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Jutro, we czwartek, odbędzie się 

w Warszawie na Zamku konferencja, 

na której omawiane mają być potrze- 

by gospodarcze ziemi Wileńskiej i 

Nowogródzkiej. Dyskusję poprzedzi 

odczytanie czterech referatów obrazu- 

ących stan i potrzeby w dziedzinie 

rolnictwa, przemysłu i handlu, rze- 

miosł i gospodarki samorządowej 

oraz referatu na temat mniej więcej 

ogólny, mianowicie o warunkach 
*struktualnych i konjunkturalnych, 

które złożyły się na obechą sytuację 

gospodarczą na terenie wojew. Wi- 

leńskiego i Nowogródzkiego. 

O ile nam wiadomo, miejscowe 
sfery gospodarcze,  kolikretyzując 

swoje postulaty, wychodzą z założe- 

nia, że ziemie północno-wschodnie, — 

to znaczy te dwa województwa, któ- 
rych nazwy wyżej wymieniliśmy— 
powinny być ' otoczone specjalną 

opieką Państwa ze względu na wy- 

jątkowo niepomyślne warunki ich 

rozwoju, które w  niwecz obracają 

wszelki wysiłek społeczeństwa dźwig- 

nięcia się z upadku gospodarczego, 
jak również ze względu na misję 
historyczną Wilna, która nakłada na 

rząd obowiązek naśladowania polityki 

Niemiec wobec Prus Wschodnich. 

Zajęte przez sfery gospodarcze 
ziem północno-wschodnich stanowi- 
Sko witamy z wielką satysfakcją. 
Raz —dlatego, że oznacza to zwy- 
cięstwo od kilku lat głoszonej przez 
nas tezy o bezsensie politycznym 
traktowania Wileńszczyzny nawet na- 
równi z innemi województwami. Wi- 
leńszczyzny— nie w sensie wykoszla- 

wionej granicami _ wojewódzkiemi 

jednostki terytorjalnej, lecz w zna- 

czeniu zasięgu wpływu gospodarcze- 

go i kulturalnego Wilna, a więc 

łącznie z terenem obecnego woje- 

wództwa Nowogrėdzkiego. Raz dru- 

gi—dlatego, że znany atak miejsco- 
wej prasy endeckiej na „Słowo*, z 

powodu systematycznego poruszania 

przez nasze pismo potrzeb miejsco- 

wych i wskazywania na błędy w do- 
tychczasowej polityce państwowej w 

*odniesieniu do naszego terenu, prze- 
istoczył się siłą rzeczy w posądzanie 
o chęć „żerowania na rozgoryczeniu 
ludności* nie tyle „Słowa*, co właś- 
nie sier gospodarczych. Sądzimy, że 

te sfery wyciągną z tego odpowied- 

nie konsekwencje, swiadome faktu, 

że, miejscowej endecji, stojącej w 

Gpozycji do rządu, chodzi przede- 
wszystkiem o to, by działo się tu 

najgorzej, by nawet nie było mowy 

o możliwości polepszenia stanu. 
Wszak wówczas agitacja  endecka, 
wymierzona przeciwko rządowi, mo- 
głaby przenikać bez większego sprze - 
ciwu i nawet mydła wyborczego do 
najdalszych zakamarków społecznej 
dezorjentacji. O to tylko chodziło 
endecji—o odwrócenie uwagi czynni- 
ków zainteresowanych przed możli- 
wością zaistnienia lepszych tu wa- 
runków bytowania. 

Jutro, jak na wstępie wspomnie- 

liśmy, odbędzie się konferencja gos- 
podarcza na Zamku. Jak ustosunkuje 
się rząd i poszczególni ministrowie 

wobec postulatów ziem  północno- 
wschodnich? Czy potraktują je „bud- 
żetowo”, czy tylko dla „bolączek* 
mniejszego znaczenia znajdą środki 

Waradcze. Czy też zechcą podejść do 

zagadnienia pod innym kątem, niż 
dotychczas, uwzględniając specjalne 

warunki Wileńszczyzny,  nieprzekre- 

Śloną jeszcze wypadkami historyczne- 
mi przyszłość Wilna i rolę tego gro- 
du w stanowieniu o mocarstwowem 
znaczeniu Państwa. 

х l drugie pytanie — niemniej waż- 

ne: czy społeczeństwo wileńskie Za- 
dowoli się odpowiedzią połowiczną, 
zadowoli się przyrzeczeniem uczynie- 

nia zadość troskom codziennym, 

związanym z pojęciem przyszłości. 

Nie obawiając się zarzutów „Dzien- 

nika Wileńskiego* co do chęci „żero- 

wania* na rozgoryczeniu ludności, je- 

steśmy przeświadczeni, że skutki psy- 

chozy spowodowanej polityką p. Wł. 

Grabskiego minęły niepowrotnie, że 

przez przetrwanie w najgorszych 
warunkach społeczeństwo . wileńskie 

wzięło odwet za niebaczne słowa krót- 

kowzrocznego polityka, który miał 

czelność rzucić niechlujne urągające 

słowa: „poco tam  siedzicie*, że 

wyzbyło się to społeczeństwo fałszy- 

wego wstydu, który zmuszał je do 

zatajania swych potrzeb, że zdobyło 

się ono wreszcie do zabrania głosu 

w sprawie, która tak blisko obchodzi 

i Wilno i całą Polskę, w sposób sta- 

nowczy i wyraźny. Przeszłość histo- 

ryczna świadczy, że Wilno czyn nad 

słowy przekładało, czyn i wysiłek 

gwoli zwiększenia potęgi Państwa gó- 

rowały zawsze nad świadomością wła- 

snych potrzeb. Traktat ryski i mur 

chiński wzniesiony rękami nacjonali- 
stów litewskich spowodował, że mo- 
żliwość tego czynu w czasie i rozmia- 

rach jest ograniczona, dopóki zadość 

się nie uczyni potrzebom  gospodar- 

czym terenu, który po wojnie świato- 

wej i najazdach bolszewickich musiał 

życie rozpoczynać odnowa, mając do 

dyspózycji tylko własne mięśnie, a bę- 

dąc pozbawiony środków produkcji i 

odcięty od terenów naturalnej eks- 

pansji. 
Sądzimy zatem, że. połowiczna od- 

powiedź nie zadowoli gospodarczych 

sfer Wileńszczyzny. O taką odpowiedź 

zresztą nie posądzamy czynników mia- 

rodajnych. Przeczyłaby temu sama ini- 

cjatywa zwołania zebrania dyskusyj- 
nego na Zamku. Z. Harski. 
PAKETAI DARO ZFA TNT TNN ESET аТ ТОЛ 

POSIEDZENIE KOMISJI PAPIESKIEJ. 
WARSZAWA. (PAT). —Dnia 13 

bm. rozpoczęły się w biurze episkopa- 
tu polskiego kolejne posiedzenia komi 
sji papieskiej w osobach J.j. E.E. Przeź 
dzieckiego, Łukomskiego i Szelążka z 
delegatami rządu, dyrektorem depar- 
tamentu wyznań p. Potockim i szefem 
biura prasowego Prezydjum Rady Mi- 
strów Piętakiem w sprawach, zwią- 

zanych z konkordatem. Ze względu na 
obszerny materjał obrady potrwają 
około 8-miu dni. 

ARESZTOWANIE DUCHOWNEGO 
SEKTY HODURA. 

Na zarządzenie władz prokuratorskich a- 
resztówany został w Grudziądzu duchowny 
Kościoła narodowego, Aleksander Hajduk, 
na którym ciąży a wyroków oraz szereg 
zarzutów natury kryminalnej. Hajduk osa- 

dzony został w więzieniu śledczem w Gru- 
dziądzu. 

BILANS HANDLOWY WE WRZEŚNIU 
WARSZAWA. (PAT). — Według tym- 

czasowych obliczeń Głównego Urzędu Sta- 
tystycznego bilans handlu zagranicznego 
Rzeczypospolitej Polskiej łącznie z w. m. 
Gdańskiem we wrześniu rb. przedstawiał się 

w następujący sposób: Przywieziono 292,707 
tonn towarów, przyczem wartość przywozu 
wynosiła 198,443 tys. zł. W porównaniu do 

sierpnia przywóz zmniejszył się w wadze o 

32,124 tonny, wzrósł natomiast w wartości 
o 1.940 tys. zł. wywieziono we wrześniu 
1.749.214 tonn towarów, przyczem wartość 

wywozu wynosiła 211.241 tys. zł. W poró- 

wnaniu do sierpnia wywóz wzrósł w wadze 

o 121.541 tonn, w wartości — o 10.355 tys. 
zł. Saldo dodatnie bilansu handlu zagranicz- 

nego we wrześniu wynosiło 21.308 tys. zł. 

WZROST ZAPASU ZŁOTA W BANKU 
POLSKIM. 

WARSZAWA. (PAT). Bilans Banku Pol 

skiego za pierwszą dekadę października rb 

wykazuje zapas złota 561.911 tys. zł. t.j. o 
26 tys, zł. więcej, niż w poprzedniej deka- 
dzie. Pieniądze i należności Galis za- 
liczone do pokrycia zmniejszyły się o 24.742 
tys. zł. do sumy 297.110 tys. zł., natomiast 
niezaliczone do pokrycia wzrosły o 2.083 tys. 
do sumy 117.312 tys. zł. Portiel wekslowy 
zwiększył się o 15.572 tys. zł. i wynosi 

720330 tys. zł. 
Obieg biletów bankowych spadł o 36465 

tys. zł. (1.336.498 tys. zł.) Pokrycie krusz- 
cowo - walutowe — 55,60 proc. (15,69 proc. 
ponad pokrycie statutowe). Wreszcie po- 
krycie złotem samego tylko obiegu biletów 
bankowych wynosi 42,04 proc. 

21-a LOTERJA PAŃSTWOWA 
„, WARSZAWA. (PAT). — W 30-tym dniu 

ciągnienia 5 kl. 21-szej Polskiej Państwowej 
Loterji klasowej wniejsze wygrane pad- 
ły na numery następujące: 50 tys. i premia 
250 tys. zł. — Nr. 165.364, 250 zł. i premia 
150 tys. zł. — nr. 32.478, 15 tys zł. 73,646, 
10 tys. — 139182 168730, 5 tys. zł. — 60051 

nie125809. 

ta 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra- 
cia nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 

DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 

KLECK —. Sklep „Jedność”. 

pocztowa uiszczona ryczałtem 

miejsca. Terminy druku mogą 

  

Aresztowanie b. posłów z P.P.5.C.K.W. 
W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM ZAMACHEM NA MARSZAŁKA 

PIŁSUDSKIEGO 
WARSZAWA. 14.X (tel. wł. „Słowa'%). Jak się dowiadujemy 

w związku z wykryciem planowanego zamachu bombowego na 
osobę Marszałka Piłsudskiego władze bezpieczeństwa areszto- 
wały b. posła Edmunda Chodyńskiego i b. posła Józefa Dziędzie- 
lewskiego z P.P. S. C. K. W. jednego z przywódców milicji par- 
tyjnej. »ledztwo w sprawie zamachu objął sędzia do Spraw 
Szczególnej wagi p. Skórzyński. 

DEMONSTRACJE PRZECIWKO PPS — CKW 
w CZĘSTOCHOWIE 

CZĘSTOCHOWA. (PAT). — Wiadomość o udaremnieniu planowanego zamachu 
na Marszałka Piłsudskiego wywołała w Częstochowie ogromne poruszenie. W godzinach 
popołudniowych zebrał się na placu ratuszowym kilkutysięczny tłum, po kilku zaimpro4 
wizowanych przemówieniach, urządził demonstrację przeciwko magistratowi i zdemolował 
lokal okręgowy PPS CKW. W ciągu popołięinia spokój w mieście został przywrócony. 

* * 
WARSZAWA. (PAT). — W związku z wykryciem zamachu na Marszałka Piłsu- 

dskiego w dniu wczorajszym na dziedzińcu koszar Blocha odbyła się zbiórka bataljo- 
nów garnizonu warszawskiego Związku Strzeleckiego w obecności zastępcy komendanta 
głównego mjr. dypl. Rusina oraz szefa sztabu mjr. Święcickiego. Na placu w zwartych 
szeregach stanęło przeszło tysiąc strzelców. Po przemówieniach okolicznościowych, któ- 
re zakończono, entuzjastycznemi okrzykami na cześć Marszałka Piłsudskiego, zebrani 
odśpiewali pierwszą brygadę. Następnie bataljony w kolumnie czwórkowej przemasze- 
rowały główniejszemi ulicami miasta, wznosząc okrzyki na cześć Marszałka. Na przedzie 
niesiono olbrzymi porttret Marszałka Piłsudskiego. Do maszerujących oddziałów przy- 
łączyły się liczne tłumy publiczności. 

* * * * 

KRAKOW. (PAT). — W dniu 14 bm. wieczorem odbyła się na rynku głównym 
wielka manifestacja, urządzona przez polską młodzież demokratyczną uniwersytetu Ja- 
giellońskiego na skutek wiadomości o zamachu, przygotowywanym na życie Marszałka 
Piłsudskiego. W manifestacji tej wzięły udział tysięczne rzesze młodzieży akademickiej, 
Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny oraz tłumy publiczności. Manifestan- 
ci wznosili w czasie pochodu żywiołowe okrzyki na cześć Marszałka Piłsudskiego. Po- 
chód, poprzedzany orkiestrą, pjodszedł pod gmach województwa, skąd wśród nieustan- 
nych maniiestacyj na cześć wodza Narodu, przeszedł głównemi ulicami miasta. Delegaci 
Jrganizacyj, uczestniczących w manifestacji, udali się do woj. Kwaśniewskiego, któremu 
wręczyli odpowiedni adres. 
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Rozruchy uliczne w Berlinie 
HITLEROWCY OSKARŻAJĄ POLICJĘ O PROWOKACJĘ. 

BERLIN. (PAT). — Wczorajsze rozruchy popołudniowe w przedmieś- 
ciu powtarzały się w mniejszym zakresie wieczorem, zwłaszcza na placu 
Poczdamskim, gdzie tłum dłuższy czas gromadził się, atakując policję i pró- 
bując urządzić pochód w kierunku ulicy Lipskiej. Policja użyć musiała pałek 
gumowych. 

Do północy aresztowano około 100 osób, które staną przed sądem i 
skazane być mają w postępowaniu przyśpieszonem. Około północy grupa hit- 
ierowskich wyrostków urządziła atak na dom towarowy Tietza, wybijając 
szereg szyb wystawowych. Rozruchy, urządzone przez hitlerowców, mające, 
zwłaszcza w przedmieściu charakter czysto antysemicki, wywołały w opinji 
tutejszej wielkie wzburzenie. . 

Powszechnie wskazują, że wystąpienie hitlerowców zaszkodzi bardziej 
partji narodowo - socjalnej, aniżeli najbardziej radykalne pociągnięcia poli- 
tyczne. Podkreślają szkodliwe skutki, jakie pociągnąć za sobą mogą wczoraj 
sze demonstracje w opinji zagranicy. lo też hitlerowska i sympatyzująca z 
nią prasa usiłuje nadać rozruchom charakter demonstracyj . sprowokowa- 
nych przez komunistów i ograniczyć udział hitlerowców w demonstracji do 
minimum. 

Kierownictwo naczelne partji hitlerowskiej w Berlinie wydało odezwę, 
w której stwierdza: Starcia uliczne doszły do skutku dzięki zachowaniu się 
policji, która zupełnie zbytecznie zaatakowała tłum. Rozruchy, podkreśla 
odezwa hitlerowska, nie miały nic wspólnego z partją narodowo - socjalną i 
były wyłącznie wyrazem spontanicznego wybuchu protestu tłumu. 

CO MÓWI DYREKTOR POLICJI? 

BERLIN. (PAT). — Dyrektor policji berlińskiej oświadczył w wywiadzie z przed- 
stawicielem Wolffa, że rozruchy w czasie których wybito wiele szyb wystawowych na 
głównych ulicach, doszły do takich rozmiarów dlatego, że demonstranci mogli ukryć się 
w tłumie przechodniów, licznym z uwagi na zamykanie biur. Do plondrowania jednak 
nie doszło, gdyż natychmiast zjawiły się oddziały policyjne, które schwytały przeszło 50 
manifestantów, głównie narddowych. socjalistów. W celu zapobieżenia dalszym zaj- 
ściom wydano energiczne zarządzenia. Oddziały policji patrolowały bardziej uczęszczane 
ulice miasta. W zakończeniu prezydent policji zaznaczył, iż wystąpi przeciwko zakłóca- 
jacym spokój z całą bezwzględnością i nie dopuści do tego, by stolica cierpiała z po- 
wodu ekscesów. 

Strajk robotników metalurgicznych 
BERLIN. (PAT). — Skartelizowane związki zawodowe robotników me- 

talurgicznych, opierając się na dotychczasowych wynikach głosowania nad 
orzeczeniem rozejmczem, powzięły uchwałę, proklamującą z dniem 15 bm. 
strajk w przemyśle mefalurgicznym Berlina. W strajku weźmie udział 140 ty- 
sięcy robotników i robotnic. 

Loebe czy Scholtz? 
KTO BĘDZIE PREZYDENTEM REICHSTAGU.? 

BERLIN. (PA). — W ciągu dnia 14 bm. między frakcjami parlamentar- 

nemi toczyły się rokowania w sprawie wyboru prezydjum Reichstagu. Socjal 

demokraci jako najsilniejsza liczebnie frakcja, wysunęli kandydaturę posła 
Loebego, dotychczasowego przewodniczącego niemieckiego parlamentu. Ja- 

ko kontrkandydata, popieranego przez zblokowaną prawicę, wymieniano przy 

wódcę niemieckiej partji ludowej Scholtza. Frakcja centrowa uchwaliła je- 

dnomyślnie głosować za kandydaturą Loebego. Frakcja gotowa jest pozatem 

poprzeć kandydaturę hitlerowca na stanowisko jednego z „wiceprezydentów 
Reichstagu, pod warunkiem, że inne stronnictwa oddadzą również swe głosy 
na kandydata centrum. Stanowisko centrum popiera bawarska partja ludowa. 
W-g iniormacyj biura wydawców dzienników niemieckich, rokowania wtor- 

sowe nie doprowadziły do ostatecznego porozumienia. 

— ь 

Antypolska kampanja prasy sowieckiej 
MOSKWA. (Pat). Czynniki partyjne oraz prasa sowiecka od kilku dni 

prowadzą zażartą kampanję przeciwko Polsce z okazji zlikwidowania w Ma- 

łopolsce, Wschodniej akcji sabotażowej, prowadzonej przez pewne czynniki 

ukraińskie. Specjalną złośliwością odznaczają się wystąpienia prasy oraz 

organizacyj komunistycznych sowieckiej Ukrainy. || 
Na łamach dzienników zamieszczone są codziennie oszczercze  arty- 

kuły i niedorzeczne kłamliwe komunikaty o rzekomem znęcaniu się policji 

i wojska nad ludnością Wschodniej Małopolski. W zakładach - przemysło- 
wych oraz sowieckich instytucjach odbywały się wiece, na których, poza 

głośnemi protestami z powodu „okrucieństwa okupantów polskich", uchwa- 

lane są postanowienia o samoopodatkowaniu się na cele MOPR'u. Jest 

rzeczą bardziej niż widoczną, że wszystkie te wystąpienia antypolskie poza 

przesłankami czysto politycznej natury mają również na  celu wydobycie 

z robotników i urzędników sowieckich nowych ofiar na cele MOPR-u i pro- 

wadzenie akcji komunistycznej zagranicą. ; 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

«GŁĘBOKIE — ul Zamkowa, — W. Wiłodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep Tytoniowy S. Zwierzyūski. 

LiDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księ, ła. Jaźwińskiege. 
NOWQGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska -— St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Połskiej Macierzy Szko!rej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STGŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — uł. Rynek (1 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, P. Juczewska 

gr. W numerach świąteczny 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 
WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

  

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 2 gr. 40 Zs tekstem i5 groszy. Komunikaty orsz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 
Zagraniczne 50 proc. drożej. REWA cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja mie przyjmuje zastrzeżeń co do 

yć przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20) groszv 

ch raz z prowincji o 25 proc. drożej. 

  

W PERSPEKTYWIE TYGODNIA 
— Konferencja imperjalna w Lon- 

dynie. Od dwóch tygodni obraduje w 
Londynie konferencja szefów rządów 
dominjów i gabinetu angielskiego. O- 
brady te mają doniosłe znaczenie wo- 
bec ostatnich wydarzeń w Indjach, ro- 
snącego wciąż kryzysu gospodarczego 
i pewnych tendencyj separatystycz- 
nych, które ujawniają niektóre kraje 
wchodzące w skład Imperjum Brytyj- 
skiego. Zadaniem konferencyj imper- 
jalnych, które zbierają się perjodycznie 
jest uregulowanie stosunków pomię- 
dzy dominjami a metropolją. Pod tym 
względem panuje gmatwanina, którą 
można wytłomaczyć tylko tem, że Im 
perjum Brytyjskie kształtowało się w 
ciągu stuleci i że Anglicy zdradzają wy 
bitną niechęć do praw pisanych opie- 
rając się na tradycji. Są wypadki, że 
kraje które wcześniej otrzymały statut 
dominjalny posiadają mniej praw auto 
nomicznych niż dominja stosunkowo 
młodsze. 

W roku 1926 konferencja imperjal. 
na wprowadziła szereg zasadniczych 
zmian, jednakże wszystkich spraw nie 
załatwiła i porządek dzienny obecnej 
konferencji jest obarczony tą ciężką su 
kcesją. Sprawy znajdujące się na sto- 
le konferencyjnym dadzą się podzielić 
na trzy grupy: a) stosunku metropolji 
do dominjów, b) polityki zagranicznej 
i obrony, c) kwestje gospodarcze. Do 
pierwszej grupy należą m. in. takie 
sprawy, jak utworżenie specjalnego try 
bunału dla rozstrzygania konfliktów po 
między metropolją i dominjami oraz 
pomiędzy krajami, wchodzącemi w 
skład związku, nominacje gubernato- 
rów królewskich, do drugiej kw estja 
ograniczenia zbrojeń do trzeciej wresz- 
cie sprawy ekonomiczne. 

Konierencja imperjalna rozpoczęła 
się pod znakiem spraw  gospodar- 
czych. Kryzys gospodarczy, rosnące 
bezrobocie stanowi w swoim rodzaju 
tło narad. Już od szeregu miesięcy to- 
czyła się w Anglji dyskusja na temat 
czy utrzymać nadal zasadę wolnego, 
handlu czy też wprowadzić cła protek- 
cyjne. Zwolennikami ceł ochronnych 
byli dwaj prasowi potentaci angielscy 
z obozu konserwatywnego lordowie 
Beaverbrock i Rothmere. Rozpoczęli 
oni kampanję prasową, która w pew- 
nym momencie o mały włos nie dopro 
wadziła do rozłamu wśród konserwa- 
tystów. 

Rząd Mac Donalda zajął stanowi- 
sko wyczekujące nie deklarując się w 
żadną stronę, aczkolwiek w łonie o- 
bozu popierającego gabinet Mac Do- 
uaida nastąpiła duża zmiana poglą- 
''w na korzyść wprowadzenia се? о- 
chronnych. Wyraz temu dały obrady 
zjazdu Trade - Unionów w Not- 
timgham. 

Kwestja ceł ochronnych i wymiany 
towarów przemysłowych na produkty 
rolnicze dominjów byłaby nieskompli- 
kowana gdyby dominja te nie miały 
własnego przemysłu, który popierają 
rozmaitemi sposobami i gdyby  sto- 
sunki pomiędzy poszczególnemi domin 
jami były uregulowane i harmonijnie 
się dopełniały. Tymczasem otwarcie 
konferencji imperjalnej poprzedziło 
wprowadzenie przez Kanadę wysokich 
ceł ochronnych na produkty rolnicze z 
Nowej Zelandji i fabrykaty przemysło 
we Anglji. Australja otoczyła się bar- 
jerą celną ograniczając wwóz artyku - 
łów przemysłowych z metropolji w celu 
przyjścia z pomocą swemu krajowemu 
przemysłowi. Okoliczności te, rzecz 
jasna, nie stwarzają pomyślnej atmo- 
sfery dla obrad konferencji i coraz czę 
ściej słyszy się głosy o jej niepowodze 
niu i możliwości odroczenia narad do 
chwili w której czas złagodzi zaognie- 
nie. 

Wysunięty projekt utworzenia cen- 
tralnego urzędu zakupów dla Imper- 
jum Brytyjskiego został odrzucony, ja- 
ko mało realny, zajęto się natomiast 
propozycją premjera kanadyjskiego 
Bennetta. Bennett jest zwolennikiem 
protekcjonizmu celnego. Naczelną za- 
sadą jego projektu jest wprowadzenie 
t. zw. pierwszeństwa polegającego na 
tem, aby cła na artyk. imperjalne były 
niższe od ceł na produkty zagraniczne. 
W ten sposób projekt Bennetta nie wy 
rzeka się możliwości popierania przez 

rządy dominjów swego krajowego 

przemysłu, a jednocześnie ułatwia prze 

mysłowi angielskiemu konkurencję z to 

warami zagranicznemi. Projekt Ben- 

netta ma za sobą większość przedsta- 

wicieli dominjów, ale Mac Donald jest 
mu przeciwny.. Posiedzenie Rady Mi- 

nistrów, na którem omawiano ów pro- 
jekt było podobno niezwykle burzliwe 
i nie doprowadziło do żadnego konkret 
nego wypowiedzenia się. |edynie po 
tem rozeszły się pogłoski o kryzysie 

nia. Sytuację gabinetu Mac - Donalda 
komplikuje jeszcze fakt, że obecnie to- 
czą się obrady kongresu Labour Par- 
ty na którem kwestja wolnego handlu 
i protekcjonalizmu celnego będzie po- 
ruszona. Ponieważ nie są jeszcze zna- 
ne rezolucje w tej sprawie dlatego zda- 
je się gabinet angielski woli przecią- 
gać wypowiedzenie się w sprawie 
projektu Bennetta. 

— Kongres Labour Party. Prze- 
bieg obrad nie układa się pomyślnie 
dla rządu Mac Donalda. Opozycyjne 
nastroje biorą górę. Dowodzi tego 
fakt nie wybrania do komitetu wyko- 
nawczego partji Thomasa i demonstra 
cyjny wybór Mosley'a, który jak wiado 
mo ustąpił przed paru miesiącami z 
gabinetu wobec rozbieżności poglądów 
na temat walki z bezrobociem. 

— Kryzys rumuński. Przesilenie 
ministerjalne w Rumunji zakończyło się 
uformowaniem przez premjera  Miro- 
nescu nowego rządu. Nowy gabinet 
opiera się na tych samych podstawach 
co gabinet Maniu i wobec tego żadnej, 
poza personalną, zmiany nie stanowi. 
Mironescu jest przyjacielem Maniu i 
zwolennikiem jego polityki. Jedyną 
nowacja jest objęcie teki ministerstwa 
spraw wewnętrznych przez min. Mi- 
chalake, przywódcę grupy chłopskiej 
w bloku zaranistów. Pomiędzy grupą 
transylwańską, której leaderem był 
Maniu a grupą chłopską w: ostatnich 
czasach dochodziło do pewnych tarć 
na tle podziału wpływów. Wejście do 
gabinetu min. Michalake oznacza, iż do 
głosu przychodzi obecnie grupa chłop 
ska. į 

— Otwarcie Reichstagu. W ponie- 
działek 13-go bm. odbyło się otwarcie 
Reichstagu poświęcone załatwieniu 
czynności formalnych. Oczekiwane zło 
żenie deklaracji programowej przez 
kanclerza Bruenninga zostało przesu- 
nięte na czwartek. Sytuacja parlamen- 
tarna wyklarowała się dotychczas o ty- 
le, że wiadomo iż pertraktacje pomię- 
dzy centrum a Hitlerem nie dały wyni 
ku i wobec tego na posiedzeniu czwart 
kowem należy oczekiwać wniosku 0 
votum nieufności, który poparty zosta- 
nie przez Hugenberga, Hitlera i komu- 
nistów. Wniosek ten jednak nie uzy- 
1a większości o ile rząd otrzyma gło- 

sy socjal - demokratów. Według ostat 
nich wiadomości „doszło podobno do 
porozumienia pomiędzy  kacnlerzem 
Brueningiem a premjerem pruskim 
Braunem. Ir. 

Na froncie wyborczym 

Kandydatury B. B. W. R. 
w Warszawie 

WARSZAWA. 14.X. (tel. wł. „Sło- 
wa“). Z listy Bezpartyjnego Bloku 
Współpracy z Rządem w Warszawie 
kandydować mają płk. Sławek; ks. 
vice-minister Żongołłowicz, adwokat 
Paschalski i b. posłanka Wasniewska. 

Posiedzenie Państwowej 
Komisji Wyborczej 

WARSZAWA. PAT. Generalny 
komisarz 'wyborczy ogłasza następu- 
jący komunikat: Ze względu na nie- 
ukończenie prac, związanych z bada- 
niem zakwestjonowanych list pań- 
stwowych, odwołuję posiedzenie pań- 
stwowej komisji wyborczej, wyzna- 
czone na dzień 15 października i wy- 
znaczam je na dzień 16 b. m. godz. 
19 w gmachu Prezydjum Rady Mi- 
nistrów. Generalny komisarz wybor- 
czy (—) Stanisław Giżycki. 

Rozprawa przeciwko b. pos. 
Kwapińskiemu 

SOSNOWIEC. (Pat). Rozprawa 
przeciwko lryłemu posłowi J, Kwa- 
pińskiemu, oskarżonemu z art. 129, 
wyznaczona została na dzień 27. X 
r. b. przed sądem okręgowym w So- 
snowcu. Rozprawie przewodniczyć bę- 

"dzie wiceprezes sądu Klank. Oskarża 
wiceprokurator Dąbrowski. Ze strony 
oskarżenia powołano na rozprawę 10 
świadków. 

List okręgowych jeszcze nie 
zgłoszono 

W dniu 17 b. m. mija ostatni ter- 
min zgłaszania do przewodniczącego 
komisji wyborczej okręgowych list 
kandydatów na posłów. Jąk się do- 
wiadujemy, do dnia wczorajszego 
żadne stronnictwo listy: kandydatów 
jeszcze nie nadesłało. : 

Najprawdopodobniej wszyscy peł- 
nomocnicy list złożą je w _ ostatnim 

konferencji i możliwości jej odrocze- dniu, t. ]. w nadchodzący piątek. *



  

- „gospodarskich, jakie rozwinęły 

: wykładu 
nego Rektora Prof. D-ra 

       

ECHA KRAJOWE 
Listy zPolesia - Wielka głusza 

Ruch przedwyborczych przygoto- 
wań u nas na Polesiu również poczy- 
na rozwijać się. — Celem jednolitego 
połączenia miejscowego zaludnienia 
bez różnicy narodowości, wiary i prze 
konań politycznych, w potrzebach go- 
spodarskich i dążeniach społecznych, 
wobec nadchodzących wyborów do 
sejmu i senatu, zebrało się dnia 29 
września r. b. w lokalu urzędu gminy 
Wielkiej Głuszy, liczne grono zaintere- 
sowanych. — Zebranie to, o liczbie 
200 osób złożone z przedstawicieli 
miejscowej fachowej i urzędniczej in- 
teligencji, z handlowców  rzemieślni- 
ków, ziemian, drobnych rolników oraz 
delegatów, po trzech z każdej miejsco- 
wości, gminy, odłegłych zaścianków, 
kolonij i byłych leśnych uroczysk roz- 
ległej gminy, zostało zagajonem przez 
pana Tadeusza Grzybka, sekretarza 
gminy i powołało jednogłośnie na prze 
wodniczącego pana Władysława Par- 
niewskiego, ziemianina z tutejszej gmi 

ny z dóbr Borki. 
Tenże skreślił pokrótce obecny stan, 

polityczny kraju, w stosunkach go- 
spodarskich i potrzebach jego wew- 
nętrznych. — O wyjątkowo doniosłem 
znaczeniu przyszłego Senatu i Sejmu 
mających się obecnie zebrać, dla re- 
konstytucji wad obecnej konstytucji. 
— Zaznaczył konieczność jednolitej 

' akcji wyborczej gmin i powiatów tak 
przy urnach wyborczych, jak i przy 
stwarzaniu list kandydatów na posłów 
i nawiązał na ten temat dyskusję, wy- 
nikiem której zebranie powołało do 
życia Komitet Wyborczy Gminy Wiel- 
kiej Głuszy, jako pomocniczy organ 
przy nadchodzących wyborach jedno- 
czący wspólne potrzeby i dążenia miej, 
scowej ludności w jednej platformie 
politycznej pod egidą p. Marszałka 
Piłsudskiego i jego rządów. 

Po odbytej na ten temat dyskusji, 
zebranie powołało wszystkich  obec- 
nych wraz z delegatami na członków 
Komitetu powyższego gminy Wielkiej 
(Gluszy i wyłoniło z siebie prezydjum 
z dziesięciu osób dla kontaktu bezpo- 
średniego z ludnością gminy i dla wy- 
konania poleceń i zadań Komitetu. 

Prezesem tegoż prezydjum obrano 
pana Tadeusza Grzybka i jako człon- 
ków następujące osoby: z obecnych, 
jako przedstawiciel szkolnictwa p. Bru 
no Sosendzewicza, kierownika szkoły 
powsz. w Wielkiej Głuszy; od kupie- 
ctwa p. Berka Tanis, od ziemiaństwa 
Wincentego hr. Łubieńskiego, właści- 
ciela dóbr Wielka Głusza, od miejsco- 
wych kolonistów p. Adama Kozułowi- 
cza i Szmita od włościan i drobnych 
rolników trzech: Dynisiuka, P. Myska, 
T. Kociąga, jako przedstawiciela wła- 
dzy wójta miejscowego p. S. Nahu- 
mika. 

Po wzajemnej wymianie głosów, 
ogólne zebranie powzięło następujące 
postanowienie: 

„W 
„kowo 

niu, że wobec wyjąt- 
dnych warunków polityczńo 

się 
„obecnie w Ojczyźnie naszej — jedy- 
„nie silna i doświadczona ręka Mar- 
„szałka Józefa Piłsudskiego, jest w 
„stanie kraj nasz doprowadzić do po- 
„żądanego zespolenia, współpracy i 
„ładu. Postanawiamy stać wiernie na- 
„dal przy jego boku i postępować we- 
„dług jego doświadczonych wskazó- 
„wek przy nadchodzących wyborach 
„do Sejmu i Senatu". 

Następują podpisy: 

Rezolucja ta, samorodnie, bez sprze 
ciwu powstała, stwierdza poczucie 
samozachowawcze mas na Polesiu, w 
potrzebie silnej, doświadczonej ręki 
kierowniczej wglądającej w ich miej- 
scowe warunki i potrzeby. Pogłębia 
ona stosunek pełnego zaufania do Wo- 

_ dza, któremu ziemie nasze zawdzięcza- 
ją swoją obecną swobodę, jest zara- 
zem dalszym rozwojem, zapoczątkowa 
nej wśród ciemnych mas analfabetów, 
rozbudzonego życia społeczno-politycz 
nego wśród zaścianków i chat odleg- 
łego od stolicy Polesia. — Jest to spo- 
tęgowanie samozachowawczego uczu- 
cia, w realnym, obranym już poprzed- 
nio kierunku obrony państwowej. 

Nie tak dawno pamiętamy w cza- 
sach wyborów do pierwszego naszego 

Nauka a znachorstwo 
Streszczenie inauguracyj 

Aleksandra 
Januszkiewicza w dniu otwarcia roku 
akademickiego 1930 — 1931 na temat: 

Dość rozpowszechnione w niektó- 
rych kołach społeczeństwa poglądy, 
wyolbrzymiające wartość znachorstwa, 
rzucają głęboki cień na naukę i wy- 
magają sprostowania, a chociaż wy- 
czerpanie tematu tak obszernego w 
tak krótkim wykładzie inauguracyjnym 
jest niemożliwe, jednak już zestawie- 
nie głównych rysów  charakterystycz- 
nych w znacznej mierze może się przy 
czynić do wyjaśnienia sprawy. 

Pod nazwą znachorów rozumiem 
tych, co wykonują praktykę lekarską, 
nie mając do tego uprawnienia naby- 

tego wiedzą, i wykonują ją w sposób 
specjalny, t. jj w metodach badania i 
leczenia chorych posługują się sposo- 

bami odmiennemi od tych, któremi 
posługuje się medycyna naukowa. Ale 
szczególnie charakterystycznym rysem 
jest to, że znachorzy wprowadzają do 
swego postępowania pierwiastek $и- 

_ pernaturalizmu, zapożyczony z teurgji 

Sejmu, gdy zebrani u mnie w Głuszy 
starzy gospodarze, stali bezradni idąc 
na wiec i pytali się paufnie. „Dlaczego 
to Pan Piłsudski, nie przysyła do nas 
rozporządzenia, na kogo gmina ma gło 
sować, toby oni wiedzieli jak mają 
głosować, bo przecie oni nie piśmien- 
ni, oderwani od codziennej pracy przy 
pługu, cepie, czy siejbie, nie są w sta- 
nie wiedzieć, ktoby mógł być  odpo- 
wiednim na posła dla prawicielstwa*. 

To samopoczucie, spotęgowane, 
dziś w innej formie, formie bardziej 
uspołecznionej przy wiecach wyjawia 
się. — Należy z niego umieć skorzy- 
stać i mie dopuścić spaczenia tych sa- 
mozachowawczych instynktów mas w 
obronie jedności państwowej. 

Wincenty hr. Łubieński. 

POLANY, pow. Wilejski. 

— Nieuświadomieni urzędnicy przyczyną 
zła. Wiek dwudziesty wniósł w życie naro- 
du polskiego nowe postulaty pracy nad 
umocowaniem Ojczyzny,  skołatanej  wie- 
kową  uiedolą. Doświadczenia zdobyte 
drogą prób i pomyłek w ostatnich walkach 
o wolność przez przodującą,  oświeconą 
część społeczeństwa, wpłynęły na to, że 
się udoskonalił system rządzenia w Ро!- 
sce i unormowały stosunki ogólno - naro- 
dowe. Celem podniesienia dobrobytu w pań- 
stwie powołano wszystkich obywateli, bez: 
różnicy stanu, narodowości i religji do рга- 
cy na połączonych ze sobą pewną nicią 
placówkach. Pracę i wogóle życie jedno- 
stek w państwie normują ustawy, zawie- 
rające nakazy i zakazy. Władze rządzące 
ustosunkowują się do rządzonych w ten 
sposób, by w kraju panowało współżycie 
wzajemna, wspólna praca i miłość, by Zni- 
knęła, w czasie możliwego napadu wro- 
ga, bratobójcza walka, jak to było w 
latach niewoli, kiedy to powstaniec mordo- 
wany był przez moskala i pokrzywdzonego 
chłopa. Obecnie zmieniły się dawne zgub 
ne stosunki. Teraz najniżsi urzędnicy, któ- 
rzy najczęściej stykają się 2 
„Ciemnym“ chlopem,  mają polecenie zjed- 
nywać go dla dobra kraju, jako główny 
czynnik utrzymujący naród w dobrobycie. 
Zjednywać mają nie  „knutem moskiew- 
skim”, nie karą i nie robieniem  wieśniako- 
wi przeszkód w jego życiu, lecz radą, wska- 
zówką i pomocą we wszystkiem. A jed- 
nak z zadania tego nie wszyscy wywiązują 
się należycie. Powodem do tego jest nie- 
dostateczne przygotowanie urzędników, 
którzy piastują najniższe stanowiska  : 
stykają się bezpośrednio z chłopem. Na do- 
wód tego co wyżej powiedziałem  przyto- 
czę bolący przykład ze stosunków, które 
najlepiej znam i które domagają się naj- 
szybszej reformy. 

Od niepamiętnych czasów lasy państwo 
„we położone w okolicach wsi: Polany, Bu- 
dziłki, Dębina i Wyholinięta gm. wiszniew- 
skiejj pow. Wilejskiego oddawane były 
okolicznym  wioskom na pastwisko. Lud- 
ność korzystała z lasów państwowych, pła- 
cąc podatek od sztuki bydła 5 zł. rocznie, 
do roku 1925. Z chwilą jednak, gdy na 
stanowisko gajowego wstąpił p. M. Roszko, 
zam. w  Kopanisie, stosunki znacznie się 
zmieniły i pogorszyły, gdyż w lesie zo- 
stały wyznaczone tylko: działki, które mo- 
żna było wydzierżawić już płacąc nie 5 
zł. za sztukę, lecz 10. Do zmniejszenia ob- 
szaru pastwiskowego przyczynił się p. Ro- 
szko, gajowy w leśnictwie wiszniewskiem, 
który chcąc uchronić swe łąki, znajdujące 
się w lesie, od możliwego nadmarnowania 
przedstawił, władzom wyższym _ sąsiednie 
działki leśne jako młode, w których by- 
dło mogłoby wyrządzić szkody, co się nie 
zgadza z prawdą gdyż las jest dostatecz- 
nie duży. 

Z wiosną b. r. jak błyskawica przeszła 
wieść, że lasy państwowe nie będą  wyda- 
wane w dzierżawę. Powstały więc płacze, 
prośby do p. Młodzianowskiego, leśnicze- 
go leśnictwa wiszniewskiego, podania do 
Nadleśnictwa Smorgońskiego, lecz wszy- 
stko bez skutku. Znalazło się wprawdzie 
parę działek, ale te były bardzo skromne i 
drogie. i 

  

Zaczęto więc gromadnie sprzedawać by- 
dło, oddawać swoje skromne łąki pod pa- 
stwiska, tak, że w ciągu roku, wieś 
bożała zupełnie, pomimo  znojnej pracy 
jej mieszkańców i zamiast postąpić dalej 
z duchem czasu, z nową zdobyczą kultury, 
upadła pod względem materjalnym i du- 
chowym. Życie tych biednych  wieśnia- 
ków zapelniły swe westchnienia o treści: 
„prad wajnoj było lepiaj. Nie było jednak 
czasu na wzdychanie. Nie nasycony smok 
w. osobie miejscowego  gajowego  żądeł 
więcej krwi ludzkiej» Domagał się wzorem 
lat ubiegłych, by wszystkie jego łąki znaj- 
dujące się w lesie państwowym, ludność 
wykosiła bezpłatnie. 

Został jednak zawiedziony. Nie wykona- 
no rozkazu, bo nie widziano potrzeby. Za- 
czął się więc mścić, pisząc potajemnie 
protokóły, za rzekome wtargnięcie jakiejś 
sztuki do lasu. I dokonał swego. Oto dnia 
9 ub. m. nadeszły pisma z Nadleśnictwa 
Smorgońskiego, powiadamiające о — иКага- 
niu, za samowolne paszenie konia nastę- 
puiacych osób: Lubomir Owczynnik z 
olan, pismem z. dnia 5. 9. 30 r. L. 3147 na 

10 zł. 50 gr., Jan Czyryco 20 zł. Tomasz 

Zu- 

i demonologji ludów pierwotnych, sto 
sując zaklęcia, zamawiania, amulety, 
zaś ze środków lekarskich posługują 
się prawie wyłącznie ziołami, nadając 
im szczególniejsze znaczenie przez wa 
runki, w jakich są zbierane i pochodze 
nie (Indje, Tybet i t. p.) 

Z szeregu drobnych znachorów, 
mających powodzenie wśród ludności 
o niskiej inteligencji, wysuwają się zre 
sztą jako bardzo rzadkie wyjątki, lu- 
dzie opierający swój sposób działania 
na innej zasadzie, mianowicie na zdol- 
ności intuicyjnego orjentowania się w 
dolegliwościach chorego. Wiemy, że 
zdolność intuicyjnego  (bezpośrednie- 
go) widzenia może być posunięta do 
stopnia jasnowidzenia w pewnym za- 

y kresie. Mamy z przeszłości np. dane o 
współczesnym Goethemu szwedzkim 
mistyku Swedenborgu, mamy w Polsce 
obecnie dyplomowanego inżyniera, co 
do którego niema pod tym względem 
wątpliwości. 

Na podstawie podobnych przykła- 
dów, których udałoby się zebrać wię- 
cej, możemy sobie wyobrazić szczegól 
nie wykształconą zdolność intuicyjne- 
go orjentowania się w stanie chorego, 
zarówno pod względem jego ogólnych 

SŁOW O 

Międzynarodowa konferencja rolnicza 
w Rzymie 

ё RZYM. (PAT). *+— Dnia 14 bm. rozpoczęły się tu obrady 10-tej kon- 
ierencji międzynarodowej instytutu rolniczego. W. konferencji bierze udział 
zgórą 200 delegatów, reprezentujących 50 krajów. Inauguracyjne przemówie- 
nie wygłosił włoski minister rolnictwa. 

RZYM. (PAT). — W obecności króla, Mussoliniego, członków rządu, 
korpusu dyplomatycznego i przedstawicieli władz odbył się uroczysty obchód 
25-tej rocznicy założenia Międzynarodowego Instytutu Rolnictwa. W obcho- 
dzie wzięili udział przedstawiciele instytucyj rolniczych całego świata. Prze- 
mawiali Mussolini, przewodniczący Rady Ligi Narodów Zumetta, bułgarski 
minister rolnictwa Wasiljew, minister rolnictwa 
Janta.- Połczyński, szereg delegatów i przewodniczący Instytutu. 

Rzeczypospolitej Polskiej 
Mówcy 

podkreślali znaczenie działalności Instytutu w dziedzinie rozwiązania zagad- 
nień rolnych. 

Lord Amulye ministrem lotnictwa w Anglji 
LONDYN. (PAT). — Na miejsce lorda Thomsona, ministra lotnictwa, 

który poniósł śmierć w katastrofie sterowca R. 101, mianowany został mini- 
strem lotnictwa lord Amulye. Lord Amulye, do niedawna sir William Macken- 
zie, był w latach 1919 do 1926 przewodniczącym trybunału przemysłowego. 

Rokowania angielsko - sowieckie 
W SPRAWIE DAWNYCH DŁUGÓW ROSYJSKICH 

LONDYN. (Pat). Jak donosi komunikat, ogłoszony przez mieszaną 
komisję dla spraw długów i wzajemnych żądań anglo-sowieckich, powołane 
zostały 4 podkomisje, które mają się zająć rozpatrzeniem poszczególnych 
kategoryj żądań, dotyczących między innemi kompensaty za znacjonalizo- 
wanie przez Związek Socjalistycznych Republik Rad majątki brytyjskie, za 
bony i walory rosyjskie, zatrzymane 
osób prywatnych i rządowych. Zalecono nadto powołanie 
podkomisji, któraby się miała zająć 
kompensaty za straty, wynikłe wskutek interwencji 
wojny cywilnej w Rosji. 

w Anglji oraz uregulowania długów 
jeszcze jednej 

dotyczącemi 
w czasie 

sowieckiemi, 
brytyjskiej 

żądaniami 

Niemcy będą szanowały umowy pożyczkowe 
OŚWIADCZENIE PREZESA REICHSBANKU. 

,PARYŻ. (PAT). Dzienniki donoszą z Bazylei: Dr. Luther oświadczył 
w wywiadzie prasowym, że bez względu na to, jaki będzie przyszły rząd 
Rzeszy, obowiązkiem jego będzie uszanować wszelkie umowy pożyczkowe, 
zawarte po wojnie, a w tej liczbie pożyczkę Yunga. 

Heimwehra pójdzie samodzielnie 
do wyborów 

WIEDEŃ. (Pat). Blok wyborczy Heimwehry ogłasza, że postawi we 
wszystkich okręgach wyborczych, a więc także w Wiedniu, samodzielnych 
kandydatów bez łączenia się z jakiemkolwiek stronnictwem politycznem. 

Minister Janta Połczyński u Ojca Świętego 
RZYM. PAT. Minister rolnictwa Janta-Połczyński przyjęty był na 

audjencji przez Ojca Świętego, który z zainteresowaniem wypytywał się 
o stosunki szczególnie gospodarcze w Polsce. Ojcec Swięty wspomniał 
dłuższe rozmowy, jakie miewał z Marszałkiem Piłsudskim, interesując się 
ego zdrowiem, oraz mówił o swych 
Na zakończenie audjencji Ojcec Swięty udzielił 
"skiego dla Prezydenta Rzeczypospolitej 

przeżyciach z czasu pobytu w Polsce. 
błogosławieństwa apostol- 

Mościckiego, Marszałka Piłsud- 
skiego oraz całego narodu polskiego. 

Ślub króla Bory sa z ks. Joanną 
ODBĘDZIE SIĘ 25-60 PAŹDZIERNIKA 

RZYM. PAT. Jak się dowiaduje agencja Śtefani, Ślub księżniczki 
Joanny z królem Borysem bułgarskim odbędzie się 25 b. m. w Asyżu. 

Eskadra sowiecka na morzu Śródziemnem 
GENEWA. PAT. Sekretarz Ligi Narodów przesłał do członków Ligi 

Narodów oraz do rządów Stanów Zjednoczonych, Turcji 175 5. К; 
tekst depeszy przewodniczącego komisji cieśnin z dnia 9 b. m. treści na- 
stępującej: Zgodnie z przepisami 
cieśnin podaje do wiadomości, że jeden krążownik i 
należące do floty czarnomorskiej 
Sródziemne. 

Katastrofa 

obowiązujących konwencyj komisja 
dwa torpedowce, 

Z. S. S. R. wypłynęły na morze 

w kopalni 
KATOWICE, PAT. Na kopalni „Św. Jacek" z powodu zwarcia się przewodów za- 

wiodły hamulce windy, wskutek czego winda ta spadła z wysokości jednego metra. 10 
ludzi cdniosło poważne obrażenia. Zapasowe hamulce, działające dopiero na wysokości 
2 do 3 metrów, nie mogły spełnić swej funkcji. 

Zwycięstwo Sztekkera 
BUDAPESZT. (PAT). — W rozegrywanym tu Światowym championacie, walki 

trancuskiej Sztekker zwyciężył zawodnika luksemburskiego Emondsa. - 

  

Grzyb 17 zł, Antoni Grzyb 20 zł i t. d. 
Do czego już to dochodzi? Czyż to wniosek 
każdego gajowego ma być uwzględniony 
bez poprzedniego  rozpatrzenna sprawy? 
Czyż protokóły p. M. Roszki oddawane p. 
Młodzianowskiemu do ukarania mogą być 
uwzględnione, jeśli ten pierwszy  popeł- 

'nił defraudację wobec Świadków, o czem 
Nadleśnictwo Smorgońskie zostało powia- 
domione pismem poleconem Nr. 44 z dnia 
11. 9. 1929 r. (Urząd poczt. Kołtyniany)? 
Niechże Szanowne Nadleśnictwo wyjmie 
nareszcie wyżej wspomniane pismo z pod 
sukna, gdzie napewno po dziś dzień na- 
biera mocy urzędowej. 

Dlaczego nie przyjechała komisja z Nad- 

odczuć subjektywnych, jako też i pod 
względem umiejscowienia jego cier- 
pienia w odrtośnym narządzie. Obda- 
rzony taką zdolnością znachor mógłby, 
nie badając chorego, t. j. ani rozpytu- 
jąc ani dotykając, „rozpoznać” choro- 
bę. W istocie wiemy, że niektórzy zna- 
chorzy posługują się taką błyskawicz- 
ną metodą. Czy rzeczywiście w grę 
wchodzi w podobnych przypadkach 
zdolność jasnowidzenia znachora? Cho 
ciaż dostatecznie pewnych podstaw do 
twierdzenia tego nie mamy, 
odrzucić podobnego przypuszczenia 
również nie możemy, bo, jak mówi 
Biegański: „Przeczyć czemuś dlatego 
tylko, że tego czegoś nie jesteśmy w 
stanie wyjaśnić, jest błędem  logicz- 
nym“. Więc przyznajmy takiemu zna- 
chorowi zdolności przenikania do ciała 
ludzkiego sposobem wizyjnym i roz- 
poznawania chorego narządu. Nie ule- 
ga kwestji, że pacjent, który spotka 
się z takiem błyskawicznem — „тохро- 
znaniem* będzie tem nietylko ujęty, 
ale wpróst oszołomiony i odrazu prze- 
konany. Ale cóż dalej? Czy to.jest w 
istocie rozpoznanie. choroby? Co mo- 
że powiedzieć o chorobie tego czy owe 
go narządu laik w nauce lekarskiej. 

jednak 

leśnictwa i nie zbadała faktów podanych w 
piśmie? Dużo to daje do myślenia. Sądzę 
jednak, że Szanowne Nadleśnictwo Smor- 
gońskie zajmie się tak bolącą i ważną 
sprawą i cofnie nadesłane „wyroki**, aż do 
chwili przeprowadzenia dochodzenia, Niech- 
że tylko w ostatecznym razie władze są- 
dowe rozstrzygają omawianą sprawę. Po- 
cóż te tarcia, ten nieład i nieporządek w 
młodej naszej Ojczyźnie. 

Podanie "w sprawach wyżej wspomnia- 
nych będzie złożone w najbliższym czasie 
do Dyrekcji Lasów Państwowych w 
Wilnie, w, czem w ten sposób  zawiada- 
miam zainteresowanych. 

S. Owczynnik 

Choroby narządu mogą być najrozma- 
itsze, a zasadą leczenia jest uwzględ- 
nienie stanu chorego w całości, albo- 
wiem zaburzenia funkcyjne jednego 
narządu wywołują najrozmatsze od- 
chylenia w innych. Należy. poznać stan 
innych narządów, właściwości konsty- 
tucjonalne, dziedziczność i t. p. Aby się 
orjentować w całokształcie tych zmian, 
trzeba mieć doskonałe wykształcenie i 
wyćwiczenie lekarskie. 

Należy również zdać sobie sprawę 
z tego, czy znachor w istocie posiada 
lekarstwa na raka, suchoty, wiąd rdze- 
nia i t. p. choroby, z któremi właśnie 
najczęściej udają się do znachorów. 

Gdy od dziesiątków lat w cywili- 
zowanych krajach, w specjalnie w tym 
celu zakładanych instytutach badają 
chorobę raka, gruźlicę, choroby infek- 
cyjne, najtęższe umysły wydzierają 
tam zaledwie krok za krokiem naturze 
jej głęboko ukryte tajemnice i nic do- 
tychczas ostatecznie pewnego jeszcze 
nie mają. więc skąd znachorzy mieliby 
rozporządzać niezawodnemi środkami 
na te choroby? Przecież ich środki są 
doskonale znane naszym botanikom, 
farmaceutom i farmakologom! 

Nauka lekarska wyszedłszy z tego 

ISTOTA REWOLUCJI 
w BRAZYLJI 

Opinja publiczna Europy przyjęła 
wiadomość o wybuchu rewolucji w 
Brazylji z olimpijskim spokojem, może 
nawet z dobrotliwym uśmiechem. Nie- 
kiedy niemal z tym samym, z jakim 
witała wiadomość o rewolucji w Boli- 
wji, przewrocie w Argentynie i próbie 
puczu na Kubie. Rewolucja w pań- 
stwach południowej Ameryki jest dla 
nas jakby pewną swoistą formą zmia- 
ny rządu, praktykowaną ' powszechnie 
i zdawna od Panamy i Costa Rica 
do Ziemi ognistej. 

Tym razem jednak „zabawa w re- 
wolucję“ nie jest ani niepoważna, ani 
niewinna. Dokonywa się bowiem w 
kraju najwyżej pod każdym względem 
postawionym w całej Ameryce połud- 
niowej, wobec którego Boliwja, Peru 
czy Venezuela są tem, czem Litwa ko- 
wieńska wobec Polski, na terytorjum 
państwa nie o tak wiele mniejszego od 
całej Europy. 

Toteż giełda londyńska patrzy na 
te sprawy mniej niefrasobliwie — i w 
ciągu paru dni wszystkie południowo 
amerykańskie papiery doświadczyły 
bardzo silnej zniżki, zwłaszcza, gdy się 
okazało z telegramów, że rewolucja 
brazylijska ma wszelkie szanse prze- 
mienienia się w wojnę domową. Sprzy 
ja temu zresztą z natury ustrój federa- 
listyczny państwa, gdzie nie wystarczy 
zawładnąć stolicą, by ipso facto być 
panem kraju. 

Powody (i kulisy) rewolucji nie są 
zbyt zawiłe. Zwraca się ona przeciw- 
ko prezydentowi. Nie temu jednak, 
który rządzi. Temu, który ma dopiero 
objąć władzę. By pojąć to ciurosum, 
przypomnijmy sobie, że wedle przepi- 
sów szeregu konstytucyj amerykań- 
skich, elekcja prezydenta następuje 
nieraz na dość długo przed terminem 
faktycznego objęcia przezeń władzy. 
Prezydentem „obecnie w Brazylji pa- 
nującym' jest wybrany w 1926 roku 
Luis Peira de Souza. Tym, który po 
nim winien nastąpić, jest Julio Prestes, 
zwycięzca w wyborach na prezydenta 
z maja b. r. Przeciw temu niedawnemu 
elektowi zwróciła się obecnie rewolu- 
cja. 

Sytuacja dosyć paradoksalna. Cały 
nieomal naród zwraca się gwałtownie 
przeciw osobie, która kilka jeszcze mie 
sięcy temu uznała za najgodniejszą do 
sprawowania najwyższej godności w 
państwie i nie cofa się nawet przed 
rewolucją i wojną domową, byle tyl- 
ko nie dopuścić do tego, by jego włas- 
ny elekt objął urząd, który mu się z 
konstytucji — i „woli ludu* należy. 
„Wola ludu'* okazała się niemniej nie- 
stałą, jak łaska najkapryśniejszego de- 
spoty, a o jej szacunku dla własnej 
konstytucji takżeby się dało powie- 
dzieć niejedno... 

Podobnie jak wszystko, tak samo 
i cała karjera Juljusza Prestesa była 
szybka. Należał do partji konserwa- 
tywnej i jako jej przywódca został 
prezydentem jednego z dwu najwpły- 
wowszych stanów Brazylji, stanu Sao. 
Paulo. Na tem stanowisku odznaczył 
się wielką energją, ale i twardą ręką. 
Bezwzględnie stłumiał on rozruchy ro- 
botnicze, strejkujących drukarzy osa- 
dził w więżieniu. Umiał też sobie zjed- 
nać potężne w Brazylji wpływy kapi- 
tału angielskiego i z jego przekonywu- 
jącą, bo brzęczącą pomocą zdobył w 
wyborach stolec prezydenta. 

Ale obok angielskiego kapitału, są 
w Brazylji zaangażowane inne, jest 
zaangażowany przedewszystkiem kapi 

talizm północno - amerykański. Ten 

ostatni oparł się politycznie w Brazylji 

na stronnictwie wrogich  Prestesowi 
liberałów. Walka ich z konserwatysta- 
mi i ich prezydencjalnym efektem, by- 

ła właściwie walką dwuch kapitaliz- 
mów anglo-saskich. Zjawisko w Ame- 

ryce poludniowej i šrodkowej nie. tak 

znowu rzadkie. : 
'Ale obok tych dwóch walczących 

istnieje trzeci. Jest nim generał Luis, 
Carlos Prestes. — Zgoła zresztą nie 
krewny niefortunnego „kandydata na 

prezydenta. Ten ostatni rezerwista par 

tii liberalnej, przeciwnik polityczny 

obu partyj i obu kapitalizmów, umiał 
zdobyć sobie drobne mieszczaństwo, 
włościaństwo, a częściowo proletarjat. 
Wygnany z 1924 roku z Brazylji, był 
on dalej wodzem swej partji, kierując 
nią z Argentyny. Ostatnio jego party- 

pnia — medycyny ludowej, przekształ- 
cała się stopniowo z teurgicznej na 
naturalną (hipokratyzacja) w . miarę 
laicyzacji stanu lekarskiego (usuwanie 
się z pod wpływów duchowieństwa). 
Nauka zbiera bogaty materjał obser- 
wacyjny, analizuje go, tworzy hipote- 
zy i sprawdza je dalszą obserwacją I 

eksperymentem. Uczeni _ wszystkich 

krajów kontrolują się wzajem i wspól- 
"ie budują gmach nauki. Tą drogą nau 
ka dochodzi do ideału prawdy objek- 

wnej. ATK AE 
leżeli przyjmiemy, że wyższy sto- 

pień znachorstwa opiera się w istocie 
na uzdolnieniu intuicji, to uzdolnienie 
to jest bardzo rozmaite i zawsze zależ- 
ne od chwilowego stanu fizycznego i 
duchowego, więc w pewnych chwi- 
lach może zawodzić. 

Wiedza jest dyskursywna, t. j. po- 
stępuje od przesłanki do wniosku, za- 
bezpieczając sobie pewność każdego 
kroku na tej drodze, natomiast intui- 
cia chwyta bezpośrednio wyniki, nie 
opierając ich na dowodzeniu. 

Cechą znachorstwa omawianego ty- 
pu jest bezkrytyczne nadużycie intui- 

cji, co w lecznictwie ma charakter ha- 

zardowny i może prowadzić do fatal- 

zanci posunęli się bardzo na lewo, zbli 
żając się poniekąd do komunizujących 
radykałów. 

Wszystko to jednak zapewne nie 
spowodowałoby rewolucji, gdyby nie 
klęska ekonomiczna. Wedle ostatnich 
danych, płace robotnika brazylijskiego 
stoją poniżej kosztów utrzymania, lub 
zaledwo je pokrywają. Z tem też łączy 
się najściślej i bezrobocie. Tę „kon- 
junkturę polityczną** wykorzystała раг 
tja liberalna, strasząc robotników, że 
nowy prezydent okaże się dla nich 
równie bezwzględny, jak za swych 
rządów w Sao Paulo. W ten sposób i 
z tych racyj rozpoczęta wojna domo- 
wa, jak to już przedstawiliśmy, ma 
wszelkie widoki potrwania czas dłuż- 
szy. 

WALKI O STAN SAN PAULO. 

MONTEVIDEO. (PAT) — W wyni 
ku bitwy na pograniczu San Pau- 
lo powstańcy zmusili straż przednią 
wojsk rządowych do cofnięcia się w 
kierunku Carlopolis. 

NOWY YORK. (PAT) — Walki o 
stan San Paulo najbogatszy w Połud- 
niowej Brazylji już się rozpoczęły. Na- 
razie jednak obie strony angażują tylko 
swe przednie siły. Bitwa toczy się na 
froncie około 200 mil. Według otrzy- 
manych tu doniesień, powstańcy zajęli 
ośrodek handlowy Florianpolis, będą- 
cy stolicą stanu Santa Catharina. Pre- 
zydent republiki zakazał wysyłania 
wszelkich transportów kawy ze stanu 
Minas Geras, z wyjątkiem tych, na 
które rząd udzieli zezwolenia. 

PORTO ALLEGRO (PAT). Wojska 
rewolucyjne, posuwając się w kierun- 
ku stanu i miasta Sao Paulo, stoczy- 
ły 5-godzinną bitwę z wojskami pomie 
dzy miastami Carlopolis i Alfonso Ca 
margo. Wpobliżu granicy stanów Para 
na i San Ptulo wojska powstańcze 
zmusiły siły związkowe do odwrotu, 
zadając im ciężkie straty oraz biorąc 
do niewoli wielu jeńców. Z Rio de Ja- 
neiro donoszą, iż rząd związkowy 0- 
głosił, że w ostatnich dwóch dniach 
nie zaszło nic godnego uwagi. 

r „ ” ® * 

Łódź, która nie tonie 
Czego człowiek wie wymyślił w swej mą- 

drości? "wprost niv chce się wierzyć. Łódź, 
ktora nie tonie. Zdwumiewające, bo nawet w 
sazie przebicia ścian tej łodzi podwodnej o- 
strogą statku nieprzyjacielskiego nie zato- 
uie. + 

Ten genjainy pomyst polskiego wynalaz- 
cy zabezpieczający łódź podwodną przed za- 
tonięciem, przypomina mi inny wielki wyna- 
lazek, zabezpieczający naszą łódź życiową 
cd zatonięcia. ; 

Tym wynalazkiem, mającym niesłycha- 
nie ważne znaczenie dla całokształtu życia, 
społecznego i indywidualnego, było przed 
laty już wprowadzenie w obieg książeczek 
oszczędnościowych PKO w zaraniu państwo 
wości, pośród trudnych warunków  gospo- 
darczych życia powojennego i wybitnej ze 
zdrowej równowagi psychiki obywatela — 
książeczka oszczędnościowa, będąca jedno- 
cześnie symbolem uświadomienia obywatel- 
skiego i egzaminem jego dojrzałości jest cu- 
downym a prostym środkiem zabezpieczają- 
cym od przykrych niespodzianek życiowych. 

PKO jest łodzią bezpieczeństwa dla na- 
szego społeczeństwa. Dając pełną gwaran- 
cję składanym oszczędnościom, obraca pie- 
niądze na ugruntowanie naszej gospodarczej 
niezależności. . 

Nie zatonie gospodarczo kraj zabezpie- 
czony | ksiąžeczkami  Oszczędnošciowemi 
swych obywateli. ||| 

I nie zatonie łódź życiowa każdego z nas, 
jeśli ją chronić będzie taki pewny środek, 
jak książeczka oszczędnościowa PKO. tej 
Instytucji słusznie zwanej Skarbnicą Narodu 
Polskiego. 

     

  

MŁOCARNIE i MANEŻE 
WIALNIE i MŁYNKI 
SIECZKARNIE ' SIEKACZE 
PARNIKI i GNIOTOWNIKI 
Pierwszorzędnych fabryk krajowych 

РоГеса 

Zygmunt Nagrodzki 
B Wilno, Zawalna 11-a 4 

TWOJE DZIECI UCZĄ = й 
W OJCZYSTYM JĘZYKU. CZ 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 
Złóż grosz na „Fundusz Polskiego 
Szkolnictwa zagranicą”, na konto 

P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 
'du 25-lecia Walki o Szkołę Polską. 

    

nych następstw. W. przeciwstawieniu 
do powszechności prawdy naukowej, 
intuicja niesprawdzona rozumowaniem 
i dowodzeniem, nie mająca kryteryj 
objektywnych, prowadzi do wielošci 
subjektywnych opinij. Możemy to spo- 
strzedz w rozmaitych dziedzinach, bo 
znachorstwo nie jest wyłącznem  zja- 
wiskiem w nauce lekarskiej, nie 
uwzględniającem prawdziwej wiedzy. 
Spostrzegamy je w religji jako sekciar 
stwo, ignorujące prawdę powszechną, 
zawartą w kościele, zaś w polityce ja- 
ko partyjnictwo, lekceważące ogólnę 
dobro Państwa. 

Każdy znachor z tej czy owej dzie< 
dziny opiera się na swej subjektyw- 
nej intuicji i wskutek tego staje w 
przeciwieństwie do innych znachorów. 
To też znachorzy lecznictwa, sekciarze 
religijni i par nicy polityczni wzajem 
nie się zwalczają. 

Ideał wiedzy jest nadosobisty, ob- 
jektywny. Prawdziwi uczeni osiągają: 
zgodność i stopniowo bogacą objek“ 
tywny dorobek nauki. / 
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Stoisko na targach w Marsylji. 
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SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 

ŁOGIJI U. S. B. W WILNIE. 

» dnia 14, X 1936; 

Ciśnienie średnie w nm. 167 

Tempe siara średnie —- 9 

Temperainza najwyż-zą -|- 12 

Terzpejatzra uajniższa -1- 5 

Opad w milioetrach: — 

Wiatr z 
„, Południowo-zachodni 

Ee atający 

feoówncja: wzrost 

  

Uwsęęl: sano mgła, półpochmurno 

” KOŚCIELNA 
>= I Zjazd delegatów żywego Różańca. W 

dniu 12 b. m. w sali domu chrześcijańskiego 
przy ul. Metropolitalnej Nr. 1 odbył się 
Zjazd del. żywego Różańca poprzedzony 

św., odprawioną w Ostrej Bramie. 
Zjazd zagaił ks. Fr. Kafarski dyrektor archid- 
Instytutu Akcji Katolickiej, witając obecnych 
w imieniu własnem, oraz |. Ekscelencji ks. 
Arcybiskupa Metropolity wileńskiego, który 
z powodu nieobecności swej nie mógł wziąć 
udziału w Zjezdzie. 

Następnie wysłuchali referaty: _ „Istota, 
ceł i zadanie żywego Różańca — ks. Cyra- 
ski; Rola Bractwa Żywego Różańca w Ałk- 
cji Katolickiej ks. Fr. Kafarski „Stow. mężów 
i niewiast katol**. P. E. Audruszkiewicz i 
„Stow. Młodz. Polsk.** P. B. Rusiecki. 

URZĘDOWA 
_ — Woj. Raczkiewicz na konieren- 

cji gospodarczej w Warszawie. Wczo- 
raj wyjechał do Warszawy wojewoda 
Raczkiewicz w celu wzięcia udziału w 
konierencji gospodarczej na Zamku po 
święconej ziemiom wschodnim. 

— Nacz. Hołówko w Wilnie. Wczoraj 
przybył do Wilna naczelnik wydz. wschod- 
miego M. S.Z. p. Hołówko. 

— Nowe rozporządzenie o pomocy pań 
stwowej przy scalania gruntów. Min. Reform 
Rolnych wprowadziło ostatnio pewną zmianę 
w rozporządzenia swem o państwowej po- 
mocy-kredytowej przy scalaniu gruntów. 
„ W. myśl tej zmiany: 

« _ „Zabezpieczenie hipoteczne może być za- 
stąpione przez poręczenie hipoteczne lub so 

ę odpowiedzialność grupiy posiadaczy 
scałanych wzgłędnie scalonych gruntów, z 
tem jednak, że pożyczka będzie po, wywoła-! 
niu tub uregulowaniu hipotek scalonych grun 
tów zabezpieczona na koszt dłużnika, o ile 

A Bank Rolny uzna to za potrze- 

WOJSKOWA 

— Generał Krok - Paszkowski о- 
zcza Wilno. Dowódca Obszaru Wa 

rownego w Wilnie gen. Krok - Pasz- 
kowski opuszczą Wilno w celu objęcia 
stanowiska generała inspekcjonujące- 
go w Baranowiczach po śp. gen. Po- 
żerskim. : 

Następcą gen. K. Paszkowskiego 
* został pułk. Pakosz dotychczasowy je- 

zastępca. 
> — Pulko 
tą KOP. Dowódca I dywizji piechoty 

. pułk. Kruszewski został mianowa 
ny dowódcą Korpusu Ochrony Pogra-. 

  

Przyjęto dn. 14|X 1980 r. 

godz. 12 min. 42 

z Warszawy 

Podpis. 

Kruszewski dowód-- 

KRONIKA 
nicza na miejsce generała Tessaro któ 
ry odchodzi na inne stanowisko. 

Pułk. Kruszewski w dniu dzisiej- 
szym opuszcza Wilno i udaje do War- 
szawy w celu objęcia nowego stano- 
wiska. 

— Odczyt mjr. Lipińskiego. Dowiaduje- 
my się, iż staraniem T-wa Wiedzy Wojsko 
wej w Wilnie i Federacji PZO (Zarządu Wo- 
jewódzkiego Wileńskiego) odbędzie się dn. 
23 bm. odczyt, wygłoszony przez mjr. dr. 
Wacława Lipińskiego p. t. „Marszałek Pił 
sudski jako budowniczy państwa polskie- 
OŚ. 

> AKADEMICKA 
— Stow. Młądz. Akad. „Odrodzenie ko- 

munikuje zainteresowanym, że we środę dn. 
15 b. m. odbędzie się w sali V o godz. 8 
wiecz. zebranie informacyjne. O życiu aka- 
demickiem wogóle będzie mówił kol. Cze- 
sław Zgorzelski, specjalnie o „Odrodzeniu* 
kol. Henryk Dembiński. Wstęp dla wszyst- 
kich wolny. 

— Z Koła Polonistów słuch. U. S$. B. Dn. 
1—2 listopada odbędzie się w Krakowie 
zjazd związku Kół Polonistycznych P. M. A., 
Członkowie, biorący udział w zjeżdzie, mają 
zapewnione 50 proc. zniżki kolejowej oraz 
mieszkania w Krakowie. Zapisy przyjmuje 
prezes — kol. Stupkiewicz do piątku 17 b.m. 
włącznie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
—- Zebranie iniormacyjne „Rodziny Woj 

skowej* W związku ze zbliżającemi się wy- 
borami do Sejmu i Senatu, Zarząd Koła Wi- 
leńskiego „Rodziny Wojskowej* organizuje 
zebranie informacyjne dla wszystkich żon 
oficerów i podoficerów. 

Zebranie odbędzie się dnia 16 b. m. o 
godz. 17 w sali Kasyna Garnizonowego. 

— Klub sportowy Rodziny Wojskowej 
zawiadamia swe członkinie oraz sympatycz- 
ki klubu o! rozpoczęciu zapisów do 6-ciu sek 
cyj: gimnastycznej, konnej jazdy, strzelec- 
kiej? tennisowej, narciarskiej oraz tańców 
plastycznych. 

Zapisy przyjmuje się w poniedziałki i 
czwartki od aa 17 — 18 w Sekretarja- 
cie Rodziny Wojskowej. Kasyno Garnizono- 
we Mickiewicza 13. 

— Z Polskiego Towarzystwa  Chemicz- 
nego. We czwartek dn. 16 października b. r. 
o godz. 19-tej w sali Instytutu J. Šniadeckie- 
go Nowogródzka 22. I. prof. dr. Hłasko wy- 
głosi odczyt p. t. Elektrochemja roztworów 
niewodnych w świetle najnowszych badań 
Zakładu Chemji Nieorganicznej U. S. B. H 
posiedzenie Oddziału. Na odczyt wstęp 
wolny. 

— 42 posiedzenie naukowe Wileńskiego 
Towarzystwa Ginekologicznego odbędzie się 
w dniu 16 b. m. o godz. 20 w lokalu Klini- 
ki Położniczo-Ginekologicznej U. S. B. (Bo- 
gusławska 3) z następującym porządkiem 
dziennym: 1) dr. W. Karnicki — Przypadek 
włókniaków więzadła obłego macicy. 2) 
pokazy preparatów ze szpitala gminy żydow 
skiej na Zwierzyńcu. 3) Pokazy chorych z 
Kliniki Położniczo-Ginekologicznej U. S. B. 

RÓŻNE 
—. Unormowanie stosunków w świecie le 

karskim. Naczelna Izba Lekarska kończy 0- 
becnie prace nad kodeksem odentologicznym 
projektem nowelizacji ustawy o izbach le- 
karskich i praktyce lekarskiej, 

W związku z tem z projektami temi za- 
znajogiona została Izba Wileńska dla wy- 
powiedzenia się w zasadniczych punktach 
projektów przed ostatecznem ich przyjęciem. 

Prace te mają na celu zasadnicze uporząd 
kowanie stosunków w świecie lekarskim. 
|, — Jak być powiano a jak jest, Przed kil 
ku dniami ogłoszone zostało rozporządzenie 
Min. Spr. Wewn. o kategorjach sklepów spo 
żywczych i warunkach, jakim winny odpo- 
wiadač jadłodajnie. p ; 

W jednym z punktów paragrafu obejmu 
jacego przepisy o jadłodajniach powiedzia- 
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Urząd 

ne jest, że „muszą mieścić się w oddziel- 
nych lokalach niepołączonych z mieszkania- 
mi i składających się najmniej z 2-ch po- 
mieszczeń*, „dła przechowywania wierzch- 
niej odzieży gości muszą posiadać szatnie”, 

Zajdźmy do pierwszego z rzędu zakładu 
gastronomicznego na przedmieściu a zoba- 
czymy jak jest w rzeczywistości. 

Brud, zaduch, tłok. Na bufecie leży coś 
zielonkawego — ma to być „Świeża kiełba- 

Czas, aby z tem raz zrobić porządek. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś uka 
że się po raz ostatni sztuka wojenna Szer- 
riff'a „Kres wędrówki”, będąca żywem od- 
zwierciadleniem nastrojów i przeżyć w cza- 
sie wielkiej wojny światowej. Dotychczaso- 
we przedstawienia tej fascynującej sztuki 
odbyły się przy wypełnionej widowni. 

W rolach głównych występują: R. Wa- 
silewski, K. Wyrwicz-Wichrowski i M. Wy- 
rzykowski, na czełe świetnie zgranego ze- 
społu. \ 

Jutro, z powodu próby generalnej, przed 
stawienie zawieszone. 

— „Młody las*. W roku bieżącym upły- 
wa 25 lat od pamiętnego wystąpienia ucz- 
niów gimnazjów rządowych w obronie nie- 
podległości myśli polskiej i języka polskiego. 
Strajk szkolny w r. 1905 ogarnął wszystkie 
prawie gimnazja rządowe i był jedną z naj- 
brzemienniejszych w skutki mamifestacyj nie 
podległościowych. 

Aby w 25 rocznicę przypomnieć  społe- 
czeństwu ten najszlachetniejszy i jedyny w 
swoim rodzaju „bunt dzieci" — Dyrekcja 
teatrów miejskich postanowiła wprowadzić 
na scenę utwór J. A. Hertza „Młody las", 
osnuty na tle tych właśnie wydarzeń. 

Premjera tej sztuki odbędzie się w piątek 
najbliższy w teatrze na Pohulance. W wy- 
konaniu bierze udział cały niemal zespół ar- 
tystyczny teatrów miejskich pod reżyserją K. 
Wirwicz-Wichrowskiego, oraz liczni staty- 
ści. Na premierę przyjeżdża autor, który 
wygłosi słowo wstępne na temat: dzieje 
strajku szkolnego w r. 1905. Nowe dekoracje 
i kostjumy według projektów J. Hawryłkie- 
wicza. 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś grana 
będzie po raz 7-my wytworna komedja Er- 
wina „Pierwsza pani Frazerowa', która dzię 
ki swym walorom artystycznym, znakomitej 
grze zespołu z dyr. Zełwerowiczem na czele 
i efektownej wystawie, cieszy się niesłabną- 
cem powodzeniem. Rolę pani Frazerowej w 
przedstawieniu odtwarza Zofja Małyniczów- 
na. Nowe, oryginalne dekoracje, jak również 
pomysłowe, nadwyraz . ciekawe urządzenie 
wnętrza — dopełniają artystycznej całości. 

„Mała grzesznica". W końcu tygodnia 
ukaże się po raz pierwszy na scenie Lutni 
najnowsza komedja francuska A, Birabeau 
„Mała grzesznica”, posiadająca wiele humo- 
ru, werwy i zabawnych sytuacyj. 8 

Reżyserję tej sztuki prowadzi R. Wasile- 
wski. 

— Przedstawienie popołudniowe w Te- 
atrze Lutnia. W niedzielę nadchodzącą odbę 
dzie się w teatrze Lutnia przedstawienie popo 
łudniowe po cenach zniżonych. 

Wystawioną zostanie wartościowa  ko- 
medja A. Fredry „Pan Jowialski* w nowem 
oryginalnem ujęciu reżyserskiem dyr. A. Zel 
werowicza. 

— Występ Leona Wyrwicza w Lutni. Zna 
komity humorysta polski Leon Wyrwicz, wy- 
stąpi w Wilnie raz jeden tylko na poranku w 
teatrze Lutnia w niedzielę nadchodzącą 19 
bm. o godz. 12 m. 30 pp. 

Bilety już są do nabycia w kasie teatru 
Lutnia codziennie 11 — 9 w. bez przerwy. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Hollywood — Pieśniarz gór. 
Stylowy — Tragedja księżny Oigi. 
Ko "Miejskie — Krzyk życia. ' 
Heljos — Skąd niema powrotu. 
Światowid — Romans współczesnej pan- 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
ny. 

— Wypadki w ciągu doby. Od 13 do 14 £ 
bm. zanotowano wypadków 65 w tem kra- 
dzieży 5, opilstwa 13, przekroczeń admini- 
stracyjnych 31. 
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W 100 ROCZNICĘ POWSTANIA 

GMINY STAROOBRZĘDOWEJ 

w WILNIE 

W dniu wczorajszym obchodzono 
uroczyście 100-tą rocznicę istnienia 
gminy staroobrzędowej w Wilnie. 

Obchód rozpoczął się nabożeńst- 
wem w świątyni staroobrzędowców na 
Nowym Świecie w obecności przedsta- 
wicieli władz i społeczeństwa polskie- 
go z p. wojewodą W. Raczkiewiczem 
i prezydentem miasta ]. Folejewskim 
na czele. Po nabożeństwie wiceprezes 
Pady Naczelnej Staroobrzędowców p. 
Borys Pimonow powitał gorącem prze 
mówieniem, wygłoszonem w języku 
polskim, przedstawicieli władz, zazna- 
czając wdzięczność staroobrzędowców 
dla Rządu polskiego, który zagwaran- 
tował im pełną swobodę rozwoju na- 
rodowego i wyznaniowego. 

Następnie w języku rosyjskim wy- 
głosił p. B. Pimonow krótki referat o 
historji gminy, w którym zobrazował 
ciężką sytuację gminy pod zaborczym 
rządem rosyjskim, który nie chciał u- 
znać praw Kościoła staroobrzędowego 
na ziemiach zabranych w przeciwień- 
stwie do Rządu Polskiego, który za- 
gwarantował temu Kościołowi pełne 
prawa i swobodny rozwój. 

Z przemówienia tego dowiedzieliś- 
my się, że w początku osiemnastego 
wieku (1835) w pobliżu Wilna osiedli 
ło się kilka rodzin staroobrzędowców i 
„mimo prześladowań rządu rosyjskiego, 
nie dającego zezwolenia na budowę 
świątyni kupili 5 dziesięcin ziemi — 
jako dar dla pows' tającej gminy. 

Po pięciu dopiero latach zezwolono 
na wybudowanie gmachu w którym do 
piero w roku 1835 odprawiono pierw- 
sze nabożeństwo. 

W 1900 roku prezes gminy dziś nie 
żyjący już A. M. Pimonow uzyskał ze- 
zwolenie gubernatora na przebudowa- 
nie gmachu przytułku na dom: modlit- 

Po wielu trudach i zachodach gmi- 
na wileńska uprawnomocniona została 
przez władze dopiero w roku 1907. 

Okres od 1915 — 1918 roku t.j. 
okres okupacji niemieckiej był najcięż- 
szym dla gminy wileńskiej. Od tego 
czasu następuje nowa era w życiu gmi- 
ny wileńskiej. 

W początku 1924 roku poczęła kieł 
kować myśl stworzenia Rady Naczel- 
nej Kościoła staroobrzędowego w Wil- 
nie. W następnym roku odbył się pier 
wszy ogólnopolski zjazd  staroobrzę- 
dowców. ; 

Zjazd opracował statut Kościoła sta 
roobrzędowego w Wilnie powołując 
na stanowisko prezesa Rady p. Arsen- 
jusza Pimonowa. 

Dziś właśnie, z okazji stulecia gmi- 
ny wileńskiej obradować będzie ogól- 
nopolski sobór staroobrzędowy. 

* Nie potrzebujemy dodawać, że świe 
tny rozwój gminy wileńskiej jest zasłu 
gą grupy niezmordowanych działaczy 
2 pp. Arsenjuszem, Jerzym i Borysem 
Pimonowymi zaszczytnie znanmi na 
terenie Wilna. 

Dzięki ich pracy i pomocy finan- 
sowej gmina wileńska posiada dziś 
własną świątynię, szkołę i przytułek u- 
trzymywany z ofiarności społecznej. 

Po przemówieniu p. B. Pimonowa 
odbyła się procesja dookoła świątyni. 

Obchód zakończył się przyjęciem, 
wydanem przez gminę staroobrzędow- 
ców na cześć uczestników obchodu. 
W czasie przyjęcia wygłosili przemó- 
wienia p. wojewoda Raczkiewicz i pre 
zes Rady Naczelnej p. Arseniusz Р 
monow. a. 

WYJAŚNIENIE WYJAŚNIENIA 

W niedzielę ubiegłą zamieściliśmy 
wyjaśnienie Twa Św. Kazimierza, któ- 

rego parę członków zostało areszto- 
wanych przez władze w powiecie 
Święciańskim. 

Zrozumiałe jest, że  argumen- 

ty i dowody przytoczone we wspo- 
mnianem wyjaśnieniu są argumentami 
tylko jednej strony. Policja, która are- 
sztowała, ma swoje podstawy, o słu- 
szności i wystarczalności których zawy- 
rokuje sąd. 

Czekamy więc sprawy sądowej, 
która wyświetli nam sensacyjną na- 
wet w naszych warunkach sprawę o 
wgryzieniu się komunistycznej agita. 
cji do szeregów katolickiego stowa, 
rzyszenia. 

EI I I ISO III 

— Dziki uciekają z Rosji. W okolicy Bor 
kowszczyzny straż graniczna zauważyła dwa 
stada dzików, które przeszły przez granicę 
i skierowały. się wgłąb terytorium Polski. 

Jak widać stada te zostały  spłoszone 
przez sowieckich „nemrodów*, a możliwe, 
że przyemigrowały (wiedzione instytnktem) 
na nasze uprawne pola. 

— Kradzież w biurze Tar- 
ów Półn. W nocy z 12 na 13 bm. z biu 

ra Targów Północnych w ogrodzie Bernar- 
dyńskim skradziono maszynę do pisania fir- 
my „Royal“ nr. 172433 na szkodę inž. Lucz- 
kowskiego Jana, kierownika wspomnianych 
Targów, który straty oblicza na 850 zł. 

— Targnęła się na życie. Stasewiczów- 
na Zofja, lat 19, Holendernia 7 usiłowała po- 
zbawić się życia przez wypicie esencji oc- 
towej. Pogotowie Ratunkowe po udzieleniu 
pierwszej pomocy przewiozło desperatkę w 
stanie niezagrażającym życiu do szpitala Sa- 
wicz. 

— Wypadek z dzieckiem. Trejmis Raj- 
mund lat 9, Wiłkomierska 21 podczas zaba- 
wy na dziedzińcu tegoż domu złamał nogę. 
Przewieziono go do szpitala dziecięcego na 
Antokolu. 

— Strzały do autobusu, Do autobusu nr. 
38129 w czasie przejazdu autobusy _po ul. 
Legjonowej między ul. Zacisze a Hożą ode 
dano 2 strzały rewolwerowe. Jedna kula tra- 
fiła w autobus, przebijając 2 szyby. W auto- 
busie w tym czasie pasażerów nie było. Kon 
duktor oraz szofer wyszli bez szwanku. Spra 
wców narazie nie ujawniono. 

— Posiadał broń bez zezwolenia. W skła 
dzie należącym do Kotłowskiego  Borucha, 
Stefańska nr. 24 znaleziono 2 rewolwery „Na 
gan” i „From*. Kotłowski broń posiadał nie- 
legalnie. Rewolwery zakwestjonowano. 

Wielebnemu Duchowieństwu Parafji Bernardyńskiej 

Księdzu Janem Kretowiczem na czele, 

z Księdzem Kanonikiem 

Prałatowi Ignacemu Olszańskiemu 

i wszystkim, kiórzy oddali ostatnią posługę Matce naszej 

S. + P. ” 

Helenie Seczykowskieį 
oraz gokazali 
podziękowania 

swą życzliwość 

  

Wielce Szanownym Panom D-rowi Michałowi Świdzie, Panu D-row; 

i współczucie, 

Córka, Syn, $ynowa i Zięć 

składamy  najserdeczniejsze 

  

i 

Włodziemierzowi Poczterowi, którzy w czasie choroby Matki nasze 

5. + Р. 

Heleny Sęczykowskiej 
z wielkiem poświęceniem, i troskliwością nieśli pomoc lekarską 
i ulgę w cierpieniach składamy najserdeczniejsze podziękowania 
za Ich wyjątkową życzliwą, pełną trudu i zupełnie bezinteresowną 
opiekę lekarską 

  

Córka, Syn, Synowa i Zięć 

   PODZIĘKOWANIE 

  

Składamy tą drogą najserdeczniejsze podziękowanie wszystkim tym, którzy wzięli 
ndział w oddaniu ostatniej posługi naszemu najukochańszemu Mężowi i Ojcu 

Ś. + P. 

JÓZEFOWI LUBKIEWICZOWI 
zmarłemu dnia 10 października 1930 r., 
Związkowi Leśników, oraz Wielebnemu ks. fproboszczowi 

aw szczególności Wileńskiemu 
J. Kretowiczowi 

Żona i Syn 
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Nieporwany a szpieg 
Tajemnicza sprawa na pograniczu 

Przed kilku dniami na pograniczu—polsko-litewskiem w pobliżu Oran prze- 

szedł granicę udając się do Litwy emigrant polityczny, b. poseł do sejmu kow. 

Andrzej Komorowskł, który swego czasu schronił się na naszem terytorjum 
przed represjami ze strony władz litewskich. Powróż jego do Litwy przedsta- 
wiał się dość zagadkowo, a nawet podejrzewano, że został on uprowadzony 
podstępem i że zamieszana w tem jest jakaś kobieta, która ostatnio odwie- 
dzała Komorowskiego i zyskawszy jego zaufania pod pretekstem przechadzki 

udała się z nim nad granicę, gdzie strażnicy litewscy urządzili zasadzkę, 
Badania przeprowadzone w tej sprawie nie potwierdzają jednak tych po- 

dejrzeń, bowiem ujawniło się cały szereg okoliczności, które wskazują, że Ko- 

morowski już od pewnego czasu był na usługach wywiadu litewskiego i wy- 

korzystowując stosunki swe w środowisku emigrantów zdradzał ich przed po- 
licją kowieńską. 

Ostatnio Komorowski miał możność nrzekonać się, że jest podejrzewa- 
ny przez swych towarzyszy o zdradę | obawlając się konsekwencji postano- 

wit zbiec do Łitwy inscenizując porwanie. 

Aresztowanie emisariuszów obcego 
— wywiadu 

W pobliżu Wiiejki ujęto bandę szpiegów pracujących na rzecz wywiadu 
sowieckiego, a trudniącą się szczególnie zbieraniem wiadomości natury woj- 
skowej. 

Dotychczas aresztowano 6 osób z pewnym pulkownikiem b. armji car- 
skiej na czele. b 

Pieniądze na agitację komunistyczną 
Koło Radoszkowicz K. O. P. ujął emisarjuszkę bolszewicką Emmę Kauf- 

man, która wiozła w walizie większą sum 
ne na finansowanie agitacji komunistycznej w czasie akcji wyborczej 

Kaufman aresztowano w momencie, gdy przekroczyła granicę 

pieniędzy i biżuterję, przeznaczo- 

kodów 

  

Z SĄDÓW 
OFIARA PERO CNA NA 

WESELU. 

Rewolwer jest niewątpliwie bronią b. po- 
żyteczną jednak gdy się znajdzie w ręku sza- 
leńca lub pijanego staje się przyczyną wie- 
lu nieszczęść. Weźmy choćby dla przykładu 
ilość zabaw wiejskich, podczas których spo- 
ry wynikłe pod wpływem alkoholu „regulo- 
wane' są strzałami rewolwerowemi. 

Kalectwo, śmierć i więzienie są dalszemi 
wynikami tego, że rewolwer znalazł się w rę 
kach niepowołanych. 

Oto jeszcze jeden wypadek. 
We wsi Koniuchy pow. lidzkiego w domu 

sędziwego Tomasza Bondalewicza odbywała 
się zabawa. 

Muzyczka rznęła od ucha, pary wytańco- 
wywały zawzięcie, zwłaszcza, że animuszu 
dodawała obficie pochłaniana monopotówka. 
Któż zrozumie dlaczego jeden z uczestników 
zabawy obraził się na drugiego? Powstała 
bójka. Przestraszone kobiety pouciekały z 
chaty, wylecieli też i wojujący. Ktoś wydo- 
był rewolwer i mierząc do okna wystrzelił. 
Za chwilę rozpoczęto strzelaninę do wszyst- 
kich okien. 

Przeszedł zapał wojenny. Zaprzestano 
strzelaniny i wówczas ze zgrozą skonstan- 
towano, że wśród poprzewracanych stołów, 
na środku izby leżał nieżywy już gospodarz 
— stary Tomasz Bandalewicz. 

(W wyniku dochodzenia i rozprawy sądo 
wej trzej winni, a mianowicie: And. Bonda 
lewicz, |. Bobin i K. Adamojć skazani zosta- 
li po 12 lat ciężkiego więzienia. Sąd Apela- 
cyjny złagodził im karę do 8 lat. Wszysc 
skazani złożyli skargę kasacyjną. Sąd Naj- 
wyższy odrzucił skargę Bobina i Adamojcia 
przekazując jedynie sprawę Bondalewicza do. 
rozpoznania. 

Wczoraj Sąd Apelacyjny uniewinnił go: 
całkowicie. 

SPORT 
1 P. P. LEG. — MAKABI 4:2 (1:1) 

Po dłuższej przerwie mieliśmy możność 
obserwować wczoraj spotkanie drużyn 1 pp. 
leg i Makabi. Jak to zwykle bywa przy spot 
kaniach towarzyskich obydwie drużyny wy- 
stąpiły w składzie osłabionym, przyczem u 
wojskowych b. gracz Pogoni, prawo- 
skrzydłowy Halicki. DA 

Wynik nie odpowiada przebiegowi gry, 
gdyż Makabi cisnęła okresami swego przeci- 
wnika jednak, jak zawsze zresztą, atak jej 
nie umiał wykorzystać sytuacji. ы : 

Pierwszą bramkę zdobywa Makabi, woj-: 
skowi wyrównują, Makabi znów strzela go- 
la, znów wyrównanie i gwizdek na przerwę. 

'Po przerwie wojskowi zdobywają  na- 
stępnie dwie bramki. 

U wojskowych szwankowała obrona i bo 
czna pomoc pozatem debiutujący mimo że 
strzelił trzy bramki grał słabo. 

Zawody prowadzit p. Kostanowski. 

AEK CZENIA 
— Aresztowanie koniokrada. 

Został zatrzymany Malinowski Kazimierz, ko 
niokrad, bez lego miejsca zamieszkania, 
który był poszuki ez posterunek P.P. 

czy, ma szkodę mieszkańca wai Grygajcie, gm czy na w: a) 5 
ті{!‹нйз\беі‚ Jodziewicza Wincentego. er 

  

  

RADJO WILEŃSKIE 
ŚRODA, DNIA 15 PAŹDZIERNIKA + 

11.58: Sygnał czasu. 
12.5 — 13.10: Muzyka z płyt gram. 
13.10: Komunikat meteorologiczny. 
15.45 — 15: Program dzienny. | 
15.50 — 16.45: Transm z Warszawy. Od- 

Czyt i audycja dla dzieci. ” 
16.45 — 17.15: Muzyka z płyt. 
17.15 — 18.45: Transm. z Warszawy. 

Odczyt i koncert. 
18.45 — 19: Chwilka strzelecka. 
19 — 19.10: Program na czwartek i roz- 

maitości. о 4 
19.10 — 19.25: Transm. z 

Komun. rolniczy. 
19.25 — 19.35: Muzyka z płyt. 
19.35 — 19.50: Pras. dzien. radjowy z 

Warszawy. Ё 
‚ 20 — 20.15: „Pochwala žycia towarzy- 

skiego“ — pogad. wygł. T. Łopalewski. 
20.15 — 24: Transm. z Warszawy. Kon 

cert narodowościowy włoski (soliści: |. Du- 
biska (skrzypce) H. Macnez (tenor) recital 
fortepianowy, komunik, i muzyka taneczna. 

Warszawy. 

  

‹ 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
z dnia 14. 1930 r. 

WALUTY I DEWIZY. 
Dolary 8,95 i p:ł — 8,97 i pół — 8,93 i 

pół. Budapeszt 156,17 — 156,57, — 156,77. 
Но!ап@ ja — 359,63 — 360,53 — 358,73— 
Londyn 43,33 i pół — 43,44 — 43,23. Nowy > 

Y York — 8,912 — 8,932 — 8,892. Oslo 239,65 
— 230,25 — 238,05. ż 34,96 — 35,05 — 
34,87. Nowy York kabel 8,922 — 8,942— 
8,902. Szwajcarja 172,39 — 172,81 — 172,25. 
Wiedeń 125,80 — 126,11 — 125,49. Włochy 
46,71 — 46,83 — 46,59. Berlin w obrotach 
pry. 212. 

PAPIERY PROCENTOWE. 
Pożyczka inwestycyjna 103,50. 5 proc. 

konwersyjna 55,50. 10 proc. kolejowa 104. 
8 proc. Z i BGK i BR obligacje BGK 94. Te + same 7 proc. 83,25. 8 proc. obligacje BGK 
budowlane 93. 4,5 proc. LZ ziemskie 52 — 
51,50 — 51,75. 4,5 proc. warszawskie 52,25 
— 52, 5 proc. warszawskie 55,60 — 55,25— 
55,50. 8 proc. warszawskie 72,75 — 72,50. | 6 proc. obligacje pož. konw. m. Warszawy 
8-ma i 9-ta emisja 50. 4 proc, poż. budowla- 
na 50. 

AKCJE: 
B. Polski 159-— 158,50. Modrzejów 9. 

1 › 

  

Poszukujemy dzierżawy ma 'atku ziem- 
skiego obszaru od 100 do300 ha 

AJENCJA „POLKRES* 
Wilno, ul. Królewska 3 tel. 17-80 

TLENOLRA 
RADIOAKTYWNE SKÓDK(DO ZEBOWĄ UST 
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Popierajcie L.0.P.P. | 
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- Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO DZIAŁ B SĄDU O) 

WEGO W WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE 

z dnią 21. 7. 1930 r. 

473. L. Firma: „KARPATY — sprzedaż produkiów naito- 
wych — spółka z ograniczoną poręką". Sprzedaż produktów 
olejów mineralnych jak równie artykułów z tem zwią- 
zanych, a w szczególności « sprzedaż lamp,  šwiec, 
plac Marjacki 8. Siedziba filjj w Wilnie przy ul. Sadowej 21. 
rilje w Krakowie, bydgoszczy, Częstochowie, Toruniu, War- 
szawie, Łodzi, Białymstoku, Poznaniu, Lublinie, Dąbrowie Gór- 
niczej, Radomiu, Grodnie, Bielsku, Brześciu n-B., Drohobyczu, 
Grudziądzu, Kaliszu, Katowicach. Kielcach. Krośnie, Łomży, Piń 
sku, Równem Wołyn., Wilnie i we Lwowie. Kapitał zakładowy 
150000 złotych całkowicie wpłacony. Zawiądowcy: inż. Wiktor 
Hlasko, inż. Józef Gajl, Wincenty Waligóra, Edward Kreps, dr. 
Stanisław Tabisz i Adam bujak. Do zastępowania firmy upra 
wnieni są: dwaj zawiadowcy lub jeden z nich z prokurentem. 
Kierownikiem filjj w Wilnie na mocy pełnomocnictwa z dn. 30. 
12. 1929 r. jest inż. Eiim Szlosberg zam. w Wilnie uł. Sadowa 
nr. 21. Prokurenci inż. Zygmunt Schiele, dr. Józef Bach, dr. 
Hersz Halpern, dr. Gustaw Goldberg, dr. Stanisław Łańcucki 
i Edward Michalski. Spółka z ograniczoną poręką opiera: się 
na kontrakcie z daty Kraków, 7 kwiefnia 1919 r: L. rep. 4457 
zmienionym uchwałą Walnego Zgromadzenia z daty Lwów 3 
lipca 1922 r. L. rep. 20235. Czas trwania spółki nieograniczony. 

3 1897 — IV. 

w dniu 22. VII. 1930 r. 

474. |. Firma: „Chemiczno - Farmaceutyczna Fabryka — 
ARS — Spółka z ograniczoną odpowiedzialnošcią“. Prowadze- 
nie wytwórni i handlu artykułami chemiczno - farmaceutyczne- 
mi, kosmetycznemi i gospodarczemi oraz preparatami organo- 
terapentycznemi. Siedziba w Wilnie, ul. Literacka 2. Przedsię- 
biorstwo istnieje od 15 lipca 1930 r. Kapitał zakładowy 10000 
złotych podzielony na 100 udziałów po 100 złotych każdy, cał- 
kowicie w towarach wpłacony. Zarząd spółki stanowią: Moj- 
żesz Karnes z Wilna, ul. Literacka 2 i Lejb Kolczycki z War- 
szawy, ul. Świętokrzyska 35. Koresporidencję, pokwitowania 
z odbioru wszelkiego rodzaju korespondencji pocztowej, tele- 
graficznej, zwykłej, poleconej, wartościowej i pieniężnej, po- 
kwitowania z odbioru przesyłek, dokumentów i towarów z ko- 
lei, żeglugi, komór celnych oraz od osób prywatnych podpisuje 
pod stemplem firmowym jeden z zarządców, wszelkie zobowią 

zania, obligi, rewersy, weksle, akcepty i żyra wekslowe, prze- 
kazy, pełnomocnictwa, wszelkiego rodzaju umowy i akty notar- 
jalne i hipoteczne, żądania zwrotu sum z instytucyj kredyto- 
wych podpisują pod stemplem firmowym obaj zarządcy. — 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta na mocy ak- 
tu zeznanego przed Janem Buyko, Notarjuszem w Wilnie w 
dn. 15 lipca 1930 r. za Nr. 2994 na czas De S : 

1 — IV. 

w dniu 23. VII. 1930 r. 

475. I. Firma: „ Trynopoi — Spółka z ograniczo- 
ną odpowiedzialnością”. Prowadzenie cegielni, wyrób i sprze- 

daż cegły, kafli i materjałów pokrewnych. Siedziba w Wilnie, 

uł. Kalwaryjska 135. Przedsiębiorstwo istnieje od 27 czerwca 

1930 roku. Kapitał zakładowy 20000 złotych podzielony na 200 

udziałów po 100 zł. każdy, całkowicie wpłacony przyczem 130 

udziałów zostały zastawione. Zarząd spółki stanowią zam. w 

Wilnie: Małwina Margolinowa przy ul. Wileńskiej 47, Józef 
Wurgait przy ul. Słowackiego 8 i Kuszel Brojdo — przy ul. 

Piaskowej 10. Wszelkie weksle, czeki, zobowiązania, umowy, 

pienipotencje, akty notarjalne i hipoteczne oraz pokwitowania 

z odbioru należności dla spółki podpisują dwaj członkowie ха 

rządu, przyczem podpis Kuszela Brojdo zawsze jest obowią- 

zujący, korespondencję zaś nie zawierającą zobowiązań oraz 

pokwitowania z odbioru wszelkiego rodzaju korespondencji 

zwykłej i poleconej podpisywać może pod stemplem firmowym 

każdy z członków zarządu. Spółka z ograniczoną odpowiedzial- 

nością zawarta na mocy aktu zeznanego przed Juljanem Marce- 

- jim Korsakiem, Notarjuszem w Wilnie w dn. 28 czerwca 1930 

r. na Nr. 1880 na czasokres dwuletni licząc od dnia 28 czerwca 

1930 roku. 1899 — IV. 

476. I. Firma: „Kompanja Migtizynarodowa Wagonów Sy- 

pialnych i Expresów Europejskich — Spółka Akcyjna”. Po fran- 

cusku: „Compagnie Internationale des Wagons Lits et des 

Grands Express Europeens — societe anonyme“. Eksploatacja 

na drogach żelaznych wagonów sypialnych, salonowych i re- 

stauracyjnych, zakup i budowa taborów oraz wszelkich przed- 

miotów z nimi związanych, eksploatacja wszelkich patentowa- 

nych wynalazków lub udoskonaleń odnoszących się do taboru, 

wyszukanie i wyzyskanie wszelkich środków dążących  dó 

zwiększenia komfortu podróżnych lub ułatwiających ich prze- 

wóz łądem i morzem, współdziałanie w zarządzie i finansowa- 

nie wszelkich przedsiębiorstw, dotyczących podróży, eksplo- 

atacja hoteli i t.p. Główna siedziba w Brukseli Bonlevard 

Clewvis Nr. 53. Siedziba Oddziału w Warszawie przy ul. Al. 

Jerozolimskie 33 — 25, agentury ząś w Wilnie przy ul. Mickie- 

wicza 20 Hotel George'a. Agentury dla sprzedaży biletów: w 

Łodzi, Stołpcach, Katowicach, Lwowie, Poznaniu i Wilnie. — 

Na działalność w państwie polskiem przeznaczony jest kapitał w 

sumie 7500000 fr. belg. Do reprezentowania Kompanji na ca- 

łym Obszarze Rzeczypospolitej Polskiej upoważniony jest Ro- 

muald de Vega z Warszawy — Kępna 17, działający w grani- 

«ach pełnomocnictwa zeznanego przed Notarjuszem Gustawem 

Bezin w Paryżu dn. 17 marca 1925 r. Spółka akcyjna. Ustawa 
jej została złożona w kancelarji Sądu Handlowego w Brukseli, 

ogłoszona zaś w Monitorze belgijskim nr. 1196 dn. 19 grudnia 
1876 r. 1900 — IV. 

  

GO- 

WPISY: 

w dniu 12. VII. 1930 r. 

343. Ill. Firma: „Chemiczno Farmaceutyczna Fabryka — 

ARS — Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*. Spółka zo- 
stała zlikwidowana i wykreśla się z rejestru”. 1901-—1V.. 

w dniu 23. VII. 1930 r. 

8820. li. Firma: „Elterman Dawid*. Przedsiębiorstwo zo- 

stało zlikwidowane i wykreśla się z, rejestru. 

8746 II. Firma: „Gilewicz Izrael". Przedsiębiorstwo zosta- 

ło zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 1903 — IV. 

w dniu. 28. VIII. 1930 r. 

5489. Il. Firma: „Słucki Mowsza i Dolinko Icko-Szloma 

S-ka". Spółka została zlikwidowana i wykreśla E rejestru. 

4108 II. Firma: „Alperowicz Chaim'. Przedsiębiorstwo zo- 

stało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 1905 — IV. 

= "3013. II. Firma: p Wileńskie przedsiębiorstwo robót inżynie- 

ryjnych_ Wilpri inż. adw Grodzki i Wiktor | Giekirojė 
U firmowa". Zgłoszono likwidację spółki i likwidatorami są 

inż. Przemysław Grodzki i Wiktor Giedrojć. 1906 — IV. 

3 73420. Il. Firma:„Noz Szołom”. Firma brzmi: Noz Szołom”. 

Przedmiot: sklep ubrań gotowych. Właściwe imię właściciela 

przedsiębiorstwa Noza Szołom. 1907 — IV. 

w dniu 22. VIII. 1930 r. 

3608. III. Firma: „Lokuciewski Bronislaw“. Firma brzmi: 
+ „Bronisław Łokuciewski — skład mebli i wyrobów stolarskich 

i tapicerskich. Wilno, Wileńska 23. | 1908 — IV. 

w dniu 23. VII. 1930 r. 

3039. III. Firma: „O. i M. Baranowie w Wilnie", Siedziba 

spółki została przeniesiona na ul. Szopena 4 — 3 w Wilnie. 
1909—1V. 

w dniu 18. VIII. 1930 r. 

1944. I. Firma: „Abram Fiałko'. Siedziba przedsiębiorstwa 

została przeniesiona na ul. Niemiecką 35 — 14 w ay 
1910 — LV. 

w dniu 19. VII. 1930 r. 

1407. II. Firma: „Handel przędzą — Chana Zylberblat“. 

Przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z reje- 

stru. 1911 — IV. 

1321. II. Firma: „Mokil Judel“. Siedziba przedsiębiorstwa 

zostala przeniesiona na ul. Štraszuna 12 w Wilnie. 

286. Il. Firma: „M, Kac i Ch. Lewin". Spółka została zli- 

kwi i ię z rejestru. kwidowana i wykreśla się z rej je Ry 

й 

SEO WO 

w dniu 24. VII. 1930 r. 
658. IX. Firma: „Dom Handlowy B-cia Cholem*. Termin 

trwania prokury Hirsza Borysa i Dawida Nieczuńskiego został 
przedłużony do dnia 1-go stycznia 1931 roku. 1914 — IV. 

w dniu 23. VII. 1930 r. 
178. II. Firma: „Chasia Taje i Mendel Borkier*. Spółka zo- 

stała zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. 1915 — I. 

w dniu 19. VII. 1930 r. 

8827. Il. Firma: „Szabsels Dawid Aron i Lew Jankiel S-ka* 
Spółka została zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. 

1916—1V. 

10321. II. Firma: „Winax — B - cia I.iD. Akselrod i M. 
Szwarc S-ka". Siedziba przedsiębiorstwa została przeniesiona 
na ul. Rudnicką 9 w Wilnie. 1917 — IV. 

1326. III. Firma: „Benjamin Wajcman“. Firma obecnie 
brzmi: „Skład Apteczny i Periumeryjny Fons Sanitatis — Git- 
tel Bassowa*.  Właścicielką obecnie jest Gitel Bassowa zam. 
w Wilnie przy ul. Wingry 15—6. Na mocy aktu zbycia zezna- 
nego przed Sewerynem Bohuszewiczem, Notarjuszem w: Wil- 
nie w dn. 25. VI. 1930 r. za Nr. 3639 przedsiębiorstwo Hirsza 
Sosnowika przeszło na własność Gitel Bassowej. 

1918 — IV. 

w dniu 23. VIL. 1930 r. 

580. II. Firma: „Chrošcicki Jozei“. Firma obecnie brzmi: 
„Józef Chrościcki dzierżawca Stanisław Czapliński*. Na mocy 
umowy dzierżawnej z dnia 16 października 1928 r. przedsiębior 
stwo zostało wydzierżawione Stanisławowi Czaplińskiemu z 
Wilna ul. Gedyminowska 38 na czasokres sześcioletni licząc 

  

od dnia I lipca 1929 r. 1919 — IV. 

11554. Il. Firma: „Baszewa Epsztejn*. Przedsiębiorstwo 
zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 1920 — IV. 

w dniu 18. [VII 1930 r. 
12257. |. Firma: „Arkuski Samuel" w Wilnie, ul. Kalwaryj 

ska 81. Sklep żelaza, węgla kamiennego i farb. Firma istnieje 
od 1914 roku. Właściciel — Arkuski Samuel, zam. Ausų 

1921 — IV. 

112258. |. Firma: „Alperowicz Bądana* w Mołodecznie. Han 
del manufakturą i drobną galanterją. Firma istnieje od 1927 r. 
Właścicielka Alperowicz Badana zam. tamże. 1922 — IV. 

12259. I. Firma: „Abel Bejla* w Wilnie, ul. Święciańska 3. 
Sklep mięsa. Właścicielka Abel Bejla, zam. tamże. 

1923 — IV. 

w dniu 21.VII. 1930 r. 
12260 I. Firma: „Aronowicz Basia“ w Wilnie, ul. Zawalna 

32. Sklep wody sodowej i owoców. Firma istnieje od 1929 r. 

Właścicielka Aronowicz Basia, zam. w Wilnie ul. Bosaczkowa 
Nr. 3 — 21. 924 — IV. 

12261. I. Firma: „Sklep mięsa Józefa Bekiszowa* w, Wilnie 
ul. Giedyminowska 40. Firma istnieje od 1930 r. Właścicielka 
Bekiszowa Józefa zam. w Wilnie, ul. trakt Batorego 13. 

1925 —IV. 

12262. 1. Firma: „Buteńska Brajndel* w Ostrynie pow. 
Szczuczyńskiego. Sklep towarów żelaznych. Firma istnieje od 
1910 roku. Właścicielka Buteńska Brajndel zam. u) i 

19 — IV. 

w dniu 24. VII. 1930 r. 

12263. I. Firma: „Rajsin Bencjon* w Drui pow. Brasław- 
skiego. Drobna sprzedaż żelaza. Firma istnieje od 1928 r. Wła- 

ściciel Rajsin Bencjon zam. tamże. 1927 — IV. 

12264. I. Firma: „Borsak Wiktor” w Wilnie, ul. Sołtaniska 
23. Sklep mięsa. i wędliny. Firma istnieje od 1930 r. Właściciel: 
Borsak Wiktor zam. tamże. 1928 — IV. 

== 
12265. I. Firma: „Brod Eljasz* w Wilnie, ul. Jatkowa 2. 

Sprzedaż posrebrzanych, metalowych rzeczy i pracownia wyro 
bów platerowanych. Firma istnieje od 1929 r. Właściciel — Brod 
Eljasz zam. tamże. 1929 — IV. 

w dniu 25. VII. 1930 r. 

12266. |. Firma: „Hotel Sokołowski — Rywa Bezdańska'* 

w Wilnie ul. Niemiecka 1. Hotel. Firma istnieje od 1928 r. 

Właścicielka — Bezdańska Rywa zam. tamże. 1930 — IV. 

12267. 1. Firma: „Bogad Nison* w Wilnie ul. Ostrobramska 

29. Sprzedaż wyrobów krawieckich i czapek. Firma istnieje od 

1930 r. Właściciel — Bogad Nison zam. w Wilnie ul. Piłsud- 

skiego 19. 1931 — IV. 

m 12268. I. Firma: „Piwiarnia — Ваг Legjonow — Janczury 
Józefa* w Wilnie, ul. Legjonowa 26. Piwiarnia Firma istnieje 

od 1930 r. Właściciel: Janczura Józef zam. tamże. 1932 — IV. 

TV w dniu 18, VIII, 1930 r. 
12381. |. Firma: „Trubaczyst Pola" w Wilnie, ul. Zawal- 

na 38. Sklep koszyków i farb. Firma istnieje od 1927 r. Właści- 

ciel Trubaczyst Pola, zam. tamże. 1933 — IV. 

Ка 12382. I. Firma“ „Jawicz Jakob“ w Dzišnie, ul Parkania 9. 

Sklep skór i obuwia własnego wyrobu. Firma istnieje od 1928 

roku. Właściciel — Jawicz Jakób zam. tamże. 1934 — IV. 

12383, I. Firma: „Kochanowski Boiesław* w Wilnie, ul Ko 
narskiego 2. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1929 r. Wła- 

sciciel — Kochanowski Bolesław zam. tamże. 1935 — IV. 

T 12384, |. Firma: „Milner Lejba" w Dziśnie ul. Żeligowskie- 
go 20. Sklep spożywczy i innych drobnych towarów. Firma 
istniej je od 1924 r. Właściciel Milner Lejba zam. tamże. 

1936—1V. 

  

12385. |. Firma: „Chodos Zusman* w Wilnie, ul. Słowac- 

kiego 8. Sklep piśmiennych materjałów. Firma istnieje od 1930 

roku „Właściciel — Chodos Zusman zam. tamże.  1937—IV. 

12386. I. Firma: „Stycki Judel““ у Wilnie ul. Straszuna 4. 

Pracownia pończoch. Firma istnieje od 1915 r. Właściciel — 

Stycki Judel zam. w Wilnie ul. Subocz 12 1938 — VI 

12289. I. Firma „Jankowski Mieczysław * w Wilnie, ul. Św. 

r. Właściciel — Jankowski Mieczysław zam. w Wilnie ul. 
Jańska 9. Sprzedaż wyrobów terpentyny. Firma istnieje od 1930 
Połocka 56 — 3. 2014 

12293. |. Firma: „Kopański Rubin* w Wilnie, ul. Szawel- 

ska 5. Sklep bławatny. Firma istnieje od 1930 r. Właści- 

ciel — Kopański Rubin zam. w Wilnie, uł. Szawelska 4. 
2018: 

T 712204. |. Firma:„Kieński Anszel* w Wilnie, ul. Zawalna 
mąką. Firma istnieje od 1928 r, — Wła- 43. Detaliczny handel S х 2019 šciciel — Kienski Anszel zam. tamže. 

12295. |. Firma: „Kelson Samuel Vel Stanisław" w Wil- 

nie ul. Wielka 49. Sklep galanterji i trykotaży. Firma istnieje 

ed 1928 r. Właściciel Kelson Samuel vel Stanisław zam. w 

Warszawie, ul. Ludwiki I — Wola. 2020 

dniu 29.8 1930 r. 
12206. I. Firma: „Sula Kac* w Wilnie ul. 

Jadłodajnia i piwiarnia, Firma istnieje od 1930 r. 

ka Kac Sula zam. w Wilnie ul. Subocz 35. 

— 12207. |. Firma: „Lipkowicz jenta" w Wilnie ul. Rud- 
nicka 13 — 3. Sklep galanterji. Firma istnieje od 1927 r. 

Właścicielka Lipkowicz Jenta, zam. tamże. 2022 

12298. I. Firma: „Lin Chana“ w Drui pow. Brasławskiego. 

Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1929 r. Właścicielka Lin 

Chana zam. tamże. 2023 

L Stok DŻ) pa s m ZER ZE W AA R 

12299. |. Firma: „Lubecka Hinda“ w Oszmianie, ul. Ryn- 

kowa 25. Sklep galanterji i manufaktury. Firma _ istnieje od 

1930 r. Właścicielka Lubecka Hinda zam. w Oszmianie ul. 

Żeligowskiego 36. 2024. 

w dniu 27-7 1930 r. 

12300. I. Firma: „Zjednoczenie — Leokadija Lemberžyna“ 

— w Kolonii Wileńskiej koło Wilna. Sklep spożywczy. Firma 

istnieje od 1928 r. Właścicielka Leokadja Lemberżyna zam. 

tamże. 2025 

ky 12301. B Firma:„Lewin Fejga" w Wilnie, ul. Nowogródz- 

Kab NORA Zn, FSA 2 

Sklep skór i galanterji. Firma istnieje od 1925 roku. Wlašci- 

cielka Lewin Fejga zam. tamże. 2026 

Subocz 28., 
Właściciel 

2021 

  

12302. |. Firma:„Weronika Litwinowa Feldman" w _Wil- 

nie, ul. Św. Jańska li. Drobny handel galanterją. Firma 

istnieje od 1930 r. Właścicielka Litwinowa Feldman Weronika 
zam. tamże. ч 2027 

Wydawca St. Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Weydyłło 

  

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 3. 

KINO 

Potężny dramat serc, osnuty na 

Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek 

Od dn 15 do 19 października 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

„POŻAR 
tle wojny światowej 

John Stuart, Marie Ault i Ciiford Heaterley 
seansów od g 4-ej. 

WEAT A 
Aktów 10. W rolach głównych William Hall Davis 

Następny program: „Walka w obłokach”. 

  

„HELIOS“ 
ul. WILENSKA 38. 

DZIŚ? Na I-szy seans 

KINO-TEATR $ KAD 
Balkon 60 gr., Parter 

obecnej! Fim, który poruszył cały świat! 

NIEMA 

POWROT 
Nad program: Rewelacyjne dodatki dźwiękowe. Seansy o godz. 4, 6,8 i 10.15 

1 zł. Największe arcydzieło dźwiękowe doby 

Arcydzieło, o którem długo mówić będzie Wilno! 

Niesłych. emocjon. dramat z serji „Hańbiący żółty 

paszpo t“. W roli gł. najgenjaln. gwiazda ekranu 

ITA RINA. Film o niezwykłej wartości artystycznej. 

  

Dźwiękowe Kino 

„HOLLYWOSD“ 
Micziewicza 22, 

Wilna podaje do wiadomości, że w dn. 22-) 
1930 r. o godz. 10-ej rano przy ul. Królew- 
skiej 5 w podwórzu, odbędzie się licytacja 
podwozia samochodowego, rama długa, fir- 
my „Ford“. 

można otrzymać w Wydziale Egzekuc. Kasy 
Chorych m. Wilna, ul. Magdaleny 4, codzien 
nie od 8 do 3 po poł. 

4128 

  

Dziś ostatni dzień programu. Super-Prze 
bój Dźwiękowy! 100proc. dźwiękowiec! 

żając na wielkie koszty,   PIEŚNIARZ GÓR 
tropolitain w New-Yorku LAW TIBBET. Cały film w naturalnych kolorach. Rewel. Dodatki Dźwiękowe. Nie zwa- 

ceny miejsc normalne. Tylko na I-szy seans BALKON 80 gr., 

(Pieśń Opryszka). Arcydzieło ze śpiewem 
2 udziałem najgtoši. śpiewaka opery Me- 

PARTER 1 zł. Początek 
o godz. 4-ej, ostatni s. 10.30 

LICYTACJA 

Komisarz Rządowy Kasy Chorych m.    

          

   

  

Bliższe szczegóły, dotyczące  licytac 

Komisarz (inž. K. Hertel). 

INSTITUT POLITECHNIQUE 
66, Boulevard Exelmans, PARIS XVI-me 

Prowadzący wykłady za aprobatą Ministerstwa Oświece- 
nia Publicznego w Polsce oraz pozostający pod Wysokim Pa- 
tronatem Francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

Wykłady drogą korespondencji w języku polskim w celu 
kształcenia młodzieży w zakresie następujących specjalności: 

1. Dział elektrotechniczny z przygotowaniem do dy- 
plomów: montera, pomocnika inżyniera, inżyniera. 

2. Dział budowlany w celu ctrzymania dyplomów: po- 
mocnika inżyniera, inżyniera. 

Informacje i programy wysyłamy bezpłatnie na źądanie.    
Zamieni dom murowany — 

e nowoczesnej kon- 
strukcji—dwupiętrowy 10 mieszkanio- 
wy, przytem 2 morgi terenu w Wejhe- 
rowie na Pomorzu (20 minut od Gdy- 
ni) nafolwark wzgl. działkę na Wileń- 
czyźnie. Zgłoszenia łaskawe do „Słowa* 

sub. F. D. 

LEKARZE 

J. BERNSZTEJN 
choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłcio- 
we. Mickiewićza 28 m. 
5. Od 9—1 i 4—8 w. 

Na sezon jesienny 
otrzymaliśmy już w wielkim wyborze 
materjały mundurkowe, tweedy, flane- 
le, jedwabie, georgetty oraz materjały 
bieliźniane żyrardowskie, kołdry wato- 
we i koce. 
GŁOWIŃSKI- WILEŃSKA 27. 

Dr. medycyny 

A. Cymbier 

czowego. Mickiewicza 

muje 9—2 i 5—7 i pół 
wiecz. Tel. 15-64. 

  

  

Pianina 
najsłynniejszej 

wszechświatowej fir 
my „ERARD* oraz 
„BETTING'i 
„K.iA. FIBIGER" 

uznane za najlepsze w kraju 
(na Targach Północnych nagrodzone 

wielkim Złotym Medalem) 
sprzedaje na dogodnych warunkach 

Kijowska 4 Abelow. 

[akusze rj 

AKUSZERKA 
ŚMIAŁOWSKA 

  

  padanie włosów. Mic- 
  

kiewicza 46. 

w dniu 30 7. 1930 r. 

12303. I. Firma: „Berger Chonon* w Wilnie, ul. Wiłko- 
mierska 52. Sklep skór i dodatkówi szewskich. Firma istnieje 
od 1920 r. Właściciel — Berger 'Chonon zam tamże. 

2028 

12304. I. Firma: „Margolis Jochel“ w Wilnie, ul. Niemiec-, 
kaka 37. Sklep drobnych dodatków do czapek. Firma ist- 
nieje od 1930 r. Właściciel — Margolis Jochel zam. w Wilnie 
ul. Kolejowa 11. 2029 

   

  

305. I. Firma: „Cieszko Aleksander* w Scierkowie, gm. 
Lidzkiej. Piwiarnia. Firma istnieje od 1928 r. Właściciel — 
Cieszko Aleksander zam. tamże. 2030 

"12206. I. Firma: „Czarnin Samuel'* w Kurzeńcu pow. Wilej 
skiego. Skłep drobnych towarów. Firma istnieje od 1928 r. 

Właściciel Czarnin Samuel zam. tamże. 2031 

  

w dniu 25. 7. 1930 r. 

12289. I. Firma:„Bruskes Berel* w Wilnie, ul. Szklana 7. 

Sklep suchej farby ziemnej. Firma istnieje od 1929 r. Wła- 

ściciel — Bruskes Berel zam. w Wilnie ul. Szklana 11 — 8. 
2032 

2 12270. a Firma:,,Buss Sonia“ w Wilnie ul. żydowska 1. 

Sklep wody sodowej i owoców. Firma istnieje od 1930 r. 

Właścicielka Buss Sonia zam. w Wilnie, ul. Sro SO 

"12271. |. Firma: „Chackielewicz Chana* w Postawach ul. 

Brasławska 2. Skład apteczny. Firma istnieje od 1928 r. Wła- 

ścicielka Chackielewicz Chana zam. tamże. 2034 

12272. |. Firma: „Cyderowicz Mania" w Wilnie, ul. Wi- 

leńska 39. Sklep wody sodowej i owoców. Firma istnieje 

od 1912 r. Właścicielka  Cyderowicz Mania zam. tamże. 
e : 2035 

12273. |. Firma:„Biuro techniczno - handlowe — Motor 
Bud — przedstawicielstwa automobili i silników przemysło- 

wych inż. Stanisław Jaworski — Wilno". Siedziba w Wil- 

nie, ul. Skopówka 5. Biuro techniczno - handlowe komisowe 
— akwizacyjnej sprzedaży samochodów i części składowych 

oraz silników ropno - wybuchowych. Właściciel inż. Jaworski 

Stanisław zam. tamże. 2036 

— 12274. |. Firma: „Baran Liza* w Wilnie, ul. Jatkowa 10. 
Sklep mięsa. Firma istnieje od 1927 r. Właścicielka Baran Liza 

zam. w Wilnie, ul. Niemiecka 31. 2037 

12275. |. Firma:„Faimtisiowicz Mojżesz” w Wilnie, ul. 

Rudnicka 17. Sklep czapek i kapeluszy. Firma istnieje od 
1928 r. Właściciel Fajwusiowicz Mojżesz, zam. w Wilnie, ul. 

Zawalna 55. 2038 

12276. 1. Firma: „Felman Calel““ w Wilnie ul. J. Klaczki 

16. Sklep skór. Firma istnieje od 1926 r. Wlašcidiel — 

Felman Calel zam. w Wilnie, ul. Gaona 18. 2039 

12277. I. Firma: „Felman Zelman* w Wilnie ul. żydowska 
6. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 r. Właściciel 

Felman Żelman zam. w Wilnie ul. Niemiecka 18. 

w dniu 28. 7. 1930 r. ; 

Firma: „Gordon Chaja Ester* w Wilnie ul. No- 
Firma istnieje od 

tamże. 
2041 

12278. I. t 
wogródzka 59. Sklep dodatków szewskich. 
1926 r. Właściciel — Gordon Chaja Ester zam. 

12279, I. Firma: „Golencyszok Szioma“ w Wilnie ul. Žy- 

dowska 2. Sklep dodatków krawieckich. Firma istnieje od 

1928 r. Właściciel Golencyszok Szloma zam w Wilnie, uł. 

Żydowska 7. (2042 

12280. |. Firma: „Grejser Mendel* w Drui pow.  Bra- 

sławskiego. Drobna sprzedaż towarów bakalejno spożywczych. 

Firma istnieje od 1928 r. Właściciel Grejser Mendel zam. 
tamże. 2043 

ši i M 

ŽĄDAJCIE 
wszystkich 

składach aptecznych 

środka od odcisków 
= (Bliższe óły, dotyczące licytacji 

Prow. A. PAKA ŽŽ można otrzómać w Wydz. Pężek ah RE 

J A T Apapa 7 * 75 

="  ERETRZYAOZEWZEEH | 

zy Zlrodę tobiecq Maturzystka 
wuje, doskonali, odswie- jąć się 
rza usuwa braki i skazy, niem chłopca lub dziew 
Gabinet у 

BDĘCY TACA 
EE „Komisarz Rządowy Kasy Chorych m. 

Wilna podaje do wiadomości, że w dn. 22-X 
1930 r. o godz. 10-ej rano w lokalu Kasy 
Chorych, przy ul. Dominikańskiej 15, odbę- 
dzie się sprzedaż z licytacji publicznej róż- 
nych sprzętów domowych (stoły( foteliki 
wiedeńskie, lada, instrument muzyczny, cho- 
lewki i obuwie oraz mydło). * 

      
aptekach i 

znanego 

Komisarz (inż, K. Hertel) 

  

konser- ukończona Ludwi- 
przygotowa- sarska 4, m. 19. —1 

może za-do wynajęcia. 

  

waka, kę St Lali апн Kosmetyki ; 
Leczniczej Cedi6::: gimnazjum. Lek. Składający się z 5-ciu 

J. Hryniewiczowej, 

ul. 
Przyj.wg. 0-1 i 4-7 nym adresem należy 

W. Z. P. M 26. R w SEO - YET"TOPY 
„Siowa“ po Ao 

GABINET Ge KUPNO 
Racjonalnej Kosme-| ZUPEŁNIE |JSPRZEDAŻ 

tyki Leczniczej. DARMO E 
Wilno, Mickiewicza 31 

m. 4. 

Urodę se*w:. 
je, 
Ża, 
i 
twarzy i ciała (panie). 

Choroby weneryczne, $ztaczne opalenie ce- 
skórne i narządu mo-ry, Wypadanie włosów | 

łupież. 
12, róg Tatarskiej przyj- zdobycze kosmetyki ra- 

Codziennie od g. 10—8. 

  

  

Wea poszukuje 

oraz Gabinet Kosme- gospodarstwa, 
tyczny, usuwa zmarszcz doskonale „gotować, 
ki, piegi, wągry, łupież, mam dobre świadectwa, 
brodawki, kurzajki, wy- ul. Sawicz Nr. 16 m.8.| tą* 

  

Ra godzinach przed. Pokoi. do wynajęcia 
A południowych (do 1-ei) l. Ofiarna Nr. 4 ntor- 

WIELKA A IR m9. Zgłoszenia z o muje dozorca. 

  

     

  

     

  

  

pośredniczymy w 
ulokowaniu sum 100 
proc.  zabezpieczo- 

nych. 
Wileńskie Biuro Ko- 
misowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 
152. —2 

Kwiaty idos 
i likusy do sprzedania 
tanio. Dzielna 30. —0 

Osoży, 
mające zamiar kapić 
stoiska drewnia e po 
Wystawie hodowłanej 
Ii-ch Targów Półno- 
cnych, powinne zgła- 
szać się do biura Tar- 
gów — Ogród Bernar- 

doskonali, odświe- 
usuwa jej skazy 
braki. Masai 

  

  

  
  

Wydzieržawimy 
100 ha folwark b. 
dobrej gleby pod 
Wilnem na 6—7 lat. 

Najnowsze 

cjonalnej. 

W. Z. P. 43. | Wileńskie Biuro Ko- | dyński z, 
misowo - Handlowe, PZ b = z 
Mickiewicza 21, tel. jg — 3 p. p. 5 
152. =l 

  

POSADY   
  PRASY. 

KONNEJ › 
do słomy poszukuję 

na parę miesięcy. 
Oferty i warunki upra- 

Dom H.-K. „Zachę- | SZam składać do Admi- 
Mickiewicza 1, | nistracji  „Słowa* dla 

i tel. 9-05. A. M. — 

4.000 dołarów ulo- 
kujemy natychmiast 
pod zastaw hipote- 
czny wielkiej ka- 
mienicy w Wilnie. 

posady w zakresie 
umiem     

  

  

PSI TS SIT TTK TL I T ON IIS T OLEWA WEŃ O TSS 

„12281. 1. Firma: Grojdanc Sora“ w Wiilnie ul. Szopena 3. 
Sklep owoców i słodyczy i wody sodowej. Firma istnieje od 
1929 r. Właścicielka Grojdanc Sora zam. w Wilnie ul. Ste- 
ianska 9. 

_ 12282. |. Firma: „Gecelter Genia" w Wilnie ul. Szpitalna 
13. Sklep mięsa. Firma istnieje od 1929 r. Właścicielka — 
Gecelter Genia w Wilnie ul. Piłsudskiego 28. 

__ 12283, I. Firma: „Galbersztat Fradel" w Wilnie, ul. Nowo- 
gródzka 64, Sklep galanterji. Firma istnieje od 1930 r. Wia- 
šcicielka Galbersztat Fradel zam. tamże. 2046 

12284. I. Birma: „Giliūska Sonia“ w Wilnie ul. Kalwaryj. 
ska 11. Sklep mięsa. Firma jstnieje od 1919 sj Nas 
Gilińska Sonia zam. w Wilnie ul. Piłsudskiego 20 — 10. 

2047 

  

1. Sklep piór. Firma istnieje od 1927 r. Właścicielka G i 
Rocha zam. w Wilnie ul. Szeroka 7, (2048 

„12286. I. Firma: „Glezer Rywa* w Wilnie ul. Niemiecka 37. 
Sklep wędlin. Firma istnieje od 1928 r. Właścicielka Glezer 
Rywa zam. w Wilnie, ul. Rudnicka 16. 2049 

wdniu 29. 7.1930. — 
Ż 12287. I. Firma: „Fejga Judelzon - Kronik“ w Wilnie ul. 

Niemiecka 24. Cukiernia i sprzedaż wody sodowej. Firma jst- 
nieje od 1927 r. Właścicielka judelzon Fanni (Fejga) zam. 
w Wilinie ul. Straszuna 15 — 3. % У 

“12288. I. Firma: „Ingielewicz Jan“ w Wilnie ul  Slo- 
wiańska 7. Sklep spożywczo tytoniowy i piekarnia. Firma ist- 
nieje od 1900 r. Właściciel Ingielewicz Jan zam. tamże. 

® 2051 

DO REJESTRU HANDLOWEGO DZIAŁU B SĄDU OKRĘGO- 
WEGO W WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

103. X. B. Firma: „Nowo Wilejska Fabryka Masy Drzew- 
nej i Papieru — Spółka Akcyjna". Na członków zarządu na 
miejsce zmarłych Horacego Hellera i Wulfa Makowera powo- 
łano Jakóba Zausmera i Paulinę Makower. Jakób Zausmer 
ustąpił ze stanowiska kandydata do zarządu. 2052 

‚ ® w dniu 28, 8. 1930 r. 
272. VII. Firma: „Tektura Spėlka z ograniczoną odpowie- 

dzialnością”. Na członków zarządu powołano Abrama  Balbe- 
riskiego z Wilna, ul. Węglowa 12, oraz na zastępcę członka 
zarządu Leona  Wlłodkowicza z Wilna ul. 

w dniu 27. 8. 1930 r. 

103, XI. Firma: „Nowo Wilejska Fabryka Masy Drzewnej 
i Papieru — Spółka Akcyjna". Cofnięto prokury  Matusowi 
Grynerowi i Maksowi Gordonowi. Udzielono prokury inż. 
Pawłowi Horbaczewskiemu z Wilna hotel „Europa” z prawem 
podpisywania za firmę łącznie z dwoma członkami zarządu. 

L w dniu 23. 7. 1930 r. J 
388. II. Firma: „Restauracja Bar i Winiarnia Bachus — 

Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością". Na likwidatora po- 
wołano Leonarda Kneblewskiego zam. w Wilnie ul. Mickiewi- 
cza 11. Zgłoszono likwidację spółki. 2 

w dniu 19. 7. 1930 r. 

447. |. Firma: „Towarzystwo Eksploatacji Browaru „spół 

ki Akcyjnej z ograniczoną  adpowiedzialnością*.  Udziełono 

prokury Włodzimierzowi Lipskiemu z prawem podpisywania 

wszystkich dokumentów pod stemplem spółki łącznie z dy- 

rektorem zarządzającym | Szołomem Pergamentem lub z 

członkami zarządu Lejbą Pergamentem oraz udzielono proż 

kuryLejbie Pergamentowi z prawem podpisywania wszystkici 

dokumentów pod stemplem firmy łącznie z dyrektorem za- 

rządzającym Teodorem Lipskim lub członkiem zarządu Wło- 

dzimierzem Lipskim. e 2056 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”. Zamkowa 2 

Ofiarna 2. ” 

  
| 

1


