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Płacić czy nie płacić? 
Obrady francuskich komisyj. 

PARYŻ (Pat). Komisja spraw zag- 
ranicznych Izby po wymianie poglą- 
dów w sprawie długów Francji wobec 
Stanów Zjednoczonych, stwierdziła. 
że najważniejszą kwestją w chwiłi o- 
becnej jest zwołan'e międzynarodowej 
konferencji, mogącej położyć kres 
wszystkim międzynarodowym trans- 
ferom pieniężnym, które nie mają od 
powiednika w ruchu towarowym i de, 
wizach i są głównemi przyczynami о- 
becnego kryz; sja skonstato- 
wała dalej, że stanowisko jakie należy 
zająć w sprawie raty grudniowej po- 
winno być oparte na powyższem za- 
łożeniu. < 

Przyjęty przez komisję wnrosek 
domaga się wzięcia pod uwagę tylko 
dwóch następujących propoz : 

albo zapłacić ratę grudniową pod 

Ostatnia 
PARYŻ (Pat). Wczorajsze wspól- 

ne posiedzenie komisji finansowej i 
komisji spraw zagranicznych lzby De 
putowanych. na którem z udziałem 
Herrota i min. finansów omawiana 
byla sprawa długów, nie pozwała prze . 
w'dzieć z całą pewnością, jaki « 
przyjmą ponedziałkowe debaty na 
pełnem posiedzeniu Izby. Prasa »ma- 
wia sytuację z dużą rezerwą. Więk- 
szość dz enników przypuszcza że rząd 
wystąpi z wnioskiem o dokounanie 
spłaty raty diugu, której termin upły 

    

   

     

   

      

   

warunkiem jak najszybszego zwoła- 
nią konferencji międzynarodowej, al 
bo nie płacić i odwołać się do arbitra- 
żu. Parlamentarna komisja finanso- 
wa wyraziła ze swej strony sprzeciw 
26 głosami przy 8 wstrzymujących się 
przeciwko spłacie nieuwarunkowanej. 
Kom. finansowa postanowiła wziąć 

  

pod uwagę wniosek socjalisty Vsn- 
cent-Auriola wzywający rząd do 
wszczęcia rokowań celem zwołania 

konferencji międzynarodowej dla u- 
regulowania światowych problemów 
ekonom cznych. Ч 

W sobotę zbierze się podkoiaisja 
złożona z 5 ezłonków komisji finan- 
sowej oraz 5 członków kcmisji zagra- 
nicznej, by uzgodnić wspólny tekst 

lem przedstawienia go komisjom | 
izbie. . 

spłata. 
wa 15 grudnia. Jednocześnie jednak 
prawdopodobnie zostanie sformuło- 
wane ostrzeżenie, iż spłata będzie о- 
statnią jakiej rząd iraneuski dokona 
na podstawie dawnych układów. Nie 
które z dzienników uważają iż będzie 
to pierwsza spłata dokonana w prze- 
widywan'u nowych układów. Zastrze 
żenie to chociaż jednostronne, zysku- 
je na sile ze względu na porozumienie, 
jakie w tej sprawie nastąpiło z Lon- 
dynem. 

  

   

  

  

Rezolucja. 
PARYŻ (Pat). Podkomisja wyło- 

niona wspólnie przez komisję finan- 
sową i komisję spraw zagranicznych 
Izby Deputowanych, przyjęła jednog- 
łośnie propozycję rezolucji w sprawie 
spłaty długów która po południu zo 
stanie przedstawiona do aprobaty ko 
misjom. Rezolucja stwierdza, że Fran 

Warunki Stanów 
    BARYŻ. (Pat). Prasa francu. podkreśla. 

Że w swej drugiej nocie Stany Zjednoczone 
uzależniają niejako rewizję długów od 2 

  

względnie 3 warunków, w pierwszej linji a 
czywiście od zapłacenia raty grudniowej, na- 
stępnie od przywilejów dla wyrobów amery 
kunskich na rynku francuskim. Trzebaby by 

cja może rozpatrywać dokonane spla- 
ty w dniu 15 grudniz jedynie w tym 
wypadku, jeżeli Stany Zjednoczone 
przyjmą uprzednio zasadę zwołania 
konferencji światowej, keórej celem 
będzie położyć gres chaosowi, panują 
cemu na Świecie w dziedzinie gospo- 
dzrezej. 

Ziednaczenych. 
ło np. dać pierwszeństwo amerykańskiemu 
zbożu. Warunk trzecim są redukcje wy 
datków wojskowy Długi wojenne są więc 
dla Stanów Zjednoczonych zarazem środkiem 
ekspansji gospodarczej, jak również narzę- 
dziem presji polityczno-militarnej. 

      

     

Ponieważ Niemcy nie płacą.. 
PARYŻ (Pat). Delegacja ogėlno- 

francuskiego zrzeszenia płatników po 
datkowych udała się w dn'u 10 bm. do 
Herriota w celu zakomunikowania 
mu. że francuscy płatnicy podatków 
nie zgodzą się nigdy na ponoszen' 
ciężarów, wynikających z uchylenia 
się Rzeszy Niemieckiej od jej zobowią 
zań. Ponieważ Niemcy nie płacą Fran 
cja powinna również odmówić wypla- 
cenia raty grudniowej. W.ten sam sp» 

Płk. Rożen 

  

  

    
   

  

  

  

sób pisze dziennik „Paris Midi*, zapy- 
lując dokąd zm/erza układ francusk 
angielski. Ami słowa nie wspomina się 
o wspólnej akcji przec«wko wspólne- 
mu dłużnikowi, jakim jest Rzesza. 
Współpraca pomiędzy Paryżem a Lon 
dynem mogłaby istnieć równie do- 
brze wobec Berlina jak i wobec Wa- 
szyngtonu. W, dotychczasowych roko- 
waniach nienia ani śladu takiej sol - 
danńej działalności. - 

   
  

  

odnaleziony. 

  

Uiegł an zanikowi pamięci. 
PRZEMYŚL. (Pat). Wi daiu 16 listopada 

w południe pociągiem pośpiesznym wyjechał 
z Przemyśla do Lwowa emerytowany pui- 
kownik W. P. Sfanisław Rożen dla załatwie 
nia spraw dłowych jako kierownik pew 
nej spółdzielni. Miał en powrócić jeszcze ie 
goż dnia. 17 listopada Rożena widziana w 
kawiarni Gersza, gdzie przebywał ze znaj: 
mymi, i ed tej chwili zaginął, wszelki 
PO nim. Wkbzcezęte poszukiwania trwały blis 
ko dwa tygednie bezskutecznie. Dopiero 7 
$rudnia zjawił się podziewanie w koaś- 
ciele Marji Magdaleny, gdzie. pozns 

    

  

   

    

Wi roku 1933 odbędzie się w Chicago 
wszechświatową, w. wa, która zgromadzi 

eksponaty z całego ta. Prace około przy 
gotowania wysławy, czynione są z niesłycha 

      

  

den z dawniejszych towarzyszy broni; spo- 
strzegł Ca, wzrak płk, Reżena wyraźnie 
zdradza stan zaburzenia umysłowego. 

Jak ustalono, po wyjściu z kawiarni Re- 
żen błąkał się po okolicznych lasach 20 Ani, 
£awczwani lekarze stwierdzii u płk. Rożena 
zanik pamięci ed ehwiki wyjścia z kawiarni 

Gdnałezienia i Zaordynowali u- 
go w jednej z lecznic. Ostatnio, 

    

Gzał wiełkie zdenerwownie z powodu nie- 
powedzeń w swej działalności handłowej.      
nym pośpiechem. Wybudowano już setki pa 
wilonów, z których jeden widzimy na na- 
szem zdjęciu. 

  

Hoover zmienił projekt. 

LONDYN (Pat). Korespandent wa 
szyngtoński „„Timesa“ donosi, że Heo- 
ver Gstatecznie zrezygnował ze zwró- 
ceniem sie w sprawie długów wojen- 
nyeh do Kongresu i zamierza podjąć 
w tej sprawie iniejatywę bez Kongre- 
su. Wobcee tego, że W. Brytanja posta 
nowiła 15 grudnia zapłacić w złoci, 
nie żądając żadnych ulg, czy ułatwień, 
nie wynika dla Hoovera żadna konie- 
czność zwracania się obeenie do Kon 
gresu. 

Ustęp nety Hoovera, w której za- 
powiada on gotewość rozpatrzenia 
sprawy długów za pośreduietwem spe 
cjalnego organu, powołanego w poro- 
zumieniu z Wielką Brytanią, komen- 
towany jest przez korespondenta ) 
mesa“ w ten sposób, że Hoover ma na 
myśli wszechświatową konferencję e 
kenomiezną w Londynie, Hoover, we- 
diug dziennika, zamierza delegować 
de Lendynu na tę konierencję stoją 
cych blisko Roosevelta przywódców 
demokratycznych i udzielić im pełno- 
mecnietw dla przeprowadzenia roko- 
wań na temat możliwości kompresji 
zamiast spłaty długu w obecnej for- 
mie i obeenej wysokości. 

  

Odpowiedź amerykańska 
na natę Polski i Belgii. 

NOWY YORK (Pat). '..Herald Tri. 

bune“ w depeszy z Waszyngtonu do- 

nosi, że rząd St. Zjedn. przygotowuje 

odpowiedź na noty Polski i Belgj', za- 

pewniając te państwa, że trudności, 

a których wspominają w: swych no- 

tach, będą w całej rozciągłości wzięte 

pod uwagę przez rząd amerykański. 

  

    

    

W niedzielę, dnia || grudnia r. b. w pierwszą bolesną rocznicę 
śmierci nieodżałowanej 

e. .Dr. med. PAULINY BRODZKIEJ 
b. kierowniczki 2 Stacji Opieki nad Matką i Dzieckiem Magistratu m. Wilna 

odbędzie się o GOdZz.11.30 ranQO na Cmentarzu Żydowskim nad Jej 

grobem nabożeństwo żałobne oraz odsłonięcie pomnika, na 

które przyjaciół i znajomych zapraszają 

  

MĄŻ i RODZINA. 

Płace urzędnicze nie będą obniżone! 
Sprawa awansów i mianowań na stałe wkrótce 

: zostanie załatwieną. 
WARSZAWA (Pat). W dniu 10 

grudnia została przyjęta przez p. mi- 

nistra skarbu prof. Zawadzkiego dele- 
gacja międzyzwiązkowego komitetu 
pracowników państwowych, która 
przedstawiła p. ministrówi następują- 
ее sprawy: 

1) Sprawa pogłosek a zamierzo- 

nych obniżkach piae pracowników 
państwowych. 2) sprawa. awansów i 
przemianowań. 

W odpowiedzi p. minister oświad- 
czył delegacji że POGŁOSKI O RZE- 
KOMYM ZAMIARZE GBNIŻENIA 
PŁAC PRACOWNIKÓW PAŃSTWO 

WYCH NIE ODPOWIADAJĄ PRAW 
DZIE. 

Pan minister podkreślił z całą sta 
nowczością, że rząd nie nosił się i nic 
nosi z zamiarem zmniejszenia uposa- 
żeń, upoważniając równocześnie dele- 
gację do dementowania tych pogłosek 
na swoich terenach. 

W dalszym ciągu p. minister zako 
munikował, że sprawa reorganizacji 
administracji jest bardzo posunięta i 
że po ukończeniu zostanie również za 
łatwiena sprawa awansów i mianowii 
nia na stałe. 

  

Narady pięciu bez rezultatu. 

  

WA (Pat). Całodzienne na- 
rady pięciu mocarstw nie przyniosły 
jeszcze żadnej decyzji. Jak wynika z 
wydanego po naradach komunikatu, 
wyłaniają się nowe formuły. co do któ 
rych zainteresowane rządy jeszeze s'ę 
nie wypowiedziały. 

Niezależnie od rozmów pięciu ko- 
misja główna konferencji rozbrojenio 

    

  

SYTUACJA W NIEMCZECH. 
Program rządu Schleichera. 

BERLIN (Pat). W| przyszłym tygo 
dniu kanclerz Schleicher wygłosi 
przez radjo przemówienie o progra- 
mie prac całego nowego rządu, pole- 
gającym wg. komunikatu biura Conti 
przedewszystkiem na przeprowadze- 
niu dalszego uspokojenia politycznego 
i unikaniu rozporządzeń dekretowych 
Nadto przewidziane ma być złagodze- 
nie sądownictwa doraźnego i rozporzą 

dzeń prasowych oraz przeciwko tero- 
row: politycznemu. Nie zamierza się 
natomiast przeprowadzać zarządzeń 
w dziedzinie gospodarczej. Komuni- 
kat twierdzi, iż oczekiwane jest w naj 
bliższym czasie porozumienie między 
rządem Rzeszy a Reichstagiem w 
sprawie doraźnej pomocy dla bezrobo 
tnych. 

Rozłam w partji Hitlera trwa. 
BERLIN (Pat). W dalszym ciągu 

trwa rozłam W partji hitlerowskiej. 

Rozkaż 
BERLIN (Pat). ,„Voelkischer Be- 

obaehter** ogłasza następujący rozkaz 
Hitlera: 

1) Z dniem dzisiejszym obejmuję 
osobiście, aż do odwołania kierownict 
wo polityczne organizacji. 

2) Kierownikiem sztabu politycz- 
nej organizacji mianuję d-ra Ley'a. 

3) W środę 14 b. m. ogłoszę nowe 
wytyczne oraz zarządzenia dotyczące 
wydanej 6 listopada odezwy w spra- 
wie pedniesienia sprawności bojowej 

Jak słychać wystąpienie Strassera 

znajduje lieznych naśladowców. 

Hitlera. s 
ruchu narodowo-socjalistycznego. 

Odezwa, wymieniona przez Hitle- 
ra, wydana bezpośrednio po wybe- 
rach do Reichstagu, zapowiadała jak 
najostrzejszą wałkę narodowych. soc- 
jal'stów przeciwko rządowi Rzeszy. 

Rozkaz Hitlera potwierdza, że Stra 
ser, który dotychczas kierował wU- 
działem  organizacyjno-politycznym, 
został usunięty na stałe z tego stano- 
wiska. Strasser wyjechał de Włoch. 

  

    

  

Środek przeciwko trądowi? 
ATENY. (Pat). „Esparan Vima* podaje 

rewelaeyjaą wiadomość, jakoby uezoneniu 
franeuskiemu dr. Leping, kierownikowi in- 
stytutu Pasteura w Atenach udało się 0d- 
kryć serum przeciwko trądowi. 

Dotychczas, jak wiadomo nie można było 

leczyć trądu, gdyż nie udawało się przenięść 
60 na zwierzęta. Mialo się to udać prof. Le 
pingowi, który zaszczepił trąd białym my- 
szem. Ma on nadzieję w najbliższym czasie 
spreparować serium przeciwko trądowi. 

Na dalsze badania stratosfery. 
PARYŻ. (Pat). Pieeard udaje się w ponie 

działek na okręcie Now. Yorku, Jak wiado 
mo, znakomity uczeny belgijski udaje się do 

NERKA 

ZAKOPANE - BRISTOL 
OŚRODEK ŻYCIA TOWARZYSKIEGO i SPORTOWEGO. 

liealne warunki wypoczynkowe. — 

Ameryki, eelem kontynuowania swych badań 
nad stratosferą.    

NAJTAŃSZY ŁUKSUSOWY 
HOTEL - PENSJONAT 

Danongi i five ©'clocki w egrodzie lub na sali, 
CHORYCH BEZWZGLĘDNIE NIE PRZYJMUJEMY. 

wej została zwołana na środę. 
We wtorek zbierze się prezydjum 

konferencji, które będzie musiało zło 
żyć konferencji sprawozdanie z dzia- 

łalności, rozwiniętej na podstawie re- 
zolucji z 23 lipca. Poza tem komsja 
będzie musiała ustalić datę wznow.e- 

nia prac konferencji. 

  

Šiubują mu wierność. 
"BERLIN. (Pat). Dia zatuszowania wra- 

żenia grożącego rozłamu wenątrz partji hit 
lerowcy mnożą oświadczenia: lojalności wo- 
bce Hitlera i jego rucha. Deklaracje tego ro 
dzaju ogłcsjy, oprócz posłów Rosenberga, 
Hierla i Frieka również Feder, który podob 
nie jak Strasser wziął urkop z partji, Ponad 
to ogłoszono komunikat z posiedzenia nare 
dowo-socjalistycznej frakcji Reichstagu 
stwierdzający m. in. że żadne wydarzenia 
nie zdołały padważyć rachu narodowo-soc 
jalistycznego. Fo powtórzeniu przez prze- 
wodniczącega . frakeji, zapewnień wierności 
członków frakeji dla kierownika ruchu, Hit 
ler wygłosił przemówienie wskazując na to, 
że e sGlidarność na Śmierć i życie rozbić się 
muszą wszystkie ataki przeciwko ruchowi. 

Wzmożona wywrotówa 
akcja komunistyczna. 

BERLIN. (Pat). Z różnych stron Niemiee 
nadchodzą wiadomości © wzmożonej akcji 
wywrotewej komunistów. Pod Frankfurtem 
policja kryminalna wpadła na trop nielegal 
nej organizacji komunistycznej Rottiront, któ 
ra urządzała w okolicy całonoene ćwiczenia 
terenowe. Komuniści stawili opór policji, 
przyczem doszło do wymiany strzałów. Są 
ranni. 30 komunistów zostało aresztowanych 
Policja skontiękowała wielką ilość broni i 
amunieji. W. Dortmundzie rozwiązany został 
kongres partji komunistycznej zagłębia Ruh 
ry. Zarządzenie to wydane zostało przez wła- 
dze na skutek podejrzeń o przygotowaniach 
do akcji wywrotowej. 

    
NARCISSE 

BLEU c= MURY 
PAPIS 

  

Doktor med, 

LEON PAPP 
Akuszerja i choroby kobiece 
M. Pohulanka 10, tel. 17.64 

Przyjmuje od 4—6 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. żołądka i jelit 

przyjmuje od 12—2 i 4—6 

Kwiatowa 7, tel. 14-25 

  

  

Marszałek Piłsudski 
w Toruniu. 

TORUŃ (Pat). Dziś e godzinie 
6.23 przybył pociągiem z Warszawy 
Marszałek Józef Piłsudski. 

Zgon prof. Kryńskieco. 
WARSZAWA (Pat). Dziś zmarł w 

szpitalu Dzieciątka Jezus znakomity 
uczony wyb.tny polonista Ś. p. Adam 
Antoni Kryński, prof. uniwersytetu 
Warszawskiego. Prof. Kryński uległ 
przed kilku dniami wypadkowi tram 
wajowemu, następstwem którego było 
złamanie nogi i ogólny silny wstrząs 

  

* organizmu. 

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty. 
zcze nie było. Dr. F. Zweig, ido- 

giellońskiego bardzo 
matyzował ekonomię. Wed 

„iecrja okonomiezna nie 
sd polityki ekonemieznej 

z tego założenia autor świeżo 
/ dzieli doktryny ekonomiczne 
temy: uniwersalizm, naejona- 

izm i socjalizm. 
wersalizm pojmuje społeczeństwo ja- 
hową całość. Poglądy ekonomiczne 

ojone normami etycznemi. Uniwe 
lizm jest systemem antykapitalistycznym, sy 
stemem, który wysuwa jako ideologję: cele 
duchowe i umiarkowan 

Nacjenalizm wysuwa jako ceł zasadn'- 
czy potęgę politycznie zjednoczonego nare- 
du. Koncepcją zasadniczą jest teza o sprze 
czności inte w poszczególnych narodów. 
Stąd cechy nacjonalizmu: militaryzm i samo 
wystarczalność. 

alizm jest systemem opierającym 
ё y elementy: wolność, własność pry- 

watną i bogacenie się. Egoizm jednostkowy 
naskutek działania praw natury (walka) ma 
dawać w rezultacie maksimum korzyści dla 
cgółu. 

Socjalizm dąży do równości społeczno-- 
gospodarczej, realizując to w dredze przymu 
sue Równość podobno nie może być csiągn'ę- 
ta w ustroju wolności (rozwołnieniaj, stąd 
ieźż soc zamiast wolnej konkurencji wy 

4 dy monopolu. Również z zasady 
i wypływa negacja własności prywat 
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równo: 
nej. 

(Podkreślenia i nawiasy nasze). 

Pytliją się recepty gospodarcze na różne 
baleści, mąki zaś jakoś nie widać. Znaki na 
niebie i ziemi wskazują, że kryzys współ- 
czesny jest kryzysem strukturalnym, a więe 
zwslczyć go można tylko zasadniczą przebu 
dawą ustroju gospodarczego. To byłoby Бо- 
lesne i kosztowałoby wiele. Programy zaś r 
nych grup społecznych są jednostronne 
ograniczają się do „nakręcania konjunktu- 
ry”. W! rzeczywistości są one wyrazem bezna 
dziejnego kręcenia się w kółko. (Że też p. 
Minister Skarbu nie ściąga od wynalazców 
programowych podatku obrotowego). Jedy- 
nie kółko programu Izby Przemyslowo-Han 
dlowej w: Wrszawie troszkę się rozszerżyło, 
przez przyjęcie zasady niskich cen, — Cieka 
wa jest, mówiąc nawiasem, mentalność sfer 
programujących: wszyscy zgodnie błagają 
państwo © pomoc dla życia gospodarczego w 
formie różnych zamówień rządowych i in. 
— Z drugiej zaś strony żądają obniżki cięża 
rów publicznych. i to niebylejakiej! A skąd- 
żesz do licha Skarb weźmie pieniądze na po 
moc, jeżeli obniży ciężary publiczne. I tak 
ledwie się wiąże koniec z końcem. A na iluz 
je przyszłych szczęśiiwych, rumianych cza- 
sów — nikt się dziś nie nabierze, Bo zanim. 

k 
stem filozofja į < ka, Dlatego przewlekly kryzys is iš 

daje się we znaki artystom. Ciekawe dane na ten temat są zamieszczone w ostatnim 
numerze czeskiego. tygodnika gospodarcz. 
go „Hospodarsky Rozhled“. Okazuje Się. że w Czechosłowacji pracuje twórczo 4,300 arty stów. Z tej liczby tylko 10 do 15 proc. ma podstawę bytu na różnych posadach. 85 pro- cent cierpi nędzę, żyje z dnia na dzień, nie znajdując nabyweów na swe prace, S ; „Jedyną pociechą (?) — mówi autor szki Sz jest fakt, że żyjącym artystom nie za Gy pokuzencj ze strony młodej gene- 

a „ bo niema t. rażnyc. 5 chcieli BYŚ Ri A odważnych. którzyby 

Artyst ka ysłami i znawcami sztuki stają gi 
królowie szmaleu, rodzynek j ik Se 
tesów. Aczkolwiek oni sami także dogorywa- 
JA, <luszeni wę własnem sadłem Ižupaksė mi). Być może niedługo „buržuje“ bėdą tylko na sce „lub w specjalnych rezerwatach. 

żubry w puszczy białowieskiej. 
em Jednak jeszcze cą na wolności 3 

sładają nowy międzynarodowy kar 
1у w myśl dewizy: łączmy się *zy jutro nie odbiorą nam ostatnich 
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rynków, 

* * 

Produkcja żyta polskie 
część produkcji ogółnn 
obliczana jest w raku 

Chieba jest dosyć, 
go stanowi czwartą 
światowej przyczem 

     

bieżącym na 64 milį : m na jony kwintali. Włogółe ŽAS ną świecie (z wyjątkiem Ros (BR się w r. b. 257 milj. kwintali. : czanę. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WIARSZAWA. (Pat) Lond 

: ). 2 — 28,88: Nowy York 8,925 — 8905: Paryż 4 55 Mas aria 171,75 — 171,32; Wło 
SARA Aa c „32; p e. ZE Berlin w obrotach pry- 

AKCJE: Bank 
kier 15,25; D) 

  

rogi Na: SK" BEA 
PUZSERZEGZYSTCKERYZZWOZZA — 

Dr. med. EM. CHOLEM 
UROLOG. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowysh 
al. Zawalna 18 (róg Żeligowskiego), tel. 3.83 

Przyjmuje 12—2 i 5—7.



  

2 

Tym co odeszli i tym co zostali. 
Na Zjazd K. P. W. 

Dziś ma się odbyć w Wilnie Zjazd 
Delegatów K. P. W. Zadaniem Zjazdu 
będzie wysłuchanie sprawozdań z do 
tychczasowej pracy Zarządu Okręgo- 
wego i następnie dokonanie wyboru 
nowego Zarządu. 

Na czasie em jest poruszenie 
bogatej historycznej przeszłości, ja- 
ką, zdawałoby się tak jeszcze młoda 
organ zacja, cieszy się na teren e 

Okręgu D. O. K. P. Wilno. 
ie kadr obecnego K. P. W. 

roku 1926. W tym włuś 
rzący niezachwianie w 

Narodu i edda- 
kKczni obywatele 

            

      
         

     

I 30W sta 

datuj 
nie 
posłami 
ni Jego 

  

1 nąč przy 
boku Wodza do pracy twórczej t. i. 
do tej w > e pracy | 
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ercu, garnął się chętnie 
według swych sił i spe- 

cjalności. 
Potr 

nęła i bra 

/ twórczej ogat- 

ił się Komitet 
jejacy się z pra- 

rękcji P. K. P 
Organizac; 
cowników Ce 
a m 'anowicie: go Herb: 
skiego, Zygmunt Banasze wAEGO, 
Fel ksa Jachimskiego i Karola Fosst. 
Komitet ten , w bardzo krótkim cza 
sie, zorganizował * powołał do życia 
pierwszy 
Strzeleckiego, z 
cji, a skł adając y się z przes 
W szeregach Oddziału 
widzieliśmy p. p. Leg eckieg 
są Kužmickiego, Kamińskiego Jerze- 
go — Kierowników Działu, Ka 
Marc szewskiego — naczelnika 
Głównej. ) 
Szefa kancelarji Delegatury Wo 
wej przy Dyrekcji i zawsze sze 
oddanych pracy obywatelskiej: Za- 
charjasza Mazura, Stefana Wardeckie 
go, Henryka Banaszewskiego, Jakóba 
Górzyńskiego, Rzepeckiego, Mirgosa 
oraz pełnego energicznej i zarazem 
zrównoważonej in.cjatywy Józefa 7a 
błockiego st. asesora i Józefa Bance- 
wicza-Dowgielewicza oraz wielu in- 
nych, których nazwisk narazie przy- 
pomnieć nie mogę. Zarząd pomienio 
nego Oddziału stanowili: p. o. Prezes 
— Zygmunt Banaszewski, Komendant 
— Ignacy Herbaczewski, Sekretarz— 
Karol Foss, Skarbnik — Józef Pomy- 
kalski, i Referent kuliuralno-oświato- 
wy (wychowania obywatelskiego) — 
Eugenjusz Psztynk. Zarząd Odziału 
powołał do życia kursy dokształcające 
maturalne, a wykładowcami były zna 

ne na terenie Wilna i poważane oso- 
bistości. Ćw czących było przeszło 30 
osób; z karabinem w ręku stawał > 

bok Komendanta — Prezes, obok 5с- 
kretarza — Skarbnik i obok Referen- 

„ta oświatowego zwykły szerego- 
wiec; nie było wtedy między nami 
żadnej różnicy i nikt z Zarządu nie 
marzył wówczas o wygodnym fotelu, 
biurku 4 telefonie, lecz przykładną 
swoją pracą zachęcał innych do twór 
czej pracy obywatelskiej. 

Przy dzisiejszych sprzyjających 
warunkach, kiedy pracę tę należycie 
oceniły właściwe władze i pewien 
fundusz (składkowe) regularnie wpły- 
wa na wydatki bieżące, oczywiście 
jest bez porównania łatwiej tworzyć; 
wtedy jednak było inaczej: ile to na 
każdym prawie kroku ponosiło sią 
przykrości osobistej — moralnej! pa 
mietam jak dziś, — uśmieszek ironi- 
czny widniał na niejednej twarzyczee, 
dziś również upiększonej tymże u- 
śmieszkiem, lecz już bez porównania 
innym. 

Wspomniany Zarząd, a zwłaszcza 
iniejator tej wysoce obywatelskiej pra 
cy twórczej ówczesny Komendant Od- 
działu Ignacy Herbaczewski i dzielny 
pod każdym względem Sekretarz — 
Karol Foss, — przyczynili się swą nie 
strudzoną i niewyczerpaną energją do 
powstania na terenie DOKP. Wilna, 
a mianowicie prócz Wilna, — w Bara 
mowiczach, Stołpcach i Wołkowysku, 
Oddziałów Kolejowych Związku Strze 
leckiego, które to Oddziały liczyty 
wprawdzie tylko przeszło 300 -człot 
ków, lecz byli to ludzie bezwzględn 

    

  

  

Oddział Kolejowy Związku 
siedzibą przy Dyrek- 

ło 65 osób 

  

    
  

    

    

  

  

   

    

ideowi j oddani sprawie. Komendanta 
mi tych Oddziałów byli: w Stołpcach 
Moskwa, w Baranowiczach — Kwiat- 
kowski i w Wołkowysku — Tadeusz 
Guderski. Praca organizacyjna i oby- 
watelska w tych Oddziałach, zawdzię- 
czając doborowi personelu Zarządów, 
a zwłaszcza dzielnym Komendantom, 
była postawiona na wysokości swego 
zadania. 

Od tego czasu upłynęło już prze- 
szło pięć lat, lecz rzucone zdrowe ziar 
no wydało plon obf'ty; z przeszło 300 
członków óv snej organizacj, ist- 

: obecnie już zgórą 50 ognisk, zaś 
onków powiększyła szę pra- 
i krotnie. Czasy i warun- 

y się do niepoznania; k' edy 
wówczas w pokoiku prywatnym j- 
dnego z Gzłonków Zarządu odbywały 
się do późnej nocy narady, dysputy | 
posiedzenia Zarządu, dz% odwrotnie 
z zezwolenia zw erzchności przyby- 
wają na zjazd delegaci potężnej już 
organizacji. 

Jak to n 

  

  

        

   

  

     
i chiub- 

swej 
Tu 

c'cha 

  awdę p ękni 
nie doczekać takich owoców 
skromnej pracy obywatelskiej 
właśnie wyciska się ta duża 
łza rad :dości dziecka. 

Sądzę, że będę wyrazicielem woli 
byłego į p erwszego Oddziału 
Kolejowego Zw'ązku Strzeleckiego . 
wymienionych wyżej Zarządów Od- 
działów na terenie DOKP. Wilno, ja- 

ko kadr obecnego K. P. W., gdy w Icn 
i własnem imieniu serdecznie pow:- 
tam obecny Zjazd Delegatów K. P. W. 
składając zarazem najłepsze życzenie: 
owocnej, hartownej « wytrwałej dai- 
szej pracy dla dobra Ojczyzny. 

        

         

  

  

  

    

Zygmuni-Bolestaw Banaszewski 
byly pierwszy Prezes I Gddziału Kot. 
Zw. Strzeleckiego przy DOKP. Wilno. 

Zebranie Rady 
Wydziału Ekonem. 

Wii. Tow. Org. I Kółek Roln. 

Dnia 9 b: m. odbyło się zebranie 
Rady Wydziału Ekonomicznego W l. 
Tow. Org. i Kółek Rolniczych. Prze- 
wodniczył prof. Witold Staniewicz. Na 
zebraniu tem dyrektor departamentu 
Ekonomicznego Min. Roln. i Ref, Roln 
p. Rose wygłosił referat na temat obe 
cnego przesHesia w rolnictwie, dając 
dokładny obraz naszych stosunków 
rolnych na tłe kryzysu światowego. 
Po referace wywiązała się ożywiona 
dyskusja. Na zebraniu tem n. b. bar- 
dzo licznem, byli m. in. p. wojewoda 
Beczkowicz, prezes Wagner, dyr. Bo- 
rowski, prezes Borikiewicz i prezes 
Izby P.-H. Ruc'ūski. 

.W jednym z najbliższych nume 
rów zebranie powyższe omówimy ob- 
szerniej, 

Wydział Sztuk Pięknych 
ku czci Wyspiańskiego. 

Wi czwartek dnia 8 bm. w sali Śniadec- 
kich Uniwersytetu, Wydział Sztuk Pięknyc!:, 
obchodził uroczystość 25-lecia zgonu Wys- 
piańskiego. Przy zebranych dość licznie słu 
chaczach Wydziału i innej publiczności, gra 
nie profesorskiem także i z poza Wydziału, 
zagaił p. dziekan prof. Ślendziński. 

Następnie rozpoczął prelekcję o Wyspiań 
skim, prof. Morełowski, który scharaktery- 
zował indywidualność wielkiego twórcy, jako 
artysty wogóle, jako plastyka w szczególno- 
ści. Położył nacisk na osobliwe wizjonerstwo 
Wyspiańskiego, na jego niezmierną wszech 
stronność, obejmującą  genjalnie każdy ro 
dzaj sztuki plastycznej. Przedstawił słucha 
czom potęgę oryginalności artysty, tak wspa 
niale zaznaczającą się w jego dziełach w ru 
pełnie nowem, swoistem ujęciu najbardz 
nawet omówionych i opisanych, żeby 
rzec — nawet oklepanych tematów. 

Prelekcję swą prof. Morelowski iłustro- 
wał przezroczami, podkreślając niemi dosko 
nale swoje tezy. , 

Po odczycie, słuchaczka wydziału p. B. 
Szopówna recytowała dwa wiersze Wys- 
ipiańskiego, poczem przemówił prof. Tymon 
Niesiołowski, w bardzo miły sposób dzieląc 
się swojemi wspomnieniami osobistemi o 
pracy pod kierunkiem wielkiego artysty, któ 
rego był uczniem. Są to bardzo cenne szcze- 
góły i jest wielce pożądane aby prof. Niesio 
łowski zechciał utrwalić je w druku. 

Ostatni przemówił w imieniu wydziału 
słuchacz p. J. Sękalski, poczem p dziekan 
Ślendziński zamknął uroczystość dziękując 
zebranym na przybycie. 

  

         

  

   

  

  

8. z. kl. 

REPORTAŻ O SAHARZE. 
(Ludwika Ciechanowiecka. „W sercu Sahary". Algier — KMzab — 

Tidikeit — Hoggar. Wydawnictwo księgarni Szylinga. Rok 1932). 

Gdyby książka pani Ciechanowiec 
kiej nie była zaopatrzona jej fotogra- 

fją, gdyby telnik nie zobaczył jej 
młodej, roześmianej twarzy -— wie- 

działby jednak, że autorka sło: na pro 
gu swojej twórczości. Jak to się ezę- 
sto zdarza początkującym pisarzom 
pani Ciechanowiecka popada cd cza- 
su do czasu w jakiś przedziwnie swoj- 
sty rytm, który przypuszczalnie, był 
obliczony na oryginalność, a jest zwy- 
klą manierą o tyie niegroźną, że na- 
pewno przejściową. 

Pisząc po polsku, należy wystrze- 
gać się czasownika na samym końcu 
zdania. Pani C'ecnancwiecka niezbyt 
madużywa tych germanizmów, mato- 
miast — uporczywie staw.a przynrot- 
nik po rzeczowniku. Brzmi to dziwnie 
sztucznie i właśnie osłabia wrażenie 
zamiast je wzmacn'ać. Równ e ryzy- 
kowne jest zbyt częste zastępowanie 
zaimka „który, przez zaimek ,co'. 
Niekiedy jest to naw! wręcz niedopu 
szczalne. Odmienianie przypadku wy 

  

    
    

    

   

  

razów obcych jest dziwaczne. Wiado 
mo, że „rumi* u muzułmanów jes: po 
gardliwem określeniem chrześcjanina. 
Znaczy dosłownie: „nieczysty pies“ 
Odnosi się to zarówno do mężczyzn, 
jak i do kobiet. Dodawanie do tego 
wyrazu żeńskiej końcówk! jest równie 
Śmieszne, jak śmiesznem byłoby tłu- 
maczenie „nieczystego psa* przez 
„Dieczystą sukę*. „Rumija, rumiji“ 
it. d. przez wszystkie przypadki bar- 
dzo razi oko i ucho. Tak samo „Uled 

Nail'* może być używane tylko w tej 
jednej formie, albo już trzeba to prze- 
łożyć na na polski i pisać „handlarki 
rozkoszy*. Nigdy natomiast „Uled 
Nailsy“ 

Każdy banał jest wrogiem ludzi 
wogóle, a pisarzy w szczególności 
Trzeba się dobrze zastanow ć, zanim 
się coś napisze po zwodniczem słów- 
ku „jakł. „Skacze jak fryga', „tanie 
jak barszcz”, „zimne jak grób”, „sta- 
mął jak wryty“ i t. p. są to porówna- 
nia niewątpliwie plastyczne, lecz tak 

  

   

    

„ der stalowy i ze zgrzytem jąt, 

BU RZJ-E R 

Nowy ambasador U.S.A. 
w Warszawie. 

  

Dnia 7 bm. po południu przybył do War 
szawy nowomianowany smbasador Stanów 
Zjednoczonych A. P. p. Lammet Belin. Na 
dworcu powitali p. ambasadora: szef proto 

kułu Dyplomatycznego p Romer, prezes Izby 
Polsko-Ameryl iej p. Kotnowski, człon- 
kowie ambasady amerykańskiej, przedstawi 

ciele prasy oraz kołonji amerykańs kiej. 
Na zdjęciu naszem widzimy podobiznę am 

ammota Belina. 

   

      

     

  

Porządek dzienny $ejmu 
WARSZAWA (Pat). Na porządka 

dziennym 72 posiedzenia Sejmu w 
dn. 13 b. m. znajdują się sprawozda- 
nia komisj: spraw zagranicznych © 
szeregu rządowych projektów ustaw 
ratyf:kacyjnych,-pierwsze czytanie kil 
ku innych rządowych projektów u- 
staw, wreszcie wni loski nagłe klubów 
poselskich, m. in. wni iósek PPS. w 

sprawie konfiskat. 

Co się dzieje Koło 
Katedry? 

Profesor Lorentz wezwał każdego 
kto w Boga wierzy, żeby też zobaczył 
na własne oczy, co się wyczynia pod 
filarami naszej starej Bazyliki? 

Zebrało się trochę ludzi, (prasa i li 
teraci świeci nieobecnością), i ruszy- 
liśmy po przez dzikie rumowiska, ż2- 
lastwo, doły, sztaby, drągi i wogóle 
narzędzia tortur. Cały fronton Kate 
dry pochylony ku miastu o 16 ctmtr. 
zdawał się kiwać żałośnie pod ciosami 
dłub'ących w nim narzędzi. A stękał 
jak żywy człowiek. Gdy człek jakiś 
bez serca przystawił do kolumny św.- 

jak den 
tysta, wyłupywać zbyteczne obmuro- 
wanie, jęknęłam... prof. Lorentz rzekł 
fachowo „To dla jej dobra*. Więc 

  

spójrzałam na kochaną staruszkę z, 
rozrzewnieniem i pomyślałam „Już Ci 

nikt z nas tego miljonika którego po- 
trzebujesz nie pożałuje, tylko stój b>z 
piecznie na wieki”, 

A tu nam pokazują jakich to pali 
używał imć Gucewicz pod te olbrzymy 
kolumny. Drewnianych i nawet z kory 
nie oskrobanych, cud że tyle wytrzy- 
mały. Teraz zato 8 pali o średnicy 40 
ctmtr. pod każdą kolumnę wciskają, a 
są to konstrukcje żelbetowe, pierw- 
szy raz stosowane, wypróbowane, wy 
nalazku niemieckiego, ale przez fir- 
mę p. Łempickiego stosowane w ogól 
nym całokształcie konserwacji tego 
typu. Ogólnie będzie tych pał: 50, każ 
dego dnia, a pracuje kilkudziesięciu 
ludzi, dzień i noc, robią jeden pal, z 
tego niech każdy osądzi jaka to praca 
Dawne pale miały 2 mtr. długości ohe 
cne idą 15 mtr. w głąb i tam jeszcze 
się rozprzestrzeniają tworząc koło każ 
dej kolumny płatformę żelbetonową, 
ta zaś, ujęta w pierścień stalowyci 
sztab, załanych jeszcze betonem uj: 
mie kolumny w kamienną obręcz, trzy 
mając je w niewzruszonej pozycji. 

Blisko 100 masztów sosen niebo- 
tycznych trzyma fronton, podpiera- 
jąc jego pochylenie, a oszalowan'e 
chroni robotników od zimna. Słychać 
wśród nich rozmaife akcenty, jak ca- 
ła Polska składa się na odnowienie 
Katedry i ocalenie od zagłady tak 

    

     

nadużyte, że nietylko straciły wszel- 
ką barwę i wszelk. powab, ale popro- 
stu stały się nieznośne. 

Łatwiutkie rzucanie luźnych szki- 
ców rzadko kiedy wychodzi pisarzo- 
wi na dobre. Trudno — trud jest niez - 
będny. Nad stylem trzeba popraco- 
wać. Treść, nawet najbogatsza, bez d» 
brej formy jest tem samem, co twarz, 
nawet najpiękniejsza, ale — bez _u- 
šm'echu. 

W przedmowie do swego reporta- 
żu p. Ciechanowiecka pisze: „Gdy się 
człowiek po raz pierwszy znajdzie nad 
brzegiem oceanu, to „staje się jako 
dzieci* i dziwi się wszystkiemu, za- 
chwyca się każdą muszlą, każdym ka- 
myki em i zbiera je zachlannie, jakby 
to były perły... K ka moja jest ko- 
lekcją takich muszli i kamykėw“. 

Nad oceanem muszle i kamyki nie 
zmiernie zyskują na wygłądzie, bo od 
bijają w sobie barwy i blask: 
nieba i wody. Przez tę właściwość ma 
ją one pewną analogję z lustrzanemi 
kulami, któremi zdob:ło się dawniej 
mieszkania i ogrody. Pewnego razu, 
jakiś obywateł zobaczył taką Išniącą 
kulę na wystawie sklepowej. Malował 
się .w niej tajemniczo Plac Teatralny. 
Obywatel kupił kulę, przywiózł ją do 

      

   

MLE NS KSI 

z całej też Polski robotnicy pracują 
przy niej. Bo trzeba nielada speców 
do takiej precyzyjnej * niesamowitej 
(dla profanów), roboty. Więc są ślą 
zacy — górnicy, perforujący glębiny 
kolumnady, są technicy z Sosnowca, 
większość jednak wileńczuków. Pra- 
cują dzień i noc na dwie zmiany żeby 
zdążyć przed mrozami. Za półtora mie 
siąca skończą portyk, potem kolum- 
nady boczne. A wszak : na całem c'ele 

iki są szczerby i rany. Oto razi 
czełina w Kaplicy narożnej, 

Najśw. Panny, kędy kiedyś istniała 
ża, która runąwszy w 1769, zabiła 

aż 6 księży w kościele. Oto po prawej 
stronie też pękn.ęcia, i fronton okazu 

je się że w bardzo jest złym stanie. 
Biedna stara, odrapana jak że- 

barczka Katedra nasza wileńska... 
Stęka i jęczy pod ciosami motoro : 

wych młotów, świdrów, łomów, drążą 

ją i obłupują, trzęsą i biją w nią całą 
mądrością tęg'ch głów śnżynierskich, 
wiedzą konserwatorów, wyjaśnienia 
mi ekspertów. 

A wileńczuki stoją i patrzą... kie- 
dyż wyjdzie już zdrowa, cała, upew- 
niona w swych fundamentach nasza 

piękna Bazylika?.. Kiedyż? Od skła- 
dek też termp wykończenia zależy. 
Pamiętajmy o tem! 

   

    

    

  

  

H. 

Zwiedzanie prat konserwa- 
cyjnych w Bazylice. 

Oddział Wileński Połskiego Towa 
rzystwa Krajoznawczego organizuje 
w niedzielę dnia 11 grudnia wyciecz- 
kę na teren prac konserwacyjnych w 
Bazylice. — Punkt zborny o godzin'e 
1 w południe przy dzwonnicy kated- 
ralnej. Opłata 30 gr. — od osoby na 
SSA Komitetu Ratow: ania Bazyli   

  

Nieszkodliwy, roślinny, nietiusty 

najlepszy z pudrów, to 

| M 
o miłym, subtelnym zapachu, 
doskonale przyłega, nie niszczy 
cery, nie zatyka por skóry, 
a nadaje jej imatową delikatność 
i świeży młodzieńczy wygląd. 
Cena dużego pud. 2.50, mał 1.50. 

  

  

  

iżamka 
zdrowia! 

Jedynym środkiem do odzyskania 
łzachowania zdrowia, jest 

Ovomaltyna, bogata w witaminy, 

energjotwórcza odżywka. 

Wskutek miłego smaku, każdy 
z prawdziwą przyjemnością 

spożywa filiżankę Ovomaltyny, 

przyswajając sobie tę ilość 
substancji odżywczych, którą 

nauka o pożywieniu uważa za 

odpowiednią. — 

Filiżanka OVOMALTYNY — to 

wspaniały napój, którego nie może 
brakować przy żadnym posiłkut 

OVOMALTYNA składa się z jaj, 

mleka, słodu i kakao, zawiera 
diastazę i lecytynę; jest przytem 

łekkostrawna i łatwa do przye 
rządzania. — 

   

                                  

   

  

Ceny: puszką 125 gr. Zł 2'50, 

  
     

250 gr. Zł 4:30, 500 gr. Zł 7:80. 

Fabryka Chemiczno - Farmaceutyczm 

Dr. A. WANDER, Sp. Ake. 
      Do nabycia we wszystkich aptekach i drogerjach. — Próby I broszury wysyla się bezpistaw. 

KRAKÓW 
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mile witając swych gošci. 
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2 GABINETY. 

SPORT. 
Komunikaty Okr.Ošrūdka W.F. 
KONFERENKCJA KOMITETU UZDROWIE- 
NIA STOSUNKÓW SPORTOWYCH W WIL- 

NIE. 

zebraniu Komitetu i Przedsławicieli 
i konf. Okr. Ośrodka W. F. w Wilnie 

omawiane były plany pracy Komitetu na 
najbliższy sezon zimowy, oraz złożone zo- 
stało sprawozdanie Delegacji tegoż Ko 
tu która jeździał w sprawach wych. fiz. i 
sportu do Warszawy. Sprawozdanie ztożył 
kpt. Ostrowski komendant Okr. Ośrodka W. 
F. w Wnie w obszernym zarysie, dotyczą- 
cym działalności niektórych klubów sporto 
wych i org. wych.. fiz., sprawa likwidacji 
Okr. Ośrodka W. F. w Wilnie która jest zde 
cydowana (przez Państwowy Urząd Wych. 
Fiz. i Przysposobienia Wojskowego, wytycz 
ne co do próby na Państw. Odznakę Sporte 

wą. 
Najwięcej bołesnym dla przedstawicieli 

był punkt dotyczący likwidacji Ośrodka WF. 
w Wfilnie, w którym przedstawiciele widzą 
swą bazę sportową. Bez niej będą musiały 

i kluby się likwidować, gdyż punkt opieki 
sportowej zniknie w niedługim czasie z te- 
renu Wilna i jego okolic. Najbardziej wy- 
rażono ubolewanie, że Wilno z 200 tysięca- 
mi ludności zostaje pozbawione instytucji, 
która opiekuje się dziś wychowaniem fizycz 
nem społeczeństwa młodszego i starszego. 

Wobec takiej sytuacji Magistrat na czełe 

2 p. prezydentem miasta powinien bliżej za 
ciekawić się losami Ośrodka Wychowan'a Fi 
zycznego i nawiązać porozumienie z Warsz. 
wą. 

Wkońcu uchwałono: 1) Komitet zwoła 
powtórna konferencję przedstawicieli klu- 

bów i org. sportowych w najbliższym okre- 
sie 2 tygodni. 2) Wybrać delegację, która 
ma się udać do p. Wiojewody z prośbą o pn 

[WĘGIEL i KOKS 
GÓRNOŚLĄSKI 

Zjednocz. Kop. Gėrnosl. „Progress“ 
Wagonewo-i*od |-ej tónny w szczelnie 
zamkniętych i zaplombowan. wozach 

dostarcza 

M. Deul Wilno, lagiellońska 3, 

Składy: 

    

   

  

  

9 tel.8II, egz.od 1890r. 
Kijowska B, tel. 999. 

WZYSFOOIRDOREDZG: 

  

  

swego majątku, ustaw'4 w salonie i — 
zobaczył, że kula straciła cały czar. 
Odbijała w sobie 'już tylko bylejakie 
meble starego dworu... 

Kolekcjonowanie muszli: i kamy- 
ków jest sztuką trudniejszą, niżby się 

  

zdawało. Nie wystarczy załadować jo, 

   do wora, przywieźć do kraju i wy 

pać. Trzeba jeszcze dokonać na m'ej- 
scu wielkiej selekcji — poodrzucać te, 
które okazały się zbyt nikłe, a z pozo- 
stałych — zachować z każdego gatun 
ku ilość ogran'czoną. 

Pani Ciechanowiecka nadzwyczaj 
skrupulatnie zbierała wszelkie napot- 
kane muszle i kamyki, lecz, niestety, 
nie dokonała wcale ich wyboru, a i 
nad ich ułożeniem musiała niewiele 
pracować. Reportaż p. Ciechanowiec- 
kiej, robiony z dnia na dzień, nie od- 

twarza całokształtu widzianego obru- 
zu. Taka technika reportażu zbliża się 
zawsze do fotografowania. Daje obraz 
realistyczny, lecz szarawy, nieco przy 
ćmiony balastem szczegółów, które 
przysłaniają istotę rzeczy. 

O «le można ostatecznie łapać nu 

kliszę byle widoczek, 6 tyle trzeba być 
ostrożnym przy wyciąganiu wnio- 
sków. Pani Ciechanowiecka ubolewa 
nad przelaną krwią nie Arabów, lecz 

moc w sprawie likwidacji Ośrodka. 8) Org 
sportowe na przyszłą koniereneję podadzą 
krótkie sprawozdania ze swej działalności. 
Ożywić pracę sportową i h. fizycznego 
przez kluby i org. sportowe. 

    
   

50 PROC. ZNIŻKA KOLEJOWA DLA 
ORGANIZACYJ I KLUBÓW! SPORTOWYCH. 

Okr. Ośrodek W. F. w Wilnie podaje do 
wiadomości wszystkim organizacjom sporto 
wym że wydaje zniżki kol. ua zawody spor 
towe organizowane przez okr. związki spor 
towe pow. Komitety WF. i PW., oraz Święta 
P. W. i W.F. Zgłoszenie na zniżkę winno 
być złożone do Okr. Ośrodka WY. na 7 dni 
przed terminem wyjazdu i podpisane musi 
być przez prezesa i sekretarza klubu orga 
nizacji 

ODWOŁANIE WYJAZDU WOJTKIEWICZA 
DO RYGI. 

fyjazd Wojtkiewicza do Rygi na mecz 
towarzyski na termin styczniowy z powodu 

niezałatwionych formakności z dokumenta- 
mi zagranieznemi został odwołany da mir- 
sląea stycznia. 

ZEBRANIE WIL. O. й. BOKSERSKIEGO W 
SALI OKR. OŚRODKA W, F. W. WILNIE. 

W dniu 10 b. m. odbyło się zebranie zarzą 
du na którem poruszono szereg żywotnych za 
gadnień związanych z ożywieniem ruchu pię- 
Ściarskiego na terenie Wilna. Między innemi 

omawiano sprawy: uruchomienia kursu meto- 
dycznego nauczania boksu, sprawę uzyska- 
nia subwencji od PZB., sprawę zorganizowa 
nia pierwszego bokserskiego kroku na terenie 
Wilna z udziałem klubów Grodna i Białego: 
stoku o nagrodę przechodnią Kurjera I. E. L., 
sprawę mistrzostw „młodzików i senjorów 

Wil. OZB. i szereg innych spraw dotyczącyełi 
propaganady i rozpowszechnienia pięściarst 
wa na naszych ziemiach, 

KURSY NA SĘDZIÓW BOKSERSKICH. 

Wil. O. Z. Bokserski wyjednał w Okr. 
Ośrodku W. F w Wilnie poparcie na zorga 
nizowanie kursu na sędziów bokserskich, 
który będzie prowadzony z ramienia Ośrod 
ka przez p. porucznika Małaszkiewicza. Kier. 
Wydz. Sportowego Wil. O. Zw. Bokserskiego. 
Zapisy przyjmuje Ośrodek Wi F. w Wilnie 
i Wil. O. Z. B. 

  

     
właśnie Francuzów. Brzmi to tem dzi 
wniej, že Francuzi byli, bądź co bądź 
= najeźdźcami. Niewątpliwie — zja- 
wienie się okupantów w rezultacie 
ostatecznym opłaciło się tubylcom. 
Lecz nie nałeży zapominać, że zdo- 
bywca przyniósł ze sobą kuliurę głów 

nie dla siebie i krzewi ją tylko tam, 
gdzie jemu się może przydać. Pol'ty- 
ka kolonjalna Francuzów jest nietyle 
ludzka, ile poprostu zręczna. Nie mą- 
drzejszego jak, naprzykład, zostawić 
sułtanowi prawo wymierzania Ara- 
bom sprawiedliwości. Najeźdźca daje 
SZOSY, autobusy, elektryczność, higje- 
nę, pracę i t. d. . t. @., а własny sułtan 
ścina za byle kradzież... 

Dużoby się dało również powie- 
dzieć o tem, jak Arabowie przelewał: 
krew dla Francji, podczas ostatniej 
wojny, a po powrocie do kraju zastali 
swoje miejsca obsadzone przez Żydów 
z którymi Francuzi wolą pracować, bo 
są zdolniejsi. Zapewne — jeden odch2 
dzi, drugi przychodzi. Zwykłe prawo 
walki o byt. Ale zawsze jakoś markot. 
no wrócić z wojny, prowadzonej dla 

okupantów i — usiąść z garścią su- 
chych daktyli pod ścianą własnego 
sklepu, lub urzędu, w którym zagnieć 
dził się kto inny. 

  

  

  

przekąski, napoje mrożone (coctaile). 
obiady i kolacje przy dźwiękach artystycznej muzyki. 

JEEEEFEEEEEEFEEEEFEEEEEEFEFEĘ 
WKRÓTCE OTWORZY SWE GOŚCINNE PODWOJE Iš 

Restauracia-Bar „BACHUS“ B 
Wileńska 42 

Bufet barowy. Zimne i gorące 
Kuchnia wyborowa, 

e 

E 
E 
В CENY TANIE. 
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W. KIEWLICZ i $-Ka 
wWlino, Mickiewicza 19, tal. 1-46 

sprzedaż 

WĘGLA śś: ŚLĄSKIEGO 
KONCERNU GIESCHE -SP. akc. 

Dostawa natychmiastowa w szczelnie 
zaplombowanych wozach 

Ran zwycięzcą. 

NOWIY YORK. (Pat). Znany połski bokser 
zawodowy Edward Ran zwyciężył nokautem 
Rube Edmansa w piątej rundzie. 

  

WYNIKI TURNIEJU KOSZYKÓWKI. 

Wczoraj rozegrano turniej koszykówki w 
sali Okr. Ośrodka W. F., w którym brał 
dział 3 kluby — WKS. 3 B. Sap. Wil, ZAKS. 
i Osadnicy Wojskowi. 

Wynik przedstawia się następująco. 
WKS. 3 B. Sap Wył. — Osadnicy Wpjsk. 

29:10 (12:6); 
WIKS. 3 B. Sap. 

(20:20). 
ZAKS. — Osadnicy 12:20 (0:6). 
Pierwszy turniej w tym sezonie zarę. 

przez Ośrodek W. F. dał duże rezultaty pra- 
cy niektórych kłubów jak WIKS. 3 B. Sap. 
i ZAKS. które to kluby o palmę pierwszeń- 
stwa grały trzykrotnie dogrywkę po 8 m 
nut, lecz w trzeciej rozgrywce zwyciężył 
WIKS. 3 B. Sap. w stosunku jak wyżej. Na- 
tomiast Osadnicy otrzymując szkołę gry od 
WIKS. 3 B. Sap. przy wielkim wysiłku wygrali 
z ZAKS-em, który w drugiej połowie był zu 
pełnie opanowany przez Osadników. 

Z pośród graczy najlepsi strzelcy okazali 
się: w WIKS. 3 B. Sap. Wieczorek i Rudek, 
ZAKS-u Weksler II i Romer, a u Osadni- 
ków Rossa, Ploetz i Belwon. 

  

М. — ZAKS. 32:21 

SUKCESY ZAPASNIKOW POLSKICH. 

W, międzynarodowym turnieju zapašai- 
czym o mistrzostwo Austrji jaki odbył się 
ostatnio w Wiedniu, wzięli udział znani pel- 

scy atleci Sztekker i Garkowienko. Po szere 
gu zwycięstw tytuł mistrza Austrji zdobył 
Sztekker, drugą zaś nagrodę uzyskał Garko 
rywkami i zabawami towarzyskiemi. Do po- 
na trzeciem miejscu. 
  

Reportaż pani Ciechanowieckiej, 1 
czący 528 strony, nosi tytuł: „W Sereu 
Sahary". Tem sercem Sahary jest Hog 
gar, do którego autorka nas wiedzie 
przez całe 450 stron. Gdy już wresz- 
cie jesteśmy-na miejscu, oglądamy: 
bujną dziewoję imieniem Tungałuze, 
jednego poł'cjanta, kilku Francuzów, 
pustelnię ojca Foucauld i zachód słoń 

ca. Rzecz prosta — czujemy się roz- 
czarowani. Czyżby doprawdy w tym 
Hoggarze nie było nic godniejszego 
uwagi? Podobno to bardzo ciekawy 

kraj. 
Oprócz wielu usterek — ks'ąž 

pani Ciechanowieckiej ma i dodatni 
strony — jest napisana żywo, plasty- 
cznie, a przedewszystkiem — bardzo 
uczciwie. Autorka świetnie wie, że ży 
cie jest samo stokroć barwniejsze od 

najbujniejszej fantazji artysty — nie 

koloryzuje więc niczego, nie podrabia 
rzeczywistości, lecz odtwarza ją ze ści 
słością cechującą dokumenty. Szkoda 
tylko, że nie sięga wgłąb zjawisk, lecz 
poprzestaje na ślizgania s'ę po ich po 
wierzchni. 

     

Marja Milkiewiezowa. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Pierwsza ofiara zawodnej powłoki lodowej. 

Tragiczny wypadek na jeziorze Tumie. 
i 

  

Z Brasławia donoszą, iż wezoraj w jezio- 

rze Tumle utonął 17-letni Stanisław Piekar- 

€zuk, który Śllzgał się na niedostatecznie za 

marzniętej powłoce jeziora. Druga oscha, 

Treki. 
Przyjazd p. starosty. Budowa 
R. Komitet Opieki nad Tro- 

kami. Bibljoteka. Dożywianie 
dzieci. 

Zdaje się, żeśmy ruszyti naprzód. Ten 

marazm ohydny chyba już za nami. Wołanie 

też coś znaczy. Budzą się u nas „udzie z uš- 

pienia. Nędza tu jest z biedą ożeniona. e 

łewają mas one. Ale tej biedy u 38 Przy. 

©zyna największa to brak ir jatywy i P> 

*zego wysiłku. A znowu płyną one z tej 

łonej niewi we własne siły. Pada - 

niczą naszego życia — „brak samodzielnego 

myślenia i brak samodzielnego czynu. „Tak 

niewola zabila w nas myśl samodzielną i spa 

raliżowała wolę. „Car ba! iuszka był od my- 

    

   

  Ślenia i działania, a tudzie od posłuszeństwa 

biernego”. 

Zdaje się jednak, że zebrania rodziciel-    

   
    

    

szkole pows 
swoje. Trochę 

skie echnej i w szkole ćwi 

«zeń zrobiły i ię tam ludzie 

    

. I chocia 
na te 

«chwały, bo to powiadają Ojcowie nasz 

: my będziemy trzymali dojną krowę 

1, а inni ją doić będą (przemówienie 

iedreniu Rady Miejskiej dnia 28. 11 

ednak niektóre marzenia przybie 

ą kształty realne. I tak dożywianie 

ię dnia 1 grudnia br., i 

błjoteka im. A. Mickie 
iomione zosianą dnia 

go 

    

   

  

  
  a Miejska 

wicza i Czytełuia uru 
48 bm. 

  

    

nie pchnął nan 
tarosty Wól-Troc 
zainteresował tu- 

jechał tu p. Starosta 

  

    tejszem 

  

YJ 3 Mż 

«dnia 3 grudnia. Na jego ziecenie zebrali się 

  

przedstawiciele społecznych organizacyj 

Rada Miejska. Celem przyjazdu było zapoz- 

manie się 7 ejszemi potrzebami tu- 

twa, szczera wyn na 

nie p. Starosty, że. losem 
się władze, w szczegółno- 

oda i p. Kurator. 

Na tem zebraniu wysunięto sprawę budo 

"wy szkoły jako najpilniejszą i taką, „która 

wie może być odłożoną. Musi to nasłąpić jak 

najrychlej. Nie m tiumaczeniem brak 
"gotówki, bo tto: ychówanie dzieci jesł 

Sprawą tak waż: że gotówka znaleźć, się 

musi. Wszyscy s zdają dokładnie sprawę 

že tak, jak jes uj, dłużej być nie może. 

*Bobro młodzieży, interes państwa i jego pa 

waga wymagają koniecznie, aby szkoła sta 

nęła możliwie najprędzej. To też zebrani je 

dnogłośnie przyjęji wniosek ka. Potrzebskie- 

sgo, aby zw. się do Rady Miejskiej z 

przedstawieniem. by ta powołała jak najrych 

ślej Komitet budowy szkoły. Oświadczenia ;. 

"Starosty, że sprawą tą inieresuje się bardzo 

"žywo, že tak p. Wlojewoda jak i p. Kuralur 
użyczą Komitetowi jak najgorętszego popar 
"cia, zebrani przyjęli + wielkiem zadowołe 

niem. 

P. Starosta zdobył sobie wstępnym bojem 
*tutejsze społeczeństwo nie przez obietnice, 

%tórych czynił jak najmniej, ale przez ewą 

tyczliwość i zainteresowanie się obywatel 

-skie Trokami. Z tej troskliwości o Troki wy 

łoniła się jeszcze jedna myśl, a mianowicie, 

-łeby powołać do życia Komitet opieki nad 
Trokaini. Koinitet ten ma być szerzej pomy- 
ślany. Troki przez swą wastość historyczną, 
przes swe piękno zasługują na to, by je 
wznieść na poziom czystego, schludnego mix 
*steczka europejskiego. 

Zorganizowanie takiego Komitetu jest 

trudne, maga wiełu zabiegów, że jednak: 
"życzliwość p. Wojewody, p. Kuratora i wie- 
łu ludzi z Wilua jest zapewniona, więc jest 
najzupełniej możliwe. Na wniosek ks. Pot- 

no p. Starostę, by z jał 

iem takiego Komitetu w 

rząden miasta. 

Również życzliwe stai sko zajął p. Sta- 
rosta wobec sprawy dożywiania dzieci i pow- 
stającej bibljoteki. Wstąpiła w wielu otucha, 
že wślad za słowarai pójda czyny, bo napraw 

“te w Trokach można dużo zrobić. Jeżeli się 
zrobi plan obliczony na szereg lat i stopnio- 

wo dążyć będzie do jego zrealizowania, to 
oki naprawdę zmienią wygłąd swój i nie 

będą od siebie ludzi odpychać, lecz przycią- 
Bać. 

Konieczne było zainteresowanie 
"Trokami przez władze nasze. To juž osi4s 

to. Ale my musimy zacząć robotę. Nie 
pomogą narzekania na ciężkie czasy. Na to 
one są, te ciężkie sy, żeby je usunąć, że- 

by im nie dać się „ jak błotu pługawemu, 

“ale trzeba się otrząsać. Rada Miejska na to 
Jest, by przodowała w iej razmem, 

idem, lenistwem, bezmy Tu się 

miema na co i o eo obrażać, Na to wybrano 
Radę Miejską, żeby się borykała ze złem nas 
«alewającem. A jak ona nie ma siły, to są in 

ni ludzie. Trudno, sprawa na tem cierpieć nie 
może. Tu nie o dojenie krowy chodzi, tu się 

"© pracę obmyśłaną, nowoczesną, obywatelskq, 

państwową, gospodarczą i polską wołał 

Przyjazd p. Starosty jest wyraźnyja do- 

wodem, że władze rozumieją, że tak dulej w 
Trokach być nie może. Zbyt są Troki głosne 

i sławne, by się stoczyły na pozioja Ciemno» 
grodu. 

Czekamy teraz na r 
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hłe powołanie Ko- 
     

    
   

      

   

  

mitetu budowy szkoły, ny ież na przy- 
dazd p. Wojewody, ho ze niejedną 
Prośbę. Ucies i ewnienia p. Sta 
"osty że do nas 

No to dobrze! ( 
"Siłę przed tem r 
zowie. A bronić 
inni, bo mamy + 
pracy otwarte. 

N. Święciany. 
POBZIĘKOWANIE. 

.., Związek Pracy © 
Nowych Święcian 
śłeczne podziękow 
wi Fnliczce, wi 
eją przy uli 
Ofiarowanie 
alla najbiednici 

  

      
Kobiet w 

jszem składa ser 
Panu Franciszko 
sklepu z konfek 
r. 8 w Wilnie za 
zek na gwiazdkę 

  

   

    

      

cielowi 
mkowej 
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Podziękowanie. 
Niniejszem składam serdeczne po- 

dziękowanie Dr. W. Giedgowdowi za 
troskliwą opiekę lekarską i dużo ser- 
ca okazanego moim dzieciem podczas 
choroby w szpitalu zakaźnym na Zwie- 
rzyńcu oraz wyrazy uznania i podzi- 
wu dła Jego pracy pełnej poświęce- 
nia dła chorych. Wszystkim Siostrom 
1 całemu personelowi składam rów- 
nież serdeczne Bóg raplać, 

irena REmerowa. 
i iii p 

    

która również wpadła do wody została wyra 
towana przez 19-letniego Andrzeja Bołesła- 
wowicza. Wiyratowanym był 18-letni Włady 
sław Kierzua. (e) 

Przekazanie agend starostwa 
brasławskiego. 

W dniach 6 i 7 bm. odbyło się w Brasła- 

wiu w obecności wojewódzkiego inspektora 
słarostw przekazywanie agend starostwa i wy 
działu powiatowego przez ustępującego 'sta- 
rostę p. Januszkiewicza nowomianowanemu 
staroście p. Trytkowi, który jak już donosi 
liśmy, przeniesiony został na to stanowisko 
z Horodenki, woj. stanisławowskiego, z Ma- 
łopolski. 

Pożegnalny obiad. 
Dnia 9 bm. grono wyższych urzędników 

administracyjnych oraz starostów z p. wojewo 
dą Beczkowiczem na czele podejmowało о- 
biadem koleżeńskim opuszczającego Wilłeńsz 
czyznę starostę brasławskiego p. Żelisława JA 
nuszkiewicza Starosta Januszkiewicz opusz 
cza nasz teren, będąc mianowany starostą w 
Bielsku Podlaskim woj. białostockiego. Obiad 
pożegnalny minął w nasiroju serdecznym W 
imieniu urzędników wojewódzkich żegnał sta 
rostę Januszkiewica naczelnik Szaniawski. W 
imieniu starostów województwa wileńskiego 
— starosta postawski Niedzwiecki. Mówcy w 
gorących i serdecznych słowach podkreśla:i 
zasługi położone przez ustępującego starostę 
dla terenu, umiłowanie powierzonej mu cię 
žkiej i odpowiedzialnej pracy urzędnika-oby- 
watela, niezimordowaną energję, inicjatywę, u- 

społecznienie oraz wysokie zalety osobiste. W 
mowach pożegnalnych podkreślono godny za 
notowania fakt, iż p. Żelisław Januszkiewicz 
pozostawał na stanowisku starosty brasław 
skiego w przeciągu 10 lat. 

Z pogranicza. 
Lustracja odcinków granicznych. 

Ostatnio władze KOP. przeprowa- 
„dziły szczegółową lustrację poszczegól 
nych odcinków granicznych na gran: 
cy polsko-sowieckiej. Organa inspek 
cyjne stwierdziły, iż w  strażnicach 
panuje porządek, żołnierze są dobrze 
wyekwipowani i odżywiam, warunki 
służby są znośne, żołnierze pełni na- 
dziei i z chęcą spełniają powierzone 
im obowiązki, są odporni na wszelką 
agitację czynników wywrotowych | 
tp: 

Żołnierze są lubiani i szanowani 
przez miejscową ludność i nawiązana 
jest nić szczerej, życzliwej przyjaźni 
między kop'stami a obywatelami p» 

    

KOP. NA NARTACH. 

Z pogranieza donoszą, iż w związku z 
opadami Śnieżnemi, żołnierze KOP. otrzy- 
mali narty. Z dniem wezorajszym pierweze 
patrole na pogranicza polsko-litewskiem i 
sowieckiem pełniły jnź służbę na nartach. 

Samobójstwo wywrotowca 
defraudanta. 

Znany wywrotowiee komunista Stiepań- 
eznk Dominik oskarżony o działalność wy- 
wrotową | postrzelenie włościan Franelszkn 
Kuźnińskiego we wsi Górki gm. kozdrowie- 
klej w dniu wezorajszym odebrał sobie ży- 
eie przez powieszenie się. Powodem tego roz 
paecziwego kroku była sprawa roztrwonie- 
nia przez Stiepańczyka kilku tys. złotych da 
nych mu na agitację komunistyczną. 

Jaczejka komunistyczna pod 
maską klubu wolnomyślicieli. 

Na terenie Szumskie Wielkie, gm. ostrow- 
skiej polieja aresztowała Miehała Dreezyno 
wa i Piotra Luśninowa, którzy zorganizowakń 
„wioskowy klub wolnej myśli*, W klubie tym 
odbywały się nielegalne zebrania, w ezasie 
których organizatorzy wychwalali ustrój sv- 
wiecki, dobrobyt włościan i robotników 7a- 
mieszkałych w ZSRR. 

'Dreezynow i Luśninow fundusze czer: 
pali od wysłanników ©. P. K. B. 

Za pieniądze, otrzymane z Mińska Luśni 
now i Dreczynów nabyli nieruehomość ziera 
ską, na którą obeenie nałożono sekwestr. 

27-72 

NADZWYCZAJNE 

Premie Pieniężne 

dla palaczy tutek (gilz) 

Altesse 
MOKKA-PEŁNOWATKI 

Bliższe szczegóły w sklepash s 
tytoniowych. 

  

Likwidacja Komitetu 
Powodziowego. 

W poniedziałek dnia 12 b. m. o godzinie 
17,50 w sali konferencyjnej urzędu wojewo- 
dzkiego odbędzie się likwidacyjne zebranie ko 
mitetu powodziowego, ną którema złoży spra- 
wozdanie ze swej działalności komitet wyko- 
nawczy. : 

O ogromie poniesionych strat i intensy- 
wnej pracy komitetu świadczą wymownie po 
niżej przytoczone cyfry: 

Zniszczonych gruntów ornych, łąk, sa 
dów i zasiewów — 11,328 ha, — zniszczonych 
i uszkodzonych budynków mieszkalnych i 
gospodarczych — 3,958. Ogółem straty wy- 
niosły 3.977.600 zł, Ewakuowano w czasie po 
wodzi 9.966 osób, dożywiano w czasie powo- 
dzi 7.898 osób, otrzymało zasiłki 3.239 osób. 

Wileński komitet powodziowy otrzymał 
od naczelnego komitetu oraz zebrał we włas- 
nym zakresie na akcję ratowniczą gotówką 
652.693 zł. 96 gr., w naturze — 117.144 zł, 
83 gr. 

Ogólna kwota ofiar wynosiła 769,838 zł. 
78 gr. wiadcząc o ofiarności i solidarności 

całego ołeczeństwa w obliczu klęski. 

    
  

    

    

      

  

Rodzice! jeśli drogie Wam jest zdro- 
wie dzieci, nie żałujeie grosza na wa!- 
kę z gruźlicą, pamiętając, że 30 proc. 
młodzieży szkolnej jest zagrożona. Do 
walki z tą plagą! Wszyscy do szere- 
gów! Nieeh nikogo nie zbraknie, aby 
nie żałować potem. Popierajcie budo- 
wę sanatorjnm na Wileńszezyźnie! 
Popierajcie „Dni Przeciwgraźliczeć. 
Kupujcie nalepki przeciwgruźlicze! 

” 

A BS Ei WA ECER S E-1 

Nieście odzież do Ratusza! 
Konieczność dezynfekcji! 

Obywateli miasta Wilna uprasza 
się o odesłanie do Ratusza w poniedzia 
łek 12 bm. w godzinach od 8 rano do 
3 po południu (do biura sekcji odziežo 
wej komitetu do spraw bezrobocia: 
tych przygotowanych węzełków z 0- 
dzieżą. których z jakiejkolwiek bądź 

przyczyny nie zdążyli odebrać kwesta 
rze komitetu. Kom:tet rozpocznie we 
wtorek dezynfekcję zebranej odzieży 
i pragnąłby poddać dezynfekcji odra- 
zu wszystką odzież. 

Dlatego sprawa jest nagląca! 

  

$mierć samobójcy. 
Józef Dąbrowski 

Wie wezorajszym numerze „Kurjera* do- 
nosiliśmy © zamachu samobójezym studenta 
USB. słuchacza wydziału Matematyczno - 
Przyrodniczego Józefa Dąbrowskiego zamiesz 
kałego przy ulicy Brzeg Antokolski Ne. 3, 
który w zamiarze pozbawienia się życia strze 

zmarł w szpitalu. 
Mł sobie w klatkę piersiową. 

Mimo usiłowań łekarzy utrzymania go 
przy życiu uratować desperata nie udało się 
iw dniu wczorajszym samobójca zmarł nie 
Gedzyskawszy przytomności i nie wyjaśniw- 
Szy powvdów swego rczpaczliwego kroku. 

  

Łonatą po głowie kibica bridżowego. 
Źrebiec bez uzdeczki początkiem krwawej waśni. 

28-letni Jan Stepaniak uchodził w swej 

rodzimej wsi Krestowo pod Wiilnem za po- 
gromeę sere niewieścieh, miał sławę wiel- 
kiego zawadjaki o silnej pięści i ezłowieka. 
który nikomu nie lubi usiąpić z drogi. Otóż 
ten Stepaniak ezuł urazę do Michała Za- 
krzewskiego. O drobiazg. Kiedyś tam kupił 
u niege konia; myślał że z uzdą, lecz gdy 

przyszedł po źrebea, Zakrzewski dał mu go 
nieckiełzanego. Miał też biedę, prowadząc 
go na pasku. Narowisty rumak kopnął go 
kilka rzzy. Odezuł te kopniaki tak, jakby 
pcchcdziły ed Zakrzewskiego, bezpośrednie 
od jego buta. 

Dramat rezegrał się w niedzielę. O godzi 
nie 10, kiedy pobcżni ludzie poszli do koś- 
elola, Stepaniak pozwolił zaprosić się do Ta 
maszewicza na partyjkę wiejskiego bridža 
w gronie przyjaciół Stankiewicz i Jana Za: 
krzewskiego. Grali bez pieniędzy. W ehwili, 
gdy przeetwniey Stepaniaka rozegrywali szle 
mika kręecaege, do tzby wszedł Michał Zu- 
krzewski. Stanął opodal, popatrzył złem 6- 
kiem; zauważył, że Stepaniak zagląda w kar 
ty przeciwnika i delikatnie go napomniał: 

— Qzego zaglądasz, może chcesz go zarż 
nąć?! 

Tego było dość. Urażony uwagą kibica i 
wroga Stepaniak porwał się od stołu i cis- 
nął z pasją karty. Zkrzewski podniósł je, 
podarł па kawałki i cisnął w twarz Stepa- 
niska. Ku zdumieniu cheenych zawadjaka, 
nie zreagował na tę obrazę. Wyybiegł tylko z 
pokoju. Zakrzewski za nim. W chwilę po- 
tem cbeeni w pokoju posłyszeli straszny 

krzyk, a gdy wybiegli do sieni, ujrzeli Za- 
krzewskiego, leżącego w kałuży krwi z roz 
płataną czaszką. Obck leżała łopata, narzę- 
dzie zemsty. Po kilku miesiącach karaeji pęk 
nięta czaszka Zakrzewskiego zrosła się. Cała 
sprawa znałnzłu się wczoraj w sądzie okrę 
gewym w Wilnie. 

  

Na rczprawie Słepaniak oświadczył, że 
zuehwały czyn Zakrzewskięgo przeraził go. 
Zsezął ucickać, lecz ten go dogonił w sieni 
i cisnął kamieniem. W obronie własnej ude 
rzył łopatą. Utrzymuje także, że Zakrzew- 
Ski nie stracił przytomności po uderzeniu. 
Potem tylko, przed lekarzem udawał trupa. 
Wiedy zaś zerwał się, sehwyeił dwie cegły 
i zapędził go na strych chaty bratowej. Ta 

biegia i zobaczyła już całą gromadę lu- 
dzi z kamieniami w rękach. Padła przed ni 
mi na kolana, złożyła ręce jak do pacierza i 
zaczęła błagać, by choelaż dzieci oszezędzili. 
Nasiępny świadek jednak twierdzi, że żad 
nych cegieł w sięni nie było. Właściciel loka 
lu zaś zcznaje, że cegły były, lecz leżały nie 
naruszone, 

    

Prokurator Michałowski prosił o wymie- 
rzenie kary surowej, jak na Stepaniaka przy 
stato; obrońca mec. Chill prosił © uniewin 
nienie wobee braku świadków całego zajś- 
cia. 

Sąd wypośrodkował te dwie prośby i wy 
mierzył Stepaniaokwi karę 1 rocznego wię- 
zienia, a po zastosowaniu amnestji zniżył ją 
do 6 miesięcy i zawiesił na dwa lata. 

Wiod. 

  

  

  

  

   
   

     
ona tak tania: 

°Э 

Waika z żebractwem wśród 
dzieci. 

Onegdaj w lokalu magistratu odby 
ło się posiedzenie radzieckiej Komisj: 
Opieki Społecznej. Na  posiedzen'u 
tem poruszona została sprawa walki 
z żebractwem wśród dzieci Dow adu- 
jemy się, że w wyniku posiedzenia po 
stanowiono przeprowadzić śc'sły re- 
jestr żebraków i w wypadku stw'er- 
dzenia, że trudnią s'ę oni żebractwem 
zawodowo, nakładać dotkliwe kary. 

W wypadku jednak stwierdzenia, 
że istotnie żebrzący znajdują się w 
krytycznem położeniu _materjalnem 
wydział opieki społecznej przychodz ć 
im będzie z pomocą. 

W ten sposób władze miejskie spo 
dziewają się skutecznie zwalezyć pla 
gę żebractwa wśród dzieci, które są 
prawie zawsze narzędziem w ręku ro- 
dziców — zawodowych żebraków. 

  

„Chunchuz“, „Haruk“ i „Mephisto“. 
Okrwawiona szyba obrabowanej spółdzielni. Przez rozbite szyby 

i druty kolczaste. Aresztowanie złodziei i paserów. 
& 5 па 6 b. m. znehwałej kradzieży pod 

osłoną nocy dokonano w spółdziełni spożyw 
ców kolejowych w Wilnie, mieszezącej Bię 
przy ułley W. Pohulanka ur. 7. Kradzież 
spostrzeżcno nad ranem, przyezem poszkó- 
dowani obliczają swoje straty na sumę blis- 
ko 3.600 zł. 

Pe otrzymania zawiadomienia 6 kradzie 
ży wydział śledezy niezwłoeznie wydelegował 
na miejsce wywiadóweów na czełe z komi- 
sarzem połieji, którzy natychmiast przystą* 
pili de praey. 
BAĆ PA dokonano w następujący вро- 

Złodzieje odgięli żelazne okiennice, po- 
ezem wybił szybę wystawową | przez zro- 
biony w ten sposób otwór wepehnęli do 
środka sklepu jednego z uczestników wypra 
wy, który przytem moeno skaleezył rękę, 
woebee ezego eała szyba oraz wszystkie rze- 
czy, do których dotykał się złodziej, były 
ohileie zbroczone krwią. Przedostawszy się 
do sklepu złodziejaszek przy pomocy wytry 
ehów otworzył tylne drzwi sklepu wpaszcza 
jąe resztę kompanów. 

Po „uelążiwej pracy* złodzieje wynieśli 
ze spółdziełni większą iłość towarów, które 
przez ogrody, parkany i druty kołezaste prze 
transportowali na ulicę Teatralną, gdzie о- 
czekitwała teh speejałnie zamówiona fura. 

Włydział śledczy z eałą energją zabrał się 
do ujęeia sprawców kradzieży. Poprzedniej 
nocy przeprowadzono w mieście szereg re- 
wizyj w melinach złodziejskieh 1 mieszka- 
niach paserów. Rewizje nie dały jednak po- 
zytywnego wyniku, Skradzione towary spryt 
nie ukryto, 

Następnego dnia wywiadowcy wydziała 
Śledezega aresztował podezas kolejnej re- 
wizji w jednej z melin złodziejskieh przy u- 
licy Nowogródzkiej niebezpiecznego złodzie 
ja i włamywacza Ciereszkę znanego pod prze 
zwiskiem „Mephiste* który miał prawą rękę 
bardzo pokałeczoną. Te wydało go eałkowi 
cie, bowiem nie mogło być wątpliwości, iż 
jest on owym złodziejem, który właził przez 
szybę de ickalu Spółdzielni. Stwierdziła to 
zreszią przeprowadzona ekspertyza dakty- 

; m i 

TEATR I MUŻYKA 
— Teatr Wielki Pohulanka,  Deiėiejsza 

popołudniówka — będzie ostatniemt przedsta 
wieniem słonecznej, pełnej dóskonałegą d% 
cipu komedji Morstina „Dzika pszczoła”. c- 
Początek o godz. £ po poł, ceny zniżone 

Wieczorem przepiękne obrazy drama 
ne Stanisława Wyspiańskiego „ZYGMUNT 
AUGUST", które ściągają codziennie tłumy 
publiczńości źądnej wrażeń prawdziwie i wy 
soce artystycznych. Obsada premjerowa. 
Wspaniała wystawa dekoracyjna W. Makoj- 
nika. : 

— „Tani poniedzialek“. W, poniedzialek 
dnia 12 grudnia o godz. 8 w. po raz pierw- 
szy po cenach zniżonych potężna sztuka Wy 
spiańskiego „ZYGMUNT AUGUST". — Bę- 
dzie to jedno z ostatnich przedstawień tego 
arcydzieła, z powodu zbl ącej się prem- 
jery „SPRAWY DREYFUSA". K 

— HALLO! — HALLO! — Niebywala 
Atrakeja Wilna! — Będzie nią wizyta „Dziel 
nego Wojaka Szwejka” w koncertowej grze 
artystycznego Tournee, które zagości tylko 
przez 3 dni (16 17 i 18 bm.) w Teatrze na 
Pohulance, ze znakomitymi artystami pp. 
Ludwikiem Czarnowskim i Leonem Wyrw- 
czem w rolach głównych. ' 

— Teatr muzyczny „Lutnia*, Dziś dwa 
przedsiawienia: popołudniu o godz. 4 po ce 
nach zniżonych „Wikto i jej huzar* z 
występem Janiny Kulez, sj w roli tytu- 
łowej 

  

  

     
     

  

  

    

  

  

     

  

em, prześliczna operetka Kalma 
z Monimartre'u“, z udziałem naj 

tniejszych sił artystycznych, z Kulezy- 

   

  

cką w roli tytułowej. — Zniżki akademickie 
ważne. 

Jutro w poniedziałek „Fiołek z Mont- 
martre'u* — Włszystkie bilety wyprzedane. 

  

U kobiet w ciąży i młodych matek, sło- 
sowanie naturalnej wody gorzkiej „Franelsz- 
ka-Józefa* wzmacnia prawidłowość funkcji 
żołądka i kiszek. Żądać w aptekach i drog. 
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leskopijna. W: wyniku dalszego dochodze- 
nia polieja aresztowała również kompa- 
nów Cierszki niebezpiecznych złodziei — 
włamywaczy. _ Hieronima Różewskiego, 
znanego pod przezwisikem „Chunehuz* о- 
raz herszta szajki Hirsza  Biełowoekiego 
popularnego w Świecie złodziejskim „He- 
ruka*. Pezatem ustalono że skradzione rzeczy 
zapaserowano częściowo w mieszkaniu zna- 
nej paserki Sary Kodeszowej zamieszkałej 
przy uliey Legjonowej Nr. 48. Kodeszowa 
dała też im furę na sprowadzenie skradzio- 

nych rzeczy. Kierował tą turą niejaki Kał- 
man Himelfarb zam. przy ulicy Ponarskiej 
Nr. 38. 

Wszystkie wymieniene osoby aresztowa 
no i osadzono w areszcie do dyspozycji 

władz sądowo-śledezych. 

Pozatem w toku przeprowadzonego docho 
dzenia ustalono że szajka, składająca się z 
„Mephisto* i „Heruka* dokonała szeregu 
Łanyeh kradzieży | włamań. Obeenie prowa 
dzone jest dochodzenie w celu udowodnie- 
nia im tych kradzieży i odnałezienia skra- 
dzionych rzeczy. 

Zlikwidowanie tej niebezpiecznej szajki 
świadezy o sprężystej działalności wydziału 
śledczego w wałee z elementem przestęp- 

czym. © 

  

Bo nabycia we wszystkich skiepach radjowych. 

  

RADJO 
NIEDZIELA, dnia 11 grudnia 1932 r. 

10.00: Nabożeństwo; 11.58: Czas; 12.10: 
Kom. meteor.; 12.15: Poranek symf. „Z za- 

  

gadnień higjeny pracy kobiet" — odczyt; 
D. c. koncertu; 14.00: Kom. roln. meteor.; 
14.05: „O urządzeniu i prowadzeniu gospo 
darstw małorolnych* — odczyt; 14.25: Mu- 
zyka; 14.40: Słuchowisko prawnicze dla roł 
ników; 15.00: Audycja dla wszystkich; 16.00 
Audycja dla młodzieży z Krakowa; 16.26. Ut 
wory popularne na wibrafonie; 16.46: No- 
wośsi teatralne; 17.00, Recital fortep.; Komu 

nikaty; D, e. recitalu; 17.55. Progr. ha pó- 

ńiedziałek; 18.00. Mużyka tekka; Wiad. bie 
żące; D. t, muzyki lekkiej; 18.50. „Kobieta w 
życiu społeczneiu” pogad.; 19.05. Litew- 
$Ка Ц‹ 19.20. Rozmaitości; 

19.25. Siu howisko; 20.06; Koncert; 21.00. 

Wiad. sporiowe z Wilna i prov 
D. e. koncertu; 22.00. Muz. tan.; 
meteor.; 2300. Muzyka taneczna. 

  

    

  

PONIEDZIAŁEK, dnia 12 grudnia 1032 r. 

11,40: Przegląd prasy. Kom. meteor. Czas. 
12,10: Muzyka z płyt. 13,20: Kom. meteor. 
14,40: Program dzienny. 14,45: Weryści wło 
scy (płyty). 15,15: Giełda rolnicza. 15,25: 
„My się zimy nie boimy*. 15,55: Paderewski 
na płytach. 16,25: Lekcja francuskiego. 16,40. 
„Co i jak czytać z dziedziny przyrody” od- 
czyt. 17,00: Muzyka lekka, Komunikaty. D. 
c, muzyki lekkiej. 17,55: Program na wtorek, 
18,00: Koncert. Wiad. bieżące. D. c. koncer- 
tu. 18,40: Codzienny odcinek powieściowy. 
18,50: Rozmaitości, 19,00: „Wałka rządu ro 
syjskiego ze społeczeństwem Litwy i Rusi“ 
—- odczyt litewski. 19,15: Wileński komuni 
kat Sportowy. 19,30: „Na widnokręgu". — 
19,46: Prasowy dziennik radjowy. 20,00: 
Operetka („Paganini“) — Lehara). Wind. 
sportowe. d. c. operetki. Dodatek do pras. 
dz. radj, D. e. operetki. 22,00: Skrzynka pocz 
towa techniczna. 22,15: Muzyka. 22,55: Ko- 
munikaty. 23,00: Muz. tan. 

NOWINKI RADJOWE, 
KONCERT NA WIBRAFONIE. 

W. drugiej części niedzielnej audycji po- 
pularnej (godz. 16,25) usłyszą radjosłuchacze 
muzykę na rzadko spotykanym instrumen- 
cie t. zw. wibrafonie. P. Zygmunt Kliczkow- 
ski odegra na nim kilka utworów popular- 
nych m. in. „Marzenie Schumanna i Pre- 
ludjum Chopina — z towarzyszeniem forte- 
pianu. Ta oryginalna audycja muzyczna 
wzbudziła duże zainteresowanie. Е 

    

KOBIETA MA GLOS. 

O godzinie 18 adwokat p. Jadwiga Ma- 
telkiewiczowa wygłosi przed mikrofonem wi 

=incji; 2110. 

leńsktim pogadankę, w której omówi udział 
i rolę kobiet we współczesnem życiu społecz 
nem. 

PADEREWSKI NA PŁYTACH. 

W? poniedziałek ezeka miłośników dobrej 
muzyki pierwszorzędna atrakcja. Będzie nią 
koncert Paderewskiego o godz. 15,55 2 płyt 
gramofonowych. Najznakomitszy wirtuoz 
świata odegra następujące utwory: Chopina 
— dwa walce, dwa preludja i dwa mazurki, 
Paderewskiego — Nokturn, Schumnanna —- 
Ptak prorok i Stojowskiego — Połok. Niez- 
wykły ten koncenł trwać będzie pół godziny. 

OPERETKA LEHARA. 

W; poniedzałek o godz. 20,00 ze studja 
warszawskiego nadana zostanie melodyjna, 

pełna czaru operetka Lehar „Paganini“, ktė 

rej treścią jest frgment z życia króla skrzyp 

ków, niejednokrotnie posądzanego o tajemne 
związki ze Światem sił nieczystych, taki bo- 
wiem urok rzucała na słuchaczy gra Paga- 
niniego. Role tyłułowe w operętce odtworzą: 
Olga Olgina i Aleksander Wasieł, 

    
  

Wzrost wktacnw 
oszczędnościowych w P.K.0; 

w m-cu listopadzie 1982 r. 
Miesiąc listopad zaznaczył się w P. K. O. 

dalszym znacznym wzrostem zarójyńo wxła 
dów oszczędnościowych, jak i liczby 0sz- 
czędzających w tej instytucji, 

W: ciągu miesiąca sprawozdawczego wkła 
dy oszczędnościowe wzrosły o dalszych 
8,611,151 zł., osiągając na dzień 30 listopada 
1932 roku stan zł. 386,285,511 zł., łącznie zaś 
z wkładami pochódzącemi z waloryzacji daw 
nych wkładów markowych zł. 415,497,331. 

Jednocześnie ze wzrostem kapitałów osz- 
czędnościowych wzrosła w tym czasie bar- 
dzo znacznie liczba oszczędzających w P. 
K. O. W' ciągu miesiąca listopada wydała 
PKO. 27,775 nowych książeczek oszczędnoś- 
ciowych. Ogólna liczba książeczek oszczęd- 
nościowych czynnych na dzień 30 listopada 
1932 roku wynosiła 899,872, łącznie zaś z 
książeczkami pochodzącemi z waloryzacji 
936,776 książeczek. 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorzel 

My, niżej podpisani słuchacze Filołogji 
Germańskiej USB., uprzejmie prosimy Pana 
Redaktora o zamieszczenie w Pańskiem po- 
czytnem pośmie następującego oświadczenia: 

W związku z artykułem, który ukazał się 
w „Expressie Wileńskim" z dnia 3 grudnia 
1932 roku p. t. „Angielsko—niemieckie roz 
mówki w USB.* oświadczamy co następuje: 
Prostowanie szczegółów uważamy za zbytecz 
ne, gdyż wszystko podane w tym artykule od 
A do Z nie zgadza się z rzeczywistością i n.e 

  

EMULSJA mm 
SEOTI thlm 

to odżywka witaminowa dla naszych dzieci 

oil dziś znacznie tańsza i dostępna Ole wszystkich I! 
We wszystkich krajach świata daje każda dobra 
matka swym dzieciom prawdziwą Esmiilsję Tranowa 
wyrobu firmy Seott % Bowne, tembardziej, že jest 

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

Normalna flaszka „ 450 Se 3.— 

Wielka flaszka podwójna „ 558 

Prawdziwa Emulsja Tranowa wyrobu Scott % 
Bowne jest już do nabycia po zniżonych cenach 

Uwaga! Wystrzegajcie się naśladownictw — 
zwracajcie uwagę na nasz znak ochronny! zemzj> 

          
        
    

         

ai RO 

Filmy wileńskie. 
Ambulatorjum Kasy Chorych. 

Chciałoby się nazwać ten film przedsion- 

kiem piekła albo dać mu jakąś inną, bardziej 

efektowną nazwę, ale filmy dalekie są od 

wszelkiej egzaltacji, od wszełkiej tromtadra- 

terji pseudoliterackiej. 

Gdy ktoś idzie do Kasy Chorych, powinien 

najpierw zrobić testament, potem przygoto- 

wać wszystko do godnego pogrzebu doczes- 

nych szczątków — potem jeszcze pokłócić 

się z żoną, przyjąć komornika i nagadać 

głupstw posterunkowemu, pełniącemu służ- 

bę na skrzyżowaniu ulic, a potem kiedy ezło- 

wiekowi do reszty życie zbrzydnie iść do tego 

miejsca, które nosi skromną nazwę Ambula- 

torjum Kasy Chorych, a powinno się nazy- 

wać przedsionkiem dobrze prosperującego do 

mu pogrzebowego. 

Wchodzimy. Na samym wstępie uderza 

silny zapach, tak charakterystyczny dla wszel 

kich sal szpitalnych. Jest to dziwna komhi- 

nacja eteru, jodofirmu i jodyny, i dla łudzi 

nieznoszących silnych zapachów specjalnie 

powinna być polecana. Dokoła na ławkach 

siedzą ludzie i czekają. W ambulatorjum Ka- 

sy Chorych ciągle się czeka. Jest to instytucja 

która mimowoli speinia wysokie posłannictwo 

pedagogiczne: uczy ludzi nerwowych i wogóle 

przemęczonych obecnym ciężkim kryzysem 

jednej najcenniejszej w dniu dzisiejszym umie 

jętności: mianowicie cierpliwego oczekiwania. 

Różne są dolegliwości ludzkie. Tego nap- 

rzykład boli ząb. Wiadomo, że człowiek, któ 

ry cierpi na zęby należy do najnieszczęśliw 

szych ludzi p „łońcem * gotów jest robić 

rzeczy niecodzienne, szalone. Gotów jest nap- 

rzykład pocaiować teściowa, oddaś dług spad 

kobiercom wierzyciela, podać zamiast dwóch 

palców culą ręko w trzy klasy niżej posta- 

wionemu w hierarchii urzędnikowi. Gotuw 

jest na wszystko — a tu każą mu czekać naj- 

pierw na kartkę 20 lekarza, potem na łeka- 

rza, Nigdy na'urulnie nie odbywa się to w 

ciągu jednego dnia, uie najmniej dwóch dni 

za mało na lake proste wyrwanie chorega 

zęba. 

— Na co pan czeka? — pytam jakiegoś 

osobnika, o wyglądzie Sztekkera. 

— W sobie mnie boli, znaczy się żołądek 

— odpowiada siłacz złamanym głosem. w któ 

rym drga nuta dziecinnego żału. Już uzy dni 

nie mogę dostać kartki do A>ktora. 

— (o trzy dni — śmieje się jakas okuta- 

na w korzuch babuieńka — ja już eały ty- 

dzień siaduje na tem samem miejseu na łąw 

ce i nic, Zaraz już dz urę wysiedzę v' tej ław 

ce. Żeby choć raz dostać się da doktora, żeby 

zobaczył moją szy ję. 

— A co wam jest w szyi? 

— Już od tygodnią nie moga ruszyć szy- 

jo. Jakiści gad mnie chyba ukąsił it ani weż 

ruszyć. Próbowała ją różnych sq esobów. sad 

ło kładła i wywar liści podbiału piła, bo mnie 

kuma mówiła, że to najlepsza irkarstwa na 

takie choroby. Ale chyba nis doczekam się 

tego dochtora i trzeba będzie do Maksyma 

schodzić, żeby porada dał i jakości dobra łe 

karstwa. 

— A któż to jest ten Maksym? 

— Jakto? To wy nie wiecie -— odszwały 

się głosy. 

— Nie wiem pierwszy raz słyszę pudobne 

nazwisko. 

— Toż to nie nazwisko a imię. Każdy 

zna Maksyma który leczy na wszystkie cho- 

roby,ziółka daje darmo dla biednego narodu 

j jeszcze czasem kilka złotych da na życie. 

Jadnan słowem znachor, Czy też dziwacz 

ny rgantrop, leczący ziołami, Pomaga i ponie 

tad wyręcza lekarzy Kasy Chorych, którzy 
U: 2—ulądy CZASU. © 
nie m Raga 2 A : 

ają R twa 2. alwanliwie zanołowa. Nie też dziwnejo, ŻE sa... 

łem adres Maksyma i pom/anowiłem w najbiiż 
szym czasie złożyć mu wizytę, b-gatszy o jed 
no jeszcze doświadczenie opuściłem ambula 
torjum, gdzie w zaduchu czekali napróżno na 
kartkę lekarza cierpliwie i spokojnie ludzie, 
marzący o doktorze. Bo doktór w tem ambu- 
latorjum staje się mitem, legendą, niedości 
gnionem marzeniem .. Rol. 

        

m 

  

    

chodzi w danym wypadku o sam przebieg i 
miejsce opisywanego zajścia. — Musimy tył- 
ko kategorycznie stwierdzić, że p. dr. Doubek 
w ciągu swej kilkuletniej pożytecznej pracy 
na USB. nigdy, chociażby nawet w najbar- 
dziej delikatnej formie, nie odezwał się źle 
o Polsce i wogóle jest człowiekiem wysoce 
kulturalnym i taktownym, za co odnosimy 
się do niego z jak najwyższem uznaniem. 

Racz przyjąć Panie Redktorze wyrazy 
szczerego szacunku. 
Wiilno dnia 10. 12. 32 r. 

Następują 44 podpisy. 

Gigantyczne yo-yo. 
Dwaj słuchacze budapeszteńskiej polite- 

chniki, skonstruowali yo-yo takiej wielkości, 
iż zabawkę tę musi wprowadzić w ruch 2 
ludzi; średnica „zabaweczki* wynosi pół met 
ra, sznur liczy 4 metry długości, a waga 3 
i pół kilograma 
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Dziś: Sabiny. 

Niedziela Aleksandra. 

П 
Grudzień 

Jutro: 

Wschód słonca — y. 7 0.34 

Zachod s. Tu Zm. 49 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorełogji U.S.B. 
w Wilnie z dnia 10-ХИ— 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 768 

Temperatura średnia: — 3 C. 
» najwyższa — 2° С. 
S Dia -—- AC 

Opad: — 

Wiatr: zach. 

Tendencja: wzrost, potem słaby spadek. 

Uwagi: pochmurno. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu 
dzisiejszym 11 grudnia według PIM. 

Pochmurno, miejscami opady śnieżne. U- 
imiarkowany mróz. Słabe wiatry północno - 
zachodnie. 

OSOBISTA 
— Powrót dyrektora Falkowskiego. W 

dniu dzisiejszym wraca z Warszawy i z dn. 
12 bm. obejmuje urzędowanie dyrektor PKP. 
inż. K. Falkowski, 

Dyrektor Falkowski brał udział w mini- 
sterstwie w obradach dyrektorów kolei. 

MIEJSKA. 
Pesiedzenie Rady Miejskiej. Najbliższe 

posiedzenie Rady Miejskiej wyznaczone żo- 
stało na dziń 15 bm. Porządek dzienny obej 
muje 18 spraw. Na czoło wysuwają się wni» 
ski Magistratu w sprawie obniżenia opłat za 
dzierżawę straganów i opłat rynkowych. 

Jest to ostatnie posiedzenie w roku bie- 
żącym. 

  

— Patronage familie. Jak wiadomo Magi 
strat wileński zaczął ostatnio w szerokim za 
kresie stosować t. zw. „patronage familie" 
dla umysłowo chorych. System ten polega 
na tem, że chorzy, którzy nie wykazują nie 

bezpieczeństwa dła otoczenia umieszczani 
są w domach prywatnych na wsiach. Koszty 
utrzymania pokrywa Magistrat. W' praktyce 
system ten, jak twierdzą niektórzy psychjat- 
rzy, jest bardzo celowy, gdyż wytwarza w 
chorym iluzję, iż jest zdrowy i na Gystem 
nerwowy wpływa bardziej kojąco niż sale 
szpitalne. 

Kolonja taka umysłowo chorych istnieje 
obecnie na terenie gm. rudziskiej gdzie mie 
ści się aż 80 chorych. 

Obecnie włądze miejskie "zwołują na 
dzień 14 bm. posiedzenie radzieckiej Komi- 
sji Sanitarnej dla ewentualnego rozszerzenia 
omawianego systemu. 

SPRAWY AKADEMICKIE 

Chór Akademicki USB. W' niedzielę 
dnia 11 bm. o godz. 11 w Sali Śniadeckich 
odbędzie się obowiązkowa próba, natomiast 
wieczorem o godz. 7 w „Ognisku* — „opła- 
łek*, na który zarząd zaprasza członków 
chóru i sympatyków. Wfstęp 1 zł. Św. Mikołaj 
bezwzględnie każdemu coś przyniesie. Na 
próbę, jakoteż na „opłatek* specjalne zapru 
szenia rozsyłane nie będą, wobec czego zaia 
teresowani powinni punktualnie przedstawić 
się prezesowi zarządu chóru. 

— Kolo Etnologėow Stud. USB. Dnia 12 
grudnia 1932 r. w poniedziałek o godz. 18 
w pierwszym i o 18,30 w drugim terminie 
„odbędzie się w Zakładzie Etnologji (Zamko 
wa li) walne zgromadzenie. Na porządku 
dziennym: sprawozdania z działalności Ka 
ła oraz wybory nowych władz. Obecność 
członków bezwzględnie konieczna. 

—-Komunikat AOZS. Komendant Akade 
mickiego Oddz. Zw. Strzeleckiego ' stud. USB. 
podaje do wiadomości członków Oddziału, 
że w dniu 12 grudnia br. (poniedziałek) © 
godz. 20 odbędzie się strzelanie treningow: z 
wiatrówek w lokału Komendy P. W. przy u! 
Dominikańskiej 13. 

Jednocześnie Komendant AOZS. wzywa 
wszystkich tych członków, którzy z jakich 
kolwiek powodów nie byli na zebraniu w 
dniu 9 bm., by w najkrótszym czasie przy 
byli do lokalu AOZS. (ul. Żeligowskiego 4) 

K U R. J E R 

celem wypelnienia nowego wzoru kart ewi 
dencyjnych. 

Wiszelkich informacyj o AOZS. udziela 6.2 
kretanz Zarządu w godzinach od 9 do 15 
p. p. tamże, tel. Nr. 18—23. 

— Zebranie Legjonu Młodych. Dnia It 
grudnia br. o godz. 12 (nie 17-tej) w lokalu 
„Legjonu* Królewska 5—10 odbędzie się 20 

branie dyskusyjne Legjonu Młodych — Zw. 
Pracy dla Państwa. Referat wygłosi kol. Bie- 
lewski Jerzy p. t. „W) sprawie stabilizacji ;- 
deologji“. 

Obecność członków i kandydatów 
wiązkowa, goście mile widziani. 

eśnie redakcja okręgowa „Pań- 
w Wilnie podaje do wiadomoś 

ci Szan. Prenumeratorów, iż ukzał się 8-my 
Nr. „Państwa Pracy' i jest do odebrania w 

umer ten jest w wyda 
niu podwójnem. Począwszy od 15 grudnia 
br. „Państwo Pracy* będzie wychodzić co 
tydzień. 

— Z Koła Filozoficznego Studentów U. 
S. B. w Wiilnie. W] poniedziałek dnia 12 grud 
nia br. o godz. 20 w lokalu Seminarjum Filo 
zoficznego USB. (Zamkowa 11) odbędzie się 
V-te zebranie naukowe Koła z dyskusją. 

Goście b. mile widziani. 
— SKMA. Odrodzenie zawiadamia iż w 

niedzielę dnia 11 grudnia br. o godzinie 16 

w lokalu Konwentu Conradia (Bakszta 12) 
odbędzie się zebranie miesięczne ogólne z 
odczytem ks. dr. Glokowskiego p. t. „Idea 
Królestwa Chrystusowego”. Po zebraniu 
vplatek odrodzeniowy Obecność członków 
konieczna. Goście mile widziani. 

   

обо- 

   

    

Z KOLEJ 
— Pługi odśnieżne. W; związku z opa- 

dami śnieżnemi wileńska dyrekcja kolejowa 
przygotowała kilka pługów odśnieżnych któ 
re zostały rozmieszczone na większych i waż 
niejszych węzłach kolejowych. Również są 
zmobilizowane brygady robotnicze, które w 
razie zamieci śnieżnych na kolejach udadzą 

się niezwłocznie na miejsce celem oczyszcze 
nia torów. 

Z POCZTY 
— Zarządzenie w sprawie zwalniania od 

cła przesyłek z darami. Ministerstwo Poczt 
i Telegrafów ustaliło w porozumieniu z in 
nemi zainteresowanemi władzami tryb postę- 
powania w sprawie zwalniania od eła oraz od 
prawy celnej przesyłek pocztowych z darami 

W I L-E-N NK 

nienia od cła niezbędne jest uzyskanie w gmi 
nie łub magistracie odpowiedniego zaświad- 
czenia o ubóstwie, Zaświadczenie takie ubie- 
gający się o zwolnienie od cła przesyła zagra 
nicznemu nadawcy — który przedstwia je ja 
ko zaświadczenie wraz ze spisem rzeczy prze 
syłanych w darze konsułowi Rzplitej. Konsu- 
lat stwierdza, że wyszczególnione w spisie rze 
czy są wysyłane do polskiego obszaru celnego 
jako dary dla osoby wymienionej w świadeci 
wie ubóstwa a polski urząd celny na tej pod- 
stawie zwolnili paczkę od cła. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
— Koło Pań przy Komitecie ratowania 

Bazyliki najserdeczniej dziękuje tym wszyst 
kim, co przyczynić się zechcieli do zorgan: 
zowania i uświetnienia koncertu z dnia 3-go 
grudnia. 

Jednocześnie podaje do wiadomości pub- 
licznej, że czysty dochód z koncertu wyniósł 
850 zł. 75 gr. Na zakończenie Komitet z naj 
wyższem uznaniem podkreśla niezmordowa- 
ną i owocną pracę p. p. Dobrzańskiej i Mar 
kiewiczówny przy organizacji koncertu. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Qdczyt o ratowaniu Bazyliki Wilen- 

skiej. W: dniu 17 grudnia rb. o godz. 8 w. 
w lokal Stowarzyszenia Techników Polskich 
w Wilnie (Wiłeńska 33) kierownik odbudo 
wy Bazyliki Wileńskiej asystent Politechniki 
Warszawskiej inż. H. Wąsowicz wygłosi cd 
czyt'o metodach ratowania i robotach obec- 
nie prowadzonych w związku z odbudową 
Bazyliki Wileńskiej. 

— Z T-wa Eugenicznego (walki ze zwy- 
rodnieniem rasy). 15 grudnia w lokału Porad 

Eugenicznej (ulica Żeligowskiego 4) dr. 
Prażmowski wygłosi odczyt na temai: 

„Gruźlica a małżeństwo”. 
Początek o 5,30 w. — Wstęp wolny. 

- Powszechne wykłady  uniwersyteekie. 
W niedzielę dnia 11 bm. o godzinie 7 wiecz. 

   

„odbędzie się w Sali Śniadeckich USB. odczyt 

p. prof. dr. M Morelowskiego „Bułgarja i jej 
sztuka” (z przezroczami) 

— Qdezyt o suchotach. We środę dnia 14 
grudnia rb. o godz. 6 wiecz. w Ośródku Zdra 
wia, ulica Wielka 46, odbędzie się odczył 
dr. A. Obuchowiczówny pt. „Suchoty“. —- 
Wstęp bezpłatny. 

Z walnego zebrania i herbatki peowia- 
ków. W, dniu 8 grudnia br. o godz. 17,30, 
odbyło się nadzwyczajne walne zebranie wi- 

    

zapraszając na przewodniczącego prezesa о- 
kręgu p. ministra Staniewicza Po wyborze pre 
zesa koła i trzech członków zarządu odbyła 
się herbatka dyskusyjna, na której prees ok 
ręgu p. min. Staniewicz wygłosił referat pt. 
„Praca w POW. w powiecie trockim*, oraz 
scharakteryzował własną i poszczególnych 
działaczy pracę na polu niepodległościowem, 
za czaśów okupacji na terenie Wileńszczyzny 
i sąsiednich województw. 

Przy liežnej obćcności członków vraz we- 
sołej atmosferze herbatka przeciągnęła się do 
godziny 20,30. 

— Odezyt © „Niewołnietwie współczesnej 
kebiety*. Ddnia 12 grudnia rb. o godzini: 8 
wieczorem w lokału ZPOK. (Jagiellońska & 
m. 3) p. Stanisława Nowakówna wygłosi cd- 
cyt pł. „Niewolnictwo współczesnej kobiety 

Wistęp 50 groszy. 

— Niedzielny wieczór powszechny. Dziś 
dnia 11 bm. o godz. 6 wieczorem Sekcja 

GaGa obo. przy Rudzie Wojewó. 
dzkiej BBWR. rozpoczyna stałe niedzielne 
wieczory powszechne, które odbywać się będą 
w Sali Sekretarjatu Wojewódzkiego BL5WR. 
przy ulicy Św. Anny 2—1. 

Na program dzisiejszego v 
się odczyt p. Bielińskiego na L 
wa Polski“, ywa Gazetka 
red. B. W. ickiego i występ orkiestry 
mandolinistów Zrzeszenia Młodzieży Rzemieśl 
niczej i Przemysłowej Woj. Wileńskiego. 

Wstęp bezpłatny dla wszystk. 

    

    

    

  

ru złoży 

it „bogaci- 
w wykonaniu 

     

  

SPRAWY RZEMIEŚLNICZI: 
— Rozhicie się pertraktaeyj w sprawie 

spółdzielni szewskiej. Rozbiły się rokowania 
w sprawie zorganizowania w Wilnie spółdziel 
ni szewskiej, do której mieli należeć wsyscy 
wytwórcy obuwia. Inicjatorzy projektu nic 
zgodzili się na warunki wysuwane przez pew- 
ną instytucję kredytową, która miała finan- 
sować to predsiębiorstwo i posłanowih przer 
wać pertraktacje. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 

sprostowanie. Do wczorajszej nołatki 
żydowskiego p. tt „O pensje naa- 
e“ zakradi się błąd z powodu opu 

nia kilku słów rękopisu, z których wy 
że ciężkie położenie nauczycieli odno 

  

     
   

ię nietyłko do powszechnych 'szkół heb 
rajskich, lecz i żydowskich. Jedne i drugie 
w równej mierze są zaniedbywane przez 
gminę żydowską mimo iż budżet gminy prze 

  

Nr. 284 (2626) 

RÓŻNE. 
— Sprostowanie, We wczorajszem spra- 

wozdaniu z obchodu 30-łecia Pogotowia Ra- 
tunkowego wkradł się błąd do nazwiska przed 
stawionego p. wojewodzie zasłużonego sani- 
tarjusza Pogotowia, mającego 27 lat służby p. 
Michała Chmielewskiego którego przez omył- 
kę nazwano Czerniewskim. 

NADESŁANE 
— Zniżka cen piwa. Browar „Dojlidy Je 

rzego X. Lubomirskiego w Białymstoku zui- 
żył ceny na piwo eksportowe i pilzeńskie a 
5 groszy (ok. 16 proc. ekstr.) o 10 gr. na bu 
telce 0,5 litr. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ARESZTOWANIE PRZEMYTNIKA LITEW- 

SKIEGO W WILNIE. 

Wi Wilnie w wyniku ohserwaeyj areszto 
wany został znany przemytnik litewski Jah“ 
łoński, który przeszedł nielegalnie granicę z 
Litwy de Polski wraz z większym transpor 

tem tyteniu przeznaczonego dla miejscowych 
producentów t zw. „szwarcówek*. 

Jabloūskiego aresztowano w chwili, kie 
dy opuszczał swoją kryjówkę wraz z wor- 
kiem tytoniu. 

Tytoń skonfiskowane. Jabłońskiego оба- 
dzene w areszcie do dyspozycji władz sądo- 
wych i administraeyjnych. (e) 

WŚRÓD PISM. 
— Nowy numer „EPOKI*%. Wyszedł Nr. 

odnika „EPOKA i zawiera treść na-    

  

Wydarzenia i dokumenty. Podstępy przed 
siębiorców. Kulturalne dno. Pojęcie spoko- 
ju. O grób Szopena. Zapomnienie. Piękny 

     

   
   

      

   

    
    

   

dokumeni. Proletaryzacja artyst „Umrę, 
jako marzyciel". — Z. Michało : Zmis- 
nić dom Henryk Lukrec: Dw dusze — 
dwa oblic — Štanislaw Czosnow ln- 
spekty „business'u“ Kar 

edmiu murzynów z Scotlsboro. Słowa 
groźnej prawdy. — J. B.: Film. — Jedna 2 
potraw kapitału. — J. Szpecht: Donkiszoter 
ja reakcji. — St. Gr.: Przegląd polityczny. 
— Listy do „Epoki* ; 

Redakcja i administracja: 
Okólnik 11. 

Warszawa, ul. 

  
nadsyłanemi z zagranicy Do uzyskania zwol- leńskiego koła POW. które zagoił p. Uagursk widuje pozycję na szkoły. 

  

Jiwięk. teatr świetlny 

PAN 
ai. Wielka 42, tal. 5-28 

Ostatnie 2 dni! 
CAŁE WiLNO 

mówi o największ. 
filmie sezonu 

W tewel. obsadzie: ubóztwiana GRETA GARBO, naj- 
ulubieńszy RAMON NOVARRO, slynny Lionel Barry- HA more, Lewis Stone i in. NAD PROGRAM: Dodatki 
dźwiękowe. Początek o 2. Na |-szy seans ceny zniżone D. H. L d Pi Ki | 

Coraz rzadziej pojawiają się filmy, które pod względem treści, reżyserji i gry stanowią tak doskonałą harmo- eonar i e j vn nijną całość jak BLASKI 1 CIEN IE MIŁOŚCI, w którym dwie potę- 
najnowszy przebój gi srebrnego ekranu Wielka 7. Telefon 11-55. LB ŻWEYWA no Fredric MARC Siivia SIDNEY | a kir 184 155 oszałam. i A i 

Wkrótce na naszym ekranie! 

pobił wszędzii rekordy powodzenia! чоллеесоо POLA NEGRI WYPRZEDAŻ RESZTEK 0 е в 

Film stworz. olbrzymim kosztem 3 mili. dolarów. 6 50—60 s taniej 

Pace e kody OTRZYMANO sukna i kamgarny na KOSTJUMY i płaszcze datkikie 

  

  

  

SG „Mickiewicza 4, 
telefon 10-98, 

04 gedz. 9—12 1 4—8, 

batu) dė Boddić 
„KĖVA“ (Paris) 

Miokiowioza 87, tol. 667, od 14-1' 
Rozgładzanie i odświeża- 
nie twarzy. Leczenie wą-- 
grów ipryszczy. Elektry- £ 

Dźwięk. teatr świetlny 

PAN 
ul. Wielka 42, tel. 5-28 

  

  

sawięk, Kino - Teatr 

HELIOS 
Wilańcka 38, teł. 9-26 

Dziś film, który w bieżąc, sezonie śpiewa i mówi w superfilmie prod. 1933 

NA ROZKAZ KOBIETY 
El jen demons jedna оК оац и ао оаЕа powadz. 

6, 8 i 10.15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone. 

Ceny zniźone! DZIŚ! Najwięk- PIE ŚŃ NOCY : i męskie — NA SMOKINGI, fraki i spodnie, NA SUKNIE wełny i jed- zacja. W.Z.P.58. @ 
Dźwiękowe Kino PR RBA śpiewa nasz sławny rodak Jan KIEPU RA wabie NAJNOWSZE kolory i gatunki. Pokoje umeblow.. 

pojedyńcze wzgl. podwój- 
ne, duże słoneczne ze 
wszelkiemi wygodami z 
łazenką i telefonem — do | 

UWAGA! Film ten odznacza się niebywalą precyzją i czystością odtworzonego dźwięku. 
NAD PROGRAM: Występy znakomitego od- S. VISCONTI, 

(krywcy nauk tajemnych 

Na wszystkie towary CENY specjalnie ZNIŻONE. CASINO r który po każdym seansie zademon- 
struje szereg tak zwanych ekspery- 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

Wielka 47, tel. 1541 | mentów z dziedziny: hypnotyzmu, telepatji, jasnowidzenia i t. d., a potem objaśni publiczności jak to się KAZ ов 
robi, a każdy sam pofrafi natychmia:t wykonač te „cuda“. — Specjalnie dla zadowolenia Sz Publicz- аан doby AS adi | ności dodajemy ponad program nie- Dla młodzieży dozwolone. Początek o godz. 4, 6, ; zwykła wstała, mącdia i cha LID" © IO OW nit okne i Ihesatakio gos й HURTOWY SKŁAD PAPIERU I MATERJAŁÓW PIŚMIENNYCH ZR 

Dźwięk. Kino - Teatr | DZIŚ! Niezrównana 222 BE @ а ' @ 66 R RÓS Hollywood szampaūska 100% On į ego siostr prego homnoni maE Wlasta BURJAN 53 s : kom. prod. czeskiej i wszechświatowej sławy ANNY ONDRA. Kisktew, 22, tel. 15-28 | Film w jęz. czeskim dla wszystkich zrozumiały. NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. Początek o g. Ž Wiino, ul. Zawalna 13, tel. 501 Z dlliė 
£ Dźwięk. Kiao-Teatr 4 DZIŚ pierwszy raz w Wilnie HALKA Najwspan. dźwięk. polskiej prod. w wyk. cał. zespołu Poleca w dużym wyborze: 4.pokojowe awno oczekiwane nieśmiertelne opery warszawskiej. £ lend. k 1933, doby ch "— ki iąt ódki. Miao Ia | Ei aa knisa MT A AI aa i || вО оаНА ul. Mickiewicza 9. Wspaniały triumf polskiej muzyki i polskiej pieśni. W roli tytułowej niezrównna Zorika Szymańska Sł Si T y y) я A p. AA 

owiedziec SIĘ: KINO-TEATR DZIŚ podwójny program! wi 2-ga i ostatnia serja. 'W rol. gł: Konrad 5 PPO p P ri Legjonowa 41 w i R Muzyka wschodnial 1) indyjski are be r ec Veidt, Lya de Putti, ona: iin. ж i г ве&‚іе.‚ wyglądał elegancko, zawsze modnie ё - Šwietny film cowboyski sensac.-awanturn. z niezr. Fred Thomsonem | Spróbujcie — porównajcie, a przekonacie się, 2 > + UL. WIELKA 25 2) Siła przed prawem: pwiE oRKIESTRY| Paczetck w poboteś wiedzielę o godza(-ep pp P P £ ek ° ai Mieszkanie 
> э Ь # Chelmsks 6 (w WYTWÓRNI (oi ES 1 i V Mi ga DO WYNAJĘCIA 

    
SZ. KUNIN 

Dypłomowanego Krojczego w Paryżu 
za 

ZAWALNA 24, m.1, „sze piętro.     
    

  

     
   

    

"WŁ. Osmołowski 
WILNO 

SKLEP MANUFAKTURY PISMO CODZIENNE 

Kurjer Wileński 
Niezależny Organ Demokratyczny 

wWiino, Jagieliońska 3. 

Redakcja — tel. 79 

Do wynajęcia | 
2 mieszkania: 7 i 4-pok,  * 
suche, słoneczne, z wy= 
godami oraz sklep. Dow. 
się: Kalwaryjska |11—4.. 

|| 
SĄ STARE — 

LEŻAŁE — ) 
"MOCNE i ZDROWE 

  

Ё 
і domu A. Kondratowicza) 

  

  

  

u właścicielki. Pierwszorzędny zakład krawiecki Wilno, ul. Zawaina 21 
z (Pasaż Bunimowicza) Administracja — tel. 99 waga : damskich okryć i futer 

_ Żądajcie wszędzie. 
Po raz pierwszy w ciągu 10-lecia istnienia PRO ai saukakić lai R A C Hi M A N A 

naszej firmy — wyznaczamy 
| 

  

przóBroWAGZIE się z ulicy Kalwaryjskiej 
na ulicę WILEŃSKĄ 32, m. 1. 

Wykonanie punktualne. — Ceny przystępne. 

tylko na Wileńszczyżnie, ale w całej Polsce i za- 

  

TANI BIAŁY TYDZIEŃ 
wyrobów ŻYRARDOWSKICH i innych firm 

oraz wszelkich innych towarów 

PO CENACH TAŃSZYCH NiŻ WSZĘDZIE. 

To nie reklama, lecz fakt! 

Proszę się przekonać 

icą, wi zaj się tyłko w niem, a kli- 
DOE = A Książka to najlepszy przyjaciel czło- 

wieka, bo mu świadczy wiele dobrodziejstw, 
a nie Smack wzajemności. 

  
ry 
ja W 

la jentelę napewno zyskasz. 

  

. MILL. 

| Bibljoteka Nowości 
Wilno, ul. JagielioAska 3, m. 33 

zaopatrzona w znaczny dobór ostatnich Ro- 
wości i dzieł klasycznych. s 

S J M O M M M V A O p AAAA 

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 

Każdą chorobę wylsczysz 
jeżeli regularnie używać będziesz 

ZIOŁA D-ra BREYERA 
najskuteczniejsze w nast. chorobach: 

  

    

  

dzianym będzie podarek Świąteczny nabyty 
i Najnieknielszym, eż", 
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w SKLEPIE BLAWATNYM Czynna od godz. 11 do 18-ej. Warunki dostępne. Nr. I — kaszłu, astmie, rozedmie płuc cena zł. 3.50 
3 ul. TATARSKA 20 Keždy czytelnik otrzymuje, jako premjura, Ns. 2 — reumatyzmu, artretyzmu (złej : 

„TK. Ę ładnie oprawioną książkę. KA a a : „w 3.50 
: . i эн r. 3 — żołądkowo-kiszkowyc salos S. CISZEWSKIEGO, Wilno, Wileńska 31, i M е BI е RE 2, 6-30 

Nr. 4 — nerwowych, bólu głowy, póz: 
jadalne, sypialna i ga- PASZE senności, apatji do życia . . mo.» 400; i 

у binetowa, kredensy, Nr. 6 — blednicy, ARNE niedo- ! j 
ZS a ste sty, szaly, łóżka lt,d. oh a = m sód | 

Г к 1 Najsłynniejsze tykwiatne, Mocne, Nr. 7 — nerkowych i pęc erzowych .  . » 4.00 ! RCI i 
No > 1 trucia — есху- i 8 Ratujcie zdrowie! 5: : S 8 — oóleaę estas yte " _-4 Bynónozycie gnie | 

    

"tgrubiatą, skórą i brodawki 
usuwa bsz bólu | baz: 
powolnie znany od 4% wieku 

wagi lekarskie stwierdziły, że 75% chorób po- 
wstaje z powodu obstrukcji. 

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

SŁYNNE OD 56 LAT W CAŁYM ŚWIECIE 

ZIOŁA Z GÓR KARCU Dr. LAUERA 
jak to stwierdzili prof, Berlińskiego Uniwersytetu 

4 
ża Gwjodnych warentata 

i NA RATY. 
NADESZŁY NOWOŚCI 

Do nabycia w Gyaiostaem SRakosakia w apte- | 
kach, składach aptecznych i drogeriach, lub w wy- 
twórni — POLHERBA, Kraków-Podgórze. skrytka 48. 

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

e a 

dziela lekcje 
i korepetycje ze wszyst- 
kich przedmiotów w za- 
kresie ośmiu klas gimnaz. 
Specjalność: polski, fizy- 
ka, matematyka. Łaskawe 
zgłoszenie do Administr. 
„Kurjera Wileńskiego" 

OSTRZEŻENIA. Poży kuowE naLeży 
ANCER PN | WYRAŻANE ŻĄDAĆ TYLKO 

PEGSZKÓW Z.KOGUTKIEM 
'w QO LAT TRZYDZIESTU 
MAŚLAOOWNICTW, UPOR= 

" @ PODOBNEM DO 

fo 
A
e
k
i
i
d
t
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FABRYKA CHEM FRDMACEUTYCZ 
AŻ. „ARKOWALSKI“, wARSZAWA 

  

        Dr. Wolfson „SZREDERA* PIANINO   

  

Dr. Martin, Dr. Hochflaetter i wielu innych wybit- 
nych lekarzy, są idealnym środkiem dla uzdrowie- 
nia żołądka, usuwają obstrukcję (zatwardzenie), są 

Zioła z gór Harcu Dr. Lauera usuwają cier- 
pienia wątroby, nerek, kamieni żółciowych, cier- 
pienia hemoroidalne, reumatyzm i artretyzm, bóle 
głowy, wyrzuty i liszaje. 

Zioła z gór Harcu Dr. Lauera zostały na-   
  

R————2—222—— 121 4 

„POLSKA SKŁADNICA SPORTOWA 

Poleca na nadchodzący sezon zimowy 

NARTY s     
  

wę miasiko „Kurjer Wileński” S-ka x ogr. odp. 

  

Fortepian   
w dobrym stanie okazyj- 
nie b tanio da sprzedania 
GHS GA LTS da 

  

  

   

  

zabinstowy, 
krzyżowy, 

mały, zn: zagran, fabryki 
okazyjnie do  sprzedznia 

  

  
  ZOO     

  

8 ogbbszzniai) 
Ogłoszenia do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 

i innych pismm— przyjmuje na bardzo dogod- 

Į      

ŚWIĄTECZNYCH 

  

   

  
Dr, Zeldowicz 
Choroby skórne, wener., 
narządów moczowych, 

Chor. kobiece, weneryćz- 

ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 

Mickiewicza 24, tel. 277 

  

Choroby skórne, 
weneryczne, 

i moczoplciowe 

  

Dr. J. Berusztein 
chóroby skórne, wenerycz. 

ne i moczopleiowe 

Mickiewicza 29, m. 5 

Języki obce 
dobrym środkiem  przeczyszczającym, ułatwiają mi B 56 i od 5 do ъ u е od g. 9—1 i 5—8 wiecz. | Wilenska T, tel. 10-67 spec. syst. konwers.: nie” funkeję organów trawienia, wzmacniają organizm . TSAEWIĆ 9 JUŻ CZAS a. ie Zeldowi od godz. 9--1i4—8 | miecki, francuski, włoski. i pobudzają »petyt. # dawać 1 Telefon 4-00 r r.ZElGOWICZOWwa Przygotowania do matury 

i egzaminów oraz lekcje 

stenografji parlamentarnej 
Lekcyj udzielsją specja- 
liści: absolwenci U. 5. В. 
ib nauczyciele gimnaz- 

    
grodžone na wystawach lekarskich najwyższem w Ł YŽ W Y sna za 30 о29 nych warunkach Akuszerka: | przyjmuje od 9—] i 4—6 ; Zgłoszenia w Red. „Kurj. = a R w Badenie, Ber- : SA N E£Z K į. SKŁAD FARB B 8 URO s EK LAMOWE ZW.P i Wal.“ pod „Lekeje“ | inie, Wiedniu, Paryžu, Londynie i w.in. miastach. m i Tysiące podziękowań trzymał Dr. Lauer od osób || || oraz ubiory do wszelkich sportów w wielkim || | JAN MAZURKIEWICZ Maria LANOTOW a naka God 
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