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PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiósk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia Т-ма „К: 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Poiska — St. Bednarsi. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy 5 
STOŁPCE — Księgarnia T wa „Ruch“ 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. T 
WILEJKA POWIATOWA — ui. Micki 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. |, 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE, — Bufęt Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. . 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, | : 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. i 
IWIENIEC — sklep tytoniowy $. Zwierzyński. i 
KLECK — sklep „Jednošė“. { 
ŁIDA — ul. Suwaiska 13, S. Mateski. - 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

    

    

   
   

    

   

  

skiego Świata w. wieku XIX odeszła. 

Twórca nowej Europy, zmora czerwo* 

nego ii niemieckiego imperjalizmu — 

przestał służyć Francji, w chwili. kiedy 

Francja może najbardziej potrzebuje 

nowego zastrzyku ©lemensizmu. 

  

+% Zmarł jerzy Clemenceau. Najpotę- 

żniejsza indywidualność całego Romań- 

W roku 1929 kiedy wszystkie pań- 

siwa Nowej Europy odświęciły swoje 

10 lecia, Jerzy Cienienseau był już czło 

wiekiem Legendy. W 1918 r., kiedy or 

statni baštjon antyniemieckiego: oporu 
w Europie chwiał się, kiedyśmy z prze- 

rażeniem czytali o p. Caileau, o deien- 

B usprawnienie Kas Chorych 

WARSZAWA, 25 XI. Pat. Na po- 
rządku obrad drugiego i ostatniego 
dnia konferencji w sprawie uspraw- 
nienia lecznictwa w Kasach Chorych 
były omawiane zagadnienia: 1) kwa- 
lifikacje fachowe lekarzy Kas Chorych 
2) zwiększenie zaufania ubezpieczo- 
nych, do lecznictwa Mkasowego i udo- 
stępnienie pomocy lekarskiej ubezpie- 
czonym, 3) nawiązanie „współpracy 
Kas Chorych z wydziałami lekarskie- 
mt uniwersytetów i zakładami leczni- 
czemi, Powyższe sprawy omawiało 
Srereg mówców. Z kolei dyrektor 
Głównego Urzędu Ubezpieczeń Gettel 
mówił o współpracy czynnika admini- 
stracyjnego w Kasach Chorych W 
końcu przemawiał dr. Bujalski, który 

    

łowy minister spraw wewnętrznych 
w Litwie. 

Z Kowna donoszą: Wobec wy- 
brania płk. Mustejkisa na dyrektora 
banku litewskiego, opuszcza on sta- 
nowisko ministra Spraw wewnetrz- 
nych. Następcą płk Mustejkisa ma 
być naczelnik pow. Olickiego  Arawi- 
czus. 

Pleczkajijsowcy rozpowszechniają | 
karykatury. 

Z Kowna donoszą: W tych dniach 
na Zlelonej Górze, w 'Janowie i Cze- 
kiszkach agenci pleczkajtisowców roz- 
powszechniali karykatury. 

Gbiite opady Śnieżne w Utwje 

PRZED TRUMNĄ WIELKIEGO MĘŻA. 

PARYŻ. 25. 11. (PAT). Przez cały dzień wczorajszy tłumy ludzi, które 
prefektura policji oblicza na 50 tysięcy przedefilowały przed zwłokami Cie: 
menceau. Zrana hołd złożyli członkowie korpusu dyplomatycznego. Pierwsi 
przybyli ambasador Chłapowski i ambasador angielski. Dziś rano publiczność 
paryska dowiedziała się, że ciało wielkiego patrjoty wywieziońe w nocy na 
prowincję do Wandei. Stosownie do jego życzenia odbędzie się tam skromny, 
cichy pogrzeb. Złożenie zwłok da ziemi nastąpi prawdopodobnie dziś o godz. 
12-ej. W tej chwili oddane będą w całej Francji strzały armatnie tak, jak to 
miało miejsce dnia 11 listopada 1918 roku w dniu zawieszenia broni. 

Prasa dzisiejsza w większym jeszcze stopniu, niż wczoraj, przepełniona 
jest artykułami o Clemenseaui Gdyby zebrać wszystkie artykuły pism najro” 
zmaiiszych kierunków uroósłby spory tom nosiadający charakterystykę potęż 
nej postaci niezmordowanego bojownika o prawa narodu, którego energja po” 
tr „fiła dodać otuchy upadającej na duchu w roku 1918 Francji i doprowadzić 
ją ostatecznie do zwycięstwa. 
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ECHA STOLICY ? 74 KORDOKÓW ! A 
= Szczegół, który mi się najbardziej 

wraził w pamięć z mojego krótkiego 2- 

minutowego widzenia Cie tau?! 

Głos! Co za przepyszuy głos, głos 86 

letniego starca o zupełuie  inłodzień- 

czym iembrze. Głos, w którym każda 

nuta dzwięczy, j š nieprawdepodo- 

bnie szłachetnym patosem miłodziką - 

idealisty. Taki tow urodzonego retoryka 
dość często spotyka się u Włochów i 

Francuzów. Ale głos Clemenseau nie 

był głosem retoryka. Był ta głos czło- 

wieka brzydzącego się najłżejszą 

szczyptą kłamstwa i kompromisu, głos 

miłośnika prawdy, nawet takiej, której 

by sam nie chciał odkryć. I kto wie 
może właśnie w kontraście tego czyste 

go głosu wsi wandejskiej z małostkami 

i giełdą Babilonu, leżała siła „Tygry- 

      

   

  

  

  

  

sywie francuskiej „woli zwycięstwa”, ogólny wynik konferencji ujął w na- ) Jeżeli Foch opracował ;plan kampanji zwycięskiej, to Ciemenseau był sa', pożerającego wszystkich tych, | Jerzy Clemenseau nie był tylko człowie- stępujących punktach: Z Kowna donoszą: Onegdaj w tym mężem opatrznościowym, który doprowadził domianowania go główno- którzy się zachwieli. kiem Legendy! 4 1) Da katy pracy pz śaled Jos » Pa. Pa dowodzącym siłami zbrojnemi sojuszniczemi i wówczas, gdy na froncie żołnie- ; horyc e odpowiada potrzebom ‚ y były tak obfite, iż wy- _, S j Was CŁA Sinai Słabości : Рнйз!уи i bas R okanęch 2) Koniecz- rządziły miastu wiele strat. Na nie Г° Irancusay krew przelewa walczył zwycięsko nawewnątrz | ze słabością 30 „Od powietrza, głodu, ognia i por 

koju zachowaj nas panie, modliia się 

wówczas irrydenta polska. Nie trudno 

| przewidzieć, coby się stało z Francją i 

  

Europą, gdyby nie energja wielkiego 

wamndejczyka. Jeden korpus wysłany z 

irontu jzachodnitego byłby się radykal- 

nie załatwił z wszelkiemi Niepodiegłoś- 

ciami polskiemi, litewskiemi, łotewskie 

mi, estońskiami. Rosja i Ukraina były- 
by Egiptem Króla Fuada, a Poiska dził 
siejsza Algierem, czy, Marokko. Fran- 

cja, pozbawiona psychozy zwycięstwa 

tak jak i dziś pokrwawiona, ale bez 

glorji i owoców zwycięstwa stałaby 

ność ścisłej .współpracy wszystkich 
czynników, pracujących w Kasach Cho- 
rych. 3) Działalność Kas Chorych 
musi się oprzeć na czynniku facho- 
wym. 4) Prośba do p. ministra pracy 
i opieki społecznej o wysłuchanie gło- 
su Światu lekarskiego przy poczyna- 
niach reorganizacyjnych w  Kasach 
Chorych. 

O godzinie 4 po południu mini- 
ster pracy i opieki społecznej Alek- 
sander Prystor zamknął obrady. pod- 
nosząc w krótkiem przemówieniu, że 
bogaty materjał, który dała dyskusja 
będzie przepracowany i zapowiadając 
że przy opracowaniu zagadnienia lecz- 
nictwa w Kasach Chorach zasięgnięta 
będzie opinja Świata lekarskiego. W 

których ulicach zostały całkowicie 
zniszczone iinje telefoniczne oraz sieć 
przewodów elektrycznych, słupy zo- 
stały wywrócone, druty uległy przer: 
waniu. Na ul. Radziwiłłowskiej z 14 
słupów pozostało jedynie 5, reszta 
runęła na xulicę, skutkiem ciężaru 
śniegu, który zawisł na drutach. Rów- 
nież uległy uszkodzeniu anteny. Z 
powodu tak znacznych opadów po- 
ziom wody w Niewiaży znacznie się 
podniósł i mieszkańcom ulic, poło* 
żonych nad rzeką, zagraża niebexzpie: 
czeństwo. ; 

Kola chrz.-demokratytzne mają odwołać 
się do Watykanu. 

ducha i zdradą. Nie dziw wobec tego, że w chwali, w której wielki ten mąż 
odchodził od tego świata na mogiłę jego sypią się stosy kwiatów, złożone ze 
wspomnień i pełnych zachwytu hymnów pochwalnych. 

Hołd Izby Deputowanych 
PARYŻ, 25 XI. PAT. Na posiedzeniu Izby Deputowanych przewodni- 

czący Bouisson wygłosił przemówienie, w którym złożył hołd Clemenceau 
jako wielkiemu obywatelowi i wielkiemu patrjocie, który służył z miłością 
Francji i republice. Premjer Tardieu przypominał zasługi pnartego jako 
gorącego obrońcy Francji i wezwał wszystkich Francuzów, aby našladowa- 
li cnoty Clemenceau i jego wysiłki w kierunku ugruntowania pokoju. Izba 
wysłuchała przemówień stojąc. Następnie na znak żałoby posiedzenie zo- 
stało zamknięte. : 

DEPESZA PREZYDENTA MOŚCICKIEGO. 

* WARSZAWA. 25. 11. (PAT). Z powodu śmierci znakomitego francuskiego męża 
stanu Clemienseau p. Prezydent Ignacy Mościcki przesłał na ręce JE p. Doumergue'a, pre- 

Jerzy Clemenseau urodził się _w 
Wandei: w r. 1841, Liceum ukończył w 
Nantes, 'a uniwersytet (medycynę) w 
Paryżu w roku 1862. Lata 1860— 1870 
wypełnia: podówczas walka, młodzieży 
z coraz mniej popularnym rządem Na- 
poleona Ill. E nergiczna i wrażliwa na- 
tura młodego wiandejczyka popycha go 
do obozu opozycji. Aresztowany za 
iwspółpracownictwo w jednem z pism 
opozycyjnych, po odsiedzeniu więzienia 
udaje się. w padróż do Апей! i Stanów 
Zjednoczonych. 

Powraca stamtąd jaka zdecydowar 
ny zwolennik sojuszu Francji łacińskiej 

się pastwą rewolucji. Z Kowna donoszą: Zamknięcie zydenta republiki francuskiej, depeszę następującej treści; ` х AR т + A DE Ieby Li karskiej b M młalsier Rodz gimnazjum twa „Saule* w Ucianie Łącząc się wraz z całym narodem polskim w bołesnej żałobie Francji, która straciła 2 Anglosasaini, ED 07 oł wy, c" S ał wywolało wielkie ” niezadowolenie w w Jerzym Ciemenscau jednego z najznakomitszych swych synów, pragnę wyrązić Waszej pełnić burzliwe dni jego życia i ukoro- Największym błędem ze strony Eni- 

tenty było niewątpliwie przyjęcie pomo 

cy Stanów Zjednoczonych. Należało 

przyjąć pomoc japonji o ile to była 

tyiko możliwe. japonja nie byłaby krę- 

powała zwycięzców przy ustalaniu na 

prawdę trwałego pokoju. Sprawy rosyj- 
skie byżyby się również ułożyły zupeł- 
nie inaczej. Wilson zafundował Entet- 
cie Wielką Parądę, ałe zabrał główne 

owoce zwydięstwa. Stworzył gmach 
Ligi Narodów, używając dynamitowych 
cegieł papierowego rozbrojenia. Aie to 
co zdołano uratować z Wilsonowskiej 
likwidacj. zwycięstwa Ententa za- 
wdzięcza Cłemenseau. Ileż dramatyczne 
go materjału musiały zawierać tajne 
posiedzenia Rady, 3 ch — Wilson — 
Lioyd - George, — Clemenseau! Ileż 
ludów i Ikrajów z zapartym oddechem 

ko w gorących słowach podziękował 
p. ministrowi Prystcrowi za inicjaty- 
wę zwołania konferencji, która dla 
świata lekarskiego zdobyła jednolite 
oblicze ideowe. Oświadczenie powyż- 
sze przyjęto rzęsistemi oklaskami. 

Ddczyf min. Składkowskiego 
w Łodzi 

ŁÓDŹ. 25 XI. Pat. Dziś o godzi- 
nie 6 min. 45 p. minister spraw wew- 
nętrznych gen. Składkowski wygłosił 
w sali Filharmonji łódzkiej w obec- 
ności około 5 tysięcy osób odczyt 
pod tyt.: „Praca twórcza samorządów 
Polski współczesnej". Odczyt kilka: , 
krotnie przerywany był żywemi okla- 
skami, zakończył się zaś wśród entu- 
zjastycznych okrzyków na cześć Mar- 
szałka Piłsudskiego. 3 

Z Komifefu Ekonomicznego 

kołach chrześcijańskiej demokracji. W. 
tych dniach w Centrum Akcji Kato- 
lickiej odbył się szereg | po- 
siedzeń, poświęconych tej sprawie. Jak 
obiegają pogłoski, chrz. demokraci za- 
mierzają udać się w tej sprawie do- 
Watykanu z prośbą o interwencję, 

„Litewski Stalin w. nowej moli 
RYGA. 25. 11. (PAT). W związku 

z ustąpieniem Mustejkisa ze stanowiska 
ministra spraw wewnętrznych ii jego 
wyborem. na stanowiska dyrektora li: 
tewskiego: banku emisyjnego „Rigasche 
Rundschau“ donosi z Kowna co nastę- 
uje: 

; Z chwilą wybrania Mustejkisa ze- 
branym akcjonarjuszom Banku Litew 
skiego zakomunikowano, że Mustejkis 
zgłosił prośbę o dymisję ze stanowiska 
ministra spraw. wewnętrznych ii że pre 
zydent dymisję tę przyjął. Aczkolwiek 
już dość dawno krążyły: pogłoski, że 

Ekscelencji moje najszczersze współczucie.i zapewnić, że w sercąch Poiaków pasnięć Cie 
mienseau pozostanie nieodłącznie związana ze zwycięstwem prawa i sprawiedliwości. 

(—) Ignacy Mościcki. 

DEPESZA GRUPY PARLAMENTARNEJ POLSKO FRANCUSKIEJ. 

WARSZAWA. 25. 11, (PAT) Prezydjum grupy parlamentarnej polsko - francuskiej 
wysłało dziś z powodu zgonu Jerzego Clemenseau na ręce prezesa grupy francusko — 
polskiej w Paryżu p. Locquin'a depeszę następującej treści: 

Grupa parlamentarna polsko - francuska w Warszawie, głęboko wzruszona śrniercią 
Jerzego Clemenseau, bohatera narodowego, wielkiego mężą stanu naszej epoki, szczerego 
i oddanego przyjaciela Polski, kornie chyli czoło wraz z całą Francją zaprzyjaźnioną i 
sprzymierzoną przy trumnie wielkiego Francuza, ojqa zwycięstwa i pokoju. 

ODPOWIEDZI BRIANDA NA DEPESZĘ POLSKĄ. 
WARSZAWA. 25. 11. (PAT) W odpowiedzi na kondolencyjną depeszę w związku 

ze śmiercią Jerzego Clemenseau minister Briand przesła ministrowi Zaleskiemu depeszę 
treści następującej: 

Proszę Pana o przyjęcie wyrazów serdecznej wdzięczności rządu francuskiego glę- 
boko wzruszonego udziałem, jaki Polska wzięła w ża'obie Francji (—) Briand. 

DEPESZA MAC DONALDA. 

LONDYN. 25. 11. (PAT). Rząd brytyjski przesłał pod adresem rządu 

mować. zwycięstwem starość. Właśnie 
jest rok 1870. Klęska Cesarstwa. Naro* 
dziny Francji Republikańskiej, Komuna, 
Powszechny głos opinji publicznej ob- | 
мта Bismarka a umyślne podżegania 
komunardów,  Clemenseau, który dor 
tychczas nienawidził po studencku wi- 
dima „reakcji“, zaczyna  nienawidzieć 
Niemców podwójnie: za porażkę i słu- 
sznie, czy nie słusznie za komunę. Nie 
przestając być nigdy Jakobinem z me- 
tod, staje się z objektu swego działania 
„Człowiekiem Francji”. Lata 1880 — 
1893 wypełnia mu gorąca agitacja za 
tak niepopularnem dla duszy  francu- 
skiej zbliżeniem z Anglją. Jego przeci- 
wnicy nie szczędzą oszczerstw, aż do 
słynnej „rozprawy © przekupstwo”, 
„Człowiek Anglji" „angielski utrzyma- 
nek*, „agent poselstwa! królewskiego'* 5 a S A Rady Ministrów. Aa Sz A irancuskiego depeszę kondolencyjną z powodu śmierci Jerzego Clemenseau, w oto epitety ludzi których zwycięstwa 

czekiwało » kogo zmęczy, młody y Mustejkis, zgodnie z postanowieniem której między innemi oświadcza: „Jego wypróbowana przyjażń i lojalność w byłoby oznaczało sam SS profesor starego praktyka, czy Stary | WARSZAWA, 25,XI. PAT. W dniu P e tautininków tna Pa JES dobie ciężkich doświadczeń pozyskała mu trwałą wdzięczność całego narodu Niemoami w krytyczawch dniach Н praktyk niedoświadczonego  „mtodzi- 25 p, m. odbyło się posiedzenie Ko 2) Salaca się Z wyborem na stanowi”  „nojelskiego, który dzieli żałobę z narodem francuskim i łączy się z nim w hoł ; Lik as ka". Wilson — człowiek 40 letni, był 
człowiekiem przyszłości. 80 letni Cle- 
merseau — musiał być człowiekiem te- 
rafniejszości. Wilson widział świat 

Żyszły. Ciemenseau pragnął ażeby la- 
wa historyczna zastygła w formach jak- 
najbardziej dla Francji pożądanych.. 

Ki ' * + ® 

Francuzscy biografowie Clemenseau 
ga motyw główny jego czynów uważa 
ja patrjotyzm i ambicję. Wybitny autor 
emigracyjny, żyd rosyjski p. Ałdanow 
nazywa go człowiekiem „który przeżył 
w życiu wszystka i wszystkiem zdążył 
Się rozczarować. 

Czytałem we Francji o Clemenseau 
bardzo wieje. Ani jedna ocena nie była 
odobna do drugiej. Sam widziałem Go 

Lo) raz w życiu i ten „raz* pozostawił 
żenie na całe życie. Jeżeli wolno 

się na odtworzenie sylwetki 
duchowej, jednego z najbardziej zna- 
nych ludzi na kuli ziemskiej—ota ona. 
Ą obraście sobie, że do bsudnego, bal- 
zakowskiego Paryża, Paryża starczości 
monarchji i ząbkowania republiki, Pary 
ża, rządzonego właściwie przez pluto 
„krację karjerowiczowsko - finansową, 

przychodzi człowiek ze wsi. Przychodzi 

   
   

  

człowiek z tajpiękniejszej, historycznej d 
wsi irančuskiej, jedynej wsi francuskiej 

s ktrej się zachowały nie tylko ter“ 
my z gnojówką ale i dwory z alejami. 
_Menhi ry! Grobowce romantycznych 
szuanów walczących © odwracalność 
czasu. Przychodzi taki człowiek z 

 quatrevingt treise Radykał z najbardziej 
konserwatywnej prowincji Francji. Mie   

  

mitetu _ Ekonomicznego Ministrów 
pod przewodnictwem p. prezesa Rady 
Ministrów Kazimierza  Switalskiego. 
Poza szeregiem spraw bieżących, Ko- 
mitet Ekonomiczny Ministrów uchwa- 
lit mię:zy inremi srereg ulg celaych 
na maszyny i aparaty, Sprowadzane 
2 państw, nie posiadających z nami 
traktatów handlowych, i na ową 
instrukcję dla ministerjalnych komisyj 
popierania eksportu, oraz, w związku 
z trudną sytuacją kopalń zagłębia 
Krakowskiego, postanowił przyjść z 
pomocą tym kopalniom w formie 
pewnych ulg podatkowych, 

Wyniki wykorów komunalnych 
W POWIECIE BIELSKIM. 

KATOWICE. 25. 11. (PAT). Ostateczne 
wyniki wyborów komunalnych w powiecie 
bielskim i cieszyńskim przedstawiają się w 
sposób następujący: 

W powiecie cieszyńskim na 52 gminy roz 
pisano wybory w 48 gminach, a głosowanie 
przeprowadzono w 30 gminach. W 18 gmi- 
nach wystawiono jedną listę. Obóz prorzą- 
dowy, występujący pod egidą Narodowo - 
Chrześcijańskiego Zjednoczenia Pracy, do 
którego przystąpiły Związek Katolików S! 
skich i PSL. Piast, uzyskał na ogólną 
597 mandatów 470 mandatów. R eszta, to jest 
127 mandatów, przypadła socjalistom połskim 
Dwie listy żydowskie w Ustroiu nie uzy . 
ły żadnego mandatu. Głosowało įprzecietnie 
około 90 proc. uprawnionych do głosowania. 

W powiecie bielskim na 35 gmin rozpisa- 
no wybory w 34 gminach, a głosowanie prze 
prowadzono w: 27 gminach. W 7 gminach wy 
stawiono jedną listę. Na ogólną liczbę 450 
mandatów obóz prorządowy uzyskał 300 man 
atów, Reszta, to jest 150 mandatów, przy- 

padła na polskich socjalistów (61), na nie- 
mieckich socjalistów )52), a na inne listy 37. 
W  Dziedzicach żydzi uzyskali 2 mandaty, 
Przebieg wyborów był wszędzie spokojny. 

     
   

      

szanina tradycji, patrjotyzmu i nowo- 
stek socjalnych! Człowiek z odczuciem 
własnego _ g enjuszu!... 

tworzyć własną historję Francji. 

sko dyrektora Banku Litewskiego, była 
Sensacją dnia. Jak się „Rigasche Rund 
schau* dowiaduje z  miarodajnych 
źródeł, następcą Mustejkisa będzie Ara 
wiczius. Nominacja jego ma być podpi 
sana już dzisiaj. 

Kandydatura Arawicziusa stała się 
aktualną już w czasie kryzysu rządo- 
wego. Araficzius nie chciał jednak wó- 
wczas wejść do rządu. Arawiczius jest 
zbliżony ideowo do partji tautininków -, 
a w paztjach opozycyjnych kandydatu 
ra jego nie jest źle widziana. Dymisja 
Mustejkisa będzie więc dalszem odprę- 
żeniem sytuacji wewnętrznej. Z odej- 
ściem Mustejkis dążył do odzyskania 
w rządzie roli człowieka silnej ręki j 
nązywany był „litewskim Stalinem". 
Dymisja Mustejkisa, aczkolwiek już da 
wno zapowiadana, była odraczana ze 
wzgiędu na rolę, jaką odegrał podczas 
dymisji Woldemarasa. Jeszcze nieda- 
wno Mustejkis oświadczył przedstawi 
cielom prasy z ironją, że narazie „nie 
ma on powodu do zapakowania Wolde 
imarasa do obozu koncentracyjnego“.— 
Obecnie spotkał samego Mustejkisa los 
podobny z tą różnicą, że gdy Wołdeina 

1 ras znajduje się bez posady, Mustejkis 
. Otrzymał stanowisko, którego wiele о- 
sób mu zazdrości. 

  

  

      

„rodaków. Cały naród brytyjski dzieli 

dzie pamęci zmarłego”. — Premjer Mac Donald przesłał na 
dieu depeszę kondolencyjną, w której oświadcza: 
jera Clemenseau, jego olbrzymia odwaga i 
szczała go mimo tak sędziwego wieku, 

ręce premiera Таг 
„Wieloletnia i wybitna kar- 

niespożyta energja, która nie opu- 
zyskały mu najgorętsze uznanie moich 

też żałobę, jaka akryła Francję. Clemen- 
Seau, jako postać historyczna, będzie wybitnym przedstawcelem swego naro- 
du oraz postacą, której wydajność wielostronna zwracać będzie na siebie w- 
wagę ludzi, interesujących się genjuszem ludzkim". 

Depesza Prezydenta Stanów Zjednoczonych Hoovera 
х WASZYNGTON. 25..X1. Pat. Prezydent Hocver przesłał na ręce prezydenta re- publiki francuskiej Doumergue'a wyrązy współczucia z powodu śmierci Clemenceau. 

w depeszy swej Hoover zaznacza między innemi, że bezinteresowna miłość zmarłego dla kraju była natchnieniem dla jego współobywateli. Był on dzielnym obrońcą pokoju, który w sposób wysoce szlachetny umiał stawiać czoło tragedji wo- jennej.: > 

POGRZEB W LES HERB IERS W WANDEJI. 

ROCHE — SUR—YON. 25. (PAT). Dzisiaj o godzinie 12 m. 30 w po- 

łudnie odbył się w miejscowości Les Herbiers w Wandeji pogrzeb Jerzego Cie 

menseau. Pogrzeb wyróżniał się wielką prostotą. Brali w nim udział tylko, 

członkowie rodziny i najbliżsi,znajomi zmarłego. W chwili opuszczania trum- 

ny do grobu rodzinnego w Les Herbiers w całej Francji oddano strzały armat 
nie, tak jak to uczyniono w dniu zawi:szenia broni 11 listopada 1918 roku. 

EOWRANZZOYT NI 

Projekt zaopatrzenia narodowego rządu Tardieu 
PARYŻ. 25.X1. Pat. Na posiędzeniu rady ministrów prezydent Dou- 

mergve podpisał projekt zaopatrzenia narodowego. Rząd złoży ten projekt 
w parlamencie w dniu dzisiejszym i będzie żądał uchwalenia go przed 
końcem roku bieżącego. Projekt przewiduje sumę 1.850 miljonów franków 
na wydatki, związane z rozwojem rolnictwa, z nauczaniem powszechaem 
handlem i przemysłem. Obrócone na ten cel zostaną sumy, pochodzące z 
nadwyżek budżetowych i dochodów celnych. 

Oczywiście konflikt jest nieuniknio- fizm Jauresa w przededniu straszliwego żna mówić prawdę w tak grzecznem ans MR AR 
my. Paryż rachuje dnie, a Wandeja stu najazdu. Wandeja mówi zawsze praw- mieście. Wandeja ratuje Paryż od no- rysy wielkich ludzi nie wiele znają — I zaczyna jecia. Paryż żyje snobistycznemi nowin- dę, wali. prosto z mostu, rzeczy; nazywa wego roku 70-go. Wandeja staje się 
kami. Dziś gen. Boulanger jutro pacy* po imieniu. Paryż oburza się. Jakże mo „zbawcą ojczyzny”. 

nia 1914 roku. 

Będąc kolejno deputowanym i: sena- 
torem, Clemenseau zostaje premjerem 
dopiero w. 1906 r. Premjerostwo prem- 
jera przy systemie parlamentarnym jest 
podobne do gry w odbijanego. Można 
odbijać, ale trzeba niekiedy i dać się 
samemu”odbić. Pomimo tego, że trzy” 
letnie premijerostwo Clemenseau calko- 
Wicie wykazało jego energję, zmysł re 
alny i twórczy, tygrys - pożeracz prem- 
jerów nie uniknął losu swoich ofiar. 
Następuje Wojna Europejska. Clemen 
seau, który wśród błahostek, snobiz- 

mów i, drobnych prac ek politycznych 
życia codziennego, ostrzegał Francję 
przed powtórnym najazdem, znajduje 
się oczywiście w szeregu zwolenników 

walki do końca. W r. 1917, kiedy. front 
rosyjski topnieje, a we Francji: szerzą 
się nastroje defetystyczne, kiedy policja 
polityczna staje się bezsilna wobec de- 
fetyzmu ekscelencji, władza przechodzi 
ponownie w jego ręce. 

W rok później „najmłodszy z Fran: 
cuzów'* daje zwycięstwo Francji. W 
półtora roku — Traktat Wersalski. O- 
statnie lata spędza w swojej posiadłoś- 
ci wandejskiej Saint Vincent sur Jard. 

Autor wielu dzieł literackich, po- 
litycznych; publicystycznych, oraz 
niezliczonej ilości artykułów | 
w prasie paryskiej, amerykańskiej, i 
angielskiej umieszczanych w 85 roku 
życia wydaje ,„Demostenesa*.:. Obraz 
Europy rozbitej na drobne państewka 

i jej francuskich Aten. — T. zw. życio- 

żyć równie płodnych. 

Kazimierz Leczycki. 
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ECHA KRAJOWE 
PRZECHADZKI PO PROWINCJI 

SOROK TATARY. 

Doskonała to rzecz — regjonalizm! Ka- 
ż e poznawać wszystko, co się tyłko woko- 
to siebie znajduje, nie mówiąc już nic o za- 
sadniczej maksymie rzymskiej: nosce te 
ipsum. Regionalizm stał się zwłaszcza po woj 

będę jej tutaj powtarzał. Skreślę natomiast 
słów kilka o czasach najnowszych, wioski 

tej dotyczących. 
Według urzędowego spisu w r. 1850 — 

Sorok Tatary należały do gm. Międzyrzec- 
kiej pow. Trockiego, do okr. wiejskiego — 
Skorbuciany w odległości 3 kilometrów. Do- 
mów miały 53 i 271 mieszkańców Mahome- 
tam. Po środku stał meczet drewniany, któr y 
dor dzisiajj jeszcze isłuży ku chwałe Allaha. 

W tym też roku posiadali tu grunta: Ra- 
decki 79 dziesięcin, Selimowicz 25, Półtorac- 
ki 37, Mór: 40, Tokosza 79, Szabłowski 
32, Sobołewski 263 (dwieście sześćdziesiąt 
trzy), Bajraszewski 35, Kienski 38, Ryzwa- 
nowicz 49 i Milecho 140. 

Dzisiaj nie wiele się zmieniło. Jedynie ro- 
dzina Sobolewskich, a: mianowicie p. Stefan 
Sobołewski przyjął wiarę katolicką. Ziemi 
nie było. Przed dwoma laty grunta te sko- 
masowano. Grunt dobry, urodzajny. Dużo 
pielęgnują tu wszelkich jarzyn, dających lu- 

  

| dności nie złe dochody. Dzieci kształcą się 
| chętnie w polskiej szkołe powszechnej 
| Skorbucianach, rodzice ich posługują się wy: 

w 

łącznie językiem polskim, (swego nie znają 
| — jedynie modlitwy) czytają książki, z bi- 

bljoteki szkolnej w Skobucianach. Są lojał- 
*| nymi obywatelami Polski. 

Imam Maciej Siełimowicz wraz z synami 
Janem i Adamem. 

  

     

   
      

silnym, tworzącym dla sie 
iaj powstają j 

wa, ichlubiące się szczytnym 
jonalny, a ludzi tych, na- 

e — regjonalistami. I ja też 
siąknięty duchem regjonalizmu. 
tko, czego jeszcze nie zbadano, 

ko, czego jeszcze nie widzia- 

nie prądem doś 
%ie epokę. Dzi 
kluby i tow 
przydomkiem 

    

  

  

ogłądam 
no. 

4 * BE 

W. gminie Rudomińskiej, pow. Wileńsko- 
Trockiego, na przepięknem wzgórzu nad rze 

  

należy 

Meczet jak to widać na iłustracji, jest bar 
| dzo skromny. Dzięki uprzejmości imama p 

Macieja Sielimowicza oglądam jego wnętrze, 
które rozdzielone jest na dwie części: dla ko 
biet część lewa, dle mężczyzn zaś część pra- 
wa. Dzieli je ściana u dołu z małemi wyrznię 
ciami, ,zasłoniętemi jednak suknem amaran- 

| towem przez które słychać modły duchowne 
go przy ołtarzu podobnego do tronu bisku- 
piego. Po bokach są ławki, na których kilka 
razy w roku (w wiełkim poście) płoną świe- 
ce. Na podłodze są rozesłane dywany dla 
modlących się. W obu przedziałach jest u. 
rządzony chór. Żadnych obrazów. Jedynie na 
ołtarzu są dwie piękne tabliczki, z literami 

„ arabskiemi. Wokoto meczetu znajduje się sta 
ry cmentarz. Nowy zaś mieści się na najwyż 
szym bodajże wzgórzu w Wileńszczyźnie. 

cze stare cmentarze w odległości 4 
klm., koło wsi Melachowicze. Obok mecze- 
tu wybudowano niedawno dom mieszkalny 
dla imama. 

Na remont meczetu asygnowane są od 
czasu do czasu drobne sumy z kasy rządo. 
wej. 

Dla scisłości informacyj o Sorok Tatarach 
szcze nadmienić, iż zamieszkuje tam 

    

Meczet w Sorok Tatarach. 

ką Waką znajduje się wioska, zwana — So: 
rok Tatary. Okolica to szlachecka, jeszcze z 
zamierzchłych, pyłem przysypanych stuleci... 
Historja Tatarów w Polsce jest znana, nie 

  

OSZMIANA. 

— Przedszkole. Nareszcie” Z prawdziwą 
radością należy powitać otwarcie w Oszmia- 
nie przedszkoła—freblówki dła dzieci od 3— 
7 lat. Nareszcie nasze kochane maleństwa 
mają gdzie wesdło i korzystnie przepędzać 

, czas pod wprawnem okiem freblanki, zaan- 
gażowanej z Wilna. Trudno przemilczeć na- 
zwiska Pań, którym musimy to zawdzięczać. 
Przedewszystkiem (p. Niedziałkowskiej, która 
z chwilą przyjazdu z Postaw do Oszmiany 
wniosła zapał do pracy — do czynu, gdyż 
Sprawa utworzenia w Oszmianie frebłówki 
już oddawna była poruszana, lecz ogranicza: 
4a się li tyłko na ładnych słówkach. Nie mniej 
też przyczyniła się do tego p. Kuczyńska, 
wkładając w to wiele szczerej pracy. Pani 
Hołówkowa wiele dopomogła w urządzeniu 
freblówki oraz umożliwiła rodzinom policyj- 
nym posyłanie ich dzieci za minimałną opia- 
tą do tejże freblówki, dopłacając za nie z 
sum klubu „Rodzimy Policyjnej”. Na i wiele 
innych Pań, których nazwisk z powodu bra- 
ku miejsca nie wymienię. 

WRZE ОЛИ ТЕСО NT T ST IO RIPE RST 

Teatr Pohulanka 
Szekspira—"Sen Nocy Letniej". 

Na wstępie zaznaczyć muszę, że 
dyrektor Zelwerowicz należy do nie- 
licznych $męskich natur pracujących 
w dziedzinie teatru, które zdecydo- 
wanie lubią wyraźne sądy o sztuce i 
nie lubią zakłamania, o które tak łatwo 

te atrze, kiedy na Sc enie jest wielki 
repertuar. 

Stąd nie potrzebuję się bać, że 
moje uwagi będą wzięte jako atak 
osobisty lub nagonka na teatr, i że 
przyjdzie komuś nad tem cierpieć, że 
jest recenzent, który o „Śnie Nocy 
Letniej" na Pohulance nie będzie * pi. 
sał z entuzjazmem lub emfazą, czyli 
tak jakby zdawało się, że jest rzeczą 
przyzwoitą i wskazaną skoro teatr 
wystawia Szekspira i trudzi się nad 
miarą, aby dotknąć wielką poezję, 

Przychodzi mi uczynić najpierw za- 
rzut że Bogiem a prawdą zupełnie 
nie zrozumiałem, o co chodzi w tym 
„Śnie” Wprawdzie obok jakaś Pani 
przekonywała zażarcie sąsiadkę: 
Pani napróżno chce to. zrozumieć, 
bo to proszę Pani sen, a pani wie 
że w snach wszystko chodzi lata. 

Już bardzo przeciętny widz nie- 
wtajemniczony w arkana Sztuki ro- 
zumie doskonale, że Szekspir nie na 
to pisał baśń, abyśmy mniemali, że 
to elaborat zagmatwany, chaotyczny, 
kapryśny, bez konkretnego, ima- 
nentnego stawiania po literze a litery 
b. Szekspir jest pełen logiki, ma 
architekturę, tezę, każda pozycja jest 
konsekwentnie wypracowaną i właśnie 

również kilkanaście rodzin polskich oraz ży 
dowskich, dobrze i dość bogato zagospoda- 
rowanych. 

Jan Hopko. 

Warto zanotować to, że opłata jest bar- 
dzo niska, a mianowicie 10 zł. miesięcznie od 
dziecka! I to, że urządzona została przy bar- 
dzo ograniczonych środ' «kach społem a to 
warto pochwalić. Wiele jeszcze jest braków, 
lecz miejmv nadzieję. 

‚ Szczęść Boże nadal tej pożytecznej pla- 
cówce! Jedna z matek 

ы LIDA. 
— Walne zebranie koła zjed. Ziemianek. 

Dnia 12 bm. odbyło się w lokału Koła Polek 
w Lidzie Walne Zebranie Koła Zjednoczo- 
nych Ziemianek i Wydziału Kół Gospodyń 
Wiejskich pow. lidzkiego. 

Były omawiane sprawy Koła wynikające 
z podziału powiatów na lidzki i szczuczyński. 
„. Dotąd praca społeczna Zjednoczonych 
Ziemianek lidzkich była prowadzona na te- 
renie obu powiatów. 

Potrzeba przystosowania się do podziału 
administracyjnego staje się jednak konieczną 
1 oczywistą. 

Panie z pow. szczuczyńskiego będą więc 

dlatego, że „Sen Nocy Letniej" jest 
baśnią, te wszystkie elementy są tu 
jeszcze miljon razy bardziej ustalone 
i zweryfikowane niż w sztukach in- 
nych, w których przejawia się życie 
nie snu ale jawy, w której według 
genjuszu poety więcej jest iracjonal- 
ności niż w jakimkolwiek Śnie. 

W życiu osoba B kocha osobę 
C, po szałach zakochuje się w oso: 
bie D. Oto naprzykład Romeo ko- 
chany, który myśli o Rozalindzie. Dla 
niego jest Rozalinda wszystkiem, kie: 
dy nagle spotyka Julję, Teraz jest 
Romeo i Julja na wieki. Nawet nikt 
nie pyta jak się to stao, „že Rozalin- 
da zbladła a niebem i Światłością się 
stała Julja Capuletich. Ale w „Śnie 
Nocy Letniej* właśnie te momenty 
puszczone, dostają sę w Światło naj- 
wyższego widzenia.Oto jest Hermja i 
przy niej Lyzander, obok zaś De- 
metrjusz i Helena. Helena szaleje za 
Dymitrem, zaś owy obraca za Her- 
mją. Mogły by być dwie pary, i obie 
te pary za sobą mogłyby iść skład- 
nie i wdzięcznie. Każda dla siebie 
gruchając. Dlaczego jest jedna a tej 
jednej przeszkadza ta druga para 
nastroszona, nie mogąca się sprzeg- 
nąć? 

Oto jest „Sen Nocy Letniej", faki 
faktów, który się stanie. Dymitry sza- 
leje, ciska się, zda się jest zraniony, 
krzyczy, posępny, okropnie ponury, 
zły i niedostępny, zazdrosny i bru- 
talny, pełen nerwów, zły " duch 
prawdziwy. Cóż jest winna Helena 
albo coż jest winna Hermja, że ten 
człowiek łzy wyciska i prowokuje 
serce do zgrzytów, zamiast to ser- 
ce prowadzić do śpiewania 

Obok tych dwóch par przemiesza- 

   

List Mir. Matoszewskiego da h. Min. Bognsława Miodzińskiego 
WARSZAWA. 25.X1. (tel. wł. „Słowa”*). B. min. Bogusław Miedziń- 

ski otrzymał następujący list od Ministra Skarbu p. Matuszewskiego. 
Mój drogi! Studjując obecnie z urzędu sprawozdanie N. I. K. zetkną- 

łem się tam z szeregiem zarzutów postawionych działalności Ministerstwa 
Poczt i Telegrafów i widzę jednocześnie jaki użytek godzący w Twój ho- 
nor czyni z uwag N. I. K, prasa opozycyjna. Skłania mnie to dodania wy- 
ramu memu głębokiemu przekonaniu potwierdzonemu istotnemi wysiłkami 
uczynionemi przezemnie dla stworzenia sobie objektywnego obrazu O u- 
sterkach działalności Ministerstwa Poczt i Telegrafów, że wszelkie zarzuty 
godzące w Twój honor poczynione na ich podstawie są nieprawdziwe, 
niesłuszne i jeżeli są podnoszone ze Świadomością tej niesłuszności to 
niegopne uczciwych przeciwników politycznych. 

Nie wiem czy tych słów kilka człowieka, którego bezstronność znasz 
z wspólnej pracy, potrafi choć w części wynagrodzić Ci gorycz, jaką przy- 
nosić musi każdemu poczucie, że godzą w Jego honor aby w ten sposób 
załatwić grę polityczną—ale pragnąłbym aby tak było. 

Serdeczne pozdrowienie łączę 
Warszawa, 21.X1—29 r. 

  

lgnacy Matuszewski. 

  

Polacy w ostatnih wyborach samorządowych prskich. 

Wszystkie liczby głosów odda- 
nych w odbytych przed kilkoma dnia- 
mi wyborach do sejmików prowiancjo* 
nalnych Prus są już ostatecznie usta- 
lone i opublikowane. : 

W świetle ich można najlepiej 
zdać sobie sprawę z siły tej części 
polaków, która pozostaje pod pano- 
waniem niem'eckiem i mimo wszel- 
kich szykan narodowościowych, mimo 
znikomej ilości szkoł polskich—pozo- 
staje wierna swojej rasie; językowi 
poczuciu narodowemu, 

Pielęgnowanie uczuć narodowych 
polskich jest bowiem w Niemczech 
powojennych, republikańskich zupeł- 
nie tak trudne, jak w Rzeszy przed- 
wojennej, pod panowaniem Hohenzol- 
lernów. 

Nawet już bez wgłębienia się w 
metody polityki narodowościowej 
czynników”rządowych, można wyro- 
bić sobie pogląd objektywny na po- 
łożenie polaków w Rzeszy, jeżeli 
wspomnieć tylko wypadki opolskie i 
na ich tle ocenić stosunek panującej 
większości niemieckiej do mniejszości 
narodowej polskiej. Wszelkie przeja- 
wy życia kulturalnego polaków na. 
trafiają nietylko przecież na oznaki 
niechęci szowinistycznie usposobionej 
ludności niemieckiej, ale na jaskrawe 
wyskoki niepohamowanych niczem u: 
czuć nienawiści plemiennej, śwyskoki, 
przybierające często wszelkie znamic- 
na zupełnie prymitywnej brutalności, 

W obliczu tego stanu rzeczy re: 
zultaty ostatnich wyborów w Prusach 
i sukcesy mniejszości polskiej szcze- 
gólnie godne są podkreślenia jako 
dowód olbrzymiej, imponującej siły 
narodowej. 2 

W wyborach do „Landtagu“ šlą- 

skiego polacy otrzymali 30562 głosy» 
wobec 29039 głosów otrzymanych w 
roku 1926:ym przy wyborach do tej- 
że instytucji samorządu  terytorjalne- 
go. Lista polska zdobyła 6 manda- 
tów. 

Do sejmików w opolskiem Polacy 
zdobyli łącznie 25 mandatów, kiedy 
w roku 1925-ym zdobyli mandatów 17. 

We wschodniej prowincji nadgra- 
nicznej, sąsiadującej przez granicę z 
maszem województwem  poznańskiem 
Polacy uzyskali 4.932 głosy. W roku 
1925:ym w prowincji tej sytuacja ży- 
wiołu polskiego była tego rodzaju, że 
wogóle nie wystawiano kandydatur 
i dlatego liczbę głosów polskich przy- 
jać należy za równą zeru. 

Na Pomorzu i w najbardziej nacjo- 
nalistycznie usposobionej _ prowincji 
Rzeszy—w Prusach Wschodnich —rów- 
nież widoczny jest wzrost ilości gło- 
sów polskich, których zebrano obecnie 
przeszło 3 500. 

W Westialjj Polacy uzyskali sze- 
reg mandatów i głosów 15.282 wobec 
11.650 głosów # r. 1925. Nawet w 
Nadrenji mniejszość polska skupiła 
około 7 tysięcy głosów. 

Moralny stan posiadania polskości 
w Niemczech nie skurczył się więc 
nigdzie. Wzrost głosów polskich wi- 
doczny jest wszędzie. Polacy w Niem- 
czech po wyborach ostatnich nabiorą 
jeszcze większego hartu do walki o 
pełnię praw narodowych, kulturalnych 
i gospodarczych, a Opinja w kraju z 
najżywszą uwagą patrzeć będzie na 
ich wysiłki zawsze gotowa do niesie- 
nia pomocy i dzielenia zarówno smut- 
ków jak radości rodaków z za kor- 

donu. 

zmuszone do zorganizowania oddzielnego Ko 
ła w tamtym powiecie, a ziemianki łidzkie 
wobec zdekompłetowania swego zarządu i u- 
traty na korzyść pow. szczuczyńskiego wielu 
swoich czynnych członków — werbują no- 
we członkinie i przeprowadzają wybory do 
nowego zarządu. aa 

Uchwalono jednogłośnie wyrazić najgoręt 
sze podziękowanie dotychczasowej prezesce 
ks. Ludwikowej Czetwertyńskiej (nieobecnej 
z powodu choroby) i w dowód uznania i 
wdzięczności za wieloletnią pełną poświęce 
nia owocną pracę nad zorganizowaniem i 
prowadzeniem Koła Zjednoczonych Ziemia- 
mek lidzkich — obrano ją też jednogłośnie 
honorową przewodniczącą Koła. 

Do naszego zarządu weszły Panie: Ks. R. 
Czetwertynska, P.J. Łastowska, P.M. Protase- 
wiczowa, P.W. Sielużycka, P.T. Houwaltów- 
na, P. Szemiothowa, P, Żalińska i P. Goław 
ska. 

Do komisji rewizyjnej: P. Szukiewiczowa, 
P. Kuzianowa i P. dyr. Sielużycki. 

Sprawozdanie z działalności za 9: 
kres ostatniego miesiąca dało wyniki zadawal 
niające. 

Zorganizowano. Koło Gospodyń Wiejskich 
w Lidzie liczące 45 członkiń. Są to gospody - 
nie podmiejskie. Wysłano trzy gospodynie na 

nych, stasowanych, przez igraszkę lo- 
su nie mogących dojść do pełnej 
krystalizacji jest jeszcze Tytanja i Obe- 
ron, już na wyższym poziomie. Du- 
chy leśne, duchy przyrody są tu skłó- 
cone. To jest obojętne w tej chwili 
co jest przeszkodą. Zamiast wziąć 
się za ręce, lecieć, tańczyć, kochać się, 
Oberon i Tytanja napełniają las wrza- 
skiem nieustającej kłótni. Ta kłótnia 
właśnie jest katastrofą. Dzięki niej 
zimno, nieprzytulnie, wilgotno i mgli- 
sto. Przyroda zamiast się Śmiać i cie- 
szyć ziębi, dręczy, denerwuje wszyst- 
kich, przeszkadza zbliżyć się do sie- 
bie, odpycha niemal to co jest dla 
siebie przeznaczone. Tezeusz i.Hipo- 
lita ręce mogą do siebie wyciągać. 
Hermaj i Lyzander marzyć o szczęściu 
i słońcu. Cóż to wszystko pomoże, 
kiedy ktoś nie pozwala się pobrać. 
Rozwarły się piekielne czeluście, De- 
metry szczerzy zęby jak szakal, He- 
lena spazmów dostaje. 

Jest już tak, że Świat nie wróci do 
normy jeśli się nie stanie coś cudacz- 
nego, wyjątkowego, pozbawionego nie 
mal sensu. Tego właśnie na Pohulan- 
ce nie było, to jest klucza do wszyst- 
kiego, owego kwiatu tajemniczego 
owego przedmiotu czy rekwizytu Świę- 
tego, który chaos zdolny jest zmienić 
na porządek najwyższych kryształów. 
Nie było kwiatu, bo przecież to co 
było, było jakimś ornamentacyjnym 
przedmiotem, które uszło uwagi. Kwiat 
„love in idleness", biały, mleczno- 
śnieżny, świeży i.dziewczęcy, złą ja- 
kąś purpurą, gdyby krwią nagle to- 
czącą się z rozwartej rany, kwiat ty- 
siąckrotnie „rozkrzcialy“ oto Ów taliz- 
man na scenie, taki sam zupełnie jak 
młot w ręku Hefajstosa, miecz w rę- 

doroczny zjazd Kót Gospodyń Wiejskich de 
Częstochowy. 

W. trakcie organizowania się są 3 kursa 
kroju i szycia (półączone pogadankami ogól 
mo - kształcącemi) w 3 miejscowościach: w 
Sciganiach koło Lipniszek, w Wojsiatach o- 
koło Fiszyszek i w Lidzkiem Kole Gospodyń 
wejskich. 2 

Przygotowania do konkursów hodowli 
trzody chlewnej budzą wśród członkiń Kół 
GospodyńWiejskich duże zainteresowanie. 

Materjału konkursowego obiecał dostar- 
czyć p. inż. Zawado. э 

Plan pracy na przyszłość obejmuje na- 
stępujące działy: oświatowy, gospodarczy, 
popierania przemysłu ludowego i opieki spo- 
łecznej. 

Przewidziane są trzy wycieczki dla go- 
spodyń wiejskich: do Liskowa, Częstochowy 
i Wilna. 

Kursa kroju i szycia w 6 miejscowościach, 
tyleż kursów ogrodniczych, gotowania i ho- 
dowli drobiu. 

Zorganizowanie składnicy tkanin wiejskich 
w Lidzie. liczne konkursy i wreszcie na 0- 
kres letni zorganizwanie przedszkola dla dzie 
ci wiejskich w 2 miejscowościach, kursa hv- 
gjenv dla kół gospodyń z prelegentką z War 
szawy jest też zupełną nowościa na naszym 
terenie. 

   

  

     

ku Sygiryda albo pastorał w ręku 
biskupa z Myry, wskrzeszający dzie- 
ci posiekane na kawałki przez zbójów. 
Nie może ten rekwizyt przepaść, prze- 
ciwnie, musi świecić, błyszczeć, krzy- 
czeć, być nagle na scenie alią i ome- 
gą, od których zależy zbawienie. Jest 
to niemal, coś jak krzyż, ale krzyż 
nocy Świętojańskiej, paproć kwitnąca, 
która otwiera niebo na ziemi. Z kwia- 
tem „lov in idleness* związana jest 
са!а ceremonja, Obrzędy, praktyki 
czarnoksięskie. Przynosi kwiat Puk, 
któremu Oberon zdradził tajemnicę, 
gdzie go zerwać, skąd go dostać.:Po- 
myśleć, jest na Świecie taki kwiat, któ: 
ry przyłożony do powiek Śpiącemu 
człowiekowi czyni cud: w chwili prze- 
budzenia zmusza człowieka pokochać 
te istotę, która pierwsza wpadnie w 
oko. Może się wtedy zakochać czło- 
wiek w wilku, hyenie, ośle, świni, mo- 
że jeśli się kochał w Celji kochać w 
Rozalindzie, albo odwrotnie zamiast 
Rozalindy szaleć teraz dla Celji. Ten 
sam kwiat przyłożony powtórnie mo- 
że uleczyć, przyłożony na wspak mo: 
że pchnąć do obłędu, zbliżany w for- 
mie zygzaków może zmienić zdrowe: 
go w słup soli, 

W „Śnie Nocy Letniej" kwiat ten 
musi być realnie pojęty, plastyczny, 
wyrazisty, sam w sobie, gdyż inaczej 
nież można będzie zrozumieć, dlacze- 
go nagle po obudzeniu sig Lyzander, 
który kochał Hermję, zobaczywszy 
Helene, pełen szału jest dla tej Hele- 
ny,zrozpaczonej, i nie mogącej zrozu: 
mieć, że z niej nie drwią. Przyczem 
rozpoczyna się Ów ryk i owo błyska- 
nie się miecza, które w „Śnie Nocy 
Letniej" jest jak owa burza wiosen- 

_ Diisseldoriski Kuba — 
Sprawa tajemniczego morder- 

cy w  Diisseldorfie zatacza coraz to 
szersze kręgi budząc coraz większe 
zainteresowanie w prasie europejskiej. 

Diisseldorf, duże portowe miasto 
nad Renem, jest ogarnięte formalną 
paniką przed nieuchwytnym mordercą. 
Wieczorami ulice są puste, jakoby 
wymarłe, kobiety po zapadnięciu no- 
cy nie mają odwagi wyjść na ulicę a 
meżczyźni chodzą uzbrojeni i trwoż- 
nie oglądając się na każdym rogu. 

Komendant policji diisseldoriskiej 
wyznaczył za wskazanie tajemniczego 
zbrodniarza, 90000 franków nagrody, 
to też codziennie prawie nadchodzą 
do komendy policji najfantastyczniej- 
sze wskazówki, które najczęściej są 
zmyślone, co też tak zniecierpliwiło 
władze, że nie dając im posłuchu, za- 
niedbano iść za wskazanym tropem 
i morderca znów zdołał ujść bez: 
karnie. 

Wśród mieszkańców Diisseldorfu, 
krążyła uporczywie pogłoska, że mor- 
dercą jest były agent policji kryminal- 
nej Jerzy Koch, który brał czynny 
udział w poszukiwaniu zbrodniarza 
i zawsze dziwnym zbiegiem okolicz- 
ności znajdując się pierwszy na miejscu 
zbrodni. Stwierdzono, że chustka zna- 
leziona w altanie niedaleko od miejsca 
gdzie były zakopane zwłoki 5-letniej 
dziewczynki, należy do Kocha, jak 
również jeden z agentów zawiadomił, 
że telefonowano do policji z zapyta 
niem o rezultacie Śledztwa, w tajem- 
niczym osobniku, który telieonowal, 
agent rozpoznał głos Kocha, 

Policja mundurowa, która prowa- 
dzi poszukiwania już _ parokrotnie 
aresztowała Kocha i oddawała go po- 
licji kryminalnej. Stąd jednak  zwal- 
niano go, gdyż potrafił wykazać swo- 
je alibi. Wobec trudności w rozwikła- 
niu zagadki policja Diisseldoriu zażą- 
dała przysłania specjalnych agentów 
z Berlina. 

Tajemniczy morderca rozpoczął 
swe krwawe żniwo w czerwcu 1928 r. 
Pierwszą jego ofiarą była kilku sastu- 
letnia dziewczynka Joanna Weitz:. Po 
tem morderstwie następuje prawie 
roczna przerwa. Następująca serja 
morderstw rozpoczyna się w lutym 
b. r. Pierwszą ofiarą jest Róża Oli- 
ger w wieku lat sześciu zamordowa: 
na 3-go lutego. W tydzień później ta- 
jemniczy Kuba-Rozpruwacz pokaleczył 
Kiihnową, znowuż w niespełna tydzień 
morduje starca Schmera i odtąd pra- 
wie każdy miesiąc przynosi nowe ofia- 
ry w ogólnej liczbie 19-tu. Wszystkie 
prawie pomordowane ofiary noszą 

Na tropie zwyrodniałego zbrodniarza 
BERLIN. 25. 11. (PAT) W poszukiwaniu tajemniczego mordercy duesseldoriskiego 

konkretyzują się obecnie pewne poszlaki. Szereg osób widziało ofiarę mordercy zamordo- 

waną w dniu 11 sierpnia, Marjannę Hahn, w dniu dokonania morderstwa w towarzystwie 

  

    Rozpruwacz 
Ślady bestjalskiego znęcania s3. N, 
uchwytay Kuba-Rozpruwasz o każdym 
morderstwie komunikuje policji. Oto“ 
np. po zamordowaniu w dniu 11 sierp- 
nia 20-letniej Marji Hoha i ukryciu 
jej trupa na jednem z wzgórz w po: 
bliżu Diisseldorfa, zawiadomił o tem 
policję dołączając plan, gdzie ukrył 
zwłoki, Oryginalny ten „list“ napisa- 
ny jest wierszem: 

„Na gėrze Pappendele 
Na oznaczonym krzyżem miejscu 

I gdzie leży duży kamień | 
Nagłębokości półtora metra 
Zakopany trup". 

Wobec tego, że policja nie zwróci- 
ła uwagi na list, morderca wysłał list 
do redakcji komunistycznego dzienni 
ka „Freiheit“. W liście tym oznaczył 
miejsce gdzie ukrył trupa 5 letniej 
Gertrudy Alberman. Według wskaz! 
wek listu znaleziono istotnie zma: 
krowane zwłoki dziecka. 

Z skąpych i sprzecznych informa- 
cyj wiadomo, że tajemniczy Kuba Roz- 
pruwacz nosi czarne rogowe okulary, 
przebiera się za kobietę, lubi się 
chwalić swoją siłą. Paniczny nastrój 
panujący w mieście, moc plotek nie- 
sprawdzonych, wyolbrzymionych wer- 
syj a nadewszystko zatargi między 
policją kryminalną a mundurową, któ- 
re rywalizując pomiędzy sobą często 
wzajemnie poszukiwania utrudniają jest 
powodem, że tak długo zwyrodniały 
morderca może się ukrywać. 

Być może, ze nie wszystkie mor- 
derstwa są dziełem jednej i tej samej 
osoby. Wielce prawdopodobną rzeczą 
jest, że część morderstw _ popełnio- 
nych przez innych zbrodniarzy obcią- 
ża rachunek tajemniczego potwora, 
wobec którego blednie sława  legen- 
gendarnego Kuba Rozpruwacza, Z. K. 

Dr. E GLOBUS | 
  

(choroby skórne i weneryczne). 
  
  

  

| POWRÓCIŁ. Wileńska 22. (10-121 5-7) 

i Stare plusze i aksamity 
odświeża się wytłączejąc najnowsze 
desenie Wilno ul. J. Jasińskiego Nr.1 

i m. 2, tamże plisowanie, karbowanie 
i dekatyzowanie „materjałów. 

Były pułkownik Iat 67 z chorą žoną 
znajdujący się bez żadnych środków 

do życia prosi Sz. Czytelników ga- 
zety „Słowo* o pomoc pienięzną na 
leczenie żony, — która ma rany na 

nogact. Proszę o złożenie ofiar w 

redakcji pod „emigrant" ` 

pewnego mężczyzny w jednej z, podmiejskich gospód. Policja przypuszcza, że towarzysz 

zamordowanej jest właśnie poszukiwanym zbrodaiarzem. Ponieważ w gospodzie wycie- 
czkowicze dokonali szeregu zdjęć fotograficznych, władze śledcze przypuszczają, że na 
fotografji znajduje się także podobizną domniemanego mordercy. Policja zwróciła się prze 

to do ludności z apełem, aby właściciele fotografji zgłaszali się do policji. W; dniu dzisiej, 
szym zgłosiło się do komisarza kryminalnego: dwaj młodzieńcy, którzy widzieli w kryty- 

cznym dniu poszukiwanegoi zbrodniarza w towarzystwie Hahn i podali dokładny jego 
rysopis. 

chomiony Oddział 

   

Brak kwiatu na Pohulance, brak 
matematycznej niemal precyzji zwią- 
zanej z sakralnym rekwizytem jest 
powodem, że widz zupełnie nie ro- 
zumie o co chodzi, i może mniemać, 
że cały sen, to absurdalne tłoczenie 
się chaotycznych dowolności. 

Jeżeli mam w życiu przed sobą 
trzeźwego człowieka a potem za chwi- 
lę tego samego pijanego, to jeśli na- 
wet nie pokażemy butelki, rozumiemy, 
że butelka musiała być czyli że był przed 
miot, z którego trzeźwy człowiek pił 
i naskutek tego wraz z wytrzeszczo: 
nemi oczami zyskał chód niepeway. 

Cóż dopiero w baśni Szekspira 
gdzie zakochany w jednej osobie za- 
kochuje się w drugiej znienacka? 

Że Tytanja kłócąc się z mężem 
pięknym jak efeb wybiera osła, kłapo- 
ucha i odchodzi od zmysłów  głasz- 
cząc ośŚli ryj, że nagle kochanie to 
całe odstępuje, odpada od niej jako 
narzucone, że to wszystko jest @е- 
monicznie związane z kwiatem i 
ceremonjałem praktyk Święto- 
ijańskiej Nocy, że praktyka czarno- 
ksęska zamyka krąg trzymając się 
lewej, a otwiera ten krąg trzymając 
się prawej i że to wszystko znała 
dawniej każda dziewczyna wiejska 
pragnąca znaleźć kwiat paproci i za- 
kreślająca dokoła siebie krąg tajem- 
niczy, że z zaklęciem idzie cisza, 
która we wszelkich praktykach jest 
konieczną, aby się coš stało, że 
wreszcie bez takiego ceremonjału nie 
da się pomyśleć sztuka, która właśnie 
jest zbudowaną na arkanach takiego 
ceremoniału, to wszystko Są rzeczy 

W połowie grudnia r. b. zostanie uru- 

przy ul, Miekiewieza Nr. 7. 
Czynności tego Oddziału obejmować będą: . 

OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY, DZIAŁ UBEZPIECZEŃ 
NA ŻYCIE oraz WPŁATY NA KONTA CZEKOWE P.K.O. 

ih MaRP AB TICO O APR ZA 

P. K. O. w Wilnie 

wprost na wielu Stronach najwyraž- 
niej, słówko za słóweczkiem jest na- 
pisano co robić. 

Kwiat jest przyczyną że Oberona 
serce wzruszy Się karykaturą Tyta- 
nii, męką tej Goplany zakochanej w 
skandalicznym  Grabku,  kłapoucho- 
wym Spodku. Kwiat jest przyczyną, 
że dwie pary po niebywałem zamie- 
szaniu i rozpaczliwych sytuacjach od- 
najdą się w dchutkiem  gruchaniu, 
kwiat jest wreszcie przyczyną, Świeży, 
biały, dziewiczy księżyc, że chwila u- 
pragniona zapadnie, kiedy Teuzeusz 
l Amazonka Hipolita podać sobie 
będą mogli ręce przed ołtarzem. 3 

Proszę przypadkiem nie myśleć, że 
przedstawienie „Snu Nocy Letniej" n, 
Pohulance wyzyskuję w tej chwili ja” 
ko sposobność do mówienia o baśni 
Szekspira i podania swej jakiejś in- 
scenizacji. Można „Sen Nocy Letniej" 
pojmować rozmaicie i tak przyjąć 
Sen jak to Pohulanka zrobiła. W ja: | 
kiejkolwiek jednak inscenizacji nie” 
może być pominiętym kwiat, bo on 
jest kluczem sztuki, szczytem  szczy- 
tów, jaczejką ową najbardziej tajem- 

niczą skąd się istotne życie tego „Snu 
wylewa. ы 

Že-kwiat taki istnieje i že ten 
kwiat Świętojański może być znalezio- 
ny i że w ręku szczęśliwca jest jak 
wygrany bilet na loterję który każe - 
z rozpaczy i obłędu przejść do ra 
dości i że to właśnie jest „Sen Nocy 
Letniej,” to jest to co ztym kwiatem 
jest związane oto aksjomat sine qua 
non, bez którego Szekspir może Się 
wydawać dziwacznym i  niezrozu* 
miałym. 

   

jasne, prostę, skoro się ma do czynie-"- 
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Akademicka Wolna Trybuna 
O program 

Frazes i zaklamanie się — to niebezpie- 

czeństwo grożące każdej robocie akademic- 

kiej. Utarło się już, że wszelkie wybory aka- 

demickie wymagają od organizacji, biorącej 

w nich udział, specyficznego rekwizytu teat - 

ralnego haseł i programów głoszonych dla 

przyzwoitości, a nigdy nie realizowanych. Nic 

więc dziwnego, że w szerszych rzeszach а 

kademickich jest wstręt do ulotkowej progra- 
mowości. Chcą one wyjść ponad frazes wy 

rczy, nie wierzą w ad hoc konstruowane 

sła, które są albo wywalaniem otwartych 

Ltzwi, albo są zgóry przez samych autorów 

przeznaczone do archiwum. Istotnie ideologja 
wyborcza winna być czemś samorzutnie wy 

rastającem z całokształtu działalności danej 

organizacji, lub danych jednostek, winna za- 
wierać postulaty, wypracowywane w dłu- 
giej dyskusji zbiorowej, postulaty, które rze 

  

„ <zywišcie mogą i mają być realizowane, 

` 

ъ 

Poczyniwszy te zastrzeżenia możemy 

przejść do sedna rzeczy. Naczelną tezą naszą 

jest istnienie jednej wielkiej rodziny akade- 

mickiej, a stąd jej umiłowane dążenie do jej 

rozbudowy i wzmocnienia. | ch 

Młodzież akademicka to jeden wielki or- 

ganizm to spólnota duchowa, złączona w 

służbie nauce, w Ai AE i no- 

wy pełny typ obywatela w życie polskie. 

Y szystkie RA EKIE akademickie i ich 

życie winne być tak zbudowane, by przede- 

wszystkiem każda organizacja w swoim za- 

kresie wychowywała nowy typ Polaka, jasno 

patrzącego w przyszłość, wolnego od wszel 

kich nienawiści. 
A przeto: ы 

1) Zwalczamy wpływy polityczne starsze- 

-o społeczeństwa na terenie akademickim. 

Polityka partyjna jest dziś handlem zwalcza- 

ją cych się egoizmów i takich łub> ia 

historycznych uprzedzeń łub nienawiści. mu: 

sza młodzieży winna być zdała od nich, musi 

być ponad niemi, nie może bowiem być 

przedmiotem kupczenia przez partje polity- 

czne. af, a 
2) Chcemy natomiast ściślejszej współ - 

pracy starszego społeczeństwa z młodzieżą 

na terenie organizacyj zawodowych, jakiemi 

są koła naukowe, organizacyj pomocy | sa- 

mopomocy akademickiej i organizacyj ideo- 

wo wychowawczych np. korporacje,, sodali- 

«je marjańskie, Klub Włóczęgów i ba 

3) W imię etyczności życia akademickiego 

walczymy o prawdziwie chrześcijańskie po- 

jęcie godności osobistej, zwalczamy pojedy- 

nek i towarzyszący mu krochmal i pustkę wy 

chodzącego poza swe granice konwenansu. 

Chcemy, by idea szczerego koleżeństwa za- 
panowała w R plitej Ak. usuwając balast 

czczych zatargów honorowych. Dla obrony 
jednak należycie pojętego honoru muszą ist- 
mieć dobrze zorganizowane sądy honorowe. 
Zorganizowanie takiego sądu w naszem śro- 
dowisku jest dla nas palącą koniecznością. 

4) Walczymy ze wszystkiem, co zatruwa . 

   
<ćmłodą duszę i podcina skrzydła. „Zdro- 
wa myśl w zdrowem ciele”. Walczymy: więc 

z pornografją i tanim groszowym stosunkiem 
do człowieka. Metodą walki — nie negacja, : 

  

lecz pozytywne propagowanie godności czło - 
wieka, jako syna Bożego. Chcemy więc. w 
sztuce i sporcie krzewić zdrowy kult ciała. 
Całą duszą popieramy wszelkie próby wy 
prowadzenia akademika z ciasnych ulic, z 
knajp i kabaretów na przestworza łąk, la- 

  

4sSów, wód i stadjonów sportowych. 
=" Na miejsce ałkoholicznego humoru chce: 

уе 

“ 

my postawić produkcje radości pełnej, ra- 
dości wypływającej bezpośrednio, z. żywiołu 
młodej duszy. Dlatego chcemy, by w życiu 
akademickiem poczesne miejsce zajęła żywa 
gazetka, by akademików poznawano nie z 
wieców politycznych, lecz z barwnych, za 
maszystych, imprez „kawałów** wesołych po - 
chodów i t.d. Es : 

5) Jesteśmy przeciwnikami pięcioprzymio 

"kowej demagogji i dlatego uważamy za 
konieczne zniesienie bezpośrednich wyborów 
na zjazd Ogólnoakademicki i do Bratniej Po- 
mocy. 

6) Podstawową komórką Rzeczypospolitej 
Akad. winna być organizacja zawodowa: Ko- 
40 Naukowe.. Budowa Rzplitej Akademickiej 
na pierwiastku zawodowym ujmującym aka 
demika najpełniej i w najchlachetniejszej jego 
postawie, bo w pracy naukowej — oto nasz 
ideal. в 

7) Podstawą organizacyjną Związku Naro 
dowego winna byč Bratnia Pomoe. 

8) Najwyższą władzą Związku Narodo- 
wego jest Rada Naczelna, złożona z przedsta 
wicieli Bratniej Pomocy. 

Naczelny Komitet Akad. jest najwyższą 
władzą wykonawczą wybieraną na corocz- 
nych zjazdach Rady Naczelnej. Znoszą się 
stanowiska wirylistów. 

9) Znoszą się zebrania Walne Bratniej 
omocy na ich miejsce powstaje miejscowa 

Rada Akademicka, w skład której wchodzą 

delegaci poszczególnych Kół Naukowych 
procentowo do ilości członków. 

10) Znoszą się Miejscowe Komitety Aka 
demickie. Reprezentuje młodzież akademicką 
danej uczelni Bratnia Pomoc jej zarząd i Ra- 
da Akademicka. : 

Bratnia Pomoc ześrodkowuje też całość 
Życia rodziny akademickiej a przeto jest or- 
ganizacją przymusową dla wszystkich studen 
tów z wyjątkiem żydów. 

11.) Znosi się uczelniane zrzeszenie Kół 
Naukowych na jego miejsce powstaje auto- 
nomiczna sekcja Kół Naukowych przy Brat- 

niej Pomocy. Sekcja ta troszczy się o nale- 
żyte zaspokojenie potrzeb młodzieży akade 
mickiej w zakresie pomocy naukowej. Finan 
suje jej przedsięwzięcia Bratnia Pomoc w 
szczególności Bratnia Pomoc wydaje skrypta 
i podręczniki; redagują je Koła Naukowe. 

12) Znosi się uczelniane zrzeszenie Kół 
Prowincjonalnych na jego miejsce powstaje 
Sekcja Prowincjonalna przy Bratniej Pomocy 
której zadaniem jest kwalifikować podanie 
kol, kol. z prowincji oraz organizować akcję 
pomocy akademika na prowincji, Pozatem se- 

kcją ta realizuje też zadania, jakie dla zrze- 
szenia Kół Prow. przewiduje dotychczasowy 
łego statut. i 

13) jednocząc i racjonalizując życie aka- 
demickie, chcemy zachować najdalej idącą 
twórczą, różnolitość i autonomię poszczegól. 
nych dziedzin pracy akademickiej. | 

raca samopomocowa ogniskuje się w 
' sekcjach samopomocowych Bratniej Pomocy. 
Koła Naukowe i Koła Prowincjonalne mają 
zagwarantowany decydujący wpływ na kwali 
fikowanie podań same zaś akcji samopomo - 
cowej nie prowadzą, natomiast pomagają 
Bratniej Pomocy w zdobywaniu funduszów 
przytem mają zapewnione prawo na doma- 

  

[GBA RZA EEA DZA CTM GO GB ZET, CZE ARA OWA EDA 
NIE NAZWĄ lecz JAKOŚCIĄ zdobył 
moj napoj KOLOSALNV SUKCES! 

PREGZ z FALSYFIKATAMI! 
W celu ochrony przed falsyfikatami 
mego słynnego orzeźwiającego na- 
poju znanego dotychczas pod nazw. „SINALCO* ten sam uapój ukąże się 
pod FRUID* obecnie 

nazwą 33! opatentowany Żako „FRUID* Bornwtójnć tylko 
z oryginalną etykietą i kapslem 
UWAGA! wszystkie nąpoj d nazwą. „SINALCO* i podobnie brzenią. 

cę nazwy nie maią nic wspólnego z 
moim napojem „FRUID*. 

Wytwórnia Boraszfejna 
Wilno, Zarzecze 19, 

UW TW CY W TW TW TW DA WW ZW D B 
\ 

wybsrczy 
gania się sfinansowania ich celowych przed- 
sięwzięć przez Bratnią Pomoc. 

Musi być perjodyczny, tygodniowy, lub 
dwutygodniowy organ środowiskowy wyda 
wany i redagowany przez Bratnią Pomoc na 

zie Wolnej Trybuny. Pismo to ma a) 
ycie akademickie we wszyst- 

jego przejawach, b) propagować ideoło- 
gję rodziny akademickiej c) w ogniu zbioro- 
wej dyskusji szukać nowych dróg organizo- 
wania życia akademickiego i nowych dróg 

      

   

  

ideowych w każdej dziedzinie życia akademie 
kiego, d) żywo, szybko i bezpośrednio infor 

  

mować akademików wileńskich o życiu aka- ki 
demickiem w innych środowiskach i zagra- 
nicą. 

Tyle o programie. Streszcza się On krót- 
ko: „Bądźmy naprawdę Akademikami, bądź 
my pilnie uczącemi się, radośnie patrzącemi 
na świat i przyszłość Polski zakami, którym 
w swoim zakresie dobro Rzplitej Akademic- 
kiej jest najwyższym prawem. 

Henryk Dembiński 
Kandydat Listy Nr. 2. 

Do ogółu Pol. Młodzieży Akademickiej U. S. B. 
Holeżanki i koledzy! 

Dzień 26 listopada 1929 r. zadecyduje o tych wytycznych ideowych, 
jakie przyświecać mają na najbliższe lata Związkowi Narodowemu Polskiej 
Młodzieży Akademickiej, —w dniu tym odbędą się wybory na Zjazd O- 
gólny Z. N. P. M. A,i do M.K.A. : 

Jak zwykle w okresie przedwyborczym, popłyną szczodrze szafowane 
obietnice. 

My jednak nie obiecujemy Wam, wzorem innych, rzeczy, od mło- 
dzieży Akademickiej wogóle niezależnych, 

nie wysuwamy haseł demagogicznych, obliczonych na nieorjentujących 
się kolegów, - 

Przystępujemy do wyborów spokojnie. 
Wystąpiliśmy z odrębną listą, bo mamy dość kosztownej za- 

7 w „wielką politykę”, inspirowaną z poza kól akademic- 
ch, - 

bo jesteśmy za autonomią życia uniwersyteckiego 1 akade- 
mickiego, ale autonomją całkowitą, któraby uniemożliwiła wy- 
korzystywanie jej dla celów i koteryj politycznych, nic z życiem 
akademickiem nie mających wspólnego. 
pw uodpartyjnienia życia Akademickiego 

tucyj. 
: Chcemy by kwiat inteligencji Narodu, jakim się stanie mło- 
dzież wyższych uczelni, —rozwijał się i kwitnął w atmosferze, 
wolnej od miazmatów, zatruwających życie starszego pokolenia, 

by liczne rzesze naszych kolegów przestały być tłumem,- powolnym 
na podszepty nieodpowiedzialnych czynników, 

by przestały się wlec w ogonie starszego społeczeństwa, 
cierpiącego na psychozę partyjnictwa. 

KOLEŻANKI i KOLEDZY! 
W warunkach dzisiejszego istnienia, kiedy pojecie Ojczyzny zaczęto 

identyfikować z pojęciem Partyj, kiedy Naukę dopasowuje się do intere- 
sów polityki, * kiedy "za  Cnotę uważana jest nietolerancja,  gnębie- 
nie przeciwników ideowych, 

chcemy, by głos delegacji wileńskiej stał się sercem dzwonu, 
coby zabrzmiał donośnie na całą Rzeczpospolitą Akademicką i 
przypomniał hasło, tutaj w Wilnie zrodzone, a wśród waśni 
—dziś zapomniane: 

OJCZYZNĄ — NAUKĄ — CNOTA 
Chcemy, by hasło to przestało być mitem, by zostało wskrzeszone 

i dopomogło nam w atmosferze koleżeństwa i przyjaźni, tolerancji i posza- 
nowania cudzych przekonań, przy jednoczesnej bezkompromisowości dla 
siebie, zająć się główną kwestją bytu tych szerokich mas naszych kolegów, 
co pomocy tej potrzebują. 

Chcemy nie ślepego naśladownictwa zbankrutowałych me- 
tod pokolenia, które na swe usprawiedliwienie ma okres niewoli, 

ale wykuwania własnych dążeń i haseł, będących motorem 
naszych poczynań, źródłem energji i czynów, których celem osta- 
tecznym jest ideał wielkiego Państwa Polskiego. 

Ufamy, że w dążeniach swych nie jesteśmy osamotnieni i dlatego roz- 
winęliśmy nasze trójkolorowe sztandary. 

Lista Nr 3 

Wileńskiego Koła Międzykorporacyjnego 
Do WileńskiegozKomitetu Akademickiego. 

wi km: Eugenjusz, członek Prezydjum Konwentu Polonia i 

. Korwln Kurkowski Eugeniusz, prezes Konwentu Batorja i v-pre- 
zes Wil. Kom. Ak., 

Kostrowicki Jan, v-.preses K! Czesovia, 
Bujniewicz Stanisław, 
Krzywobłodzki Bronisław. . 

Kandydaci listy Nr. 3. 
Na Zjazd Ogólny Z. N.P. M. A. 

Oblezierski Mieczysław, Olderman Konwentu Batorja, 
Chmielewski Edward, b. prezez K! Czesovia, 
Guszczyk Eugenjusz, członek K! Vilnensia 

Brat. Pom. 
Bujniewicz Stanisław, członek K! Polonia, 
Krzywobłocki Bronisław, członek K! Polonia, 

KRONIKA 

I jego Insty- 

i członek Zarządu 

  

WTOREK reni woj. Wiilleńskiego kosztem przyłą: 
ь Wschód sl. g 7m.1:  SZenia doń niektórych powiatów wcho 

#6 Ds dzących obecnie w skład woj. nowo- 
Konrada Ząchód sł. g. 15 m. 8 * gródzkiego, a przylegających do granic 
jutro woj. wileńskiego. 
   ara s — (a) Zjazd starostów. Dziś w urzędzie 

wojewódzkim rozpoczynają się obrady zjazdu 
starostów województwa wileńskiego. Oma- 
wiane będą sprawy ogólno administracyjne, 

  

Spostrzeżenia  meteorologicznie Zakładu 
Meteorologii U. S. B. 

  

z dnia 24 — XI 1929 r. aprowizacyjne i porządkowe. 
ciśnienie Rie — (y) Nowe rozporządzenie o ruchu 

+ ; 768 cudzoziemców. Ogłoszone zostało nowe roz- 
średnie w m. i porządzenie NE Spr. Noc e w po- 

rozumieniu z Min. Spr. Zagr. o ruchu oudzo- 

saa — , IC ziemców. W myśl nowego rozporządzenia 
i pobyt cudzoziemców może być czasowy 

į względnie stały (osiedlenie się). Zezwolenia 
opad za dó- . o, na pobyt czasowy w granicach możności ter- 
bę w mm. į minu posiadanego przez cudzoziemca dowo- 

du osobistego udzielają urzędy konsularne 
wiatr | Połudn owy przed przyjazdem z zagranicy do kraju, 
przeważający zezwoleń zaś na pobyt czasowy w kraju po- 

я za terminem możności posiadanej wiży kon- 
Uwagi: pochmurno, mała, dždža. sularnej, urzę i władze administracyjne ! m- 
Minimum za dobę + 2C 

Maximum za dobę + 2 oC 
Tendencja barometryczna: bez zmian. 

KOŚCIELNA 
— 75 lecie ogłoszenia dogmatu Niepoko - 

lanego Poczęcia. Wobec rozpanoszenia 
niemoralności w społeczeństwach oraz obj 
wów rozkładu nietyłko w życiu poszczegól- 

stancji pod warunkiem, że petent udowodai 
że dalszy jego pobyt w kraju jest konie 
jak również wykaże się ważnym co do ter- 
minu dowodem osobistym. Żiezwolenia na 

tawanie w kraju ponad termin ważno- 
ści dowodów bezwarunkowo nie będą wyd1- 
wane. 

, Cudzoziemcy zamieszkali czasowo w 
aju na mocy zezwoleń właściwych wiadz 

będą mogli ubiegać (się przez urzędy adm. nych jednostek, lecz i ż ognisk domo- st. o zmianę pobytu czas. na osiedłenie 
wych a także wobec wyuzdania w zabawach * god A Pan ai modzie i innych przejawach žycia zbiorowe ‹ iedleńczej poświadczenia, właściwej wiadzy 
go, Archidiecezjalna Liga Katolicka wzywa twa oj tego. z uwierzytelnionem tuo 

organizacje katolickie i ich cztonkėw do ucz = st jega ObymwaiEm wzęjęd” 
zenia 75 lecia ogłoszenia dogmatu Niepoka- JACY Bone ПНЕ lanego Poczęcia w dniu 8 grudnia przez licz osoł ego wraz z uwierzytelnionemy tio- 

ny udział w nabożeństwie tego dnia i prak. maczeniem, W. myśl samego rozporządzenia 

ch religijnych oraz w miarę możności acji podlegają wszyscy cudzoziemcy. 
urządzenia zebrań z referatami o Matce są uprawnieni: do osiedlenia się (poz 

Boskiej, jako wzorze dobrych obyczajów tak ą karty pobytu), do pobytu czasowego, dla poszczególnych jednostek, jak i dla ro. do Odwołania albo, do pobytu  czasow 40 
dzin i całego społeczeństwa. ponad_3 miesiące. Е : 

Ci cudzoziemcy, którzy mają prawo do 
URZĘDOWĄ pobytu czasowego w 3 miesięcy nie 

AS z: 3 zają rejestracji, ile jednak następnie Ra (y) Rada wojewódzka wypo- skają dalsze DEO GR ponad S 
wiedziała się za rozszerzeniem terenu ое obowiązani są zarejestrować na za: 
woj. Wileńskiego. Rada Wojewódzka dach ogólnych bezpośrednio po uzyskaniu 
uznała konieczność zwiększenia, ze 
względów gospodarczych obecnego te- 
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sownego zezwolenia. Rejestracja 
być dokonana w ciągu dni 8 cd dni 
jazdu do R. P. Cudzozienicy, tórzy ;uż    

konałi rejestracji w myśl obowiązującego roz- 
parządzenia nie potrzebują rejestrować się 
ponownie. Natomiast, ci którzy do re ji 
byli zobowiązani jednak takowej ni 
nali obowiązani są zarejtsr 2 Signa Za- 
sadach ogólnych. 

— (y) Nowi człąnkowie Rady Wojewódz 
jej. 1) Jan Trzeciak junjor w skład wojewó- 

dzkiej komisji rolnej, która została zdekomple 
towana przez śmierć b. członka Rady śp. Mar 
jana Ee 2) pp. Zygmunt Bortkie 
wicz, Piotr Józefowicz i Marjan Gumowski 
do wojewódzkiej komisji oświaty pozaszkol- 
nej. 3) pp. Bronisław Wędziagolski, Stani. 
sław Bochwic i Borys Parnes na członków, 
zaś pp. Jan Marcin Falewicz, Edmund Kował 
ski i Saul Trocki na zastępców członków ko- 
misji odwoławczej do spraw podatku docho- 
dowego, urzędującej przy Wileńskiej Izbie 
Skarbowej. 4) pp. Zygmunt Bortkiewicz, H 

Jensz i Witold Kwinto na członków, zaś 
fp. Józef Fiodorowicz, Piotr Józefowicz i Jan 
M cin Fałewicz na zastępców członków wo- 
jewódzkiej Rady Wodnej. 

Po wyczerpaniu porządku dziennego, p. 
wojewoda wiłeński zamknął posiedzenie Ra- 
dy Wojewódzkiej o godz. 2.30 w nocy w dn. 
23 na 24 bm. 

MIEJSKA 
(a) Umarzanie zaległości  podatko. 

wych. Izba skarbowa otrzymała instrukcję 
aby przy umarzaniu zaległości podatkowych 

eprowadzała szczegółowe dochodzenia, 
Bo wiadomości władz skarbowych doszło 
bowiem, że niejednokrotnie przedsiębiorstwa 
handlowe, które zgłaszały prośby 0 umorze- 
nie zaległych podatków, motywując je utratą 
majątku i likwidacją, po przyznaniu amnestji 
podatkowej, wznawiały z powrotem swoją 
działalność. Obecnie przed darowaniem zaleg- 
łych podatków (przeprowadzane będą kilku- 
miesięczne obserwacje. 

— (w) „Dziurawa*—choć bardzo ważna 
śródmiejska arterja komunikacyjna. Z ośrod- 
ka komunikacyjnego Dworca Kolejowego, 
najbliższym odcinkiem drogi do t.zw. Nowe- 
go Miasta jest ul. Szopena. Ruch na tej ulicy 
zarówna kołowy, jak i pieszy jest w ciągu 
niemalże doby niemniejszy, jak na Kolejowej, 
czy Sadowej —łączących dworzec z centrum 
miasta. Otóż jeśli te dwie ostatnie ulice, ar- 
terje reprezentacyjnych pochodów (w chwili 
np. przyjazdu Prezydenta Rzplitej), rażą tyl- 
ko swemi „kociemi łbami*, jakiemi wyłożył 
je kiedyś nasz „prześwietny Magistrat, to ul, 
Szopena jest w majlepszem jej określeniu ar- 
terją „dziurawą“, Świecącą po lada deszczu 
bajorami, które szczególnie na obu chodni- 
kach grozą przejmują przechodniów wśród 
nocy. Nie wiemy, ile notuje przeciętnie na 
tej ulicy wypadków „zwichnięcia nogi”, wy- 
bicia zębów (mniejsza o to prawdziwych, 
czy sztucznych" magistrackie pog otowie ra- 
tunkowe, lecz bądźcobądź jest ich tam nape- 
wno więcej, niż na innych ruchliwych ulicach 
Chodniki na ulicy Szopena — wogóle niepo- 
prawiane od szeregu lat są nawet dla stałych 
tamtędy przechodniów miejscami ciągłych nie 
spodzianek. Kto nie wierzy niech zaryzykuje 
tamtędy spacer w porze, gdy gaśnie „Świa - 
tlość* magistracka, a jeśli jest amatorem „zi 
mnych dreszczy*”, niech spacer ten odbędzie 
obowiązkowo po 'deszczu. Niech przytem 
nie zapomina tęgiej „lagi”, która nie złamie 
się przy lada zapadnięciu się w jaką dziurę, 
zwłaszcza, że ponadto w czasie o którym 
mowa „laga“ taka jest najlepszym narzę- 
dziem obrony w wypadku spotkania się oko 
w oko? z kręcącemi się tam często zato 
bezpiecznie mętami społecznemi różnego auto 
przyznać trzeba — nie lubi, 

SAMORZĄDOWA. 
— (0) Plenanne posiedzenie sejmiku pow. 

Wileńsko Trockiego. We czwartek odbędzie 
się plenarne posiedzenie sejmiku pow. Wi- 
leńsko Trockiego z działalności za pierwsze 
półrocze 1929 — 30 roku budżetowego; 2) 
zmiany w budżecie tegorocznym; 3) różne 
sprawy, 4) wolne wnioski. 

KOLEJOWA. 
— Będziemy mieli bilety IV klasy w 

olegaie WA. Dyrekcji Kolejowej. Na ostat. 
niem posiedzeniu Rady Wojewódzkiej zapad- 

  
   
  

    

  

  

   

la uchwała aby prosić p. wojewodę o wystą & 

* przed czynnikami miarodajnemi w kie 
runku wydania zarządzenia wprowadzenia wa 
gonów IV klasy w pociągach zwyczajn ch 

dla użytku publiczności w obrębie Wil. Dy- 
rekcji PKP. 

Pozatem po wysłuchaniu szeregu refera- 
tów informacvjnych, postanowiono prosić o 
zbadanie możliwości 'przyśpieszenia biegu po- 
ciągów i skrócenia ich postoju. 

AKADEMICKA 
— Program uroczystości 10 lecia Bratniej 

Pomocy Polskiej Młodzieży Akademickiej, 
U.S.B. w Wilnie. Dnia 30 listopada r.b. godz. 
18 „Capstrzyk* w związku z VIII „Tygod- 
niem Akademika". godz. 20 „Czarna kawa" 
w salonach Kasyna Oficerskiego. Dnia 1-XII 
1929 roku godz. 10 min. 15 msza św. cele- 
browana przez J. E. ks: arcybiskupa Romual- 
da Jałbrzykowskiego w Bazylice wileńskiej. 
godz. 11 min. 30 — wręczenie dyplomu ho- 
norowego b. kuratorowi Bratniej Pomocy p. 
prof. Wacławowi Komarnickiemu w, Ognisku 
Akademickiem, godz. 12 min. 30 — uroczy- 
sta akademja w sali Śniadeckich U. S. B. 
godz. 16—18 — pochody. poszczególnych 
organizacyj, godz. 18 — Wesoły pochód 
ogólno-akademicki. 

Zarząd chóru Akademcikiego USB ko- 
1 członkom, że najbliższa pró- 

ie si iś tj. dnia 26 11 br. 
Obecność 

              

o god 
wszystkich członków konieczna. 

KOMUNIKATY 
— Z lzby Przemysłowo Handlowej. W 

idn. 30 b. m. o godz. 10 rano odbędzie się 
w lokalu łzby  IPrzemysłowo-Handlowej w 
Wilnie (ul. Trocka 3) konferencja w sprawie 
onganizacji wędliniarstwa eksportowego. Na 
konferencję zostali zaproszeni, prócz przed- 
stawicieli większych firm  wedliniarskich, 
przedstawiciele jsterstwa Przemysłu i Han 
dlu, Min. Rolnictwa, Instytutu Eksportowego 
'w Warszawie, przedstawiciele 4 urzędów wo- 
jewódzkich oraz zainteresowanych instytucyj 

i organizacyj. 
Konferencja ma na celu wyłonienie orga- 

nizmu, któryby się zajął uporządkowaniem 
sprawy eksportu wędlin, uzyskując w tym 
celu poparcie sfer rządowych i zaintereso- 
werych instytucyj. 

—82 Środa Literacka odbędzie się 27 b. 
godz. 20 dla członków, i sympatyków i 
wprowadzonych przez członków zwy- 

. Na zaproszenie: związku literatów 
й a do Wilna znakomita pisarka Zoija 

Nał Ska, która wygłosi pogadankę „O pi- 
szących fkobietach*. Prócz tego odczytany 
zostanie przez artystki dramatyczne jeden 
akt z świeżo napisanej, niewystawionej }е- 
szcze sztuki Nałkowskiej. 

— Wiiłeńskie Towarzystwo Lekarskie. 
We środę dnia 27 listopada 1929 r. o godz. 
20 w lokalu własnym (Zamkowa 24) odbę- 
dzie się posiedzenie naukowe Wileńskiego 
Towarzystwa Lekarskiego z następującym 

        

    

porządkiem dziennym: 1) odczytanie proto- С 
kułu z poprzedniego posiedzenia; 2) pokaz 
chorych; 3)doc. dr. Czarnecki; Ginomastja 
z pokazem niezwykłego rozwoju sutków i 
z pokazem niezwykłego rozwoju sutek i 
gruczołu mlecznego u kozła; 4) doc. dr. St. 
Bagiński: Histochemja ciał  ttuszczowatych 
międzynerczy zwierząt kręgowych. 

— Walny Zjazd oddziału wileńskiego 
związku harcerstwa polskiego. Dn .7 i 8 grud 
nia odbędzie się w Wiłnie doroczny Walny 
Zjazd oddziału wileńskiego Związku ‚ Нагсег- 
stwa Polskiego, celem wyboru członków za- 
rządu Komisji Rewizyjnej i Sądu Harcerskie- 
go. Udział w zebraniu biorą z głosem decy- 
dującym członkowie zarządu oddziału komi- 
sji rewizyjnej i sądu harcerskiego, instrukto- 
rzy i delegaci Kół Przyjaciół. 

   

Krwawa katastrofa samochodowa 
Onegdaj zdarzyła się między Baranowiczami a Horodyszczem 

krwawa katastrofa samochodowa. Samochód zdążający z Horo- 
dyszcza do Baranowicz wskute 
ulegając strzaskaniu. 

k defektu motoru spadł do rowu 

W katastrofie tej zostało rannych 6 osób. Ciężko ranny jest 
szofer, który prowaaził autobus. 

Posiedzenia odbędą się w sali Śniadec- 
kich i w auli V U.S.B. Szczegółowy program 
pijazdu podany zostanie w miejscowych pis- 
mach. 

— Zarząd wileńskiego związku byłych 
wychowanek Sacre-Coeur uprzejmie zaprasza 
na Zjazd, mający się zt dnia 8—9 grud- 
nia b. r. w Wilnie, ul. Mickiewicza Nr. 19. 
Zarząd najusilniej uprasza o jaknajliczniejsze 
przybycie celem ponownego zorganizowania 
związku wileńskiego. 

ŻAŁOBNA. 
— Ś. p. por. Marjan Staszak. W nocy z 

soboty na niedzielę zmarł na wadę serca po- 
rucznik-referent poborowy PKU Wilno Mar- 
jan Staszak, zamieszkały przy ul. Garbarskiej 
Nr. 8. 

Śmierć jego nastąpiła nieoczekiwanie. Bę 
dąc podczas wojny na froncie zachodnim 
uległ zatruciu gazami co spowodowało kom - 
plikacje sercowe. Zmarł w pełnisił bowiem 
liczył lat 38. Za dzielność otrzymał „Krzyż 
Walecznych“ za zasługi nad ugruntowaniem 
państwowości, został udekorowany „Srebr- 
nym Krzyżem Zasługi”. 

Garnizon wileński okryła głęboka żałoba 
Zmarł jeden z oficerów będący naprawdę 
wzorem dla kolegów. 

Bezlitosna śmierć zabrała świetnego ой- 
cera rokującego jaknajlepsze nadzieje cenio- 
nego wysoko za prawość charaktera i zalety 
umysłu i serca. 

Wydała go ziemia poznańska, która może 
być dumna ze swego syna. 

Chowany w zasadach patrjotycznych nai 
pierwszą wieść o wyzwalaniu się Ojczyzny 
porzuca wraże szeregi niemieckie i spieszy 
bronić swego zagonu ojczystego. Zostaje 0- 
ficerem. artylerji i przebywa. całą kampanię 
z bolszewikami. Po skończonej wojnie zosta 
je przydzielony do służby ewidencyjnej w 
PKU w Wilnie. I tu też daje się poznać jako 
pracownik prawy, sumienny, pełen iniojaty- 
wy. 

Godność osobistą cenił ponad wszystko. 
Śmierć jego odczuła b. głęboko narzeczona 
pm.” Eugenja Obrówna, której tragiczny los 
zrządził, że nieubłagana śmierć zabrała jej 
narzeczonego w przeddzień ślubu. 

Na parę godzin przed śmiercią żegnając 
w mieszkaniu swych rodziców narzeczonego 
pochwyciła jedynie jego wzrok, który ją do 
głębi przejął, jednak mie nasunął myśli 
że to jest ich ostatnie pożegnanie. 

Ominęły go kule wrogów, nie ominęło go 
jednak fatum tem tragiczniejsze bo na pro- 
gu nowego: życia, które zdawało się tak rado 
snie się układało (Ł) 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr miejski na Pohulance. Dziś po 

raz 5 czarow na baśń dramatyczna W. Sze- 
kspira „Sen. nocy, letniej* z muzyką Mendel 
sohna. Przedstawienie dzisiejsze zostało zaku 
pione przez pocztowców, dzięki inicjatywie i 
poparciu pr.zesów Żółtowskiegó, Żuchowicza 
i staraniem naczelnika Giecewicza. 

Jutro w dalszym ciągu „Sen nocy let niej” 
Nieśmiertelny ten utwór zdobył na naszej 
scenie długotrwałe powodzenie dzięki dosko 
nałej grze i małowniczej wystawie. 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś po raz 4 
pelna niefrasobliwego humoru pogodna ko- 
medja włoska z 18 go w. „Oberžystka“ Go- 
Idoniego, posiadająca wielką wartość literace 
ką. Przekładu dokonał znany w: naszem mie 
ście prof. E. Baliński, wizytator zakładów na- 
ukowych Wił. Kuratorjum Szkolnego. 

Ze względu na wielki nakład pracy reży- 
serdskiej, związanej z wystawieniem kroto_ 
chwili Verneuilla „Fotel 47* premjera tej 
sztuki wyznaczonej uprzednio na dzień dzi- 

jszy, została przesunięta na czwartek naj- 
bliższy 28 bm. Bilety nabyte na wtorek za 
chowują swą ważność na czwartek. „Fotel 
47“ ukaże się z udziałem Janiny Werniczów - 
ny, znakomitej artystyki Teatru Krakowskie 
go i Aleksandra Zelwerowicza, który kreuje 
jedną z główniejszych ról. я 

— Obchód 10 lecia Reduty. Pragnąc udo- 
stępni! jak najszerszym warstwom społeczeń. 
stwa wzięcie udziału w święcie Reduty, Ki 
mitet Obchodu wyznaczył ceny miejsc na ob- 
chód w dniu 29. bm. niezmiernie przystępne, 
a mianowicie: od 60 gr. do 8 zł.Pozostałe bi 
lety sprzedaje kasa zamawiań teatrów miej- 
skich gm. Lutni, w godzinach zwykłych. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Eden — Variette. 
Miejskie — Wiosenna Parada. 
Ognisko Kol. — Ćmy Paryża. 
Hedjos — Miasto Miłości. 
Hollywod — Manolescu. 
Lux — Alaune. 
Słońce — Samotni. 
Światowid — Noc poślubna. 
Wanda — Złodziej z Bagdadu. 

BALE I ZABAWY. 
— Zabawa ma sieroty. Utrzymane przez 

„Pomoc Żołnierzowi Polskiemu" schronisko 
im. Marszałka Piłsudskiego ma na swem 
całkowitem utrzymaniu przeszło 40 sierot i 
walczy z wielkiemi trudnościami finansowe - 
mi. Ażeby zapobiec biedzie i przysporzyć do- 
chodu schronisku urządzona będzie we czwar 
tek, dnia 28 bm. o godz. 9 wiecz. w cukierni 
B. Sztralla (Czerwony Sztrall) zabawa o wiel 
ce urozmaicowym programie. Wstęp na za- 
bawę wolny zkś szczegóły programu opubli. 
kowane będą w dniach najbliższych. Nie na 
leży wątpić iż zabawa c się będzie po- 
wodzeniem i ulžy doli sier: у 

  

       

  

NADESŁANE 
Karygodna niešwiadomošč. — Zaparcie 

powoduje różne dolegliwości, które zatruwa- 
ją życie każdemu, kto nie wie, że zastosowa- 
nie Cascarine Leprince w ilości I lub 2 pigu- 
łek wieczorem podczas jedzenia szybko i pew 
nie usuwa wszystkie cierpienia zależne od 
zaparcia. Sprzedaż we wszystkich aptekach. 

ROZNE 
1i5 pp. leg. Przedwca»raj odbyła się podnio 
1i5 p. p. Leg. Wczoraj odbyła się podnio- 
sła uroczystość poświęcenia pierwszych 
świetlic żołnierskich 1 i 5 p. p. Leg. urządzo- 
Sk staraniem i kosztem Połskiego Białego 

TŽ 

  

    

   , 
ciutko odnowione i gustownie ude- 

korowane samodzialami i zielenią salė, gro- 
madzić będą teraz wieczorami rzesze żołnier- 
skie przybyłe posłuchać radja lub poczytać 
książki i gazety 

Ogromne znaczenie pedagogiczne tych 
świetlic podkreśli w swem przemówieniu 
J. E. ks. biskup Bandurski, wygłoszonem po 
akcie poświęcenia. 

Z (kolej przemówiła przewodnicząca sek- 
cji świetlicowej P. B. K. p. pułkownikowa 
jiżycka, oddając świetlice pod opiekę żołnie- 

  

    

  

  

rzy. 
"Wyrazy podziękowania złożyli następnie: 

jako gospodarz koszar płk. Furgalski oraz 
trzech szeregowych. 

Uroczystość zakończono skromnem przy- 
jęciem. 

Pośród gości przybyłych na: poświęcenie 
świetlic, zauważyliśmy p. p. wojewądę Racz- 
'kiewicza, wicewojewodę Kirtiklisa, M. Świąt. 
'kowską, gen Krok Paszkowskiego, płk. Kru- 
szewskiego, płk. Giżyckiego, zarząd P.B.K. 
in corpore z prezesem — dyrektorem P. K. P. 
inż. Falkowskim na czele. 

— Sprostowanie. W. artykuliku „Narazie 
bez tytułu zamiast: „literatury, historji i na- 
uki“ maležy czytać: „literatury, historji i na- 
uk šristych“. 

£ SĄDÓW 
HISTORJA o STOLARZU, BARANICH SKÓR 
KACH I NIEUCZCIWYM KONKURENCIE. 

Właściciele fabryki skórsk p. f. „Furs“ 
p.p. D. Mickun i A. Kirzner widząc, że inte- 
es rozwija się pomyślnie, postanowili prze- 
prowadzić remont. Między innemi zaangażo 
wany został stolarz J. Pawtowski n. b. są- 
siad dla ułożenia nowej podłogi. w składzie. 

Remont przeproiwadz m), lecz niestety 
w ślad za tem zauważono systematyczne 
znikanie skórek baranich. Biedz:li się. właści 
ciele fabryki nad rozwiązaniem tej zagadki aż 
tu pewnego dnia, nadszedł anonim, autor któ- 
rego ubołewa, iże kosztem firmy bogaci się 
konkurent S. Brajnin — właściciel sklepu 

Sprawą zajęła się poliza i wkrótce 
wyjaśniono sytuację. Okazało się, że Paw - 
iowski reperując podłogę zrobił sobie ukryte 
wejście, przy pomocy którego zakradał się 
do składu i wynosił towar. Nabywcami był: 
bracia S. i Z. Brajnin,. właści ele sklepów. 

W ten sposób ze składu-firmy „Furs“ 
'przewiędrowało do sklepów. koqkurencyjnyciu 
ponad sto skónek. 

„Na ławie! a zasiedli wszyscy 
trzej. wspólnicy cichej, inwatnej spółki. 

Pawłowski Sa się do ay Brajni- 
nowie nie. Sąd zarządził usuniecie Brajninow 
z sali i wówczas Pawłowski opowiedział da - 
kładnie cały: przebieg kradzieży, przygotowań 
do nich i stosunek do niej niesumiennych 
kupców. 

W dniu wczorajszym ogłoszony został wy 
rok Sądu Okręgowego w sprawie przeciwko 
Pawłowskiemu i Brajninom. Sąd uznał wszy 
stkich oskarżonych winnemi  inkryminowa - 
nych im czynów i skazał: Samuela Brajnina 
na 3 L. domu poprawy, Pawłowskiego na 2 
domu poprawy, a Zawela Brajnina, jako pa- 
sera tylko, nie biorącego udziału w okradaniu 
składu na rok więzienia. Wszyskim kara zo - 
stała złagodzona na mocy, amnestji. (y) 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— (c) Wypadki w cyfrach. Za czas 

od 23 do 25 bm. do godziny 9 rano zano- 
towano w Wilnie 123 wypadki, w tem: 
kradzieży 9, nagłych zgonów 1, usiłowań 
samobójstwa i, upilstwo i zakłócenie spo- 
koju 41, przekroczeń administracyjnych 44, 
resztę podajemy w odpowiedniej rubryce. 

. — (c) Wygoday gość. Wczoraj w 
dzień do reastauracji Empir przy ulicy 
Mickiewicza 9, wszedł jakiś osobnik, kto- 
ry zainstalowawszy się przy jednym z wol- 
nych stolików z pańskim gestem obstalo- 
wał co lepsze dania i trunki. Po pewnym 
czasie, gdy przyszło do regulowania ra- 
chunku gość nietylko że o takowym nie- 
chciać słyszeć lecz nawet począł się odgra- 
żać za napastowanie go o taką drobnostkę. 
W rezultacie interwenjowała policja, która 
musiała spisać protokuł. BPO pewnym 
czasie oryginalny gość powtórnie zgłosił 
się do restauracji i mocno rozguiewany, 
że oddano go policji usiłował zdemolować 
lokal. I tym razem - nie obeszio się bez 
policji i spisania protokułu. 

-- (c) Batalja na noże. W ubiegłą nie - 
dzielę na Lipówce miała miejsce większe 
awantura, wywołana pod wpływem nadu- 
życia alkoholu. Kilku osobników wszczęła 
między sobą sprzeczkę i w rezultacie wy- 
wiązała się bójka na noże, w trakcie któ 
rej 5 osób odniosło rany. Są to: Józef Ta- 
rasewicz (Lipówka 30), Piotr Wiszniewski 
(Kuprianiszki 7), Władysław Huryn (Li- 
pówka 25), jozef Huryn (Grochowa 5) i 
Leon Malinowski (Grochowa 5). Najbsr- 
dziej poszkodowanym okazał się Władysław 
Huryn, tak, że musiano go skierować do 
szpitala żydowskiego. 

— (c) Sekwestrator-defraudant 
sam się oddał w ręce policji. 
Przed trzema tygodniami zbiegł sekwe- 
strator miejski Teofil Kochanowski 
zabierając ze sobą 4600 złotych z 
sum ściągniętych od płatników w po: 
staci zaległych podatków. 

Poszukiwania za zbiegiem nie da- 
ły wyników i powszechnie sądzono, 
że zdołał on zbiec do Rumunji, gdzie 
stale zamieszkuje jego matka. 

Nagle w niedzielę rano około go- 
dziny 8 zgłasza się do policji śled- 
czej jakiś jegomość i spokojnym gło- 
sem oświadcza, że jest Kochanowskim 
poszukiwanym przez policję. Dobro- 
wolnie zgłaszający isię defraudant zo- 
stał zatrzymany i po zbadaniu ode- 
słano go do dyspozycji sędziego Śled- 
czego 2 okręgu. 

Jak okazuje się, Kochanowski do 
Rumunji wcale nie wyjeżdżał. Pienią- 
dze deiraudował stopniowo na różne 
własne potrzeby. Tułając się po róż- 
nych kątach doszedł do wniosku, że 
tak długo nie wytrzymai że powinien 
sam oddać się z ręce policji. 

RADJO 
Wtorek, dnia 26 listopada 1929 r. 

11.55—12.05: Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu. 12.05—13.10: Poranek muzy. 
ki popularnej w wykonaniu orkiestry salO- 
nowej-Polskiego Radja. W programie: 1) 
Chopin—Polour  Ardur, 2) Rossiai uw. 
„Włoszka w Algierze*, 3) Strauss —walc, 4) 
Rachimaninow—Melodja, 5)  Frisl - Taniec 
egipski, 6) Moniuszko—Fantazją z opery 
„Halka“, 7) Muzyka taneczna. 12.10 — 13.20: 
Transmisja z Warszawy, Komunikat  mete- 
orologiczny. 15.40—1600: Program dzien- 
nv, repertuar i chwilka litewska. 16.00 — 
16.15: Przerwa. 16.15 — 17.00: Muzyka z 
piyt grźmofonowych. W programie: mu- 
zyka baletowa. 1) Gounop — bałet „Noc 
walpurgji*, 2) Beyer— fantazja z baletu 
„Wieszcza lalek", 3) Berliez— Taniec sylfów: 
4) Saint-Sans— muzyka baletowa т opery 
„Samson i Daliła*, 5) Luigini - „Balet egip- 
ski“. 17.00—17.25: Kronika życia młodzie- 
ży. Wygłosi Wróżka Dzieciolubka, 17.25— 
17.45: „O pani dła pani* pogadankę wygł. 
Zula Minkiewiczówna. 17.45 - 18.45: Trans- 
misja z Bazyliki Wileńskiej koncertu mu- 
zyki wzniosłej w wykonaniu Święcickiej 
(sorran) i Władysława Kalinowskiego (or- 
$-n) I. J S. Bach — Fantazja f-dur, 2) 
Guilmant adagio, 3) Rennez — Temat i 
warjacja (Wł. Kalinowski), 4) Stradellą— 
„Piata signorė“, 5) Cherubini—„Ave Maria". 
6) Scarlatti—arją z oraterjum „Il sedecia 
Re di Įeruzwiemme“, ' 7) Martini Plaisir 
d amour. 8) Giordani-- „Caromia ben“ (Kon- 
stancja Święcicka), 9) Renner— Fantazja, 
10) Calłaerta—„Frićre*, 11) J. S. Bach — 
Preludjum g-mel! (Wł. Kalinowski), 18.45— 
1900: Vill i ostatni odczyt z cyklu „Z mo- 
ich wspomnień muzycznych* wygł. prof. 
M. Józefowicz. 19.10: Program na środę. 
19.20—23.00: Transmisja z Katowic: Opera, 
oraz komunikaty z Warszawy. 
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GIEŁDA WILENSKA 
dnia:25 listopada 1929 r. 

Papiery pracestowm 

Pożyczka inwestycyjna 118 25 118 Prem- 
jowa 4olarowa 65.00 5 proc. konwerzyjna 

  

  

== wolne mieszkania dla bardzo poważ-E 
nych refiektantów. Ajencja „Polkres* 

IW Ino, ul. Królewska 3, tel. 17-80. 
(esp Kraj. i Banku Roln., obli= 
  

Czeki i wpłaty. 49.15, 6 groc.dalara wa 80.— 10 proc. kole- 
Londyn 43,44 2 ; jowa 102,50, 5 poc. kolejowa 46,25. 8 proc. 
New jork 8,89 L. Z. r 

3 Złoto. gacie 8. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 
Dolary 900 83,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 47,00 

zastawne. 
4 i pół. proc, Wil. Banku Ziemsk. Zł. 100 zł. 

w złotych 52.80 --52 70 
  

GIEEDA WARSZAWSKA 

8 proc. warsziwskie 46,25.5 proc.warszaw- 
skie 51.25 
Siedlec 69— 8 
Komunalnego 93, Stabilizacyjna 88.25. $ proc 
Radomia 43. 8 proc. ziemskie 74. 4 proc 
ziemskie 47.35 6 proc. 

p K i kupna domów 
GSZU Ujemy dla b. poważ- 

nych reflektantów w cenach od 1,009 
do 10005 dolarów. Zgłoszenia: Ajen" 
cja „Polkres“ Wilno, ul, Królewska 
Nr 3, tel. 17-00. -1 

8 proc. Łodzi 60,50. 10 proc 
proc. obligacje P. B 

poź. koaw. Warsz. 
  25 listopadu 1929 r. 

Dewizą I waluty: 

  

—351. 4 i pół proc. wasz. 41. Kalisz 57. W - 
Grand hotel "cpmieina 5, * 
przy N. Świecie. Te!. 7-96, 406-33 i 

  

  

Traaz. Sprz. К;р Bank Polski 167,— 169.00 Powszechn 336-30, 75 pokoi z nowoczesnym kon- 
Dolary 8,89, 8,21, 887, W EE Ok Spółek Zarobkowych fortem urządzonych od zł.5.50 na dobę 

Belgia 12460, 12500, 12438 $$, Cakle 21. Cerejaki „Dabrūvis B wraz e pośr ielaybielizna i oświetleniem a 
»penkaga 238,94, 239,54, 238,54 grzejów 18, Norblin 80, Ostrowiec 70. 

Budapestt 156,00 15640 155,64 Štarachowice 2204 — Zieleniewski 80— 
dołaadja 369,9) 36080 . 35900 — de, OE Roki ACZ SU 5 Al $ AM 

A 4 k y 1 
Londya 43,49, 4380 6339 Lilsop 34.-- Zachodri 75— Kijewski 00. - Nowy-York 8,89 8,91 8,87 Klucze 8,50 Jl em. 73,50. — 5Ма i Światło Ni 
Osio 237,52 238,12 23692 103 Pirley 41. Bank Dysk. 127. Nobel12,50 
Pa 2 Ruazki 30,— Haberbusch 101. Baak Hand- aryź 35,12, 35,21 35,03 lowy 110] ©н howice 21.50 Praga 26,43, 26,50, 26,37, wy . Starachowice 21, # ECE m" 

Šawajcarja 173,06, 172,49, 172,63 - USMIERZA BOLE: 
i t „31 { та)аса вула м wie- : Sokala л, аат zm M DÓB NÓOWAKu saadinym prod |  PODAGRYCZNE 
Ep , > : Sz. Czytelmków 0 pomo: w zdob;ciu REUMATOCZNE Wieneń 12543 12574, 12517 |] maszyay do szycia. Maszyna ta da й ARTRET>CZNE 
Wai 15557 155,97 — 15517 jej możność utrzymania siebie i syna. 1 p. 
Wło: by 46,695 416,81, 46,57, i Łeskawe cfary prosi nadsyłaś do i Fae a Conpierce 
Mark» niemiecka 243,43, - adm. „Šiowa* ala Heleny W. ® Cheiczna.EGE b śobonki: Pip. a od 

  

Gdańsk 173,93, 

Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W 

"WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

‘ w dniu 7. 9. 29 r. 

10477. A. I. „Rozow Ginda* w Dokszycach, pow. Dziśnień- 
sklep spożywczy i galanteryjny. Firma istnieje od 1919 r. 
el Rozow Ginda, zam. tamże. 1920—VI. 

  

    

    
10478. A. I. „Rozow Fejga* w Dokszycach, pow. Dziśnień- 

skiego, skiep spożywczo - galanteryjny. Firma EA SC 
5 1921 — VI. tyki, Wlašciciei Rozow Fejga, zam. tamże. 

: "10470 A. 1. „Rajcheł Chaja* w Giębokiem, pow. Dziśnień- 
ep tytonicwy, Firma istnieje od 1917 roku. Właściciel 
haja zam. taże. 1922 — VI. 

    

   
16480. A. I. „Roaanczyk Antoni'* we wsi Jarszewicze, gm. 

ddeckieį, pow. Mołodeczańskiego, sklep spożywczo - galan- 
. Fuma istnieje od 1927 roku. Właściciel Romanczyk An 

1923 — VI. 

10481, A. I. „Rożnowski józef" w Głębokiem przy pierw- 
szej kotonji, p.wiarnia. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel 
«ożnowski Józef zam. tamże. 1924 — VI. 

— 10482. A. |. „Rubinszteja Leja" w Rakowie, pow. Mołode- 
iego, piwiarnia. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel 
tejn Leja zam. tamże. 1925 — VI. 

10469. A. I. „Polak Załman - Nosen* w Dokszycach, pow. 
Dziśnieńskiego sklep bławatny i ubrań. Firma istnieje od . 
roku. Właściciel Polak Załman - Nosen, zam. tamże. 

1936—-Vi. 

© "10470. A. 1. „Pońecki Szimujto“ w Rakowie, pow. Moltode - 
czańskiego, sklep spožywCczy i naczyn. Firma isinieję od 1940 
šoku. Wlašciciel Porecki Szmujlo zamieszkały tamże. 

1937 — VI. 

ы w dniu 6. 9. 29 r. 
10465. A. I. „Niewniański Lejba* w Dziśnie, ul. Handlowa 

1, skłep towarów. skórzanych. Firma istnieje od 1924 roku. Wła- 
scicieł Niewniański Lejba zam. tamże 1932 — VI. 

; 10466. A. 1. „Ora Mendel okszycach, pow. 
skiego, sklep mięsa. Firma istnieje od 1925 roku, właściciel — 
«ra Mendel zam. tamże. 1933 — VI. 

    

       

       

    
      

  

10467. A. L. „Ołmer Icek“ w Giebokiem, pow. Dziśnieńskie 
"g0, sklep bławatny. Firma istnieje od 1921 roku. Właściciel — 
Jlmer lcek, zam. tamże. 1934 — VI. 

  

w dniu 7. 9. 1929 r. 
10466. A. I. „Plawnik Lejba* przy st. Królewszczyzna, gm. 

Dokszyckiej, pow. Dziśnieńskiego, sklep spożywczy. Firma 
istnieje od 1929 roku. Właściciel Pławnik Lejba, sa SR 

w dniu 6. 9. 29 r. 

у 10445. A. I. „Kramer Sonia“ w Krėlewszczyžnie, gm. Do- 
kszyckiej, pow. Dziśnieńskiego, herbaciarnia z zakąskami. Wia: 

- ściciel Kremer Sonia, zam. tamże. 1938 — VI. . 

10446. A. I. „Kamienkowicz Abram“ w Dokszycach, pow. 
Dziśnieńskiego skup Inu, siemienia, zboża i ziemiopłodów. 
Firma istnieje od 1908 roku. Właściciel Kamienkowicz 
Abram zam. tamże. 1939 — VI. 

10447. A. I. „Kremer Gilel* w Dokszycach pow. Dziśnień- 
skiego, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1890 roku. Właści- 
ciel Kremer Gilel zam. tamże. 1940 — VI. 

— 10448. A. |. „Jankiel vel Jakėb Kaminer" w Kobylniku, pow. 
Postawskiego, apteka. Firma istnieje od 1921 roku. Wiašcicie; 
Kaminer Jankiel vel Jakob, zam. we Lwowie, ul. Mączna 4, 

1941 — VI. 

Н "10449. A. I. „Kapłan Hinda“ w Rakowie, pow. Mołodeczań - 
skiego, herbaciarnia i piwiarnia. Firma istnieje od 1927 roku. 
Właściciel Kapłan Hinda, zam. tamże. 1942 ='VE 

10450. A. |. „Kopelowicz, Soqa Ester" w Dokszycach, pow. 
Dziśnieńskiego, skłep spożywczo - gałanteryjny. Firma istanieje 
od 1927 roku. Właściciel Kopelowicz Sora Ester zam. taniże. 

1943 — VI. 

10451. A. I. „Kauiman Sima“ w Rakowie, pów. 'Mołodeczań 
skiego, sklep spożywczy i bakalejny. Firma istnieje od 1928 r. 
Właściciel Kaufman Sima zam. tamże. й 1944—VI. 

A “10452. A. I. „Kiewesz Salomon“ przy st Bohda nów, gm. 
"Wiszniewskiej, pow. Wołożyńskiego, komisowa sprzedaż produk 
tów naftowych. Firma istnieje od 1929 roku. Wiaściciel Kewesz 
Salomon. zam. w Wilejce ul. Piłsudskiego 19. 1945 — VI. 

10453. A. |. „Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej w Dzi- 
śnie* w Dziśnie ul. Handlowa, d. ludowy. księgarnia ze sprze- 
dążą materjałów piśmiennych. Firma istnieje od 1927 roku. Wła 
ściciel zarząd Koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Dziśnie. 

3 1946 — VI. 

    

    

10454. A. I. „Lewit Naitoli“ лу Džišnie, ul. Handlowa 13. 
sklep bławatny. Firma istnieje od 1914 roku. Właściciel Lewit 

Naitoli, zam. tamże, 1947 — VI. 

10456. A. I. „Liiszyc Sonia“ w Gródku, pow. Mołodeczań. 
- skiego, sklep drobnych bławatnych towarów. Firma. istnieje od 
"1929 roku. Właściciel Lifszyc Sonia, zam. tamże. 1948 — VI. 

10457. A. I. „Lerner Pinkus* we wsi Stare Haby, gm. Zoś- 
 niańskiej, pow, Postawskiego, sklep bakalejno - galanteryjny. 
Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Lerner Pinkus, zam. 
tamże. 1949 — VI. 

„ 10433, A. I. „Jacukiewicz Bazyl“ we wsi Łapincach, gm. Po- 
 loczańskiej pow. Mołodeczańskiego, sklep spożywczy. Firma jst 
nieje od 1929 roku. Właściciel jacukiewicz Bazyl, e: tamże. 

: ; 1950 — VI. 

„40434. A. I. „Jodkowski jerzy* w Łyntupach, pow. Swię- 
 ciańskim, sklep wódek i tytoniu. Firma istnieje od 1926 roku. 
Właściciel Jodkowski jerzy, zam. tamże. Plenipotentem firmy 
jest Wojciech Międzybłocki, zam. w Łyntupach. 1951 — VI.   

IAR 12 AWA -Burakowika Bidon włama 

  

10435. A. 1. „Jelperowicz Abram* w Głębokiem, pow. Dzi- 
śnieńskiego, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1924 roku. Wła 
šciciel Jelperowicz Abram, zam. tamże. 1952 — VI. 

10436. A. l. „Krywionek Sawa* w Głębokiem, pow. Dzi- 
śnieńskiego, sklep spożywczo - kolonjalny. Firma istnieje 0. 
1926 roku. Właściciei Krywionek Sawa, zam. tamże. 

1953 — VI. 

w dniu 9. 9. 1929 r. 
-10507. A. |. „Tonder Aleksander* w Rakowie, pow. Moło- 

deczańskiego, sklep bakalejny i tytoniowy. Firma istnieje od 
1927 roku. Właściciel Tonder Aleksander zam. tamże. ; 

1881 — VI. 

w dniu 10. 9. 1929 r. 
10546. A. |. „Fejgelman Gesęqi* w Głębokiem, pow. Dzi- 

ńskiego, sklep spożywczy. Firma isnieje od 1921 roku. Wła- 
i Fejgelman Gesel, zam. tamże. 1882 — VI. 

10547. A. I. „Fejgielmas Wichna“ w Dokszycach, pow. Dzi 
śnieńskiego, sklep bakalejno - spożywczy i tytoniowy. Firma 
istnieje od 1921 roku. Właściciel Fejgielman Wichna, zam. tamėe 

1883 — VI. 

   

10548. A 
spożywczy. 

I. „Fuks Chaja"* w Dziśnie, ul. Połocka, sklep 
ma istnieje od 1914 roku. Właścicieł Fuks Chaja, 

1884 — VI. 

10549. A. |. „Gordon Rocha" w Giębo kiem, pow. Dziśnień 
skiego, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1928 roku. Wła- 
ściciel Gordon Rocha zam. tamże. 1885 — VI. 

10550. A. |. „Gelmag Ita" w Dziśnie, ul. Inwalidna 11, sklep 
spożywczy. Firma isatnieje od 1928 roku. Właściciel Gełman 
lta, zam. tamże. 1868 — VI. 

10551. A. I. „Gurewicz Genia* w Hermanowiczach, pow. 
Dziśnieńskiego, sklep spożywczo galanteryjny. Firma istnieje od 
1920 roku. Właściciel Gurewicz Genia zam. tamże  1887——VI. 

10552. A. I. „Hauchman Szmujto“ w Dokszycach, pow. Dzi. 
śnieńskiego, sklep bakalejno - gałanteryjny. Firma istnieje od 
1876 roku. Właściciel Hauchman Szmujło, zam. tamże. 

1888 — VI. 

“10553. A. I. „Gilewicz Chaim“ w Glębokiem, pow. Dziśnień 
skiego, skup zboża i Inu. Firma istnieje od 1904 roku. Właści. 
ciel Gilewicz Chaim, zam. tamž 1889 — VI. 

    

    
10554. A. 1. „Gamus Icek“ w Łużkach, pow. Dziśnieńskiego, 

skup zboża i Inu. Firma istnieje od 1904 roku, Właściciel 
Gamus Icek zam. tamże 1890 — VI. 

w dniu 11 9. 1929 r. 
10555, A. I. „Gilewicz Gita“ w Lužkach, pow. Dziśnieńskie- 

go, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel 
Gilewicz Gita, zam. tamże. 1891 — VI. 

w dniu 139. 1929 r. 
10556. A. I. „Giłdzin Chaim'* w Dziśnie, ul. Kasowa 4, sklep 

spożywczy. Firma istnieje od 1918 roku. Właściciel Gildin Chaim 
zam. tamże. 1892 — VI. 

10557, A. l. „Głaz Rosia* w Głębokiem, pow. Dziśnieński 
sprzedaż skór. Firma istnieje od 1927 r. Właściciel Głaz Rosia 
zam. tamże. 1893 — VI. 

„_ 10558. A. |. „Goberman Sora" w Głębokiem, pow. Dziśnień 
skiego, herbaciarnia. Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel 
Goberman Sora, zam. tamże. 1894 — VI. 

10437. A. I. „Kraut Liba* w Giębokiem, pow. Dziśnieńskie 
go, sklep mąki i soli. Firma istnieje od 1928 roku. Właścicie: 
Kraut Liba, zam. tamże. 1954 — VI. 

„, 10438. A. I. „Kraut Jankiel“ w Głębokiem, pow. Dziśnień. 
skiego, łażnia. Firma istnieje od 1925 roku, Właściciel Kraut Jan- 
kiel, zam. tamże. 1955 — VI. 

‚ 10439. A. I. „Kaganer Elja* w Dokszycach, pow. Dziśnień_ 
skiego, sklep bławatny. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel 
Kaganer Elja, zam. tamże. 1956 — VI. 

| 10440. A. I. „Kagan Berta" w Dokszycach, pow, Dziśnień- 
skiego, sklep obuwia. Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel 
Kagan Berta, zam. tamże. 1957 — VI. 

104 ycach, pow. Dzi- 
Śnieńskiego, sklep apteczny i kosmetyczny. Firma istnieje od 
1921 roku. Właściciel Kopełowicz Sora, zam. tamże. 1958—Vl. 

| 10442. AI. „Kiupt Abram" w Dokszycach, pow. Dziśnień- 
skiego, sklep żelaza. Firma istnieje od 1898 roku. Właściciel 
Kłupt Abram, zam. tamże. 1959 — VI. 

„10443. A. I, „Kisielegoi Mejer“ м Dokszycach, pow. Dzi 
śnieńskiego, sklep materjałów piśmiennych i galanteryjnych. Fi 
ma istnieje od 1911 roku. Właściciel Kisielgot Mejer, zam. tamże 

1960 — VI. 

A. 1. „Kagan Pejsach* w Dokszycach, pow. Dziśnień 
spożywczy i galanteryjny. Firma istnieje od 1921 

iciel Kagan Pejsach, zam. tamże. 1961. — VI. 

> w anuna e 0 GE 
10420. A. I. „Glajchertgauz, Sonia“ w Dokszycach, pow. Dzi 
ńskiego, sklep resztek bławatnych. Firma istnieje od 1927 
„ Właściciel Glajchengauz Sonia, zam. tamże.  1962—VI. 

10421. A. I. „Gielwan Josie! _ Mejer" w Postawach, Rynek, 
sklep skór. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel Gielwan Jo- 
siel — Mejer, zam. w Postawach, ul. Zarzeczna 21. 

1963 — VI. 

„I. „Galberksztejn Gita* w Głębokiem, pow. Dzi. 
1 lep spożywczy. Firma istnieje od 1928 roku. Wła- 

ściciel Galbersztejn Gita, zam. tamże. 1964 — VI. 

„ 10423. A. I. „Gindzia Genia* w Głębokiem, pow. Dziśnień 
skiego, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1929 roku. Wlašci- 
ciel Gindzin Genia w Giebokiem, ul. Warszawska. 

   

  

   

       

  

      
  

   
   

  

   

: 1965 —'VI. . 

„10424. A. |. „Gurewicz, Mendel" w Giębokićm, pow. Dzi. 
śnieńskiego, jatka mięsna. Firma istnieje od 1926 roku. Wlašci- 
ciel Gurewicz Mendel zam. tamże. 1966 — VI. 

_ 10425. A. I. „Gelwan Mendel" w Głębokiem, pow. Dziśnień 
skiego, sklep skór, Właściciel Gelwan Mendel, zam. tamże. 

1967 — VI. 

Przyjmuj emy zgłoszenia na JI, 1 
Od doia 23 do 27 listopada 1929 r. wlgcznie będą wyswietlane filmy: 

Kino Miejskie 
SALA MIEJSKA „Wiosenna Parada“ 

Dramat serc w szkole kacetów. Aktów 8. 
ul. Ostrobramska 5 W rolach głównych: NANCY DREXEL i DAWID ROLLINGS. | 

żeglarska placówka Lizi Morskiej i Rzecznej nad jeziorem Trockiem w 1 akcie. 
Nad program: 1) Pro) do Pace оее 

Następny program: „SERCE LOTNIKA* 

AŻNY 
TCHÓRZ* groteska w 2 ch aktach. Kasa czynna od y. 3 m. 30. Początek seansów od £ 4 ių 

  

  

KINO-TEATR 

„HiELIOS“ „Studentka z 

Quartier Latin" RIA$TO 
Wileńska 38. 

Dziśj Największy przeboj świata! Cudo-film sezonu! I amant Europy IWAN PETROW'CZ 
otoczeniu czarujących gwiazd: CARMEN BONI i GIN MANES w najpiękniejszem arcydziele erotyczne 

Krzyk młodego żywiołu na сте! KIŁOŚC miłości. Najnowszy Cud Paryż RE 
Rewja „LIDO“, Bal maskowy, pesa 

chłonął 500 tysięcy fr, z udziałem 10.000 osób. W orkiestrze SAKSOFON. Seansy od godz. 4, 6, 8 i 10.15, oręwake RR 
1261   

„НОЬ° 
Micklex.:s1 22. 

KINO-TEATR 

Turzafskiego p. t. MANOLESCU. 

Dzi : Największa sensacja ekranów polskich! Niebywał a 
MOZŻUCHIN, BRYGIDA HELM, DITA PARLO i HENRYK GEORGE W przebojowym obrazie reżyserji 

dotychczas konkurs najw, gwiazd ekranul IWAS=. £ 

7 Wspaniały fil tle równi 
Dźentelmen-włamywacz ab ira S Age PE i ac | 

pieżaej kobiety-wampira. Akcja dzieje się w Paryżu, na Riwierze, we Włoszech i w Szwajcarji. 
słynnego „Króla niebieskich ptaków*. Dzieje słynnego międzynarodowego aferzysty, który padą ofiarą s | 

Początek seansów 0. 4, 6, 8, i 10.20 s 

  

Kino - Teatr 

„ŚWiatowii”” 
Dziś! Wielkie arcydzieło 
nastrojowo - erotyczne! „NOC POŚLUBNA 
ekranu. Oszałamiająca w grze i teńcu LILI DAMITA, HARRY LIEDTKE, PAWEŁ RICHTER, KLEJN ROGGE'4 

Potężna symfonia niDZi 
miętności ludzkiej. Nitodp 
bywały zespół mistrzó 

  

  

  

ul. Mickiewicza 9. i ERNEST WEREBES. Przepych kabaretu Paryża. Czarowne widoki Szwajcarji. lo K 

" rze! 
Wspaniały romans dwojga serc w realizacij genjalnego D.. 

© 66 PAWŁA "FELJASA. Role główne odtwarzają peł cza): ino = i й pełna uroku i czar] NOS aj „AM TN chlaba Ameryki BARBARA KENT i bożyszcze kobiet GLEN Jec 
„S! ones TRYON. Emocjonująca a nowe tryki 2 m = a iR Nosa m aa a a 

Gczuwą się samotności, jak w wirze wielkiego miasta pośród miljon ajętyc i . 
ВОЛО D Ная > jest motto filmu „Samotni*.) я wol 

adoy 
10426. A. 1. „Gindzin Gołda* w Głębokiem, pow. Dziśnień: 

skiego, sklep, spożywczy. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel 
Gindzin Gołda zam. tamž 1968 — VI. 

10427. A. 1. „Głaz jenta* w Głębokiem, pow. Dziśnieńskiego 
sklep spożywczy. Firma istnieje od 1923 roku. Właścicieł Głaz 
Jenta, zam. tamże. 1969 — VI. 

10428. A. I. „Gielwan Hirsz* w Postawach, Rynek, sklep 
skór i obuwia. Firma istnieje od 1923 roku. Waściciel Gieiwan 
Hirsz zam. w Postawach, ul. Zarzeczna 21. 1070 — VI. 

10429. A. |. „Biuro próśb, f, tłumaczeń i porad praw- 
nych — ADWOKAT LUDOWY — Jan Huszczo* w Dziśnie, ul. 
Kościuszki 7, biuro jprośb, podań, tłumaczeń i porad prawnych. 
Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel Huszczo jan, zam. tamże 

+ ` 1971 — VI. 

10430. A. I. „Hulaszko Steian“ we wsi Nowo Porzecze, gm. 
Łużeckiej, pow. Dziśnieńskiego, sklep spożywczy i drobnych to- 
warów galanteryjnych. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel 
Hulaszko Stefan, zam. tamże. 1972 — VI. 

  

   

w dniu 6. 9. 1929 r. 
10432. A. I. „Isurin Morduch“ w Głębokiem, pow. Dziśnień. 

skiego, skład apteczny. Firma istnieje od 1901 roku. Właściciel 
Isurin Morduch, zam. tamże. 1973 — VI. 

w dniu 3. 9. 1929 r. 
10407. A. I. „Manufaktura Certralna — Lejba Prużan* w 

Wilnie, uł. Wielka 56. Sklep bławatny. Firma istnieje od 1929 
roku. Właściciel Prużan Lejba, zam. w Wilnie, Z 4. 

1974 — VI. 

  

10408. A. I. „Irena ajrikowicz* — w Wilnie, ul. Mickiewicza 
48. Handel artykułami biurowemi, materjały i przybory biuro 
we. Firma istnieje od 1929 roku. Właścicielka — Jankowicz [re- 
na, zam. tamże. 1975 — VI. 

10409. A. I. „Sznejderowicz Cypa* w Widzach, pow. Bra- 
sławskiego, sklep gotowych ubrań. Firma istnieje od 1929 roku. 
Właściciel Sznejderowicz Cypa, zam. tamże. 1976 — VI. 

w dmiu 4. 9. 1929 roku. 
10410. A. I. „Biuro Hanjllowo . Komisowe Aleksander Sto- 

łowicki" w Wilnie, ul. Rudnicka 25, biuro handlowo komisowe. 
Fwma istnieje od 1927 roku. Właściciel Stołowicki Aleksander, 
zam. przy ul. Teatralnej 4 —-8. 

w dnu 5. 9. 1929 r. 

  

10411. A. I. „Frydman Rocha* w Głębokiem, pow. Dziś- . 
nieńskiego, sklep spożywczo - tytoniowy. Firma istnieje od 
1918 roku Właściciel Frydman Rocha, zam. tamże. " 

1978 — VI. 

10412. A. I. 
skiego, sprzedaż drożdży i swiec. Firma istnieje od 1929 roku. 
Właściciel Garber Brocha, zam. tamże. 1979 — VI. 

10413. A. I. „Gordon Chjena* w Głębokieni, pow. Dziśnień 
skiego, sklep spożywczy. iirma istnieje od 1928 roku. Właści- 
ciel Gordon: Chjena, zam. tamże. 1980 — VI. 

    

10414. A. I. „Gordon Kusiel* w Duniłowiczach, pow. Po- 
stawskiego, restauracja z domową sprzedażą papierosów. Fir- 
ma istnieje od 1929 roku. Właściciel Gordon Kusiel, zam. tamże. 

1981 — VI. 

10415. A. 1. „Ginzburg Brocha" w Głębokiem, ul. Handlowa 
33, sklep kolonjalno - spożywczy. Właściciel Ginzburg Brocha, 
zam. w Głębokiem ul. Łomżyńska 19. 1982 — VI. 

110416. A. 1. „Gitlin Gista* w Dziśnie, ul. Piłsudskiego 37, 
sklep spożywczy. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel — 
Gitlin Gisia, zam. w Dziśnie, ul. Handlowa 50. 1983 — VI. 
SSR O ŻEM A a MÓW MK mw LLL 
i 10417. A. |. ,Gindzi,n Oszer* w Głębokiem ul. Jatkowa 30, 
jatka mięsna. Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel Gindzin 
Oszer, zam. w Głębokiem, ul. Jatkowa 7. 1984—VI. 

„ 10418. A. I. „Ginburg Berko" w Rakowie, pow. Mołodeczań 
skiego, sklep skór. Firma istnieje od 1907 roku. Właściciel Gin- 
burg Berko, zam. tamże. 1985 — VI. 

  

  „ 10419. A. I. „Gordon Hilka* w Głębokiem, pow. Dziśnień. 
skiego, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1928 roku. Właści- 
ciel Gordon Hilka zam. tamże. 1986 — VI. 

w dniu 28. 8. 1929 r. 
„ 10378. A. I. „SIŁVA — Abs. Chemji Benjamin Cypin* w 

Wilnie ul. Straszuna 13, tabryka kosmetyczno periumeryjna. Fir- 
ma istnieje gd 1927 roku. Właściciel Cypin Benjamin, zam. tamże 

1987 — VI. 

. A. I. „Bańcewicz ASB EŃ w Wilnie ul. św. Jai 
handel skór. Firma istnieje od 1929 roku. Właści- 

icz Kazimierz, zam. w Nowo Wilejce. 
1988 — VI. 

A. I. „Galwanomech — Konstanty Bek“ w Wi i 
a 5, warsztat slusarsko mechaniczny. Firma istnieje 

od 1927 roku. Właściciel Bek Konstanty, zam. w Wilnie, uł. 
Tyzenhauzowska 4. я 1989 — VI. 

10381. A. I, Kremer Szejna* w Wilnie, ul. Ostrobramska 18 
sklep krawiecki i dodatków 'wojskowych. Firma istnieje od 1929 
roku. Właściciel Kremer Czejna, zam. w Wilnie ud. Nowogródz 
ka 76. 1990 — VI. 

   

  

   

   
    

    

w dniu 30, 8. 1929 r. й 
10382. A. l. „Fabryka sztuczyłych wód gazowych i owoco- 

wych — Bronisława Słonimskiego* w Wilnie, ulż Werkowska 9 
fabryka sztucznych wód gazowych i owocowych. Firma istnieje 
od 1892 roku. Właściciel Słomski Bronisław zam. tamże. ‚ 

1991 — VI. 

10383. A. I. „Marja Bejnarowicz" w Wilnie, ul. Zawalna 47 
: wim, wódek i likierów. Firma istnieje od 1925 roku, Wła 
ściciel Bejnarowicz Marja, zam. w Wilnie, ul. Zakretowa 15 —3 

1992 — VI. 

10384. A. I. „Lewin i ćjiperowicz — spółka”, Sprzedaż de. 
taliczna artykułów spożywczych. Siedziba w Postawach, ul. 
Brasławska 19. Firma ieje od 28 lutego 1929 roku. Wspól* 

10384. A. I. „Lewina i Jelpierawicz — spółka”. Sprzedaż de- 
nicy zam. w Postawach: Gutman Lewin i Cyra Jelperowicz. 
Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 29 maja 1929 
roku ma czasokres do dn. 31 grudnia 1929 roku. Zarząd należy 
do obu wspólników. Reprezentowanie spółki wewnątrz i na ze- 
wnątrz należy do obydwuch wspólników. Wszelkiego rodzaju 
umowy, weksłe i inne zobowiązania, czeki, pełnomocnictwa i 
wogóle wszelkie inne akty i dokumenty winny być podpsywa- 
ne przez obydwóch wspólników. 199: VI. 
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a Otrzymano najnowsze 28 ; smi PRANIŃ:: 
į Fabryk: „Pieyel — Paris“, „Arnolą Na 

Fibiger", „A. Drygas'* „Sommerfeld" Aj 
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SPRZEDAŻ i WYDZIERŻAWIENIE |. 
ADA MÓW GOW WOUGUDODUANENKONNEBANNKADZNE || 

raw 

Poszukuję Scv. 
sady mło.szeg we PRZETARG 

altera, księgowi EE: Е Ё cą. buch: Zarząd Kolejowej Kasy Chorych w Ka- В 
юшісасьа‹›д"ияа] publiczny przetarg па wy- BO lub_ rachmistrz 
dziergawienie pensjonatu „Katowiczanka” w 
Zakopanem (ul. Kasprusie ÓW 10 oe 
dwuosobowych, 2 pokojach jednoosobowych, 
pokoju dla A kuchni, łazienki, jadalni Z ZOK n 
i spiżarni, 

Oferty wnosić można do Zarządu Kole- do adm. „Słowa* p 
jowej Kasy Chorych w Cn ut. Marja ** 
cka Nr. 1 w zamkniętej kopercie oznaczonej 
napisem: „Oferta na dzieržawę pensjonatu gp aa 
„Katowiczanka“ w Zakopanem «ul. Karpusie 3 LOKALE 
29)", najdalej do dnia 5 grudniż 1929 r. go в 
dzina 12-ta. a ЧЕОБ GPRS 

Bliższych informacyj odnośnie przedmiotu > 
dzierżawy (inwentarz i t.p.) nałeży przed 
wniesieniem oferty ZZA A A kol. “ 
Kasy Chorych Katowice, ul. Marjacka 1. к 

bo ofert należy dołączyć kwit Kasy Dy: e wynajęcia. Zauł 
rekcji Okręgowej Kolei S na = więtojerski 3 m. | 
żone do tej Kasy wadjum w wysokości 50 

złotych, które w razie przyjęcia oferty będzie BYAAVA 
zatrzymane na poczet kaucji, w przeciwnym KUP | į 
razie będzie zwrócone. 

Jeżeli oferent, którego ofertę przyjęto z 

| Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, 

     

     
    

jagichkolwiekbądź powodów nie zawrze u- i. 
_. mowy, to zatrzymane wadjum przepada na BWAWAW OM 
rzecz Ko'ejowej Kasy Chorych. f 

Zarząd Kołejowej Kasy Chorych w Kato- „Fabryki 8 Byd ząd | 
wicach zastrzega sobie prawo oddania dzier- scjąmi. Oferty pise 'Rou 
żawy według swego uznania jednemu z po- ne do adm. Bow) 
śród oferentów, lub innej osobie z wołnej йа S, R. 
ręki, niezależnie od wysokości oferowanego —___,,, . Ро 
czynszu dzieržawnego. i 

Koszta niniejszego przetargu ponosi ofe- Sprzedaje się B 85 
rent, którego ofertę przyjęto. k zły, ul. Paro 

Otwarcie otert nastąpi dnia 5 grudnia w odna 13, || 
1929 roku o godzinie 13-tej w biurze przewo własny, (obok ochrć jak 
gniczącego Kolejowej Kasy Chorych. ny przy ul. Dobry 

Rady). > 
"Pyta 

Sprzedają się vied: 
š pozostałe z licytac —. OGŁOSZENIE Taksówka Forda 9iZ 

Nadleśnictwo Ławaryskie podaje do wia- Zł. pianino 1200 Zitnjk: 
domości, iż w dniu 12 grudnia 1920 r. o duży kredens, trem. 
godz. 11 w lokalr Nadleśnictwa (Nowo-Wi. maszyny do  szyci'7!1! 
lejka, ul. Wileńska 21) odbędzie się przetarg € ektrolux, centryługdź: 
ustny na sprzedaż drzewostanu na pniu, 2 kandelabry bronzą, 
znajdującego się na parcełach Nr. Nr. 6, 8,9 we, różne żyrando: 
w państwowym majątku Dziekaniszki, gin. tlektryczne, palto Id już 
mickuńskiej, pow. wiłeńsko krockiego z za. kowe, dywan  persk.. 
strzeżeniem prawa pierwokupu dla: nabyw. lornetka polowa, cyś! W 
ców parcel. ©. ma, kilka pierścionkody c 

Wykaz jednostek licytacyjnych, warunki 2 brylautami, brasšij, ini przetargowe, oraz wszelkie informacje udzie. brylantowa, zegar 
la Kancelarja Nadleśnictwa w godzinach złoty _ chronomeiO li 

/ 

BAANUDNAAOUADAAOUABSAZARLK466 

«urzędowych. maszyną do pisanioo l 
Nadleśnictwo Ławaryskie. Lombard, Biskupla 1” 

2509—VI—0 A jonta 
RADORAENANURUDARUNARNYNWAYVYĄNYK Węgorz mórskię 2 me 

oleca firma zajęł OBWIESZCZENIE Nr. Z—2812—29 r. ZWIEDRYNSKI ол 
Ag : Wileńska 28, tel, 122 9 П 

* Sąd cy w Wilnie obwieszcza, že -— — ecyziją swą Z dnia 15—18 listopada 1929 r. | postanowił: udzielić firmie Jan? Wo f Poszaku 20 n 
Šis X EŃ odroczenia wypłat ciążących Ь nabycią mająt 18 k 

niep. igów mia przeciąg 3 miesi Ё Т dnia 18 Iistopada [939 9 85 ой 10000 zogog e! 9 : 
(—). St. Szkretarz. Oferty  pisemnę (ące 

administracji „SłowBarar 
оннн s „ dla "aabywcy* Į —- 

Używajcie znakomity 
Karl: i 

JERLES „ВАМ ЛОНМА CHLEB 
„Najlepszy środek przeciw zaparcia 

į; l otyłości. Żądeć wszędzie. 4729 © 
ле 
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20 ' __= M? amm gy AL do tuje się pra LU FOTE 
T tom ktyła BB Manaso imu rodza int ligentnyci 

LT ATA 
orax Gabinet iKosine- 

Gabinet tyczny wsuwa  zmar- MBOSESJA doep, 
Racjonalnej Kosme- srczki, piegi, wagry, ? ESJA docho f 

tyki Leczniczej. lupież, brodawki, ku- dowa skłądajął WSZ Wilno, rzajki, wypadanie wło- | <а Się Z 2 domówlitowa 

e 31 m. 4,gów. Mickiewicza 46 kania O JA ge obiecą kon- mieszkaniac drodę serwuje, dosko- HAMEBARZNEWI MM | Ogród owocowy | suni 
nali, odświeża, usuwa Iš p g 5 A i y Ė| warzywny, | plac jej skazy į braki, Įį ! '. 1.080 sąż, kw. 
Sztuczne opaienie cs- AAS SN BCD 

  

    

  

   

  

sprzečamy za 3.0 
ty. Wypadanie wło- „ dolarów 
sów i łupież. Naj-  Poszuku Dom H-K. „ZaSWyC 
nowszę zdobycze kO-na wyjazd korepety-j chsta*  Mickiewiez wx 
smetyki racjonalnej. tora do ucznią I kla- Codziennie od g: 10—8 sy gimn. Bla MOR W. Z. P._43. nego Zgłoszenia: Kier 

niński, majątek Ho 
KOBIECĄ p ASki, mają 

Urod konserwuje, bicze, poczta loco. 
doskonali, SA deo 
usuwa bral skazy, 1 
Regulacje i trwałe Poznańczyk 
przyciemnianie brwi.b. nauczyciel Semi- 
Gabinet Kosmetyki narjum Duch. udziela 
Leczniczej „CEDiB*lekcyj języka  nie- 
i “ „Hryniewiczowej, mieckiego. Zgtoszenia: 

ielka 18 m. 9, Przyj. Piwna 9 m. 2. od g. 
od g' 10—7, ©, —3—4p,p. z 

cza 1, tel. 9-05, 

  

    

    

     

  

„Ребеа“ —- 
do radja. samo" SNUj: 
chodów, Światła i-oku 
inne. Sprzedaż, fa* 
chowe ładowanie i| KO 
naprawa. Firm 

  

  


