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je lemowy, za tekstem I$<ielneowy. Administracji zmirzega robie prawe 

   
  

sawiay taażna draka ogłoszeń. 
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Numerus ciausijs, Po dlugich i ciežkich cierpieniach 
rząd w Niemczech utworzono.—Na czele gabinetu stanął gen. Schleicher. 

Skład gabinetu Schieichera. 
Przedstaw.cielowi naszego pisma, 

który się udał w ub. piątek na wiec 

akademicki dla celów sprawozdaw- 

czych, odmówiono prawa wstępu na 

salę. Tak zadecydował podobno obec- 

ny Zarząd Bratniej Pomocy. Powo- 

dem tego „zarządzenia jest zdecydo- 

wanie potępiające stanowisko, które 

zajęte zostało przez nasze pismo wo- 

bec hecy y 

przez zawodowych pałkarzy z pod zna 

ku O. W. P. 

Nikomu z naszych współpracowni 

  

antyżydowsk ej, wszczętej 

ków nie sprawia przyjemności prze- 

bywanie w partyjnym lokalu rycerzy 

zielonej wstążki i dławienie się panu- 

jącą tam atmosferą krzykaciwa, pał- 

karstwa i Nikt 

też nie jesl ciekaw tego co się w tych 

nienawiść! rasowej. 

przybytkach dzieje, dopóki pozostaje 

to w ich wnętrzu. Ale aula Šniadec- 

kich nie jest jeszeze partyjnym loka- 

lem Obwiepolu, a Zarząd Bratniej Po- 

mocy — tego lokalu iniendentem. 

Wiec urządzony przez Bratnią Pomoc 

jest dostępny dła wszystkich jej człon 

ków, ma więc charakter ogólno-aka- 

   

  

demicki. Sprawy, dotyczące ogółu aka 

demicekiego interesują też ogół społe- 

czeństwa i prawo wstępu na zebrania 

tego rodzaju nie może być udzielane 

  

lub odmaw'ane, stosownie do polity- 

cznych sympatyj, lub antypatyj, ja- 

kiemi dany Zarząd-B. P. obdarza ten 

ТаБ innx dzieniik. 

„Zarządzenie* prezydjum p.ątko- 

wego wiecu jest nadużyciem posiada- 

nej przez niego władzy. Zakładając 

przeciwko niemu protest oświadcza- 

my zarazem że ten swoisty „numerus 

clausus“ wobec prasy nie da żadnych 

wyników, że tego rodzaju środki nie 

są zdolne w najmniejszej mierze prze- 

szkodzić przekonywaniu przez nas 

społeczeństwa i odpowiednich władz o 

niemożliwości tolerowania w dalszym 

ciągu w murach uniwersyteckich 

ośrodka akcji antyhumanitarnej i w 

swo-:ch dalszych skutkach 

kierowanej 

antypan- 

stwowej, przez grupki 

   

    
studenckie, nawykłe do bezkarności i 

okrywające imię akademika 

polskiego. Mamy pr viadezenie, 

  

że dotychczasowy „ojeowsk:“ Lbera- 

lizm władz akademiekich wobec bru- 

talnych, haniebnych czynów rycerzy 

zielonej wsłążki rychło się skończy. 

Liberalizm może być stosowany do 

wykroczeń powstałych z pobudek ide 

al stycznych, lub nie godzących w ho- 

iska. W sto- 

sunku do młodzieńców, okazujących 

  nor i etykę danego środow: 

swe „bohaterstwo w biciu i poniewie 

raniu bezbronnych kolegów i koleża- 

nek za to jedynie, że są innej rasy    
   
liberalizm jest 

ba prze- 

lub innego wyznania, 

nie na miejscu. Pałkarzy trz 

  

konać, że ten instrument, którym na 

zimno, z całą premedytacją, posługu- 

ją się aby usunąć konkurencję i wy- 

tworzyć grunt podatny dla wystąpie- 

nia męiów przeciwko porządkowi pu- 

blieznemu, ma i mieć będzie dwa koń 

ce. 

Jest absolutnie niedopuszezalnem, 

aby młodzieńcy, którzy dziś rzucają 

się gromadnie z kijem na kolegów, ko 

pią zbiłego i leżącego na ziemi, lub 

(trudne do uwierzenia, ale prawdzi- 

wej biją kobiety tem, co im w rękę 
wpadło, mogli w parę miesięcy po- 

tem układnie slawać do egzaminów, 

przechodz:ć na następne kursy i uzy- 

skiwać dyplomy. Społeczeństwo i 

władze państwowe są obowiązane bro 

ę przed zalewem placówek za- 

  

nić 

wodowych i publicznych w państwie 

przez indywidua zhańbione pałkar- 

siwem podezas studjow. ogarnięte 

zezwierzęce- 

  

psych-ką odraża jącego 

nia instynktów. 
> EX że + 

ekscesach lwowskich, 

dni 

Relacje 0 

które przyniosły w ciągu ubie- 

głych gazety tamtejsze, są przygnęb'a 

jące. Ofiarą ulicznej burdy nocnej 

padł studeni — Polak. Mordercą jest 

apasz narodowości żydowskiej. Bój- 

ka wynikła pomiędzy piajnymi nie 

miała żadnego przyczynowego związ 

ku z kwestją rasy czy wyznania. Męty 

spoleczne są w każdem społeczeństwie, 

w każdym narodzie. I oto polityczni 

mąciciele stosunków wewnętrznych w 

państwie, niechybnie z eałą świado- 

mością absurdalności swego rożumo- 

wania. przenoszą odpowiedzialność za 

dokonany mord z męlów społecznych 

akademicką. 

4 twagieznej ofiary nocnej bójki robią 

na żydowską mlodziež 

  

  

instrument do podbechtania miejskie- 

go motłochu przeciwko ludności ż 

dowskiej, a ks. prof. dr. (sie!) Klawe 

uważa za imożiiwe głosić z kazalniey: 

„Modląe się za spokój duszy ś. p. Grot 

kowskiego i za tych, którzy tak jak on 

  

zginęli. módlcie się o zwycięstwo na- 

szej wspólnej idei, w imię której oni 

zginęli*. A w imię jakiej to idei, księże 

daktorze i profesorze, zginął Ś.p. Grot- 

kowski przed drzwiami nocnego ba- 

ru? Czyż ten cynizm w ustach duchow 

nego kaznodziei nie ubliża przedew- 

szystkiem jemu samemu, oraz pamięci 

tragicznie zmarłego? 

* * * 

Fala ekscesów, których objawy by 

ly we Lwowie szczególnie ohydne, 

przewaliła się przez całą Polskę i do- 

taria do Wilna. Robiono tu je na zim- 

no, na komendę, z całem wyrachowa- 

niem 

Dła panów z Obwiepolu i Młodzieży 

Wszechpolskiej 4 

ry. który narusza równowagę i spo- 

kój społeczny. Nie udało się tym ra- 

politycznej gry, antyrządowej. 

    dy środek jest dob 

  

zemi poczynić większych szkód. Wła- 

dza państwowa ze sprawnością i ener 

gją przeciwstawiła się wewnętrznym 

dywersantom. 

Ale to nie wyczerpuje zadań wła- 

dzy i społeczeństwa, poczuwającego się 

do odpowiedzialności za interesy pań- 

stwa. Poczucie bezkarności nie powin- 

no się dalej szerzyć śród niedowarzo- 

nej młodzieży. Mamy do czynienia z 

žkų znacznej jej części, 

zczepianą co roku przez te same 

  

chorobą 

  

jednostki i grupy. Do tych rozsadni- 

ków infekcji trzeba zastosować zabieg 

chirurgiczny. 

Słusznie głosi ostatnia .,Dekada a- 

kademicka* konieczność relegowania 

RÓW 

  

zych uczelni akademików, któ- 

rzy spłamili swój honor w ekscesach 
  

antysemiekich. Odrębnie jednak nale- 

żałoby potraktować  pierwszorocznia- 
  

ków, ulegających najłatwiej agitacji, a 

otwierającemi się 

pojętej 
Tych najczęś 

za odpowie- 

upojonych - nagle 

przed, nimi podwojami źle 

„wolmości akademicki    
   ciej nie można uważać 

dzialnych za swoje czyny. Dła nich 

na pierwszy raz wystarczy zapisanie 

do indeksu popełnionego wykroczenia. 

Do dwóch razy sztuka. Trzeba mieć 

nadzieję, że już po pierwszym razie    

obudzi się w nich sumienie. 

Co innego zawodowi organizato- 

„stażem* z lat t- 

Dla tych nie 

rowie, pałkarze ze 

    biegłych, r 

powinno być miejsca na wyższych u- 

czelniach w państwie, Społeczeństwo, 

tego pokroju 

podwórku 

które pozwoli ludziom 

hasać po autonomicznebł 

uniwersyteckiem i bezkarnie łamać 

prawa zasadnicze państwa, narazi zbio 

rową moralność sich przyszłych po 

koleń na wielkie niebezpieczeństwo. 

Względem takich siewców zatrutych 

ziaren powinien być zastosowany stu- 

  

procentowy „Numerus clausus". 

Testis. 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. żołądka i Jeilt 

przyjmuje od 12—2 i 4—6 

Kwiatowa 7, tel. 14-25 

  

BERLIN, (PAT). © GODZ. 20.39 OGLOSZONO URZĘDOWĄ LISTĘ 
NOWEGO GABINETU SCHŁEICHERA W NASTĘPUJĄCYM SKŁADZIE: 

TYMCZASOWY 
GENERAŁ 

ZY 

KANCŁERZ I 
REICHSWEHRY 
NGCZE E KOMISARZEM RZE 

SPRAWY  WEWNĘTPRZNE 
MINISTER BEZ TEKŁ 

   
       

KIENOWNIK MINISTERSTWA 
SCHŁEICHER. MIANOWANY RÓW- 
DŁA PRUS. 
DR. BRACHT. DOTYCHCZASOWY 

PRACA — DR. SYRUP, PREZES ZAKŁADU POŚREDNICTWA PRA- 
CY I UBEZPIECZEŃ OD BEZROBOCIA OR: JARZ RZESZY DLA 

      

    

   
   

KIEROWANIA ODDZIAŁAMI DOBROÓWO ŁUŹŻBY PRACY. 
SPRAWY ZAGRANICZNE — VON NEURATH, 
FINANSE — SCHWERIN-KROSSIGK. 
SPHAWIEDLIWOŚĆ — GUERTNEK. 
POCZTA — KOMUNIRACJE — EŁZ VON RUEBENBACH. 

  

MINISTER BEZ TEKI 

KOMISARZEM 
NOWANY PREZYDENT 
SKICH LANDRAT — DR. 

SPRAWA OBSADZENIA 
MINISTERSTWA WYŻYWE 
OTWARTA, 

    

IA 

  

Francusko-scwiecki 

RZĄDOWYM DŁA 
NIEMIECKIEGO 
GOERECKE. 

MINISTERSPWA 
ti ROLNICTWA POZOSTAJE NADAL 

DR. POPITZ. 

WALKI 
ZWIĄZKU 

BEZROBOCIEM MIA- 
GMIN WIEJ- 

GOSPODARKI ORAZ 

pakt o nieagresji. 

      

w siedzibie Mi 
nych francusko 
sji. 

    

terstwa aw Zag 
sowiecki pakt o nie 

  

gre: 

ficzny uchwycił moment 
z ambasadora Z. S. 

Obok stołu stoi 
(xx). 

   
   

  

premjer trancusk 

Wzamian za równouprawnienie 
Pierwszy krok nowego 

rządu Rzeszy. 
BERLIN, (Pat). Na wstępnej pier- 

wszej naradzie nowego rządu przed 
dzisiejszym wyjazdem ministra Neu- 
ratha do Genewy, omawiana byla 
sprawa noty werbalnej Niemiec do 
wielkieh mocarstw. W nocie tej wysu 
nięta ma być propozycja, że w zamian 
za równouprawnienie Niemcy zobo- 
wiązują się na najbliższe pięć lai nie 
zwiększać swego budżetu wojskowe- 
go. Ofiejalnie temu zaprzeczeno. 

Sg 

Demonstracje komunistów 
nie ustają. 

BERLIN. (Pat). Wiezaraj wieczorem Ко- 
muniśei manifestowałi w różnych częściach 
miasta, Manifestaneci urządzili napady na 
kieski ików prawicowych, przyczem 
dschodziie do starć z polieją. 

AUGSBURG. (Pat). Komuniści wdarli się 
na poisedzenie rady miejskiej urządzając 
burzliwą demenstrancję. 40 osób aresztowa 
ue, W. śródmieściu berlińskiem Friedrich- 
stadt, policja dokonała rewizji w mieszkaniu 
byłege szturmowea, należącego do odłamu 

radykalnego partji narodowe - scajalistycz 
nej. 

    

Rada Ligi Narodów. 
GENEWA (Pat). Rada Ligi Nare- 

dów zwołana została na poniedziałek 
godz. 16-tą. 

  

i ZTESTZASOZATTYOWCDO а 
so mus 

WĘGIEL i KOKS 
GÓRNOŚLĄSKI 

Zjednocz. Kop. Gėrnosl. „Progress“ 
Wagonowo i ed l-ej tonny w szczelnie 
zamkniętych i zaplombowan. wozach 

dostarcza 
Wilno, Jagiellońska 3, 

M. Deut, Ore) e oa1680:, 
Składy: Ki;owska 8, tel. 999. 

„PLITA   

Dr. med. EM. CHOLEM 
UROLOG. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 
ul. Zawalna 18 (róg Żeligowskiego), tel. 3 83 

Pravimuje 122 1057 

  

Demonstracje akademickie w Warszawie. 
Męty społeczne rgka w rękę z obwiepolczykami 

   WARSZAWA, (Pat). Nie zważając 
na ohietniee, złożone rektorom przez 
prezesów Bratnich Pomocy wyższych 
uezelni oraz na odezwy, wydane przez 
prezydjum Zrzeszenia polskich korps 
racyj akademickich, studenci, po wyjś 

ciu z kościeła zaczęli demonstrować, 

wznosząc różne podbhurzające akrzy- 
ki. Urządzone dcinonstrację na Kra- 
kewskiem Przedmieściu i Nowyst 
Świecie, wybito szyby w sklepie Wa- 
gon Lits w Bristolu, w „Ilustrowanym 
Kurjerze Codziennym*, oraz w kilki 
sklepach m. in. w sklepach chrześci- 
jańskich z nazwiskami o brzmieniu 
niemieckiem. Zostało stwierdzone, że 
ze studentami - współdziałały męty 
społeczne. Wreszcie udało się polieji 
rozprószyć demonstrantów. 

W większości wypadków sprawcy 
zostak przyłapani na gorącym uczył - 
ku, i staną już w poniedzialek przed 
sądem staroŚcińskim. grozi imi kara 
więzienia do lat 5, oprócz tego relo- 
gacja z uczelni i cywdna odpowiedział 
ność za poczyniene szkody. 

Ogółem aresztowano 34 osoby. 

Grupy młedzieży demonstrowaly 
na ułieach Chmielnej, w Alejach Je 

  

   

  

   

     

  

rozelimskich, na Brackiej, Marszał- 
kowskiej. Grójeckiej przed Domem 
Akademiekim, W ezasie manifestacyj 

  

rozizueono ulotki, nawołujące do boj 
kotu Żydów. oraz uleikę komunistycz 
ną. 

Przerwane przez policję debaty pod arkadami mestu. 
„Gazeta Połska* podaje: Wezoraj o godz. 

5 pe pał. patrol policji natknął się na groma 
dę podejrzanych esóh ebradujących pod ar 
kadumi mostu. Poniatowskiego. Zgromadze- 
nie zrobiło wrażenie jakiegoś wieeu mętów 

    ła „zebranie“ i przystąpi- 
ła do rewidow a i iegitymowania uezestni- 
ków. Większeść wylegitymowanych byli to 
dełwze znani policji przestępcy opryszki z 
„Kercelaka“, „Wałówki* i przedmieść, prze- 
ważnie mieszkańcy „Cyrku*. 

Przy jednym z znałeziono kartkę z 
wypisanemi aćreszmi sklepów. Policji wy- 
dało się to podejrzane. Całe towarzystwo z0- 

   

  

stałe przewiezione do Urzędu Śledczega. 
Tam pomału przyszło do wyjaśnienia spra 

wy. 

Rzezimieszki przyznali się, że przedmio- 
tem ich debat był udział w zapowiedzianych 
na dziś manifestacjach „młodzieży narodo- 
wej*... Męty uliezne postanowiły „upiększyć* 
dzisiejsze „obchody* uliczne rozbijająe i ra 
hująe sklepy. Wi tym eeln zwołano „zebra- 
nie“, 

Na „zebraniu“ został sporządzony Spis 
sklepów eraz przygotowany dekladny plan 
i rozdział ról w przewidzianych na dziś ek- 
scesaeh. Polieja pokrzyżowała te plany. 

"Sensacyjny zwrot w sprawie studenta 
zamorskiego. 

Nie ofiara a napastnik. 
Łwów. (Pat). Komisja sądowo- 

lekueska po ogłędzinach obrażeń na 
ciele studenta Zamesskiego ustaliła, 
Że rany na ręce i szyi Zamorskiego 
pochodzą nie ed kuli, lecz noszą wy- 

fine ślady Gziałania malerjału wybu 
iwany Zamorski 

  

  

    
   

    

zeznał, że istotnie maiał wówczas w 
ręku puszkę 4 materjałem wybucho- 
wym, który eksplodował, Wobec ta- 
kiego ustalenia sprawy przez komisje 
sądowe lekarską tek dochodzeń w tej 
sprawie zwraca się przeciwko osobie 
Ainiorskiėjė, 

  

Kongres oskarža Hoovera. 
Prezydent winien, že pie chcą placiė šiugėw. 

PARYŻ, (Pat). Ageneja Hawas 
nosi z Waszyngtonu: Oteczenie pr 
denta Hoovera daje do zrozu 
iż prezydent uznaje większość urga- 
mentów przytoczonych w nocie brytyj 
skiej, jednakże Kongres stoi niewzeu- 
szenie na swem stanowisku odinow- 

nem. 

Po zaznajomieniu się z treścią no- 
ty wrogi nastrój kongresu zwrócij się 
nietylko przeciwko Wielkiej Brytanji, 
lecz również przeciwko Fooverawi 
Twierdzenie, zawarte w nocie sng 
skiej według której iniejatywa ukia- 
dów lozańskich wyszła z sprebaiy | 

    

  

    

   

   hr waszyngieńskiego, wywołała ży 
, protest wśród senatorów. Układy 

luzańskie są sprawą czysto turopej- 
ską, w której Stany Zjednoczone nie 
mieżą kyć abselutnie zaangażowane. 

W kołach politycznych Waszyng- 
tonu, odnosi się wrażenie, że opór 
państw dłużniczych, ma swe Źródło 

ERRA SARS 

    

   

  

   

  

    

w zachecie a nawet przyrzcezeniach 
poczynienych przez Hoovera, bez 
wiedzy kongresu, który jest wyłącz- 
nie suwerenny w sprawach długów. 
Wszystko zdaje się wskazywać na to, 
że noża iraneuska znajdzie jeszcze 
chłodniejsze przyjęcie. 

  

NAJTAŃSZY LUKSUSOWY 

ZAKOPANE - BRISTOL Kore. pEusionar 
OŚRODEK ŻYCIA TOWARZYSKIEGO i SPORTOWEGO. 

Idealne warunki wypoczynkowe. — Dancingi i five o'ełocki w ogrodzie lub na sali. 

CHORYCH BEZWZGLĘDNIE NIE PRZYJMUJEMY. 

    

  

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

dent Rzeczypospolitej przyjął dziś na 
dłuższej audjencji prezesa Rady Mi- 
nistrów Prystora. Pan premjer infor- 
mował p. Prezydenta o bieżących pra- 
cach rządu. 1 

WARSZAWA, (Pa: 
Rzeczypospolitej prz 
ministra spraw za 
Becka. 

|. P. Prezydent 
+ na audjencji 

nicznych Józefa 

     

  

Zgon ambasadera 
Przeździeckiego. 

WARSZAWA, Pat). Dziś w nocy 
amar? na : žinari ew Wars «awie ambasador 
polski, przy Krywinale, Stefan Przež- 
dziecki, 
: „WARSZAWA. (Patj. Pogrzeb ś. p Stefana Przeździeck ar : 
2 i dA ace ее ambasadora 
tzeczypospolitej w Rzymie, odbedzie 

się dnia 6 bm. Wyprowadzenie do koś- ТОа ао , cioia św. Pawła z domu przy ul. Fok 
sal nastąpi o 10.30, nabożeństwo ża- 
iobne o 11,30, poczem nastąpi złoże- 
nie zwłok w grobach rodzinnych. 

Metropslita Szepiycki 
mie zostanie kardynałem. 
Katolicka ageneja prasowa zaprze 

cza podanej przez A. T. E. z Rzymu 
wiadomości, jakoby Metropolita Szep- 
tyck: miał zostać mianowany kardy- 
nałem, a bp. Chomyszyn obecny ordy 
narjusz  grecko-katol ckiej djecezji 
Stanisławowskiej—metropoli Pow 
>. j politą Iwow- 

     

  

   

  

Zmiana ustawy 
2 uposażeniu funkcjonarjuszy 

państwowych i wojska. 
WARSZAWA, (Pat). Rada Mini- 

strów uchwaliia na wezorajszem po- 
siedzeniu projekt ustawy w sprawie 
zmiany ustawy z dnia 9 października 
1923 roku 6 uposażeniu funkejonarju 
szy państwowych : wojska. Uchwalo- 
ny projekt ustawy wprowadza pewne 
zmiany, dotyczące przepisów © wyek- 
wipowaniu oficerów rezerwy, powo- 
łanyeh na ćwiczenia luh do służby 
wojskowej. Ponadto projekt rozszerza 
wypłatę dodatku na mieszkanie rów- 
nież na podoficerów i szeregowych 
zawodowych. / 

    

Zjednoczenie politycznych 
erup konserwatywnych. 
Dowiadujemy się, że w dniach 7 i 

8.b. m. odbęd ię w Warszawie ze- 
branie wszystkich trzech ugrupowań 
politycznych korserwatywnych, na 
którem dojść ma do całkowitego zje- 
dnoczenia tych grup w Związek Za- 
chowawczy. 

W zebraniu weźmie udział Chrześ 
cijańskie Stronnictwo Rolników, 
Stronnietwo Prawicy Narodowej i Or 
ganizacja Zachowawczej Pracy Pań- 
stwowej. 

W pierwszym dniu obrad zapaść 
na uchwała o zjednoczeniu, a w dru: 
gim — w pałacu ks. Janusza Radziwił 
ła odbędzie się wspólne posiedzenie 
rad naczelnych zjednoczonych orga- 
n'zacyj. Na zebraniu tem wygłosi re- 
ferat na temat „Najwažniejsze posta 
laty gospodarcze doby ohscnej* b. mi 
nister rolnictwa, dr. Leon Janta-Poł- 
czyński, poczem uchwalony zosłai:e 
statut Związku Zachowawczego i do- 
konany będzie wybór władz. (Iskra). 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
PIENIĘŻNA. 

LONDYN. (Pat). Londyn 28,37 — 28,24; 
> York 8,923 — 8,903; Paryż 34,89 — 

aje a 171,60 — 171,17. Berlin w 
h prywalnych 211,96. Tendencja nie- 

    

   

  

   

    

  

  

   

  

: Bank Polski 88. 

ZBOŻOWA. 

WARSZAWIA, 3. 12. — Na dzisiejszem 
niu giełdy zbożowo — towarowej w 

"notowano: żyto standart I — 
- 15, НО — 14,50 — 14,75, pszenica 

jara 25,50 — 26, jednolita 24 i pół — %, 
zbierana 24 — 24.i pół, owies jednolity 15 -- 
15 i pół, zbierany 13 i pół — 14, jęczmień 
na kaszę 14 i pół — 15, browarny 16 —17, 
siemie lniane 38>— 40. groch polny jadalny 
23 — 26: 

   

          

Dokior med. 

LEON PAPP 
Akuszerja i choroby kobiece 
M. Pohulanka 10, tel. 17-64 

Przyjmuje od 4—6



  

Doroczny walny zjazd delegatów 
Związku Legjonistów. 

WARSZAWA, (Pat). W sali klubu 
urzędników państwowych zebrało się 
dzisiaj kilkuset delegatów Związku Le 
gjonistów, przybyłych na walny zjazd 
do Warszawy z całego kraju, a także 
z Rumunji i Francji Na podjum, po 
obu stronach popiersia Marszałka Pił 
sudskiego, stanęły poczty chorągwia- 

          

  

ne Związku Legjonistów w dawnych 
mumdurach legjonowych oraz Fede- 
racji. 

W pierwszych rzędach zajęli miej 
sca minister Boerner, reprezentujący 
prezesa Rz iistrów- oraz rząd, 
marsz. Sejmu talsk', m'n'strowie 

owicz, Ludkiewicz, pre 

Izby Kontroli Krze- 
Sławek, gen. Sławoj - 

ski, p starze stanu, wi 

cemarszałek Makowski,  Polakiewicz, 

Car, min. Śchactzeł, senatorowie, pos- 

   

    

   

    

      
   

   

     

  

    

  

   

  

łowie i inni. 
Obrady prezes zarządu 

głównego Zw. Legjonistów generał Ga 

  

  
zd i kończąc swe krółt 

kie przemówienie okrzykiem na cześć 
Marszałka, powtórzonym przez zebra 
nych z zapałem. Przewodniczył poseł 
Gwiżdż. 

    

  

Wysłano następujące depesze: Wał 
ny zjazd Legjonistów Polskich przesy 
ła najdostojniejszemu p. Prezydentowi 
Rzeczypospolitej wyrazy hołdu i naj- 
głębszej czci* — oraz drugą depeszę: 
„Obywatelu Komendancie, Zebrani na 

walnym zjeździe delegatów Związku 
Legjonistów meldują, że legjoniści tak 
jak w czasie wojny tak i w obecnych 
zmaganiach o świętą przyszłość nasze- 
go kraju zawsze zdecydowanie wyko- 
nają Twe rozkazy”. 

Następnie uczczono przez powsta- 
pamięć zmarłych. Długą listę naz- 

wisk zmarłych legjonistów otwierały 
nazwiska ks. biskupa Bandurskiego, 
pułk. Hosera, pułk. Dłużnikiewicza i 
innych. 

  

  

     

Przemawiali: minister Boerner i- 
mieniem premjera i rządu, prezes Sła- 
wek, poczemi przewodniczący poseł 
Gwiżdż odezytał depeszę do p. prem- 
jera Prystora z zapewnieniem o goto- 
wości legjenistów spełnienia obowiąz 
ku. 

Uczestnicy 
na mogile N 

    

zjazdu złożyli wieniec 
znanego Żołnierza.    

Curtfius contra Paderewski 
w walce o Pomorze. 

    (Pat). Były min. spr 
zagranicznych C wygłosił od- 
czyt w Nowym Jorku w Towarzystwie 
Ligi wychowania politycznego młodzie 

yt dotyczył Pomorza polskie- 
zaatakował między in. Pa- 

ego, z powodu złożonych 

przezeń, na ostatnim bankiecie, oświad 

      tus, 

   

    

czeń, twierdz że Pomorze historycz 
nie oddawna należy do Niemiec, gdy 
odstąpione zostało Niemcom przez 
lów polskich. Curtius wyraził przekona 
nie, że obecny stan rzeczy jest niemoż 
liwy do zniesienia i że Niemcy zamie 
rzają domagać się rewizji tego stanu 
rzeczy na drodze pokojowej. 

  

   

  

  

  

Skandał dyplomatyczny. 
Brutaina rewizja bagażu ambasadora Turcji w Moskwie. 

MOSKWA. (Pat). W ezasie powrotu z urio 

pu ambasadora Tureji w Moskwie Hussein - 

Ragib - Beja, został cn brutalnie zrewidowa 

wy na kemorze eelnej w Moskwie, zaś komo 

ra w Odesie bezprawnie zatrzymała jego ba 

gaż. Celniey sowieccy traktowali ambasadora 
zg z tą 

  

wysote ordynarnie. Sprawa stała się gloš- 

nym skndałem dyplomatycznym, Komisarz 

ludowy spraw zagranicznych Rozenhołc пКа 

rał winnych, między innemi dyrektora ko- 

mery odeskiej, 30-4niowym aresztem i usu- 

nięciem ze stanowiska. 

   

Pogrzeb Tadeusza Joteyki. 

  

W  Wfłarszawie odbył się pogrzeb 
znanego kompszytora Ś. p. profesora Ta-- 
deusza _ Joleyi urodzonego w roku 
1872, a zmarłego 20 sierpnia r. b. w Wiśle : 

  

   

  

     tamże prowizorycznie pochowanego. Stapa- 
niem  komiietu muzycznego, wyłonione 
przez organizacje muz, 

    

      

Mac Donald zamierza 
LONDYN, (Pat). Nowojorski dzien 

nik „Sua“ podaje sensacyjną wiado- 

mość swego londyńskiego korespon- 
denta, jakoby premjer Mae Donald 
rozważał możliwość swej ponownej 
wizyty w Ameryce, celem pocjęcia 
radykalnych kroków w kierunku 0- 
siągnięcia porszumienia wpsółpracy 
w zakresie długów i rozbrojenia. 

Wiadomość ta nie jest pozbawiona 
prawdspodobieństwa. Możliwa jest 
rzeczą, że Mac Donald, który, jak wia 
dorao, przywiązuje największe znacze 

nie do wszechświatowej kontereneji 

KOLAS I 

i 

     
  

zwtoki autora „Zygmunta Augusta“ zo: 
przewiezione do Warszawy i po nabożeństwie 
w kościełe św. Krzyża odprowadzone na 
cmentarz Powązkowski. Zdjęcie nasze przed 
sławia kondukt pogrzebowy na Krakowskiem 
Przedmieściu. 

pojechać do Ameryki. 
ekonomicznej, zechce, jako jej prze- 
wodniezący, zapewnić jej powodzenie 
przez uprzednie uzgodnienie stano- 
wisk z nowym prezydentem Stanów 
Zjednoczonych Roosevelitem. 

  

Buchalter-bilansista 
wykonywa wszelkie czynności z zakresu 
rachunkowości prawidłowej i uproszczonej 
na dogodnych warunkach stałych lub akor- 
dowych. Liczne referencje. Łaskawe zgło- 
szenia: Biuro Ogłoszeń St Grabowskiego, 

Wilno, Garbarska 1, tel. 82 

KUPAŁA. 
©W0 pięćdziesiątą rocznicę urodzin. 

Obaj przyszli na świat w roku 1882. 

Obaj wyrośli pod strzechą słomianą 

— w atmosferze c.ężkiej pracy, pogar 

dy ze strony „możnych tego Świata”, 

krzywdy i upośledzenia społecznego. 

I obaj pierws: stanęł. do apelu, gdy 

łud białoruski wystąpił do wałki o 

prawa ludzkie i narodowe na swej że 

mi rodzimej. I obaj zajęli pierwsze 

miejsca na białoruskim Parnasie. 

Paralelę tę moglibyśmy znacznie 
przedłużyć. Mogl' byśmy dodać iż obaj 

swoją pracą społeczną i literacką zdo- 

być pragnęli dla łudu białoruskiego 

„miejsce pod słońcem”, że walczyli o 

niepodległość B'ałorusi, że w Białoru 

si Sowieckiej widzieli częściową reali- 

zację swych ideałów narodowych | 
społecznych, lecz obecnie przeżywa- 
ja ponurą tragedję, w dząc, jak czer- 
wony nacjonalizm moskiewski — pod 
płaszczykiem internacjonalizmu —- 
prowadzi zac'ętą walkę z białoruskim 
ruchem odrodzeniowym... I tak dalej. 
Leez chodz” nam nie o to, by wskazy- 

  

     

wać co ich łączy, ale raczej o to, czem 
ci dwaj koryfeusze białoruskiej poe- 
zji odróżniają się od sieb'e, co jest pa 
wodem ich różnic indywidualnych. 
Na tem zat y się dłużej. Przed 
tem jednak damy g: informacyj o 
n'ch. 

  

    

Jakub Kołas (prawdziwe jego naz- 
wisko: Konstanty Miekiewicz) urodzi 
się we wsi Mikołajewszczyzna, nad 
Niemnem, w granicach byłego pow. 
Mińskiego, — w tej części jego, którą 
pokój Ryski przyłączył do Polski. Oj: 
c'ec jego — małorolny chłop, nie mo- 
gąc utrzymać się na własnej gospodar 
ce, musiał szukać chleba u obcych : 
był leśnikiem w rozległych dobrach 
Radziwiłłowskich. 

Ciężki był ten kawał chleba, na któ 
ry tam zarabiał. lie zniewag tam za- 
znał, ile razy dusił bunt w duszy prze- 
ciwko tym, kto tak brutalnie deptał 
w nim najświętsze ludzkie uczucia... 
Marzyła więc rodzina leśnika o powro 

  

RU RJSE R WIISŁSE NOSKI 

  

Zdradliwe powietrze -pnejsiowej pono sta 
zagraża zdrowiu 

wywołują pr   
3) nych chorób, którym ni 

: ciągłe zmiany pogody, nagłe i niespodziewane, е : AS 
P i ie do niebezpi 

elu ludzi pohafi się oprzeć. Ażeby się 

  

uchronić przed zgubnemi skutkami niepogody i słoty nia wystarczy 
tylko plejsze okrycie, należy przedowszystkiem wzmocnić wewnętrzną 
adporność organizmu. Odżywianie się przy pomocy środka szybka 
przechodzącego w krew uodporni organizm, czyniąc go mniej 
weażliwym na zaziębi i 

i odżywi 
wartościowe skladniki słodu, jaj, mleka 
temperaturze, posiada całe bogactwo wiiat         diastazy i lecytyny. Pijcie więc codziennie filiżankę 
Ovamoltynų, które wzmacnia organizm, zaopatrując go w ropos sił i energi. — 

Filiżanka OVOMALTYNY — to filiżanka zdrowia! 
OYVOMALTYNĘ nobyć motno we wszystkich opłokach i skladach opłecznych (drogerjach), 

  

  

Phsby tóranury wytyła Gesplatnte 
CENY: puszka 125 gr. Zł 2-50 FABRYKA CHEMICZNO - FARMACEUTYCZNA 

: „ 250gr. 430 Dr. A. WANDER, Sp. Akc.. 500 gr. Zł 7-80 KRAKÓW     

Jak Trockiego powitali 

  

r. 279 (2521) 

  

Ž . ° ” 

NEMOUE aierpiący na 0ÓlE 
powinal we własnym interesie wypróbować tabietki 

Togal. Togai uśmierza bóle, Nieszkodliwy dla serca. 

żołądka | innych organów. Spróbujcie | przekonaj- 

cie się sami, lecz żądajcie we własnym interesie 

tylko oryginalnych tabletek Toga. 

Do nabycia we wszystkich aptekacn. 

  

  

  

    
Nieszkodliwy, roślinny, nietłusty 

najlepszy z pudrów, to 

et ABAŃII 
o miłym, subtelnym zapachu, 
doskonale przylega, nie niszczy 
cery, nie zatyka por skóry, 
a nadaje jej matową delikatność 
i świeży młodzieńczy wygląd. 
Cena dużego pud. 2.50, mał 1.50. 

  

  

RZA 
GRAZ 

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną!| ==== 
2 

      

     

Dunczycy. 
Ciekawe szczegóły z pobytu Trockiego w Danji. — Ożywienie w esbjerskim porcie. — 
Duńscy detektywi | detektywi Trockiego. — Duński wagon salonowy. — Jak Trocki 

uniknął spotkania z demonstrantami w Kopenhadze. 
Dziennikarz M. Niewotin, kopenhaski ko- 

respondent pisma „Segodnja*, który wziął 
udział w pewiianiach Trockiego w Daniji, 
nadzwyczaj ciekawie opisuje przyjazd byłego 
sowieckiego komisarza wojny do portu Esb- 
jerg. 

Oczekujemy pejawienia się na horyzoneie 

parewca „A. P, Bernsdorf*, kłórym płynie 
z Franeji do Danji Trocki i jego świta, -- 
opowiada M. Niewałin. Łańeuch połiejantów. 
straż skarbowa, deiektywi w mundurach i 
ubraniach cywilnych, wyżsi urzędniey Kole 
jowi. Aż na sams wybrzeże, w miejsce gdzie 
stanąć ma parowiec zajechał wagon sałono- 
wy. Tekie hanory eddawno w Danji dotyci- 
czas tytke królom. 

Radło co dziesięć minut informuje nas 
to dzieje się na pokładzie parowen. Wiem 
że Trocki nie opuszeza kajuty, ma wspania- 
ły apetyt, wezwano go, aby przygotował się 

do lądowania, aby pierwszy mógł opuścić 
skręt, Daiej dowiadujemy się, że duńsku pe 
lieja ochronna pragnie porozumieć się z 0s0 
bistym detektywem Trockiego i zapoznać 50 

z wszełkiemi zarządzeuiami, jakie zosłały 
poczynione. 

Przyjazd i przesiadanie do wagonu sa 
łoncwego następuje nadzwyczaj szybko, Cały 
aparat funkcjonuje doskonale. Oto widać 
już Troekiego. W ezurnej zarzutee, coškol- 
wiek przygarbicny, mocno posiwisły, ale 
twarz jakby odmłodzona, stale się uśmiecha. 

„Leon i Natalja Siedotiowie (pod takiem | 
nuzwiskitum bowiem podróżuje Trocki i jega 

'żeua) w jednej chwili znaleźli się w wago- 
nie sałonowym. Drzwi wagonu zamyka się 
ną kłucz, który otrzymuje naczelnik stacji. 
Trocki izeiowany jesł od wszelkiego otocze- 
nia a pod oknami ustawiła się straż policyj 
na. Wiidać również sekretarzy: Piotra Frun- 
ka, Ottena Sehustera i Jeanna Frenkla, —- 
Okazuje się również, że z Trockim podróżu 
je nie jeden, ale dwóch detektywów: Robert 
von Buren i Gererd Rosenihal. 

Tym samym pociągiem, do którego docze 
piony zcstał wagon Trockiego, jadą razem 
z nim wszyscy dziennikarze, którzy oczekł 
wali go w Esbjergu. W jodróży Trocki udzie 
MH wywiadu i dlatego prowadzone są długie 
rokowania ze strażą przyboczną i sekretarza 
mi Trockiegn. Ostatecznie się porozumiano. 

Wktępujemy do woganu salonowego. Były 
ludowy komisarz mówi z pewnością siebie; 

waży każde słowo. Przypomina swój pobyt 
w Kopenhadze w reku 1910. Opowiada o 
swych wrażeniach z podróży po Francji, 
Włoszech i o swem życiu w Turcji. 

— 0 czem mówić pan będzie w swym 
odczycie? — zapytujemy. 

— Mówić będę o rewolucji rosyjskiej, ale 

będzie to czyste naukowy i historyczny od: 
czyt. Polityki międzynarodowej weale nie 
poruszę. 

— Ц '0 już lat żyje pan na Principo? 

— Cztery lata. Lepiej mi żyć w Turcji, 
miż na wyganiu na Syberji. Czas niekiedy 

upływa powoli; mam jednuk sześciełetniego 

wnuka, a tam gdzie są dzieci, człowiek się 
nie nudzi. Nie zamierzam oczywiście reszty 
życia spędzić na Principo. 

— Pan zapewne ma nadzieję powrotu du 
Rosji? 

  

cie na rolę — na własną rolę. A ma- 

rzenia te tak głęboko wrosły w duszę 
przyszłego poety, że w całej twórczoś 
ci Kołasa czerwoną nitką przewija się 
żywiołowe dążenie chłopa  białoru- 
skiego do własnej ziemi. =: 

Lecz sam Kołas na roli nie został 
Otrzymał wykształcenie najprzód w 

seminarjaum manczycielskiem (rosyj 
skiem) w Nieświeżu, potem — w in- 
stytucie nauczycielskim i w ciągu ca- 
łego życia oddawał się pracy pedagogi 
cznej. Prawda: z czasową przerwą, W 
roku 1905 pociągnięty został przez roż 
wijający się już wówczas białoruski 

ruch wyzwoleńczo-narodowy. Przy- 
stał do Białoruskiej Hromady Socja- 
listycznej. Lecz za główne zadanie swe 
uważał walkę o szkołę białoruską. W 
tym celu wzjął udział w zorganizowa 

nym przez Hromadę tajnym zjeździe 
nauczycieli ludowych--Białorus'nów 
odbytym w Wilnie w r. 1906, i w myśl 
przyjętych uchwał rozpoczął pracę 

nad stworzeniem tajnej organizacji 

nauczycielskiej, by wywalczyć dla 
swego ludu prawo na szkołę w mowie 
ojczystej. To było powodem kata- 
strofy: areszt, sąd, wyrok — trzy lata 
twierdzy. A potem —- ciężkie lata bez- 

    

   

    

   

  

*żej mi 

— Nie, dzicknję, — uśmiecha się Troe- 
ki. — Prowokujecie mnie obecnie, ale ja 
nie mówię o polityce. 

W. międzyczasie pociag zdąża do Kopen 
hagi, Pozostają jeszcze trzy ćwierci godziny. 
W wagonie panuje żywy ruch, polieja prze- 
chodzi z miejca na miejsce, sekretarze żywo 

tczmawiają szeptem, bówiem na każdym 
dworcu zgromadzone były tysięczne tłumy. 
Możliwie, że dojdzie do niepokojów. Komuni 
śel przygotowują demonstrację. Aby zapo- 
biec niepokojom, polieja przygotowała plan. 
który do cstainiej minuty trzyma w ścisłej 
tajemnicy. 

Poł godziny przed przyjazdem do Kopen 
hagi posłąg zatrzymał się na małej przy- 
€iemnienej stacji Tu czekały już przygułe- 

   

   

  

    
0 Walterze Scott'cie 
"w Tow. Przyj. Nauk. 

Przybycie prof. Manfreda Kridla do wi. 
leńskiej Wbzechnicy jest ewenementem @- 

. Prof. Kridl reprezentuje nowy, 
interesuj bardzo zdecydowany kierunck 
jako badacz literatury, i nieomieszkamy 7a 
poznać z utm bliżej naszych czytelników. 
Pozatem jest to uczony działający iniensyw 
nie, czego ćowodem jest choćby już drugi 
odczyt pozawniwersytecki w ciągu krótkiego 
jeszcze, pobytu prof. Kridła w Wliinie. 

i nionej sali posiedzeń 
rektor prof. Par- 

czewski, m. in, wzywając do uczczenia pr- 

mięci niedawno sma o zasłużonego człon 
ka, a ostatnio skurbn owarzystwa, Ś. p 
Ludwika Niecieckiego. 

Prof. Kridl nazwa. swoją prelekcję „prze 
mówieniem w setną rocznicę śmierci Walter 
Scotta”, poczem oświetlił twórczość tego pH 
sarza, o lak wielkim wpływie na całą Кле 
raturę europejskiej cywilizacji, bardzo. wsze 
chstronnie. ( stosunek Włalter Ścolta 
do bisto tematu; do kreowania bo- 
hałerów jego (powieści, do wielkich postaci 

dziejowych, @0 prawdopodobieństwa wyda- 
rzeń opisywanych tam, i szeregu innych 

mentów. już matury bardziej formalnej. 
glenienty te, sposoby podejścia do tematu. 
ujęcia dzieła, przeróżne Środki artystyczne 

znaj h utworach 

      

       
  

            

   

  

   

    

        

        

   

  

Walter Ścolt jest w swoich największych 

dziełach  uieśmiertelny. Cały kulturalny 
świat czytelniczy czyta go i dzisiaj z rozko 

  

  

     szą, choć nczy już bez tego entuzjaz 

iu, którym obdarzali owe dzieła: współ- 
  

cześni ich twórcy. 
Prof. Kridl nazwał swoją prelekcję „prze 

ców Walter Scotta w literaturze obcej i na 

szej, stwierdzając, że największym pomni- 

kiem wystawionym u mas temu pisarzowi 
jest w wpływ, odnajdowany przez nas 

dzisiaj w „Panu: Tadeuszu”. 
Zakończył zebranie rekt. prof. Parczewski 

dorzucając do prelekcji prof. Kridla różne, 
ciekawe szczegóły -ze wspomnień z podróży 
po Szk trzydzieści parę lat temu, zwłasz 

   

    
cza o słynnym ruchu panceltyckim. 

s. z. Kl. 

   

robocia, potem — „amnestja”, uwa- 
runkowana wyjazdem na obczyznę, 

do Kurskiej gub. gdzie Kołas przeby- 
wał do r. 1921. I dopiero od tego roku 

osiada poeta'w Mińsku, gdzie rząd 

Białorusi Sowieckiej, w uznaniu za- 

sług Kołasa, nadaje mu tytuł „narod- 

naha poety”, związany z emeryturą. 
Ostatnio Kołas zamianowany został 
członkiem Białoruskiej Akademii 
Nauk i czasowo piastował w niej sta- 

nowisko wice-prezesa. 
2 a 

    

  

luna była droga życowa Kupały 
(Jana Łucewiczaj. Urodził się w fol- 
warku Wiazynce, koto Radoszkowicz 
— na terenie b. gub. Mińskiej. Ojciec 

był drobnym dzierżawcą, wiecznie 
klepał b'edę, o kształceniu syna ne 
mógł marzyć. Uczyli małego Janka 
nauczyciełe wędrowni. Pomagał ojcu 
w gospodarstwie, a po Śmierci jego 
pracował, jako „praktykani* w kilku 
browarach okolicznych. Gdy rodzina 
Łucewiczów mieszkała ww £. Sieliszcze, 
w Borysowszczyźnie, zaznajomił się 
Janka z właścicielem sąsiedniego dwo 
ru Biesiady Czechowiczem, który za 
udział w powstaniu 1863 r. przebył 
szereg lat w katordze. Czechowicz bvł 

  

wane samochody, do których usiadł Trocki 
wraz ze swymi towarzyszami. Ani jeden 7 
szoferów nie zna adresu i kierunku, w ja- 

kim się udają. Obok szoferów siedzą polie 
janci i oni tylko wiedzą dokąd mają zdą- 
žač, poliejanci udziełają szołerom odpowied 
nieh wskazówek. Miejsee, gdzie Trocki w eza 
sie jego pobytu w Kopenhadze będzie miesz 
kał trzymane jest w ścisłej tajemnicy, Nie 
będzie mieszkał w hotełu, ale w mieszkaniu 
prywatnem. 

Na stacji, na kiórej wślad za Troekim 
wysiedlili wszyscy dziennikarze, zapanował 
ywy ruch. Uruekomiono dziesiątki samocho 

dów, aie połicja na ćwierć godziny zamknę- 
ła drogę, aby dziennikarze nie mogli podą- 

za samochodem Trockiego. 

2 Białorusi Sowieckiej. 
10.000 OSADNIKÓW, SOWIECKICH NA 

POGRANICZU POLSKIEM. 

Do połowy października rb. na terenie 
Białorusi Sowieckiej przeważnie w okręgach 
graniezących z Polską i Łotwą osiedlono 
przeszło 10.000 osadników wojskowych z ra 
dzinami. Osadnicy rekrutują się przeważnie 
z b. krasnearmiejców i uezestnuików wojny 
polsko—holszewiekiej. Podawany więc przez 
nas na początku roku b. plan Najwyższej 
Rady Sowieckiej został niemal całkowicie 
zrealizowan 

Największe skupiska osadników znajdu- 
jų się w okręgu dryskim, (2,400 osób), wiet 
ryńskim (1900 csób), pleszezeniekim (1009), 
zasławskim (1700 osób) i kojdanowsko — 
niegorelowskim (2750 osób). 

Osadnicy znajdują się na speejałnych pra 
wach. W ciągu 10 lat nie będą płacili žad- 
uyeh podatków na rzecz państwa, tworzyć 
będą własne kciektywy pod nadzerem władz 
są «bewiązani eo dwa łata odbywać służbę 
wojskową w rezerwie w ciągu 2 mies. i t. p. 

Wladze sewieckie przez osiedlenie na rełi 
b. krusnoarmiejców na pograniczu polskiem 
mają przedewszystkiem na względzie ochr» 
nę granie przed ewentualnym zatargiem * 
Polską. — Osadniey — krasnoarmiejey będą 
tą pierwszą czsłową awangardą tzerwoncį 

armji. 

   

ag 

Fotografowanie poprzež 
mury I mgłę. 

Grupa chemików z fabryki płyt fotogra- 

ttcznych w Ilford (Anlgja) dokonała wyna 

lazku, który będzie zwrotnym punktem w fo 
tografji. Mianowicie spreparowana została 
płyta fotograficzna tak czule, iż umożliwia 
ona dokonywanie zdjęć na wiełkie dystanse, 
co sprowadzi przewrót w dotychczasowych 

metodach używania aparatu fotograficznego 

dla cełów astronomicznych np., militarnych 
ete. Nowa płyta sporządzona jest z masy che 

micznej szczególnie czułej na działanie pro 
mieni ultraczerwłonych. Pozatem dzięk* te; 
właściwości płyty można dokonywać, zdjęć 
bez światła,w nocy, podczas gęstej mgły. 

    

ciekawym typem romantyka-rewolu- 

cjonisty zrobił duże wrażenie na 

chłopaku, dając mu odpowiednią do 

swej ideologji lekturę z własnej zasob 

nej bibljoteki. Może ta styczność z 
Czechowiczem dała pierwsze ,,nasta- 

wienie* chłopcu? Możliwe. 
Dalsze lata pracy fizycznej uzupeł- 

niły posiew ideowy powstańca-rewo- 
lucjonisty. A gdy zaczęła wychodzić 
prasa białoruska — „Nasza Dola* o 
radykalnem zabarwieniu, Kupała, 

Który bezskutecznie próbował swego 

pióra pisząc nieudolne wierszyki w 
mało znanej mowie polskiej lub ro- 
syjskiej, znalazł jedyną odpowiedn'ą 
drogę do wypowiedzenia swych myśli 
i uczuć w poezji białoruskiej: w mo: 
wie rodzinnej wszystko wychodziło 
inaczej, miało «stotną wartość arty- 
styczną. 

Zbliżenie się do ruchu białoruskie 
go m'ało nader dodatnie dla Kupały 
następstwa: trafił do Wilna, stąd —— 

do Petersburga, gdzie otrzymał wyk- 

ształcenie na znanych podówczas wyż 

szych kursach Czerniajewa. Żył ż 

ciem studenta w dość licznej rodzinie 
studenterji białoruskiej w Petersbur- 
gu. Słąd wraca do Wiłna i w ciągu 

  

  

     

Nietylko w Wilnie 
nikomu nie pilnie... 

Jerzy Braun, literat i redaktor „Zetu* i 
Horzelski, redaktor „Dziennika Lėdzkiego“ w 

wyniku procesu O 0: rstwo, wszczętego 
przez Miriam Przesmyckiego, zostali skazani 
pierwszy na 8, drugi na 6 miesięcy więzienia 
Karę darowano na mocy amnestji, Obrona 
wniosła apelację. — Tak brzmi wiadomość o 
sensacyjnym procesie literackim gdzie dwej 
— bądź co bądź — przedstawiciele literatury 
wojującej, a nie drzemiącej w wysiedzianych 
fotelach odpowiadali za to, że wypominając 
Miriamowi szkodliwą  bezczyność i ego- 
tyzm, jako fakty na marginesie podali wiudo- 
mości niesprawdzone. 

    

Miriam który swego czusu nie sz 
rań i pieniędzy aby coś zrobić dla literatury 
polskiej, Miriam, który przez 30 lat dalszych 
trzymał u siebie wszystko, cokolwiek doty. 
ło Norwida, nie ogłaszając tego w druku i nie 

dopuszczając innych do pracy — Miriam u- 
waża, że jest już dziś nietykalny, że od niego 
„wara i nie szargač“... Skorzystal więc z nie- 
ostrożnego ujęcia w formę twierdzącą pogło- 

sek, że prócz Norwida, mumifikuje jeszcze 
Zeromskiego i Hoene-Wrońskiego, by wgia- 
czyć sprawę o oszczerstwo i wygrać, 

    

             

  

Nie rehabilituje to jednak tych trzydziestu 
łał ciszy, przez które Miriam milczał ( i mu- 
czy), a cala inteligencja polska czekała (i 
czekaj na nieznane dzieła wielkiego Norwida. 
Te rzczy: wyrok rehabilitujący go w paru 

szczegółach — i to, co się staje już „komplew 
sem Diiriama”, należy rozróżniać, 

    

A 

Najnowszy numer „Wiadomości Literac- 
kich* przynosi artykut Marji Czapskiej э 
„Mickiewiczu sejmowynć. 

  

Już w 1920 roku, na wniosek posia Anu- 
sza sejm uchwalił jednomyślnie przyznać 
15.000.000 inarek na zbiorowe wydanie wszy- 
stkich prac Mickiwicza, oraz księgi o Połsce. 

Na ciele komitetu wykonawczego stanął Ar- 
tur Górski. 

   

Minęły trzy lata — znów na wniosek w 
sejmie drogą konkursu przyznano prawo reń- 
lizacji projektu Kasie im. Mianowskiego — 
znów z Arturem Górskim na czele. Owocem 
następnych trzech lat — już w roku 26 byt 
wywiad A, Górskiego w „Wiadomościach Li- 
terackich*, gdzie się mówi o jednolitości na- 
rodu, o harmonji ducha, o dylemacie: „Mara- 
Mickiewicz?* no i o tem, że prozę — dział 
najmniej szerokiej Polsce znany — już opru- 
cowują wybitni specjaliści. 

    

„Rok za rokiem leci, więc nadszedł rox 
trzeci... W 1929 okazało się że... niema na 
papier. W płacono 150 tys. zł, w 31 r. -- 
dalsze 100 tys., razem po przeliczeniu marek 
na ziote 350.000 zl. Spora suma? 

  
  

    

    
Najpikantniejsze, że ci specjaliści, o któ 

rych była mowa w wywiadzie faktycznie ju 
w 23 roku wzięli się do pracy:i to b. gorliwie 

Rzecz była wkrótce gotowa. Na co czekacie? 
pytano wydawców, — Czego się tak wam śpie 
szy? — odpowiadali pytaniem na pytanie + 
Prof. Kowalski, który opracował w niezmier 
nie trudnych warunkach wykłady lozańskie, 
próbował je od pana Górskiego odebrać i wy 
drukować gdzieindziej. -- A nie, niech połe- 
żą.. „Niecierpłiwy” proj. Kowalski w przy- 
szłym roku obchodzić będzie dziesięciolecie 
zaszczytnego depozytu swego dzieła w biurku 
ilegmatycznego p. Górskiego. 

  

* * * 

Mickiewicz, Norwid — a czy tylko oni? — 
kisną sobie po biurkach. Panowie Miriamo- 
wie zaś celebrują w honorowanych fotelach i 
dumają nad skąrlałem pokoleniem powo;:en- 
nem. Są wažni i mają „Zastugi“. — „Niech 
poskaczą kolo mnie“ — mawia p. Miriam 
wedlug relacyj proj. Chomicza, świadka w 

procesie. 

Pikantne zestawienie robi p. Czapska: Oto 
gdy debałujący: „Marz, czy Mickiewicz?* obci 
nacze kuponów od kultury narodowej drze- 
mią sobie, to jednocześnie Rosja bolszewicka 
wydaje w latach 25—26 korespondencję Pusz 
kina w opracowaniu, jakiego u nas nie wi- 
dziano.., 

  

No, a fakt, że do walki o zaprzepaszezo- 

ne dla całego pokolenia wartości wystąpui 
wlašnie ci ze „skarlalych“? — Okazało się, 

komu więcej ćhodzi o celebrowanie, niż o co 
innego. Klan zasłużonych, triamfujących jest 
zamknięty. 

jeszcze pocze- „Skarlałe pokolenie" moż 
nie „nabrało ji kać lat z trzydzieści. Naraz         

szcze mocy urzędowej* jak mówi urzędnik, 
przetrzymując na biurku podanie nieruszane 
przez tradycyjny „czasokreś*. 

JIM. 

ostatnich lat przed wojną jest kierow - 
nikiem „Naszej Niwy*. Po ewakuacji 
Wilna przez Rosjan trafia do Moskwy, 
gdzie studjuje na uniwersytecie Sza- 
niawskiego. 

Wreszcie osiada w Mińsku i prze- 
żywa niezapomniane chwile tworze- 

nia zaczątków niepodległej państwo- 
wości białoruskiej, a gdy nastają rzą- 

dy bolszewickie, otrzymuje, jak i Ko- 
łas, tytuł „narodnaha poety” wraz z 
emeryturą. Lecz niedługo cieszy się 
możnością spokojnej pracy twórczej: 

przychodzi rok 1928 z jego „nowym 
kursem* antibiałoruskim Stalina. Ku- 
pałę oskarżają o „nacjonał-demokra- 
tyzm*, wymagają publicznego wyrze 
czenia się dawnych „grzechów, wre- 
szcie —- wtrącają do więzienia. Tu Ku 
pała popełnia zamach samobójczy, zo 
staje wszakże uratowany. Obecnie 
jest na wolności, łecz — moralnie zła 
many. Nic dziwnego, że jego twór- 
czość poetycka w takich warunkach 
niema] zamarła... 

(Dok. nast.) 

Antoni Nowina. 

a 

  

  
 



  

Ważne obrady Rady Grodzkiej 
BBWR. w Wilnie. 

Potępienie ekscesów antyżydowskich. 

W. piątek dna 2 b. m.. odbyło się 
Walne Zebranie Rady Grodzkiej B. R 
W. R. w Winie pod przewodnictwem 
wiceprezesa M. Matuszkiewicza. Re- 
ferat główny o zadaniach bieżących 
Rady wygłosił poseł dr. Stefan Bro 
kowski, sprawozdanie zaś z dotych- 
czasowej działalności i ustalonego pla 

nu na przyszłość złożył sekretarz Cr. 

Adolf Hirschberg. 

W wyn:ku obu referatów, wyłoni 

ła się dyskusja, w cząs'e której p 

stawiciele zarządów dzielnicowych 

kół środowiskowych omawiali stan 

na odcinkach swej pracy. W zakresie 

spraw natury organ'zacyjnej Walne 

Zebranie przyjęło wytyczne „posła dra 

Brokowskiego, zm erzające do uspraw 

nienia akcji na dzielnicach | współ 

działania wszystkich organów Rady 

Grodzkiej z organizacjam. i instytu- 

cjami społecznemi, szezególnem 

zwróceniem uwagi na akcję, mającą 

na celu zapewnienie opieki i pomocy 

majbiedniejszym i najbardziej upo- 

śledzonym warstwom ludności wileń- 

skiej. : 

Wśład za tem również uchwalona 

została rezolucja, zgłoszona przez po 

sła Brokowskiego w związku z wzno- 

«wionem. przez młodzież obweipoi- 

ską awanturami antyżydowskiemi na 

  

  

  

  

  

    

  

   

  

  ze 

    

       

    

   

tle smutnego zajścia ulicznego we 
Lwowie, gdz e w bójce z mętami spo- 
łecznemi zgmąi ® nt Grotkowsk . 

Rezolucja ta odźwierciedlająca dobit- 
nie slanow sko BBWR. w sprawach 
narodowościowych brzmi jak nastę- 
puje: 

„Walne Zebranie 
BBWR. w Wilnie, 
antyżydowskie, poniżające dobre imię 
Rzeczypospolitej w opinji Świata. Ra 
ala Grodzka wypowiada zdecydowaną 
«walkę nieodpowiedzininym  eicnien- 

Rady Grodzkiej 
potępia ekscesy 

    

  

tom, usiłującym wykorzystać każde 
zajście, a nawet awanturę uliczna dla 
celów nieprzytomnego nacjonalizmu. 
Wymiar sprawiedliwošei w Rzcezy- 
pospolitej należy do właściwych są- 
dów, a nie do podniecanych zbrodni- 
czą agitaeją tłumów młodzieży. 

Rada Grodzka podnosi z uznaniem 
zdecydowaną postawę władz admini- 
straeyjnych, zmierzających do zapew 

nienia bczpieczeństwa i spokoju wszy 
stkim obywatełom Rzeczypospolitej 
bez różnicy wyznania | narodowości”, 

Wyczerpując porządek obrad 
przewodniczący p. Matuszkiewicz po- 

informował zebranych o wygaśnieciu 
kadencji tymczasowego prezydjum 
Rady Grodzkiej oraz o treści protokó 

łu Komisii Rewizyjnej, która w skła- 

dzie red. B. W. Święc'ck'ego, T Bi 
skiego i A. Kasztańskiego, zbadaw- 

szv dokładnie stan ka i dzialal- 
ność biura Rady Grodzkiej, wnos O 
udzielenie ustępującemu prezydjum 
absolutorjum. Jednocześnie przewod 
niczący przedstawia w myśl regula- 
minu cztery czołowe. kandydaturv 
członków nowego prezydjum w Sskła- 
dzie dotychczasowego prezesa inż. 
Henryka Jensza. dvr. Eljasza Jutk'e- 
wicza, p. Heleny Proficowej i dr. A. 
Hirschberga, nadmien'ając, że w skład 
prezyd jum 'wejdą nadto prezesi sekcyj 
oraz kół dzielnicowych i środowiska 
wych. Wnioski przewodniczącego 
przyjęto jednogłośnie. 

Zamykając obrady w'ceprezes Ma 
tuszkiew cz wyraził gorące podzięko- 
wanie prelegentom tudzież poddał 
pod głosowanie wniosek jednego z 
uczestników, wyrażający podziękowa 
nie i uznane za wytężoną pracę dla 
dobra organizacji i społeczeństwa po- 
słom: dr-wi Stefanowi Brokowskiemu 
i Stanisławowi Doboszowi. co przy- 
jęte zostało burzą oklasków. 

        

   
  

  

Wystawa w Wilnie. 
Dziś ostatni dzień pokazu drobiu I zwierząt futerkowych 

w Bernardynce. 
Dziwić się trzeba że w tych cięż- 

kich czasach tak udana wystawa — 
pokaz drobiu i zwierząt futerkowych 
„została zorganizowana w Wiłnie. Dzi- 
wić się także trzeba, że prasa nasza 
łak mało uwagi temu zdarzeniu po- 
święca. Ostatni to dziś dzień wystawy, 
gdzie 160 kur różnych ras i pokrojów 
oraz kilkadziesiąt kaczek, gęsi, indy- 
%ów, perlic, pawi a nawet łabędzi 
wdzięki swe roztacza. A obok znów 
mieprzeliczone klatk: gołębi, królików 
«obok lisów srebrzystych, szopów, 
skunksów, norek, łasie, wiewiórek, 
psów i kotów. Doprawdy jest na co 
popatrzeć i czego posłuchać. Pawilon 
Główny Targów Północnych w Ber- 
nardynce od różnych piań, szczeków, 
głosów i pisków się rozlega, roi od pu 
bliczności i zachwyconych oczu dzieci, 
gęsto stojących w ogonku przed kasą 
i błaga jących zażywne starsze powole- 
nie o biłet za 10 groszy (dorośli 95 
groszy) „bo nigdy w życu lisa nice 
widziałem”. 

Przegląd dorobku w hodowli dro- 
biu od kilku łat t. j. ostatniej wysta- 
wy daje wynik: imponujące. Przewa- 
żają ogólnoużytk kury Rhode 
Island (karma rzysadzistą ucię- 
tą masą buro-czerwoną świadczące 0 

użytku nietylko na jaja, ale i na mię 
so w gospodarstwach niedaleko mia- 
sta położonych. Jest tego ze 30 klatek 
Najpiękniejsze P. M. Plater-Zyberko- 

"wej z Pokrajczyzny (Nagroda Woje- 
wody) oraz p. Węckowiczowej z Ra- 
kańc łwielki srebrny) — dalej idą na- 
„grodzone okazy p. Laszkiewiczowej 

(srebrny), p. Deresza (bronzowy) i 3 
tisty pochwalne w tym dziale, 
Ale oto wybijają się, coraz powszech- 
niejsze uzyskując uznanie i prawo о- 
bywatelstwa unas Białe Leghorny 
„Amerykańskie, których parę lat temu 
ze świecą, byś poszukał w naszym kra 
ju — najnieśniejsza rasa na świec'e — 
swemi smukłemi f.gurami wdzięcznie 
pozując i potrząsając dumnie szka”- 

łatami grzebieni i dźonków na szyi 
odbijającemi ozdobnie na śnieżno-bia 
łem opierzeniu. W dziale tym obejmu 
„jącym kilkanaście klatek sroga ko- 
misja jury sędziowskiego z prof. U. 

Zatruwanie powietrza 
a ostatniem posiedzeniu radziec- 

*kiej Kom'sji Arbonowej poruszona m. 
An. byla sprawa zatruwan'a powietrza 
przez wozy Arbonu. Za podstawę dy- 
«skusji posłużyły wyniki badań prze- 
"dłożone przez ławnóka Я-га Safarewi- 
cza. Jak już podawaliśmy w jednym 
z ostatnich numerów „Kurjera* bada- 
nia te w ogólnem swem resume okaza 
ty się dła Arbonu niezbyt pochlebne. 
Stwierdzono, że wydzieliny gazowe 

Policja melduje 
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S. B. Vetulanim na czele nagrodziła 
tylko dwie hodowle — P. Z. Brzo- 
stowskiej z Mużuty (medał złoty) i p. 

St. Chomińskiej z Olszewa (wielki 
srebrny), przyznając pozatem tylko je 
den list pochwalny (p. Klim). 

Uderza pozatem mała ilość zielo- 
nonóżek (złoty medal p. Korsak z Bal 
сег) — również kiłka klatek czarnych 
antokołek-m'norek (srebrny p. Sien- 
kiewiezowej z Antokola) kilka klatek 
Wyandoitów, Orp'ngtonów i innych 
niepraktycznych, a pięknych ras typu 
wystawowego. Śród licznych kaczek 
Pekingów złoty medal jak i w dziale 
karmazynów przypadł bezapelacyjn e 
p. Płaterowej-Zyberkowej z Pokraj- 
czyzny, nagroda Prezesa Izby Prz 
mysłowo Handlowej  Święciańskiej 
Szkołe Rolniczej Żeńskiej (gęsi pomor 
skie tejże szkoły medal srebrny), me- 
dal bronzowy p. Kulikowsk'ej. 

A w dziale królików śród różnych 
„karłów polskich*, Chinchillów, Ha- 
wannów i Angorów | in. któż się rozez 
na (medal złoty — p. Nowak). Trzeba 
przyjść i zobaczyć, Ale jeszcze ciekaw 
sze są zwierzęta futerkowe z lisami 
srebrzystemi na czele, wystawione 
przez naukowo prowadzoną fermę 
Serwecz, nagrodzoną przez p. wojewo 
dę. Właściciel jej p. Brudzyński dzi- 
siaj na miejscu będzie miał o godz. t 
pp. odczyt o rentowności tej hodowk. 
Natom 'ast o godz. 12.30 odbędzie s 
lot gołębi pocztowych w dużej ilości 
pięknych okazów wystawionych przez 
wojskową stację gołębi pocztowych. 

Tyle atrakcyj, a przecie ostatni to 
dziś dzień wystawy—pokazu, otwarte 
go do wieczora — rzadka okazja obej- 
rzenia tak m'łych choć drobnych przy 
jaciół człowieka. N'e zapomnijmy 
przytem o nagrodzonej przez p. Pre- 
zydenta miasta wystawie przyjaciół o- 
grodu zoologicznego w Wilnie, i o- 
bejrzmy cuda krzyżowan' a różnych 
ras przez zakład hodowli uniwersyte- 
tu, który dostał leż nagrodę wojewody 

   

  

   

  

  

   

    

za bastardy olbrzymy młodych ras 
kur krajowych. 

Wftęc — zwiedzajmy póki czas. 

H 

przez wozy Arbonu. 
autobusów na zdrowie mieszkańców 
przez dłuższy czas przebywających na 
ulicach działają szkodliwie. 

Dyskusja jaka wywiązała się nad 
tą sprawą przeciągnęła się do późna, 
nie dała jednak konkretnych rezulta- 
tów ze względu na nieobecność aulo- 
ra referatu dra Safarewicza. Sprawa 
ta więc wróc: jeszcze po raz drugi na 
posiedzenie omawianej komisji 

poszkodowanej 

  

e dakońywanych na jej szkodę kradzieżach. 
Jak się dowiadujemy przed kilku dnia- 

«mi wywiadowcy wydziału śledczego zatrzy - 
«mali niejakiego Włodzimierza Tarasowa 05- 
skarżonego © dokcnanie kradzieży złota na 
szkodę niejakiej Diksztułskiej zamieszkałej 
przy uliey Zawalnej Nr. 60 . 

Wi wyniku przeprowadzonego dochodze- 
nia polieja ustaliła, iš Tarasow w ciągu 
atwóch lat zrzędu wykradał systematycznie 
ze szkatuły Diksztulskiej złote ruble oraz 
dolary. W] ciągu tego czasu zdołał on wy 
fkraść 215 rubli złotem oraz 15 dolarów. 

Charakterystyczne est, iż po  arcszto- 
waniu Tarasowż poszkodowana przychodzi- 
Aa do polieji, prosas 6 zwolnienie go twier 

dząc przytem że jest on porządnym człowie- 
kiem. Gdy jednak dowiedziała się za co a- 
resztowany speszyła się i szybko pobiegła 
@с domu, gdzie przekonała się, iż rzeczywiś 
«ie została ekradziona. (e) 

Zerwanie się gzymsu 
w kościele Franciszkańskim. 

Wizoraj z rana opadł na znacznej przest 
rzeni wystający gzyms tylnej śelany Kościo 
ła Franciszkańskiego zasypująe sąsiednie da 
chy i jezdnię zaułku Franelszkańskiego. 

Wypadku z ludźmi nte było te) 

  

KURZ IR МОВ роВ оМОВ оКО 

Wizyta z rewolwerem w ręku. 
Najście na sypialnię. Zemsta rozwiedzionej żony. Listy 

z pogróżkami. Dochodzenie władz. 
Wezoraj około godziny 10 rano służąca 

   

d-rstwa B. posłyszała matarczywe  puka- 

nie do drzwi. Zbliżywszy się do oszklo- 

nych drzwi а 4 osoby. Jedną 

starszą panią, dwóch panów w młodym wie 

ku i elegancko ubraną panią w Średnim wie 

znaczną niecierpliwość. 

Na zapytanie służątej kogo potrzebują, 

jeden z panów odpowiedział iż przyprowadził 

B. w pilnej sprawie starszą kobietę 

deraźnej pomocy lekarskiej, 

D-ra B. nie bylo w domu, ale interesantów to 

nie cdprawiło. Popreszona o p. B. służąca 0Ś- 

wiadczyła że p. B. jest chorą i leży w łóżku. 

Pozatem nie petrafi zastąpić swego małżon- 

ka ponieważ nie pesiada do tego odpowied- 

niech kwaliiikacyj. Pers je nie pomogły. 

Młodzi ludzie odepchnęli służącą i włarguę 

li do mieszkania, i 
Tuizj wysunęła się na czoło młoda pani, i 

w towarzystwie jednego z mężezyzn weszła 
(bez pukania oczywiście) do pokoju sypiał 
nego, W, rogu a ubrana jedynie w ko- 
szułę z pończoszką tylko na jednej nodze 
przestraszena i zażenowana wizytą. p. B. : 

jej widok w ręku nieznajomej coś 
i rozległ się syk: „Proszę niezwłot z 

6 mieszkanie mego męża*. Luia 
ącegs brauniaga skierowała się w stro 

nę p. B. — „Marsz stąd uibo strzelę & w 

łeb*. 
Kte wie įski obrót przyjęłaby cała spra 

wa, gdyby towarzyszący jej pan nie uchwy 
cił ręki ze Śmiercienośną bronią. 

Tymczasem w mieszkaniu powstało zrezu 
misle zamieszanie. Służąca rzuciła się do 

   

   

    

    

    

    

   

    

      

drzwi, ehąc zawołać pełieję. Okazało się 
jednak, iż napastnicy zamknęli je na kluez. 
Jeden z dcmowników krewny p. B. nie stra 
cił jednak orjeniacji i zawołał — „Proszę 
o zwrGt klucza, w przeciwnym bowiem razie 

awełam 6 pomoc*. Groźba 
wrażenie. Drzwi zo- 

warte i do m ania wkrótce wbiegł 
towy przedstawiciel władzy, który 

   
       

    

     

nam nasiepu 

Dokonał 
ziła jej re 

denastu laty była żona jej męża. Pomimo, 
iż ta ctrzymuje od jej męża alimenta prze- 

chu nadal. 
ego czasu pani B., oirzymujc od 

męża, ej nota bene nig- 

iała, listy z pogróżkami, w 
Ё porzucenia „jeį meža“ 

ynym razie zemstą, 

  

    

  

   
   

  

    
    

   

  

p. B. 
amełdowała o zajś- 

Ha wnieść skargę do 
h, załączając oprócz 

i listy grożące. 

my, w związku z tym 

zgtosiia 
ciu. Pozatem pasłan 
włsdz prekuraters 
opisu najśeia również 

Juk się dowiadu 

    

       ała rewizja, podczas której 
uno jedynie straszak, lecz tak dobrze 

wykonany, že sprawia on wrażenie prawdzi- 
wego braun 

Jaki oebeót nabierze cała sprawa w toku 
dalszego dochcdzenia trudno narazie о- 

rzet, fe) 

      

Kamienie na torze kolejowym. 
Dnia 2 bm. wieczorem w odległości 6 km. 

cd Grodna między stacjami Žytomla a Grod 
nem, na przejaździe kolejowym, drezyna mo 
terowa najechała na kamienie, ułożone mię 
dzy szynsmi, ulegając wykolejeniu. Drezy- 

na stoczyła się pod nasyp. Jadący drezyną 

kontrcier drogowy inżynier Wolski ułegł po 
ważnym obrażeniom głowy i nóg. Dochodze 
ią wskazują, że ma się tu do czynienia ze 
złaśliwym żariem pastuchów. 

  

  

    

ona tak tania: 

Normalna flaszka 

Wilnianie z Warszawy 
na Bazylikę wileńską. 

Koło Wilni'an w Warszawie prze- 
słało do naszej redakcji 2000 (dwa tv 
siące) złotych jako dochód z akademii 
koncertu urządzonego przez Koło w 
Warszawie w dniu 23 października r. 
b. na remont Katedry Wileńskiej, 

Powyższą kwotę przesłaliśmy do 
kom.tetu Ratowan'a Bazyliki Wilen- 
skiej. 

anitatorzy dbrójnego powlania przed sądem. 
ab 

Tiumaczenie oskaržonych.—Oskarženia policji. —Dowody winy.—Płany 
wywrotowcow na wypadek wojny.— Prokurator oskarża.—Wyrok. 

Po odczytaniu aktu oskarženia w proee- 
sie O. K. K. P. Z. B, podsądni składają zez 
uania, 
Wszysey podają się za bezwyzna- 

niowców. 
Fryda Pomoszeznik, o tragicznym wyrazie 

twa skarży się, że nie wie za co Siedzi 
w więzieniu już od 14-tu miesięcy. Nie po 
ezuwa się żadnej winy. Mówi, że w wię- 

zieniu obekodzą się z nią źle, nawet bardzo 
źle. Rywa Dubińska jest bardziej wojowni 
cza, Do winy nie przyznaje się i odrazu 
skarży się na stosunki w więzieniu. Przewod 
nieząey Brzezowski odbiera jej głos. Szymon 
Mowszewiez do winy nie przyznaje się, 0- 
powiada, 
że w więzieniu bito go, wtrącano do 

ciemnego kareeru. 
Wiuit Miehnieki oświadcza, że w sprawę 

zestał wplątany przez nieporozumienie. Był 
subłekatorem kierownika tajnej drukarni 
Dinesa, który uciekł do Rosji sow. Elka 
Epsztejn również nie przyznaje się do winy. 
Bibułę przechowywała na prośbę znajome- 

go. 

  

Następują zeznania 18 Świadków. Wy- 
wiadowca Belmanowiez opowiada w jaki spo 
sób natrafiono i zlikwidowano w zarodku 
groźną organizację wywrotową. Nici konfi 
denejonalne doprowadziły do mieszkania 
Pemoszeznikówny, gdzie skupiała się cała 
zkeja O. K. K. P. Z. B. Brat Pomoszeznikėw 

ny Eljasz, student politechniki warszawskiej 
zbiegł w przededniu rewizji do iMńska i jest 
teraz tam wielkim dygnitarzem. Materjał, 
znałeziony u niej pozwolił tejże nocy doko- 
nać dzieła likwidacji OK. K. P. Z. B. 

Wywiadowca Piasecki podał szezegóły, do 
tyczące działałnośei oskarżonych. Rywa Du 

bińska ed szeregu już lat kierowała akeja 
Mopr'u. Urządzała demonstracje, masówki i 
t. p. Mewszowiez w reku 1926 skazany hył 
na 4 lata więzienia za działałność komuni- 
styczną. Po edbyeiu kary, którą mn w po- 
łowie darowano, z rozkazu Kominternu wstą 
pił do wojska połskiego, by tam prowadzić 
akeję wywrotową. Organizował jaczejki, pod 
burzał; dwukrotnie też stawał przed sądem   

  

Z nogranicza. 
DZIAŁALNOŚĆ K. O. P.-n W. ŚWIETLE 

CYFR. 

Qrgsna KOP. w uh. miesiącu na pograniczu 
polsko—litewskiem i połskoe—łotewskiem zli 
kwidowały 8 szajek przemytniczych liczących 
od 3 do 7 csób aresztowały przeszło 60 prze 
mytników tendniących się przemyenniem to 
warów indywidualnie, aresztowały 11 agita 
terów oraz zatrzymały przeszło 100 osób, 

zamierzających vjielegeinie przedostać się 
przez granicę. 

Towaru pochodzącege z przemytu zatrzy 
mano na ególną sumę 96 tys. złotych. Na 

skonfiskowany przemyt złożyły się różne 
warteściowe skórki futrzane, sacharyna, ty- 

tuń, wyroby jedwabne, kreple Hofmanna i 
t. p. 

35 funkejonarjuszów KOP. przedstawiono 
do nagród za energiczne tępienie przemytni* 
etwa. 

ŚMIERĆ OSŁAWIONEGO PRZEMYTNIKA 
LITEWSKIEGO. 

Wi dniu wezorajszym na graniey polsko- 
litewskiej w rejonie Olkienik patrol Ntew- 

skiej straży granieznej zastrzelił w potyezee 
w czasie usiłowania przekroczenia graniey 
znanego i osławionego przemytnika Stanisła 
wa Krejaltisa, b. dywersanta i członka orga- 
nizaefi „Żelaznego Wilkać, Po rozwiązaniu 

„Żelaznego Wfilka* Krejaltis poezął uprawiać 
przemyt dając stę we znaki zarówno straży 
połskiej, jak i litewskiej. 

UDANA UCIECZKA Z „RAJU, 
SOWIECKIEGO. 

Ze Stełpeów donoszą, iż wczoraj w rejo- 
nie Mikołajewszczyzny na teren polski. do- 
stała się rodzina polska Staniszewskieh zło- 
Żena z 4 esób, 

Staniczewsev przy pomocy jednego z 
krewnych ryhaków w nocy szezęśliwie prze- 

płynęli placówki straży sowieckiej znajdn- 
jące się na krzegu Niemna. 

  

ZGŁODNIALI WŁOŚCIANIE ROZGRABILI 
SOWIECKI TRANSPORT Z ŻYWNOŚCIĄ. 

Z pogranieza donoszą, iż przed kilku dnia 
mi w łesie w rejonie Zasławia grupa włoś- 
cian dokonała napadu na kilka furmanek z 
żywnością dostrezaną przez kolektywy do 
spółdzielni zasławskiej. 

Włłościanie kompletnie rozgrabili wozy z 
żywnością pozostawiając na drodze próźne 
wozy i osłapiałych wożnieów. 

wojskowym za podburzanie. Wulfa Miednie 
kiego świadek określił jako niezwykle praco 
witego drukarza, który potrafił wyproduko- 
wać w krótkim ezasie 82 tysiące drukówi 
Elka Epsztejn nie była znana policji. 

Świadkowie z administracji więzienia 
stwierdzili, że wszyscy eskarżeni tworzyli w 
więzieniu zgrany kolektyw, organizując wy- 
słąpienia 0 charakterze demonstracyjnym, 
jak głodówki i t. p. 

Pezostali świadkowie nie wnoszą de spra 
wy nie nowego. 

Ekspertyza kaligraficzna stwierdziła że 

sprawozdania Mopr'u były pisane ręką Du- 
bińskiej, natomiast dała negatywny wynik 
co do notatek znalezionych u Pomoszezni- 
kówny. 

Kapitan Piorunowski, przedstawi- 
ciel D. O. War. wydał opinię o akeji 
komunistycznej na terenie wojska 
polskiego. Akeja ta jest kierowana 
przez specjalny wydział w Moskwie 

i dąży de zaszezepienia w wojsku 
sympałyj do Z, S. R. R., aby na wypa- 
dek wojny przeciągnąć żołnierzy sko- 
munizowanych na stronę sowiecką. 
Działalność ta zazębia się wyraźnie 0 
akeję szpiegowską : dlatego, jak to 

eały szereg ostatnich procesów, w 
szczególności w sądach wojskowych, 
dowodzi, wszyscy skazani za szpiego- 

stwo odbyli specjałne wyszkolenie w 
partji komunistycznej bądź tu na 
miejseu, bądź też. na specjalnych w 
tym celu odbywanych kursach w Miń 
sku. 

Prokurator Piotrowski domagał 
się surowego ukarania oskarżonych, 
wskazując na skutki jakie akeja ta 
mogła wydać, gdyby w samym zarod- 
Ku nie została stłumiona. 

Obrona w cesobnch mecenasów: Smilga, 
H. Sukienniekiej, S, Chiiła, Brensztejna i Ru 
dnickiego zbijała kwalitikację urzędu proku 
ratorskiego dowodząc, że eała akeja nie róż 
ni się niczem od podobnych eodziennych 
szablonowych procesów. Domagała się też 
wyroku uniewinniającego lub łagodnego wy 
miaru kary. 

Wiezcraj, o godzinie 13 m. 30 sąd w skła 
dzie: przewodniczący | oraz Sę- 
dziowie Szulą i Drac, ogłosił wyrok skazu 

jacy: 
Frydę Pomoszceznik, Rywę Dubiń- 

ską i Szymona Mowszowiceza na karę 
zamknięcia w więzienia na przeciąg 
lat 5-cin z pozbawieniem praw na łat 
5; Elkę Epszłejn na karę 2 letniego 
więzienia z pozbawieniem praw na 5 
lat; natomiast Wulfa - Miedniekiego 
(obrońca mee. Chill) uniewinniono. 

Włod. 

  

   
RADJO 

NIEDZIELA, dnia 4 grudnia 1932 r. 

10.00: Nabożeństwo; 11.58: Czas; 12.10: 
Kom. meteor.; 12.15: Transm. poranku symf. 
12.55: „Co to są ośrodki zdrowia i na czem 
polega ich działalność?* — odczyt; 13.10: 
D. c. poranku; 14.00: „Poić czy dawać ssać 
cielęciu?* — odczyt; 14.35: Muzyka; 14.40: 
„Walka 7 motylicą u owiec*; 15.00: Audycja 
dla wszystkich; 16.00: Audycja dla młodzie 
ży; 16.25: Pieśni polskie (płyty); 16.45: „Ką- 
cik językowy; 17.00: Koncert kameralny, 

55. Program na poniedziałek;18.00. Mu- 
yka lekka; Wiad. bieżące; 18.50. Przechadz 

ki po mieście; 1910. Rezerwa: 19.25. Słuch » 
wisko;20.00. Koncert; 20.55. Kom. sportowy 
z Wilna i innych st.; 21.05. Koncert kame- 
ralny; 2200. Muzyka lekka: 22.55, Kom. me- 
teor. i muz. taneczna, 

  

    
  

  

  

   

PONIEDZIAŁEK, dnia 5 grudnia 1932 r. 

11,40: Przegląd prasy polskiej, Kom. me- 
teor. Czas. 12,10: Muzyka. 14,40: Program 
dzienny. 14,45: Kwiaty w muzyce (płyty). — 
15,15: Komunikat. 15,25: Audycja dla mło- 
dzieży. 15,55: Pogadanka. 16,10: Beethoven 
Sonata fortep. a—dur op. 110 (płyty). 16,25: 
Lekcja francuskiego. 16,40: „Wędrówki pta 
ków* — odczyt. 17,00: Koncert. Komunika- 
ty. D. c. koncertu, 17,55: Program na wto- 
rek. 18,00: Muzyka taneczna. Wiad. bieżące. 
D. c. muzyki, 18,40: Codz. odcinek powieścią 
wy. 18,50: Rozmaitości. 19,00: „Sztuczność 
osadnictwa niemieckiego na przełomie w. 
XIX i XX* — odczyt litewski. 19,15: Wileń 
ski komunikat sportowy. 19,30: „Na widno- 
kręgu". 19,45: Prasowy dziennik radjowy 
20,00: Opera ze studja warszawskiego „Don 
Pasquale" — Donizettiego, Dod. do pras. 
dz. radj. Wiad. sportowe. D. c. opery. 22,05: 
Skrzynka techniczna. 22,25: Niemodna muzy 
ka taneczna (płyty). 22,55: Kom. meteor. 
28,00: Muzyka taneczna, 

NOWINKI RADJOWE. 
DWA KWARTETY. 

O godz. 17,00 w niedzielę odbędzie się w 
studjo wileńskiem koncert kameralny na któ 
rym wykonane zostaną dwa kwartety: B. 

Godarda i R. Statkowskiego. Wykonawcy: — 
Wanda Ledóchowska — 1 skrzypce, Alek- 
sander Poleski — 2 skrzypce. Mikołaj Do- 
deronek — altówka i Jan Gozdzik — wiołon 
czela. 

  

REKA MOSINA 

  

NADZWYCZAJNE 

Prem]e Pieniežne 

dla palaczy tutek (gilz) 

Altesse 
MOKKA-PEŁNOWATKI 

Bliższe szczegóły w sklepach 

tytoniowych. : 

BUDOWA MODELI LATAJĄCYCH. 

Dzisiaj o godz. 19,10 zabierze głos przed 
mikrofonem wileńskim jeden z  najmłod- 
szych pionierów lotnictwa i wygłosi do 
swych kolegów, uczniów szkół średnich prze 
mówienie propagujące budowę modeli lata 
jących. Wi tej dziedzinie młodzież polska o- 
siągnęła już [poważne wyniki, stwierdzone 
niejednokrotnie na konkursach propagando 
wych. 

SŁUCHOWISKO FREDRY. 

Radjostacja warszawska transmituje dzi 
siaj o godz. 19,25 znakomitą komedję Al. 

hr. Fredry „Pan Benet* w wykonaniu naj 
lepszych artystów teatrów warszawskich. 

DON PASQUALE, 
Wi poniedziałek o godz. 20,00 Rozgłośnia 

Warszawska nadaje z własnego studja melo- 
dyjną operę G. Donizettiego „Don Pasquale", 

należącą do najwartościowszych dzieł tego 
niezwykle płodnego kompozytora włoskiega. 
Znaczenie tej opery polega na ciekawych 
wartościach wokalnych, tak charakterystycz 
nych dła opery włoskiej. Z tych względów 
„Don Pasquale* stanowi wdzięczne pole dia 
popisu kunsztu Spiewaczego, Czołowe partje 
odtworzą Olga Ollgina, Bolesław Bolko, Ja- 
musz Popławski i August Wiśniewski. 

   

Dla oczyszezenia krwi, pijcie rano przez 
kifka dni z zrzędu szklankę naturalnej wody 
gorzkiej „Franeiszka-Józefa*. Żądać w apie 
kach i drogerjach. 

EMULSJA Tram 
SCOTT thm 

to odżywka witaminowa dla naszych dzieci 

od dziś znacznie tańsza i dostepna dia wszystkiek IU 
We wszystkich krajach świata daje każda dobra 
matka swym dzieciom prawdziwą Emulsje Tranową 
wyrobu firmy Scott % Bowne, tembardziej, że jest 

dawniej 
Mała flaszka (połówka) Zł 250 tylko Zł 2.— 

„40 » 

Wielka flaszka podwójna „ 5508 = 

Prawdziwa Esmulsja Tranowa wyrobu Scott 43 
Bowne jest już do nabycia po zniżonych cenach $ 
Uwaga! Wystrzegajcie się naśladownictw — 
zwracajcie uwagę na nasz znak ochronny! L AŠ 

   

  

    
          

  

obecnie      
     

„З- 
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Pamiętaj o bezrobotnym! 
Dziś w godzinach popołudniowych 

Wojewódzki Komitet do spraw bezro- 
  boc.a rozpoczyna zbiórkę odzieży i 

datków pieniężnych dla bezrobot- 
nych, która to akcja potrwa do 9 bm. 
W .charakterze kwestarzy wyruszą na 
miasto członkowie organizacyj społe- 
cznych Wilna, mając do pomocy har 
cerzy. Nie odmawiajcie im ofiar. Po- 
szukajcie w zapomnianych kątach 
schowkach, niepotrzebnych. starych 
achów, łub wrzućcie do skarbonki 
choć kilka groszy. 

Konferencja kolejowa. 
W: dniach od 5 do 12 bm. w Ministerst- 

wie Komunikacji odbędzie się międzydyrek 
cyjna konferencja w sprawie rozkładu jazdy 
na rok 1933-34. 

Z ramienia Wileńskiej Dyrekcji Kolejo 
wej na konferencję wyjeżdża maczelnik ru- 
chu inž. S, Walicki z pracownikami. 

SPORT 
STRZELANIE O ODZNAKĘ SPORTOWĄ. 

Wi niedzielę dnia 4 grudnia br. od go- 
dziny 8 min. 30, na strzelnicy „Pióromont* 
odbędzie się strzełanie, zorganizowane przez 

Komendę P. W. Wilno — Miasto o Odznakę 
Strzelecką III, II i II i I klasy z broni mało 
kalibrowej. 

Biižszych informacyj udziela  Komendat 
P. W. Wilno — Miasto 1 (ulica Dominikai- 
ska 13). 

KINA I FILMY. 

„W. KAŻDYM PORCIE DZIEWCZYNA* 
(Pan). 

Abert Prejean, bardzo miły aktor charak: 
terystyczny, nagle z dnia ma dzień stał się 
sławny. Nikt poza Paryżem o nim nie wie- 
dział, a teraz zna go prawie cały świat. - - 
Dlaczego? W! zasadzie jest to przecież nie: 
odznaczający się niczem osobliwem, zdolny 
zresztą, dość młody aktor flmowy, Głos ma 
zupełnie „Średni*. Sekret jego powodzenia, 
a raczej „wziętości*, tkwi jednak gdziein- 
dziej, mianowicie — „Pod dachami Paryża". 
świetnego Rene Clair'a, który wsławiając 
tym filmem siebie, wsławił i Prejeama. W 
filmie, w znakomitej większości wypadków 
reżyser tworzy kreację a nie aktor. 

Nie mamy nic zasadniczego przeciwko 
danemu aktorowi, t. j. Abertowi Prejean w 
tym filmie. Zachwyceni też tem nie jesteś- 
my. „Takie sobie*, dość nawet interesujące, 
Zupełnie poprawna, niezbyt głęboka histo- 
ryjka z życia marymarzy, średniej wielkości 
slatku towarowego. Dosyć trafnie podchwyco 
ne typy, bez głębszego podkreślenia cha- 
rakterów, w miarę zabawne, w mierę „Pi* 
kantne* epizody i nic więcej. (sk). 

— Teatr Wielki Pohulanka. — Dzisiej- 
sza popołudniówka. Dziś w niedzielę dnia 1 
grudnia o godz. 4 po poł. genjalna, humory 
styczna komedjo — satyra, „Zbyt prawdziwa, 
aby było dobre* w doskonałej obsadzie arty 
stycznej z Niedźwiecką i Szpakiewfczem w re 
lach głównych, — Ceny zniżone. 

— Artystyczne zwycięstwo „Zygmunta 
Augusta“. Potężne dzieło St. Wyspiańskieg» 
„Zygmunt August" wystawione w Teatrze na 
Pohulance stało się ewenementem dnia i wy 
pełnia codziennie po brzegi salę teatralną 
wytwormą publicznością. — Nieprzeciętna 
gra artystów z A. Szymańskim na czele — 
przepiękne dekoracje, chóry, stylowe tańce, 
kostjumy, a przedewszystkiem pomysłowa 
i nadzwyczaj obrazowa inscenizacja — dają 
zgromadzonym widzom niezatarte wrażenia 
piękna i artyzmu. 

— „Zygmunt Augusi* grany będzie — 
dziś dnia 4 bm. — wtorek dnia 6 bm. i śro 
da dnia 7 bm.o godz. 8 w. w Teatrze na 
Pohulance. 

— Jutrzejszy tani poniedziałek, na Pohu- 
lance. Jutro w poniedziałek dnia 5 bm. e godz. 8 w. po cenach propagandowych (od 20 gr. do 2 zł.) znakomita sztuką B. Shaw'a 
„Zbyt prawdziwe, aby było dobre". 

„Będzie to ostatnia sposobność podziwiania 
świetnej gry 130 zespołu i genjalnego hn moru największego pisarza wg z i, jakim jen BLS RE ksz 

— Teatr Muzyczny „Lutnia*, — Ostatnie przedstawienia „Szaleństwa Cołettyć. — Dziś dwa przedstawienia świetnej operetki Stol- za „Szleństw Coleity*. Jedno przedstawienie po południu o godz. 4 — drugie o godz. 8 m. 15 wieczorem. — Ceny zniżone. 
We wtorek premjera głośnej operetki Kal mana „Fiołek z Montmartreu* w reżyserji M. Tatrzańskiego, z gościnnym występem uroczej primadonny scen Lwowskiej, Poznań 

skiej i Warszawskiej Janiny Kulczyckiej, Wi poniedziałek dnia 5 grudnia z powodu generalnej próby „Fiołka z Montmartre 
— łeatr nieczynny. 

Czyżby nowy zamach 
na koncesjonarjuszy? 

Dyrekcja monopołu tusowego roze- 
słała hurtowniom aaa mas 
na sprzedaž wodek monopolowyeh wszysł- 
kim konsumentom w iłości do 10 litrów po 
cenach hurtowych. 

Wiadomość ta, zakomunikowana półurzę 
dowo nowogródzkim koncesjonarjuszom, 

spadła na nich jak grom z jasnego nieba, 
gdyż sprzedaż wódek przez hurtownie pry- 
watnym konsumentom może spowodować 
bankruetwo ostatnieh, 
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Spostrzeženia Zakladu Meteorologji U.S B. 

w Wilnie z dnia 3,XI: — 1932 roku. 

Cišnienie šrednie w milimetrach: 755 

  

Temperetura średni + PC. 
> najwyższa + В° С. 

nejniższa + 5° С 
Opad: 5,6 

Wiatr: połudn. 
Tendencja: spadek, potem wzrost. 

Uwagi: mglisto, deszcz. 

Przewidywania pogody na dzień dzisiejszy 
według PIM. 

Na ogół zachmurzenie, przemijające desz 
cze — po rannych mgłach w ciągu dnia moż 
liwe krótkotrwałe przejaśnienie, potem 
ponownie wzrost zachmurzenia aż do prze- 
lotnych deszczów. Temperatura bez więk- 
szych zmian, umiarkowane wiatry południo 

Stypendyj udzielono na 5 miesięcy do 
dnia 1 kwietnia 1933 roku. Stypendja dla 
studentów wynoszą po 65 złotych miesięcz- 
nie pozostałe po 40 złotych każde. 

-— Obniżenie tenuty dzierżawnej za stra- 
gany o 25 procent, Jak się dowiadujemy, 
Magistrat postanowił w przyszłym budżecie 

żyć tenutę dzierżawną za stragany o 25 
Obniżka tenuty przewidziana zo- 

że gdyby sytu- 
polepszyła się Magistrat 

  

procent. 
stała na jeden rok z tem, 
acja gospodarcza 
powróci do stawek obecnych. 

— Linja 3 odzyskuje swą dawną trasę. 
Dowiadujemy się, że w dniach najbliższych 
dawna trasa linji Nr. 3 zostanie przywróce- 
na. Autobusy więc kursować będą do ul. 
Tramwajowej nie zaš do „Ryneczku“. jak to 
ma miejsce obecnie. 

W] sprawie tej między Magistratem a Ar 
bonem nastąpiło już porozumienie, 

— Ul. Bazyljańska otrzyma jezdnię. 
Jak się dowiadujemy w nowym prelimina 
budżetowym Magistrat uwzględnił odpowisi 
mi kredyt na regulację jezdni na ulicy Ba- 
zyljańskiej. 

Roboty mają być przeprowadzone na wi» 

  

  

   

  

wo - zachodnie. snę roku przyszłego. 

MIEJSKA. 
— Stypendja miasta dla uczącej się mło- 

dzieży. Na ostatniem posiedzeniu Magistrat 
dokonał podziału stypendjów  miejskicn. 
Cztery stypendja przyznano słuchaczom U. 
S. B., 12 uczniom szkół średnich zawodo 
wych i seminarjów nauczycielskich ponad- 
to cztery stypendja dzieciom  funkcjonar- 
juszy straży ogniowej. 

—- Przemyt na cele przytułków i ochron. 
Jak się dowiadujemy Magistrat zamierza 
poczynić kroki u miarodajnych władz w kie 
runku przekazywania bielizny, odzieży i pro 
duktów, pochodzących z przemytu do dys- 
pozycji zakładów opiekuńczych. W! ten spo- 
sób dałoby się polepszyć warunki utrzyma- 
nia w ochronkach, przytułkach i schronis- 
kach miejskich. 

DZIŚ 
ostatni dzień 
przeboju śpiew- 
no-džwiekowym 
Humor i špiew! 

Dźwięk. teatr šwietiny 

PAR 
«l. Wielka 42, tel. 5-28 

Albert PREJEAN, 

Śpieszcie ujrzeć! Początek o godz. 4-ej, w dnie 

bożyszcze tłumów, król piosenkarzy francuskich 
swoim śpiewem i olśniewa swoją kreacją w najnowszym 

W każdym porcie dziewczyna 

КОН З ВВ 

Z UNIWERSYTETU 
— Nagrody. Rada Wydziału Lekarskiego 

dnia 29. 11. br. przyznała nagrody za prace 
konkursowe następującym osobom: 

D-rowi Janowi Kruszyńskiemu, starszenmn 
asystentowi zakładu histologj; przyznano 
pierwszą nagrodę, d-rowi Adamowi Łapiń- 
skiemu, starszemu asystentowi zakł. bakter- 
jologji, drugą nagrodę, d-rowi Janowi Ziea 

kiewiczowi, starszemu asystentowi klinik: 
pedjatrycznej drugą nagrodę, d-rowi Romua! 
dowi Łuczyńskiemu młodszemu asystentowi 
kliniki położaiczo-ginekologicznej — trzecią 
nagrodę. 

— Wieczór ku czei Goethego. — Zarząd 

Powszechnych Wykładów USB. urządza w 
auli kolumnowej USB. w niedzielę dnia 4-gv 
grudnia 1932 roku o godz. 7 wiecz. WIE: 
CZÓR UROCZYSTY ku czci GOETHEGO z 
następującym programem: 1) odczyt p. rek- 
tora prof. dr. M. Zdziechowskiego: „O kul- 
cie Goethego“. 2) Deklamacje: „Znaszli ten 
kraj“ (przekład A. Mickiewicza), „Elegja 
rzymskie — Elegja XIX (przekład L. Staf 
ta) wygłosi p. Jerzy Kowzan (Koło Poloni 
stów USB.). 3) Odczyt p. prof. dr. Jana Wil 
czyńskiego: „U źródeł ewolucjonizmu”. 4) 
Fortepian: „Enlkonig* — (Schubert) „Ma- 
dchen am Spinnrade* (Schubert — Liszt) 
odegra p. Adela Bajówna. 

SPRAWY AKADEMICKIE 

— Z Koła Akademików Dziśnien. Zarząd 
ian podaje do wiado 

  

  

  

   Koła Akademików Dziś 
mości członków Koła, że 4 grudnia w nie 
dzielę odbędzie się Nadzwyczajne Walne Ze 
branie członków o godz. 14 i pół w pierw- 

szym terminie a o 15 i pół w drugim w ło- 
kalu Opiekuńczej Rady Kresowej przy ulicy 
Domónikańskiej 14 — 1. Obecność członków 
obowiązkowa. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zebranie Legionu Młodych. Dziś o x. 
17 w lokalu „Łegjonu* ulica Krółewska 5-10 

   

czaruje 

Przepych dalekich mórz i sło- 
necznych portów  południal 

świąteczne o godz. 2-ej 
  

Nieprawdopodobne stało się rzeczywistością! 
ab dao iais ЫЫ 
jakiego dotąd nie bylo! 

Lewis Štonė:+- 5 MATA HAR 

Dźwięk. teatr świetlny | 

PAN | 
ul. Wielka 42, tel. 5-28 

Najwięksi aktorzy naszych czasów podali sobie bratnie dłoniel 

GRETA GARBO, RAMOK NOVARRO, Lionel Barrymore, 
Dzieje kobiety, ktora urodziła się i zginęła dla miłości, 

Juź jutro na naszym ekranie. 
  

nad filmy 

_Dziś ostatni dzień — — 

iwan Petrowicz 
Film w jęz. rosyjskim i francuskim. 

Rewelacja! — 
Sźwięk. Kino-Teatr OG Z nar dzieT 

kompozyt. Pawła Abi 

Niespodzianka! — = 
jako rotmistrz huzarów w naj- 

Poryw. akcja toczy się na Węgrzech, w Rosji carsk., Japonii i RE jisow 

Film nad filmy! 

e genjal. 

rahama Wiktorja i jej huzar 
  HELIOS 

Wileńska 38, tel. 9-26 Jutro fiim, który w bieżąc, sezonie 
pobił wszędzi! rekordy powodzenial 

Nasza genjalna rodaczka 
Film stworz. olbrzymim kosztem 3 milj. dolarów. Film ten demon: 

POLA NEGRI 
śpiewa i mówi w superfihmie prod. 1933 

NA ROZKAŻ KOBIETY 
str. jednocz. w Warszawie z niebyw. powodz. 

  

Siwigkows Klno DZIŚ! Największy Dg EŚ Ń NOCY 

CASIW GU U" "UWAGA Giwi tee odzoęcza sia siebynią Peercją 
stsłka 47, tel. 15-41. Dla młodzieży dozwolono. Początek o gedz. 

w którym 
nasz sławny rodak 

4,6. 8i 10* 

"x JAN KIEPURA 
czystością odtworzonego dźwięku. 

15, w sobotę i niedzielę o godz. 2-ej 
  

DZIŚ! 100% dźwięk. 

DEE ZJESZ rrodakcj: tnedokiej 
dollywood 
Aigtiew, 22, teł. 15-28 powodu wysokiej w5rtości artystycznej obrazu 

WKRÓTCE 

Góry w płomieniach 
W rol. gł.: Luis arenie i Armand Bernard. NAD PROGRAM: BODATKI DŹWIĘKOWE. Początck o g. 4 

W rolach głównych: Wlasta Burjan i Anna Ondra. 

Bohaterska epopea dziejów walk 
stężełeó w!  alpejskiEh i Wapaniałe 
nieporówn. zdjęcia walk górskich 

— dla młodzieży dozwolony. 

  

„ON i 3Е60 SiOSTRA“ 

DZIŚ pierwszy raz w Wilnie 
dawno oczekiwane nieśmiertelne 

arcydzieło operowe St. Moniuszki HA LKA 
Wspaniały triumf polskiej muzyki i polskiej pieśni. 

„Wźwięk. Kino- Teatr 

światowid 
ul. Mickiewicza 9. W roli ty 

Najwspan. dźwięk. polskiej prod. w wyk. cał. zespołu 
ane watszawakoćj. 
Przepiękne arje w wyk. Ladisa KIEPURY 

tułowej niezrównna Zorika Szymańska 
  

DZIŚ! 100% dźwiękowo-śpiewne 
arcydzieło Rene Claire p. t. 

Rene Lefenbure i L. Ąlibert. 
Sensac. sztuka w 10 akt, 

Dfwlyk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ml. Wielka 36. 

1.000.000 (milion 
Nad program: Najpiękniejszy film Harry Peela p.t ,„Jego najlepszy druh” 

W roli gł. Sascha Gora i ulub. boh. Harry Peel oraz 14 psów z Rin-Tin-Tinem. 

Przepiękna operetka-farsa w 10 aktach 
W roli głów. urocza gwiazda Annabelle, 

  

KINO -TEATR 

UL. WIELKA 25 

DZIŚ podwójny program! 
Muzyka wschodnial 

2) Pod fałszywem oskarženiem 
Od godz. 12-€j do 16-e| film „SZALENCY“ 

1) Indyjski grobowiec   l-szy raz w Wilniel 
kiem Ludenem nową gwiazdą „Dzikiego Zachodu* 

Najwspan. arcydzieło wschodu. W rol, gł.: 
Konrad Veidt, Lya de Putti, Mia May iin. 

Film sensac.-awaniurn. z JAC- 

— poranki dla młodzieży. 
  

  

  

  МУГОК 
zostala skazana za szpiegostwo 

„ KARĘ ŚMIERCI 
PRZEZ ROZSTRZELANIE 

słynna tancerka francuska 

  

który został zaopatrzony 

  

sprzęt sportowy, w szczególności zaś 

„C E L. Józei Tomaszewski 
WILNO, MICKIEWICZA 11, TEL. 13-92. 

3 r к 

UXAGA! SKLEP FABRYCZNY FiIRMY „CEL“ UWAGI 
został przeniesiony z ulicy Lipowej 8 

e - do centrum miasta — Mickiewicza 11, — — — 
  

w wszelki 

narciarski 

  

  

MATA-HARI. 
Dzieje najsłynniejszej kurtyzany i szpie- 

ga, za której niepokojący czar i urodę pła- 
ciły życiem miljony żołnierzy, na której roz- 
kaz zdradzali swą Ojczyznę wielcy genera- 
łowie, przestały już być piękną legendą. 

Najwięksi aktorzy naszych czasów: 
bodali sobie bratnie dłonie, aby dać światu 
film, jakiego dotąd nie było. 

Jakiż inny film miał taką obsadę? - tylko 

MATA-HARI, 
który ukaże się jutro w kinie „PAN”. 

ЗЕОНЕ ЕЕ НЕО ЕС Е ВА НЕСБ ЕЕБ Р, 

ŽSKLAD MEBLI 
SPÓŁDZIELNI 

„liedńoczonych Chrześdian Stolarzy” 
w Wilnie, ul. Trocka 6. 

; | ' — 

Ratujcie zdrowie 
wagi lekarskie stwierdziły, że 
wstaje z powodu obstrukcji. 

Chory żołądek jest główną przyczyną powsta- 
nia najrozmaitszych chorób, zani 
i tworzy złą przemianę materji. 

dobrym środkiem 
funkcję organów trawienia, 
i pobudzają apetyt. 

wzma    
   
   

      

    

pienia wątroby, 
pienia kemoroidalne, reumatyzm i 
głowy, wyrzuty i liszaje. 

WE Po are A ish Żioła z gór Harcu Dr. Lauera zo: RE S JAD ie Lajos asi lakai ias 
: >, da VA BO: 

abinety it. d oraz gięte meble, орт я & > Bs linie, Wiedniu 
PRZYJMUJĄ SIĘ  OBSTALUNKI 

  

wyleczonych. 

  

75% chorób po- 

SŁYNNE OD 59 LAT w CAŁYM ŚWIECIE 

ZIOŁA Z GÓR HARCU Dr. LAUERA 
jak to stwierdzili prof. Berlińskiego Uniwersytetu 
Dr Marių, Dr Dochilistteć | Wielu danychowybicć 
chrlekaczjy sidcałypa dro lieja dla Uzdcówić- 
nia żołądka, usuwają obstrukcję (zatwardzenie), są 

przeczyszczającym, 

Zloła z gór Narcu ©r. Lauera usuwają cier- 
nerek, kamieni żółciowych, cier- 

Paryżu, Londynie i w.in. m'astach. 
Tysiące podziękowań otrzymał Dr. 

| a Od roku 1843 istniejo 

Wilenkin 
! 

ul. TATARSKA 23 | 

| 

| 

ze | Meble światowe po- 

jadalne, syplalie i ga- 
blaetowe, Zreńonsy, 

  

stoły, szafy, żóska | ta. 

Wykwintne, iocse, 

NIEDROGO, 
e tegodzych оТОИ В 

{ МА RATY. 
HADESZŁY ВОМО Зы, 

eczyszcza krew 

   ułatwiają 
cnisją organizm 

artretyzm, bóle 

    

  

Lauer cd osób 

WSL ELSE N SSKT 

odbędzie się zebranie dyskusyjne z refera- 
tem leg. Janczewskiego m. t. „Uwagi o roz 
woju kapitalizmu“. Obecność członków i 
kandydatów obowiązkowa. — Goście mile 
widziani. ‚ 

— Zarząd Kola Nauczycieli Bistorji 
Szkół Średnich powiadamia, iż zebranie 

   miesięczne Koła odbędzie się we włtor 

dnia 6 bm. w gimnazjum im. Orzeszkowej. 
Na porządku dziennym referat p. dyr. dr. 
A. Hirschberga na temat egzaminów maturał 
nych z nauki o Polsce Współczesnej. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 
— Zarząd Związku Ceehów. Wi ponie- 

działek dnia 5 grudnia w sali Resursy 6d- 
będzie się miesięczne sprawozdawcze Zebra- 

nie Delegatów Zw. Cechów. Prócz szeregu 
aktualnych spraw, obchodzących ogół rze- 
miosła, dr. X, Mościcki wygłosi odczyt p. t 
„Historja Cechó Przybycie wszystkich De 
legatów jest konieczne, Wbtęp dla wszyst- 
kich Mistrzów Cechowych — wolny. 

RÓŻNE. 
— Dziś ostatni dzień. Komitet wystawy 

== pokazu drobiu podaje do ogólnej wiado- 
mości, że dziś ostatni dzień zwiedzania wy 
stawy — pokazu drobiu i zwierząt futerko 
wych w pawiłonie ogrodu po-Bernardyńsk:e 

      

            

  

go oraz, że dziś o go zinie 4 (16) po połud- 
niu w powyższym ie wygło 

2 / odczyt przez wystawcę właściciela fer 
Serwecz p. inż. Brudzyńskiego na temat 

hodowli zwierząt futerkowych. Odczyt ien 
będzie o tyle interesujący, że Szanowny pre 
legent przeprowadzi swój referat obrazowo, 
mając różne zwierzęta w pawilonie wystawv 

n. Olezyt ten i ostatni dzień pokazu daje 
W RI „zaznajomienia się г 

    

    

   Р оаСа 
ców dr biu możność ia materjału za- 

rodowego, który dziś przez wystawców bę- 

  

dzie sprzedawany. 

Wilno, Mickiewicza 20 

CENY NAJNIŻSZE. 

PEGUŁKI <— 
SRIGEBAL 

radykelnie z korzystnym wpływem na 

przemiany materji jak: 

® PA 

Original“ 
nalnych rurkach tylko z Nr. Reg. 

> 
P
B
 

= 
©)
 

= 
й 

MODA. 
Moda o stu obliczach. 

Nigdy jeszcze moda nie rozwijała tylu 
niema możliwości, co teraz. Niema osoby 

sylwetki, któraby nie mogła wyna! 
bie coś w niej korzystnego. Bi 
sadnicze kanony: linja, rękaw 
tem rozmaitości i odchyleń, że jest w czem 
wybierać. Naprzykład: modne są bufki na rę 

kawach Ale w którem miejscu „je umieść ić. 

          

   

  

ąc baty na ram.o 

nach. Moda wymaga szerokich a 
kie LB bioder.    
   ktoś nie chce wogóle bufek, może 
zrobić pelerynkę, albo sterczące epolety na 
ramionach — to ostatnie w sukniach wełnia- 
nych. Suknie wieczorowe można dowolnie 
przerabiać z zeszłorocznych do ciemnych 
dodać jasne bufiaste rękawy, albo aksamitną 
pelerynkę z długiemi końcami, skrzyżowane 
mi na pierwsi i związanemi z tyłu w wielką 
kokardę. Można dodać rękawy z koronk*, 
wszelkie ażury są ultra modne. Można zarzu 
cić pelerynkę, albo związać krawat z futra, 
lub jego imitacji, Wszystko można. Trzeba 
tylko przedtem wys djować 
i przejrzeć dobrze żurnale, z któryć 
nać ię można o niesłychanej rozmai 
modeli. Jednego tylko nie wolno: wracać d 
mody _przeszłorocznej. To też niech żadaa 

  

      

  

Nr. 279 (2521) 

usprawiedliwia swoją nazwę, Sylwetka 1408 
nie zbliża się do dzwonu, linja rozszerza się 
bowiem zaraz pod biodrami, zato fałdy 
są mniej sute. 

Teraz kołor. I tu szerokie możliwości. — 
Modny jest fiolet, niezbyt przez ogół pań 
lubiany, jako rzekomo  postarzający. Ale 
to kategorja myślenia naszych babek. Wó- 
wczas to kołory biały, różowy i niebieski 
przeznaczone były wyłącznie dła młodych 
panienek, mężatki w niebezpiecznym wieku 
balzako im, czyli około trzydziestki, wy 
stępowa ż w fioletach. Dziś do trzydzie 

stoletniej kobiety mówi się z uśmiechem po 
błażania: jeszcze taki dzieciak —- 
co pani wie o ży A fiolet przestał być 
symbolem rezygnacji. Zresztą samych odcieni 
fialetu, od blado Kla, do ciemno śliwkowegy, 
jest chyba ze dwadzieścia. Niektóre z nich 
są urocze i bardzo twarzowe. Anita. 

Od Redakcji. 
Po ukazaniu się naszej odpowiedzi 

niejakiemu Janowi Markowskiemu 
na list jego nadesłany we czwartek do 
redakcji, wczoraj zwrócił się do nas 
p. Jan Markowski zam. przy ul. Mic- 
kiewicza 19—4 b. urzędnik Dyr. La- 
sów Państwowych z oświadczeniem, 
że żadnego listu do redakcji nie wysy- 
łał. Wobec tego jednak, że pod listem 

        

          

    

pani broń Boże nie robi 
go 1 

  
jeśli 

Ww 
ważsa zn 

niź w zeszłym roku. 
ru lat suknia obciskała biodra i klosz zaczy 
nał się Ha niemał przy 
to zmartw 

mimo m 

gnąć wyr 

wa przeds 

  

serce 

leczą i bskterjobójczo przeciwdziwłają we 
wszystkich chorobach z przeziębienia i złej 

oraz wiele innych t. p. niedomsgań Pigułek 
żądsć w-każQej aptece w orygi- 

1492 po 
T 250 za rurkę zawierającą 50 pigułek. 

i
m
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„TEKSTILPOL" 
Wilno, ul. Rudnicka Nr. 29 

TANI TYDZIEŃ 
bizłych towarów ŻYRARDOWSKICH 
Wybór nejwiększy. 

p.
 gdy się vbierzesz — w znanym 

ZAKŁADZIE KRAW:ECKIM 

SZ. KUNIN 
Dypiomowanego Krojczego w Pa 

obecnie 
ZAWALHA 24, m. 1, I-sze piętro. 

  

WIELKA 

sprzedaż przedświątecznz. 

  

   
ok    

wy Ža kompletów po cenach 
szych gdy 

TYLKO ZA ZE 8 

wysyłamy: I pulower m     

   
   

     

    

  

  

klosz 'puszystego trykotu, 
lesor 

niu,    arpet wełnianych grubych, 
z niklową sprzączką, 1 kra 

  

      
   

  

   

  

      

  

        

vch się świąt postanowi! 

ęski sportowy z t. zw. 
szyji w dobrym gatunku, ! 

. puszystych o najlepszym wykończe- 
jeden pasek 

Sukna, Manufaktura i Jedwab 

i in. 

Ceny najniższe. 

  

Będziesz wyglądał elegancko, zawsze modnie 

ryżu 

  

najniż- 

      

Restauracja Śt. Geor 
OTWARCIE SEZONU ZIMOWEG 
Donosząc o całkowitej zmianie dawnego kierunku naszej Restauracji, 
że pozostawiając dotychczasową doskonałą kuchnię obnżyliśmy znacznie ceny. 

Dania od najskromniejszych do najwykwintniejszych. 

Wszystke po cenach znacznie zniżonych. 
Bar ciepłych dań i duży wybór zakąsek. 

Od 1 grudnia nowy i najlepszy zespół muzyczny w Wilnie rewelersowo-dancingowy. 
GABINETY. 

SALA NA ZAMÓWIENIA ZBIOROWE. 
Podczas obiadu przygrywa zespół koncertowy. 

  

  

    
na. Oto klosz za 

     
   

an 

sobie bolerka, a 

h przerobi na co innego. 
piła, mała, malutka, ale dość 

yna się wyżej, 

W modzie ostatnich RA 

    

5    

  

n     

DE i 
„ ktėra po ne; 

» mogła osią    
   

  

es a 
Telefony: 4-84 i 15-09 

1 GRUDNIA 
1932 ROKU 

  

podajemy, 

Obiita piwnica win i wódek. 

CENY NAJNIŻSZE. 

ZARZĄD. 
  

nowoczasne 

pierwszorzędnej jakości z gwarancją 

m B. ŁOKUCIEWSKI 
Wiino, ul. Wilenska 23 

Ceny zniżone. 

  

  

Korzystna praca 

figuruje wyraźnie podpis , 
** więc: 

Ustu jest podwój 
z imienia i z nazi 

zego petenta, albo podpi 
wał eo tembardz 

„Jan Mar. 
faktyczny 

„m imienn:kiem (i 
iska) wczorajszego 

sfałszo- 
jest prawdopodob 

albo autor 

  

    

    

bo w liście swo.m wielkiego rozu 
mu n.e wykazał, a tacy lubią tylko z 
za ploia i hop za cudze plecy. 

  

MEBLE 
gabinetowe luksusowe, 
okszyjnie do sprzedania 
tanio Ogłądać od 10—1Z 

pp. Teatralna 4 m. I. 

Mieszkanie 
ćc wynajęcia 

3 pokoje z kuchnią i wy- 
godami. 

Ul Sierakowskiego d. 6. 

  

  

Do wynajęcia 
odremontowane: 5-pokoj. 
mieszkanie z wygodami 
przy ulicy Św. Filipa 4—0 

ОИ 
pokój do wynajęcia 

  

z elektrycznością 

dla | lub 2 studentów 

im, Kopanica 12 m. 2.. 

s + 
Pianino 

Mihlbacha do sprzedania.. 
Boufałiowa 19, m. 3, 

dz. 2—4. 

przedzm pianino 
w dobrym stanie 

  

  

   
  

  

Gimnazjalna 10—2 

Wdówka samotna, 
przystojna, młoda i inte 
ligentna poszukuje miej- 
sca gospodyni u zolidne- 

    

go dobrze sytuowanego 
pas Wolbar | eks 

dla 4—6 pań samodzielnych od lat 25 ARRAS 
wzwyż od Zarąz. Zęlaszać się z doku- э 

mentami w poniedziałek 10—3. Ur. Zeldowicz 
| Ad. Mickiewicza 41—19. Front. Čiarlis dia anos 
  

| PW GBTO TYCHY CHE GH CZ TGRCBCHCREB UB GEE 

narządów moczowych, 

  

  

z od g. 3—1 i 5- 8 wiecz.. 

PROSZEK A ' Dr.Zeidowiczowa 

CCA {(а oe wadia waza 
| „DLA DOROSŁYCH | od g. 12—2 i 4—6 wiecze 

s A Mickiewicza 24, teł. 277 

< |M Kenigsberg 
ieiwęza PRZY RWE MĄŁEŻY 

DAC TYLAO 

PROSZKÓW Z-KOGUTKIEM 
'w GD LAT TRZYDZIEŚTU 
NWAŚLACOWNICTW, UPOR= 

'AMYCH. W ZODOŚNEM 00 
MAZŁAGO ORAMOWANIU. 

| SACO 2: 
‹ оКя т 
czywećł 

  

Przed kupnem jakiegokolwiek sprzętu 
sportowego prosimy w każdym razie 
o odwiedzenie naszego sklepu i naocz- 
ne przekonanie się o wysokim gatun- 
ku i niskich cenach naszych towarów. 

Choroby S 
wenerycz 
wnytomield 

ulica Pilckiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—7/2 1 4—8 

B. Elumowiez 
Choroby weneryczne, 

zkórne 1 moczoplciowe, 

ul. Wielka Kr. 21, 

  

  2, || BOISKA Obładnica. SDOIOWA | so wortson 
2 „START“ Saka thin: 

  

wat jed- 

  

oboooozoooszoooaozdć 

OGDEISKI       
   

Królewska 1 telefon 400 

zgrubiałą skorę i brodawki 
usuwa bez bólu i 
powrotnie гпопу ос 12 

  

FABRYKA CHEM» FARMACEUTYCZNA 

„AP.KOWALSKI“, wARSZSKA 

z KLAWIĆ i. 
   

     
   

  

   
   
  

L A 
JUŻ CZAS POMYŚLEĆ    

   
    

  

nych warunkach 

STEFĄNA GRABOWSKIEGO 
w cza GARBARSKA 1, tel. £2. 

LAWA 

BIURO REKLAMOWE 

    

         
Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych. 

CENA 1, pudełka zł. 1.50. podw. pud. zł. 2.50.   
    DO WYNAJĘCIA: 

я iš а 1. DUŽY BWUPIĘTROWY LOKAL HAKDL. 
6 ogłoszeniach ŚWIĄTECZNYCH Ž| I sakai pe pierwsze” pietrze I 4 pokoją na drugiem 

H # piętrze razem lub oddzielnie — przy ulicy Rudnic- 

Ogłoszenia do „KURJERA WILEŃSKIEGO" kiej Nr. 6. 
iinńych pism przyjmuje na bardzo dogod. 2. a) SKLEP o 2-ch oknach wystaw. z pokcojsm. 

b) SKLEP o | oknie wysławowem. 
c) MIESZKANIE w sutercnie nadające się na 

chlebo-piekarnię lub cukiernię przy ul. Sa- 
dowej Nr. 7. 

„a) SKLEP o 2 oknach wystawowych. 
b) MIESZKANIE o 3 pok. ze sklepem o 2 okn. 
c) MIESZKANIE o 3 pok. — przy ul. Stefań- 

skej Nr, 18. Dowiedzieć się: Sadowa 7—1], 

telefon 1i.62 

    
  YRA GH FARMACEUTYCZNA. 

LS MI> WARSZAWA 

  

ARA 
irlandzkie setry, ra- ; 
sowe, do sprzedania.   Legionowa | m. |. 

y w gust. wzorach i 3 chusteczki białe z kolo". 

TYLKO ZA ZŁ. 1550 

wysyłamy: I kostjum damskó swetrowy, t. j. spódni- 
ca i pulower najmłodniejszego wyrobu w kolorach 

malaga, seledyn i niebieski, ozdobione najmod- 

i „Twceedu* przetkane z jed- 
wab lepsze suknie damskie w najnowszych 
sezonowych 5 i, w różnych kolorach według 

j (bemdhozeny w wszyst 
„hub je e damską z haftem „To- o 

ledo“ 3 1p. reform zin h i b. dobrym 
gatunku, 1 p. och jedwabnych lub gat. „ b 
(kolor według 
pe—Georgetty* 

      
    ) 1 1 kołnierzyk 
gust. wykończony, odpowiedni do suk 

ni, łub biustonosz z jedwabnej popeliny. 
Do 

nia. Z 
o ile 
tem į pieni 

    
   
   

    

   

  

   

ego kompletu doliczamy 21. 3,50 į 
i. Wymienione komplety wysyłamy 

tową po otrzymaniu listownego zamó 
my, iż kupujący nie ryzykuje, gdyż 

niespodoba przyjmujemy go zpówro 
+» natychmiast zwracamy. 

  

towar 

  

    

  

hy adresować: 
= FI NZKI TEX ŁÓDŹ 

zynka pocztowa 111. 

UwitG į razowo dwa kompiety 

        

ię damską nocną, 
(kolor według życzenia) 

    

ub 1 p. ie w dobrym gatunku 
Na życzenie ylamy bezpłatne cennik: 
na wszelkie towary. 

3-40. 

  

  
  

Do wynajęcia 

duży lokal 
o 2-:ch piętrach 
nadający się 

dla przedsiębiorstwa 
Wolny. od 1.1 1933r. 

ul. Ś to Jańska |, 
dow. się u dozorcy. 

  

Do wynajęcia duży iładny | 

SKLEP 
przy ul, Wileńskiej Nr. Ż0. i 

     

| Pekojė umeblow. 
I pojedyńcze wzgl. podwój- 

ne, duże słoneczne ze 
| wszelkiemi wygodami z 

łazenką i telefonem — do 
| wynajęcia na stałe lub 

doby po cenach b tanich 
| w hotelu „ERMITAŽ“, 

| K alny” Bisku. 

i 
i 

i 

   
M aturzysta 

udziela korajetycyj 
na dogodnych wzrunkach 

m, 6 
15—17 

Mostowa 1], 
od godz. 8—10 i   
Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszki. 

i moczoplciowe 

Wileūska 7, te). 10-67 
od zodz. 9—1 i 4—8 
    

Akuszerkai 

Maria LAKMETGWA 
;rzyjmuje od 9 de 7 wieez. 

lica Kasztanowa 7, m. 5 

Ww. Z. Р. Nr. 69. 8524 
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