrobotnych wzrosła o 
19 osób. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 

— Zarząd Resursy Rzemieślniczej w Wii- 
nie apeluje do w ich rzemieślników 
ich rodzin, czeładników i terminatorów po- 
siadających odpowiednie warunki o zapisywa 
nie się do chóru rzemieślniczego, oraz Sekcji 

Dramatycznej. 
Zap przyjmuje dyrygent p. Wacław 

Mołodecki w poniedziałki i czwartki w go- 
dz. od 19.30 21 w lokalu Resursy przy 

ul. Bakszta Nr 

   

  

     

    
      

  

  

KOMUNIKATY 

— Acroklub Wiłeński podaje do wiado- 
mości, w drugiej połowie listopa: 
uruchamia V turnus Kursu Teoretycznego 
dla kandydatów na pilotów. 

Podania o przyjęcie na powy. 

przyjmuje do dnia 18 listopada br. 
gółówych informacyj udziela Sekret 
eroklubu (Wilno, ul. Jagiellońs 
dziennie, z wyjątkiem sobót i 

19 do godz. 20.30. 
— Na intencję nowego roku szkolnego. 

W poniedziałek dnia 7 listopada r. b. 0 44 
dzinie 8 odbędzie się w Kościele Św. Jana 
nabożeństwo ma intencję rozpoczętego roku 
akademickiego w Włższ zkole Instytutu 
Naukawo Badawczego Europy Wichodniej. 

    

  

    
   pjat A- 

a 9—12) co 
świąt, od A. 

     
    

    

    

        

  

PUHLMANN 6 Co, 

ROŽNE 
— Zmiana godzin kasowych w Oddziale 

PKO. w Wiilnie. Poczynając od dnia 15 bm. 
Kasy PKO. czynne będą dwurazowo od go- 

dziny 8 do 13 i od godziny 17 do 19. 

— Udekorowanie sióstr P. С. K. Dnia 30 
października r. b. w Szpitału Wojskowym na 
Antokolu odbyła się. uroczysta dekoracja 
sióstr P. C. K. odznakami honorowemi PCK. 

Dekoracji dokonał prezes Zarządu Okrę 
gu ppłk. dr. A. Kiakszto w obecn człon 
ków idu i Komitetu, p. komendanta 

     
   

   
    

  

     

  

   

  

szpitała, lekarzy szpitala, wykładowców, 5- 
raz absolwentek V i słuchaczek VI Kursu 
dla sióstr pogotowia sanitarnego PCK. 

Odznaki honorowe otrzymały za owocną 

  

    

   

      

    

pracę w szpitalnictwie i formacjach PCR 
„przełoż a Dutkfewi 
stopni 
Mieczkowska, 1015 : ńska, 
na Gintowtówna i Jadwiga Wysocka - 
stopnia. 

M asto podziemne | jego życie. | 

      

się za 
Droga 
skie przesmy 
sca, gdzie znajdu 
nego miasta biblijnego Garian. Jest to jedy 

miasto podziemne. którego 
ć sięga kilku tysięcy lat. Mieszkań- 

cy wychodzą z podziemi na światło, dzienne 
tyl by wyprowadzić na pasze byd- 

ło i uprawiać plantacje oliwek. 

Na powierzchni widzimy k 
że otwory. Są to „płuca* miasta, piz 

, poprzez urv 
my się do Garian 

aliska prasi 
    

    
     

*adralowe, du 
wdziwe 

    

BERLIN 337, Miiggelstrasse 25-25a. 

EEE T Nn re AEO | 

Kejosti MANIOWY. 
Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 

      

      

   

  

    

    

stwo zostało zlikwidowane i wykre: 

Nr.282 (2497) 

kanały wentylancyjne. Poprzez te otwory wi 
dzi się na dole па głębokości 3 do 4 pięter 
grupki ludzi. Zejście na dół do psdziemi pro 
wadzi przez wąski, ciemny korytarz. Kodzaj 
placyku półciemnego, światło dzienne przedo 
staje się skąpym promieniem. W murach do 
mów widać półłukowe otwory, to wejścia 
do domów. 

  

    

      

y mieszkańcy tego jedynego w 
im rodzaju miasta — to żydzi. Blisko 10 
ludzi żyje tu w pomroce podziem:, 
ie ulice wiją się i od 
ją na mały okrągły pl 
pół etle wygłąda jak 

Życie tego cudacznego miasta jak opowia 
dają jego mieszkańcy jest istnym paradok- 
sem nawet w tej półdzikiej cz Afryki. 
Mieszkańcy nie prowadzą np. żadnego han- 
dlu ze światłem zewnętrznym, zajmują się 
rzemiosłem, ule tylko na swoje potrzeby — 
Panuje tu zupełna i i autarkja, admi- 
nist j a terente kolonji wl> 

ji. Rządzą się oni 
posiadają 

nych przed 
1 zupełnie 

* tym światku 

  

   

  

  

   

  

  

          

    

   

  

   

    

wie zupełnie mebli. Każda rodzi 
ima chleb na swoje potrzeby do     

mowe, 
    

  

   

   

    

mięso jst rzadkim przysmakiem. Ubó 
stwo mieszkańców jest tak wi ż władze 
włoskie zwolniły ich od płacenia jakichkol- 
wiek pó ;- 

W XX wieku plymie žycie tych kilku ty- 
sszkańców miasta podziemnego tak 

ak płynęło setki lat temu: prymityw- 
wszelkiego kontraktu z cywizacją. 

ze światm otaczającym. Or. 

    

„Czy choroby płucne są uleczalne? 
Przy astmie, katarze szczytów płuc, chronicznym kaszlu, flegmie, długotrwałem za- 

chrypnięciu winien czytać każdy broszurkę pod powyższym tytułem. Autor p. DR. GUTTMANN, 

b. naczelny lekarz Finsenowskiego zakładu kuracyjnego, wskazuje w sposób zupełnie dostępny drogi 

naturalne do usunięcia tych ciężkich cierpień. Każdy cierpiący otrzymuje takową na żądanie za darmo 

i bez opłaty porta. Należy napisać pocztówkę (ofiankowaną 35 gr.) z podaniem dokładnego adresu do: 

Ur. Zeldawicz 
Choroby skórne, wener., 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

Dr.Zeldowiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz- 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel. 277 

  

  

  

10452. II. Firma: ewesz Salomon“. Przedsie- у 

biorsiwo zostało zlikwidowane wykreśla się z re- H Kani sber 

jestru, — z urzędu. 1044.—VI. U b 

R RRT Choroby 
10926. Il. Firma: „Ejnhorn Wulf”. Przedsiębior- Any AEEOB, weneryczne 

1 moczopłeiowe, 

uilca Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

1а się z rejestru. 
1045.—VI. 

  

   

Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 12186. IL. Firma: obecnie о z 
pujące wpisy: brzmi: „Cemwobut — została od O A FSA. 

W dniu 13V przeniesiona na ul. Wfielk: + Wilnie. 
| W dniu 13VIL. 1932r. — 1052.-v. | Dr. Wolfson 
3008. II. Firma: „lzaak Lit“. Przedsiębiorstwo iu 61X. 1932 r. Choroby skórne, 

zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. RE = 
1036.—VT. 2372; IV. žarbarni Union — Szep- „SY CNS: 

: 8 a Derecs : d spółki stanowia: | i moczoplciowe 
W dniu 14.VII. 1932 r. Szepszel Dereczyński, Abram rder, Morduch Sze Wileńska 7, tel. 10-67 

7. M. Firma: „A.  Jarmowski Mojżesz Speklor i Mowsza Goldsztejn wszyscy z W'l- od godz. 3—1 i 4—8 

    

Spółka została zlikwidowana i 
rejestru. 

W dniu 25.VII. 1932 r. 
  

      

    

    

na. Prawo podpi 
mentów aktów i 
z pomiędzy 
ma Pomoszcznika. 

   

  

Hi.    
  

   

  

wszelkiego 
ń mają 

sza 

  

      doku- 
4 dwaj wspólni 
za Garba i AL 

1034.—VI. 

Dr. med. Leon Papp 
Akuszerja i chor. kobiece 

przeprowadził się 

   

      

  

7996. II. Firma: „Girzon Judes*. Przedsiębior o 
8 ORION EKIRGAOSCAWEA: GIEREK JS wade zę M. Pohulanka 10, tel. 176% 
stwo zostało złikwidowane i wykreśla się OSI IERZEZOBEKEIEREZEBCE Pzzyfiiaje "odr4--6Pp. 

W dniu 26.VII. 1932 r. % а U 5 Bl i 
/ 11101. II. Firma: „Bracia Gołub Lejba 1 Тавл | # я SŁ. UMOWICZ 
S została zlikwidowana i > 3 a Choroby weneryczne, 

a o # = „E skórne : moczopłciowe, 

W dniu 27.VII. 1932 r. ź ui. Wietka Nr. 21, 
3. MI. Firma: „Trakieniska Ryv Przed GÓRNOŚLĄSKI cze tel. 9-21, od 9—1 i 3—8, 

siebiorstwo zostało zlikwidowane i wykre л BCE + Z. P. 29. 

jestru. Zjednocz. Kop. Górnośl „PROGRESS“ ko- B 
is palnie: Eugenie, Hr. Laura, Dębieńsko, Mn- Akuszerka 

3485. II. Firma: „Zakład Wyrobów Masarskici tylda, Andaluzja. Radzionków, Mysłowice, 3 

Wincenty Czerek“. Przedsiębiorstwo zostalo - Ferdynand i Florentyna. 
dowane i wykreśla się z rejestru: 

W dniu 1.VIII. 1932 r. 
11803. II. Firma: „Dogin 

siębiorstwa, została przeniesiona na ul. 
ską 47 w Wiidnie. 1 

W dniu 3.VIII. 1932 r. 
Firma: „Gołoński Florja 

  

     

1810. 
biorstwo 
jestru. 

III. 
zostało zlikwidowane 

  

W dniu 18.VIIHI, 1932 r. 
4893. II. Firma: „Li e Jankiel*. 

stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z 

  

  

1039.—VI. 

W dniu 19.VIII. 1932 r. 
10328. II. Firma: „Zondowix 

  

ła. Czynności przedsiębiorstwa zostały zawi 
1043.—VT. 

W dniu 25.VIII. 1932 r. 
406. l. Firma: „Azgud I 

  

  

1030—V1. 

4 5 . Gia GIMNASTYKA DLA PAŃ 
12156. II. Firma: „Włiileńczyk Jerz) iedziba 

przedsiębiorstwa została przeniesiona pod Nr. 2 przy 
u!. Rudniekiej w Wilnie. 1049.—VI. 

W dniu 26.VIII. 1932 r. 
1440. II. Firma: „Futrowil — Bunimow 

i S-ka". Spółka została zlikwidowana i w 
z rejestru. 

  

W dniu 1.IX. 1932 r. 
633. 1. Firma: „Chonenzon Izrael*. Pr 

stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z 
1 

  

    

    

  

    

  

    

Jakób*. Siedziba przed- 
Kalwkryj- 

i wykreśla & 

  

Przedsi: 

Genia — 
Wiłaścicielka przedsiębiorstwa Genia Zondowicz zmar 

Przedsiębiorstwa 

zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru 

              

      

   

  

zamkniętych i 

ry dostarcza 

050.—VT. 

Przedsie 

  

rejestrue 

    

      

  

    

Guma“. 

eszone.       
  

    

  

   

       II ar 

di I p Ž 

  

     

Wagonowo i od jednej tonny w szczelnie 
zaplombowanych 

‚ Ма Lalnerowe 

  

wozach 

EGZYSTUJE OD 1890 R. 

   

     

WILRO 

  

rrayjmuje od 9 do 7 wieeń 
:Hca Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

Akuszerka 

  

Biuro: ul. Jagiellońska 3. Telefon 811 

Składy: Kijowska 8, Telefon 999, 

РР ЕО ЯОНЕ 

ODCISKI 
zqrubiałą skorę i brodawki 
usuwa bez bólu › 
powrotnie znany od 1% wieku 

(KLAWIOL 
РАВЯУЖА (HEM= FARMACEUTYCZNA 

„AP.KOWALSKI“, wARSZAWA 

    

   

  

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
1a lewo Gedeminowsky 

ul Grodzka 27. 
W. Z. Nr: 3693 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul, Mickiewicza 4—%6 

temże gubinet kosmetyce 
m3, uouwa zmarszczki, bra- 
dawki, kurzajki i wągry. 
Ww.2Z.P. 48. 8323 

  

i bez: 

      
  

  

icz Zeiik 
   

Zapisy codz. od 8—4 
Portowa 4, 

B. KOWARSKA-BERNSTEIN 

Abs. Wyż. Szkoły Wychowania Fiz. w Berlinie 

Francuskiego 
lekcyj i korepetycyj 
udzielam niedrogo. 

Wiwulskiego 6, m. 7 

Spólniczki 
poszukuje samotny 

tel. 1-19 

  

  

LICYTACJ 
w 

031.—VI. 

    

W poniedziałek dnia 28 listopada b. r. odbędzie 

się o godz. Il-ej rano w lokalu Sp. Akc „Pacific“, 

Wilno, Dominikańska 17, licytacja. 

my Żygmunt Nagrodzki, majątku ruchomego, a mian.: 

do kawiarni z gotówką. 
800 zł, zysk pewny. 
Adres w Redakcji. 

Okazja! 

A 

  

należącego do fir- 

  

106, H. Firma: 1) 2 traktory Munktellsa 
obec brzmi: dichał  Kondratow 2 4 motory ” Sprzedam Radjo 

chłeba, Wyłlno, Wileńska 28, wł. Bron 3) 8 tryjerów Marot'a ekranowane 3-lampowe 

towiczowa zam. w Wiilnie, ul. Wileńska 29. 5. Na Cena wywoławcza zł. 28.500. W razie niedojścia | Philips, oraz rozgłośnik 

mocy aklu zbycia, zeznanego przed Władysławem | do skutku pierwszej kicytacji, odbędzie się następna | tej-że firmy — złot. 200 

Krzemińskim, zastępcą Aleksandra  Różnowskiego, | o godzinę później od sumy zaofizrowanej. й Zawalna 16—4 

Notarjusza w Win w dniu sierpnia 1932 r. | Maszyny oglądać można od 21 do 26 listopada 

   

  

   Nr. 289 
pr 

czowej w 
przedsiębiarstwa. 

przedsiębiorstwo Mi 
Broni 

  

па ‹ własność 

  

    
   

  

  

   

  

   

    

    

Kondratowi- 
Kondratowi- 

    

zgloszeniu. 
tego 
VI. 

w Składach Spółki przy ul. Rosa 9, po uprzedniem 

Sp. Akc. Składy Towar. „Pacific” 

Da wynałęcia 
odremontowane: 5-pokoj. 
mieszkanie z wygodami 

  

    

przy ulicy Św.Filipa 4—9 

Informacje na miejscu. 

    

11604. II. Fit Sklep jubilerski i arków Tłumacz przysięgły Poważne 
Podzelwer Mojżesz i <oniandytowa* Spółka zo- | J, Rabinowicz przedsiębiorstwo Pi į reperaję 
stała zlikwidowana i a się z rejestru. SĘ В poszukuje zdolnych łienina stroję i 

tót8—vr | PRZEPROWADZIŁ SIĘ 6 K | zyrsimję — Mickiewieze 
i na ulicę Rudnieką 9. agent w-e 32. Wielka ass 

12207. III fanufaktura — Lejba T Tłumaczy: z żydowskie- | (pierwszeństwo mają PP: | Ciasnej, p, Estko. 7702 

niski i Samuel Tra is dziba Eo hebrajsk., włoskiego | emeryci i byli wojskowi) 

została przeniesiona na ul r. i hiszpańsk., od 4—6 w. | go sprzedaży zie KUPI 

ке pag i e dam lub ieni | S es Ę 
skiej Nr. 1-8. 1051 -—vr. | Sprzedam lub zamienię | szenia ER. fim.| psa-szczeniaka 

W dniu 5.IX. 1932 r. 
5 Wincen 

wy     

  

1. 

siębiorstwo 
rejestru. 

vbowski 
widowane i 

Firma: 
zostało zl 

  

Lil Przedsi 

  

7. II. 

  

Firma 

  

‘Ч 

  

   
ję z 

1038.—VI. 

folwerk na dom w Wilnie, 
52 ha w obrębie mias-. 

= |Kteczke Hielećsny:. Bliiese 
+ | informacje: Wilno, zaułek 

Krupniczy 5, m. 15, Gel- 
pern, od godz. 5 pp 

cjemi 

3—2a, 

    

  
szamy 

  

ębiorstwo 

B. P. Z. Erdeha, Trocka 

Panów z prowincji upra- 

  

rasowego. 
Oferty w Admin. „Kurjerm 
Wileńsk.* sub „rasowy” 

Młoda panna 

godz 10—21 5=7 

  

o olerty listownie. 
  

Dr. GINSBERG 
ehoroby skórne, wet e 
ryczne i moczopłolowe 

o miłej powierzchowności 

sumienna i b. p:acowitm 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsyłać       czwartki 

  

I ii i tel. 2-54 

Drukarnia „Znicz“; Wilno 

  

zostało zKkwidowane i wykreśla się z rejestru. DOM drewn. z 600 sążn 

1040.—V1. | zagospod. ziemi, posiada 
Os wodociąg i elektryczn., 

9053. HI. Firma: „Kiewesz Sołomon*. Przedsię- | sprzedam zaraz w Wil. 

biorstwo zostało złikwidowane i wykreśla się z re Kolonii Kolej, ul. Wod- 

stru. 1042.-—V1. na 23, Sawicki. 

  

    

   
  

ska 1, tel. 3-40. 

AE 

  
    

    

Wileńska 3 tai. 567 
od god. 8-1 1 4-0. 

do Adm. „Kurjera Wil.” 
pod „Młoda panna,   

(LRS SOS EINIKIS EE УИ. 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 
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