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Znów odroczono 
Łotwa zastosowała cały szereg re- 

presji w stosunku do mniejszości pol- 
skiej. Mimo reakcji, jakie represje te 

wywołały w Polsce, niezmiennie sto- 

 sowana względem Łotwy ugodowość 

' Rzeczypospolitej, sprowadziła incy- 

dent zaledwie do sprawy. Związku Po- 

    

  

| jest największym ośrodkiem polonizacji. La- 
wrynowicz w dałszym ciągu zajmuje wyso- 
kie stanowisko w kościele i wykłada w szko 
łach relgii. Nie zdjęto dotychczas nawet 
szyldu Związku., Polacy się przechwalają, 
że przedstawiciele ich w sejmie znowu się 
wystarają o otwarcie związku, Wobec bie- 
żącego niebezpieczeństwa naprawdę nie po- 
winnoby mieć miejsca na kresach państwa 
dla tego rodzaju działaczy. 

  
    

  

   
      

  

   
   

К 
lakėw. tóry przy zamkniętych Jak długo trwać będzie jeszcze dziwna 
eat н PAS, który. przy CY apatja łotewskich urzędów?!  Doprowadziła 

_ drzwiach rozpatrywał sprawę Związku ona do otwartej i bezwstydnej polonizacji 
i propagandy wielkiej Potski (1). O ile Łoty- 
sze nie zdo.ają siebie cenić i na zarzuty rea- 
gować, to i inni ich cenić nie będą. 
Hń aw 

Niejasność, brak znajomości o wła- 

ściwych intencjach, zamiarach i wyty- 
cznej polityki łotewskiej, zawsze był 

słabą stroną dypiomacji polskiej nad 

Bałtykiem. Dyplomacji polskiej braku- 
je ciągle odwagi na postawienie krop- 

ki nad I w jej stosunku do Łotwy. 

Nam się zdaje, iż Republika Łotewska 

znakomicie ułatwia Polsce to zorjento- 

wanie w szeregach jej rzekomych przy- 

jaciół, J. K. 

<dn. 13 b. m., postanowił wyrok odro- 

yć i ogłosić go dnia 28 listopada. 

Trzeba przyznać, iż opinja polska z 

natężeniem oczekiwała tego wyroku. 

„Być, albo nie byč“ — przyjaznych 

stosunków łotewskich zależało najbar- 

dziej od tego właśnie, czy Związek Po- 

laków będzie zamknięty, czy nie bę- 

dzie. Logika sytuacji nakazywała rzą- 

dowym czynnikom łotewskim nie 

wszczynać sprawy, przewód sądowy 

wykazał niezbicie słabość zarzutów, 

stosunki sąsiedzkie z Polską wymaga- 

ły wycofania oskarżeń ministra Petre- 

witza i cała Polska oczekiwała tego od 

Łotwy. Mimo to wyrok odroczono, 
jakby zawieszając przez to i poddając 

' pewnej korekiurze przyjazne stosunki 

polsko-łotewskie. Odniosło się wraże- 

nie, iż obecny rząd łotewski, w prze- 

dedniu ustąpienia, nie chce brać na się 

odpowiedzialności za posunięcia o zna 
czeniu pierwszorzędnem w polityce za- 

granicznej. Komentowaliśmy to jednak 

jako sugestję, której ulegał sąd łotew- 

- 

D CYZJA SĄDU 
DYNEBURSKIEGO 

W SPRAWIE ZWIĄZKU "POLAKÓW 
NA ŁOTWIE 

DYNEBURG (tel. własny). Wczo- 
raj miał być ogłoszony wyrok w spra- 
wie zamknięcia Związku Polaków na 
Łotwie. 
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ST. ŚWIĘCIANY 

WARSZAWA — 
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p muriacą Terminy druku moga beć przes Admimistrasie 

Na froncie mandżurskim 
    

Wstrzymanie olensywy japońskiej na (żn-(200 
Rozpoczęcie rokowań pokejowych ch'ńsko-iapońskich 

TOKIO. PAT. — Posuwanie się ja- 
pońskich wojsk w kierunku Czin-Czou 
zostało wstrzymane naskutek wyraź- 
nych rozkazów rządu. Wojska japoń- 
skie zajmują pozycje nad rzeką Lian. 

MUKDEN. PAT. — Według wiado 
mości oficjalnych o zamierzonych prze 
grupowaniach, wojska japońskie pozo- 
staną jedynie w miejscowościach Ki- 
ryn, Cziu-Liu-Ho, Cicikar albo w Tao- 
Nan. albo w Czeng-Czian-Tun. 

liczbie 20 tysięcy ludzi, posuwające się skich do strefy  południowo-mandżur- 
ku Czin-Czao, otrzymały rozkaz natych skiej linji kolejowej. Wszystkie oddzia- 
miastowego powrotu do Mukdenu. Mo ły poza tą strefą zostaną zredukowane 
żliwe jest jednak, że powrót ten uleg- do minimum. 
nie opóźnieniu wskutek uszkodzenia У wz SKIE 
wielu miejscach linji kolejowej. w PRE ROLE OŃSKIEJ 

MUKDEN. PAT, — Ogromne zinia- 

ny, jakie w ciągu nocy dokonały się w — TOKJO. PAT. — 5 tysięcy żołnie- 
sytuacji wojskowej w Mandżurji, roz- rzy przybyłych z Mandżurji otrzymało 
proszyły w znacznym stopniu obawy, rozkaz udania się do Tien-Tsinu. Roz- 
jakie powstały w związku z wczoraj- kaz ten wydano naskutek nalegań kon 

MOWQGRÓDEK — Kiosk St, Michaiskie, 
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TOKJO. PAT. — Według urzędo- czemi starciami. Z kół rządowych do- 
wych doniesień, wojska japońskie w noszą © wycofaniu oddziałów japoń- 

NIEMCY INTERWENJUJĄ W LONDYNIE 
Z POWODU WPROWADZENIA CEŁ OCHRONNYCH w ANGLJI- 

BERLIN. PAT. Z polecenia rządu z dnia 2 grudnia 1924 roku, w którym 
Rzeszy ambasador niemiecki w Londy- obie strony zobowiązały się „szczegól- 
nie interwenjował u rządu angielskie- nie uwzględniać" wzajemne interesy 
go w związku z podwyższeniem sta- gospodarcze i w razie potrzeby natych 
wek celnych, Wystąpienie to miało na miast rozpocząć rokowania ustne, gdy 
celu wskazanie rządowi angielskiemu by jeden z kontrahentów poczuł się 
na fakt, że nowe angielskie stawki cel- szczególnie poszkodowany przez nowe 
ne są dla gospodarki niemieckiej rozporządzenie celne drugiego kontra- 
„szczególnie uciążliwe" i z tego wzglę- henta. Ambasador niemiecki wskazał, 
du należałoby rozpocząć ustne roko- że wśród 23 pozycyj towarowych, na 
wania pomiędzy przedstawicielami rzą które Anglja wprowadziła 50-procento 
du niemieckiego i angielskiego w spra wą podwyżkę stawek celnych, 10 z 
wach celnych. Ambasador niemiecki nich należy do głównych artykułów 
opiera wystąpienie to na postanowie- eksportu niemieckiego. Ponad 30 .proc. 

  

ski, nie posądzając go natomiast o 

współdziałanie, kontakt czy tembar- 

[ dziej zależność od czynników rządo- 

| wych. Oczekując wyroku w dniu 28 li- 

stopada czyniła to opinja polska szcze- 

rze. 
Jakże zaskoczeni zostaliśmy: wiado- 

mością, iż sąd postanowił wyrok znów 

odroczyć nie wyznaczając terminu je- 
| ga ogłoszenia. Tymczasem szkoły pol- 

skie są zamknięte, tymczasem jedyna 

_ polska organizacja kulturalna nie dzia- 

ła i zawarowane przez konstytucję pra 

! polskiej na Łotwie 

  

| wa mniejszości 

_ Sparaliżowane. 
Motywy decyzji, w których się 

mówi, iż sąd zgadza się na dołączenie 

do sprawy dodatkowych informacyj i 
_ dokumentów ze strony byłych władz 
"Związku i że dokumenty te będą bra- 
e pod uwagę przy ostatecznej decy- 

zji sądu” — nie mogą być komentowa- 
ne jako optymistyczne prognostyki fi- 

nishu całej sprawy. 
Co tu dużo mówić! 

Wiemy doskonale, że cały proces od 
A do Z dęty był jak opony samocho- 
dowe. Zamknięcie drzwi zamaskowa- 

ło nieco jego sztuczność przed opinją 
 łotewską, ale bardziej zainteresowana 

strona polska była o tem lepiej poin- 
formowana. O ile Łotwa zamierza 

szczerze naprawić zło, wykorygować 

niebaczne posunięcia, o ile jej zależy 

na dobrych stosunkach z Polską — 
winien był odrazu zapaść wyrok przy- 
wracający wszelkie prawa Związkowi 
Polaków na Łotwie. W Polsce pano- 
wała tego rodzaju tendencja, iż po- 

mniejsze krzywdy darowane byłyby z 
ochotą, W tem zahamowaniu, w tem 

oczekiwaniu na to: „zobaczymy*! 

wyraża się już cała nonszalancja, całe 

ignorowanie prestige'u Polski, na jakie 
tylko w tej chwili Łotwę było stać. 

Tymczasem pismo „Pehdeja Brhi- 
di* znane ze swych antypolskich wy- 
stąpień, któremu debiut w Polsce nie 
został zakazany, mimo, iż placówki ło- 

tewskie nie wydają wiz dziennikarzom 

niektórych gazet polskich, zamieszcza 

w dalszym ciągu tego rodzaju insy- 
_ nuacje: 

  

| 

W ostatniej jednak chwili Sąd nie- 
spodziewanie postanowił wstrzymać 
się z ogłoszeniem decyzji nie podając 
przyczyn tej zwłoki. 

W związku z tem wyraźnie uwi- 
dacznia się tendencja podłużania obec 
nego stanu w nieskończoność. Dzia- 
łacze polscy otrzymali jedynie powia- 
domienie, że mogą jeszcze dołączyć i 
do sprawy dodatkowe informacje i do- 
kumenty, któze będą wzięte pod uwa- 
gę przy decyzji Sądu. 

Informacje te należy złożyć w ter- 
minie 2-tygodniowym. 

  

niu dodatkowem protokółu do niemie- 
cko-angielskiego traktatu handlowego 

Konferencja 

  

ogólnego wwozu angielskiego w tych 
pozycjach pochodzi z Niemiec. 
н 

Okrągłego Stełu 
dobiega końca 

LONDYN. PAT. 
konferencji Okrągłego Stołu nastąpi w 
poniedziałek, lub we 

— Zakończenie dynie uzyskać zgodę przez powołanie stwierdza, iż, 
komisji mieszanej, której zadaniem by 

sula japońskiego, który pragnie, by 
garnizon japoński w Tien-Tsinie zo- 
stał wzmocniony. 

ROZPOCZĘCIE ROKOWAŃ 

TIEN-TSIN. PAT. Rokowania 
chińsko-japońskie w sprawie załatwie- 
nia w sposób pokojowy zatargu chiń- 
sko-japońskiego rozpoczęły się, 

PROJEKT WSPÓLNEJ 
FLOTY HANDLOWEJ 
LITEWSKO-ESTOŃSKIEJ 

Kowieński „Folksblat* z dnia 17 
listopada zamieszcza wywiad z preze- 
sem giełdy w Tallinie i b. estońskim 
ministrem skarbu Uritachem. Mówiąc 
o zbliżeniu gospodarczem Estonji i 
Litwy, oświadczył on, że zbliżenie to u- 
trudnia jednakowa struktura gospodar 
cza obydwu krajów, które nie mogą się 
wzajemnie uzupełnić. Pomimo to w nie 
których dziedzinach współpraca gospo 
darcza litewsko-estońska jest zupe!- 
nie możliwa, jak np. w dziedzinie wspól 
nej obsługi okrętowej litewskiego į e- 
stońskiego eksportu. Autor wywiadu 

ani Estonja, ani Litwa nie 
mogą obecnie myśleć 0 stworzeniu 

wtorek, kiedy łoby zbadanie na miejscu w Indjach floty handlowej o własnych siłach, 
Mac Donald wygłosi oczekiwaną nie- praktycznych możliwości wprowadze- natomiast wspólnie możnaby stworzyć 
cierpliwie deklarację rządu. 
wiadomości z kół poinformowanych, 
w deklaracji tej rząd nie zamierza zo- 
bowiązywać się do niczego, a chce je- 

le komisji stanąłby prawdopodobnie 
lord Reading, albo lord Sankey. 

  

Przywódcy Centrolewu przed Sądem 
WARSZAWA, 28.11 (tel. własny). Dzi- 

siejszą rozprawę rozpoczęły zeznania człon= 
ka PPS Eugenjusza Przetacznika. Po 14 
wreśnia zwrócił się do mnie jeden z towa- 
rzyszów, że jest człowiek z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, który może udzielić 
informacji, kto daje znać policji o tem, co 
się dzieje w partj. Przed Łobzowiankę miał 
przyjść p. Szymborski, jak mi powiedziano, 
który właśnie otrzymuje wiadomości w cza- 
sie jazdy tramwajem lub drogi do biura, od- 
bierając od informatora koperty z wiadomo- 
ściami. Poszliśmy na Plac Unji Lubelskiej, 
wskazali nam wysokiego eleganckiego Pana, 
trochę szpakowatego i powiedzieli, że to jest 
komisarz Szymborski, Wsiadłem w tramwaj, 
jechałem za p. Szymborskim, aż do jego biu- 
ra, nic po drodze jednak nie zauważyłem. 
Zaraz pojechałem do posła Arciszewskiego, 
żeby mu powiedzieć, żeby przerwać tę pro- 
wadzoną przez nas inwigilację Szymborskie- 
go, co też uczyniono, 

Przed Sadem staje z kolei świadek tego 
samego autoramentu poseł Kazimierz Kacza- 
nowski, członek Komisji budżetowej przeszłe 
go Sejmu. 

Adw. Benkiel: — Czy walka z Sej- 
mem znalazła odzwierciadienie zagranicą? 

Sejm „Przegląd Gospodarczy* organ Lewia- 
a napisał a rocsag e możli- 

wi zaciągnięcia pożyczki zagranicznej i 
pisał tak: „Jak można żądać od zagranicy 
pieniędzy, gdy dzieją się w Połsce rzeczy 
niezrozumiałe i to nietylko @а zagranicy, 
ale dla ludzi zamieszkałych w Polsce". 

gólnemu zdziwieniu Świstun zeznaje po raz 
drugi, odpowiadając na pytania obrony Sa- gad wickiego, adw. Ujazdowskiego, 
jąc demagogiczne hasła stronnictwa chłop- 
skiego. Okazuje się, że Świstun otrzymał we 
zwanie oficjalne z Sądu na dzień dzisiejszy, 
poprzednio zaś był powołany przez obronę. 

Następnie obszerne zeznania składa prof. 

przytacza- 

Rybarski: — W Polsce prawo pisa- 
ne jest inne, a inny jest stan faktyczny. Trwa 
to już od kilku łat. 

Adw. Berenzon: — Czy w stronnic- 
twie Pana liczono się z tem, że Centrolew 
będzie dążył do zamachu? 

Świadek: — Nie przypuszczaliśmy 
tego z bardzo prostej przyczyny. Zamach 
robi ten, kto jest w mniejszości, kto chce 
narzucić swą rolę większości, a przecież 
Centrolew może nawet przesadnie  obliczał 
swe siły i przypuszczał, że w wyborach uzy 
ska większość sejmową, zwłaszcza, że ordy- 
nacja wyborca zapewnia pewne korzyści gru 
pom, które się połączą. 

Adw. Rudziński: Dlaczego obecnie 
nie wprowadza się jawnie dyktatury? 

Świadek: — Ile razy pojawiają się 
wiadomości, zapowiadające awantury, czy 
jakieś pogłoski zamachowe, następuje spa- 
dek papierów polskich zagranicą, prawdo- 
podobnie to jest hamulcem. W kasach nie- 
ma przecież pieniędzy. 

Adw. Graliński zapytuje, jaki jest 
cel politycznych posunięć rządu. 

Świadek: Tu chodzi o realizację zasa- 
dy, że władza wykonawcza niczem nie jest 
skrępowaną, że nic nie ma na przeszkodzie. 

Oskarżony Lieberman: — Czy świa- 

Świadek: — Według mnie są to 
ważnie oficerowie polityczni, którzy już w 
wojsku robili politykę. 

Oskarżony Lieberman: — Czy to ma 
dodatni wpływ? 
od Mogę tu a > 
iedy starano się sprzedawać obligac 

Banku Gospodarstwa Krajowego na Wach 
nowojorskiej, tam nie budziły one zaufania, 
gdyż figurował na nich podpis generała bry- 

ly. 
Oskarżony Lieberman: — Czy sta- 

nowiska urzędników Sejmu i funkcjonarjuszy 
są także obsadzone przez wojskowych? 

Świadek: Słyszałem tylko, że są tam 
członkowie Strzelca, że buiet otrzymał b. 
wojskowy, że nawet fryzjer jest  zmobili 
zowany, 

Oskarżony Lieberman: A kim był 
przedtem obecny dyrektor Sejmu? 

Świadek: — Mam wrażenie, że conaj- 
mniej majorem. 

Lieberman: — Czy to stanowisko 
wymaga specjalnych kwalifikacyj? 

Świadek: — Zagranicą dyrektor par- 
lamentu jest prawnym doradcą marszałka, 
nie chcę ubliżać p. dyrektorowi Dziadoszo- 
M ale trudno mi przeprowadzić jakieś analo 

je 
Oskarżony Kiernik: — Czy przypomi- 

na Pan sobie, jak potraktował p. minister 
Kwiatkowski wniosek Sejmu o votum  nie- 
ufności dłą rządu p. Świtalskiego? 

Świadek: — Przypominam sobie, że 
powiedział, że Sejm może uchwalać co chce, 
„ale my pozostaniemy”. Gdy podniosły się 
zastrzeżenia z tego powodu, wtedy pojawiły 
się komentarze, że mowa była nie o rządzie, 
ale o programie obozu rządowego. 

Ciołkosz zapytuje o obecną sumę fundu- 
szów dyspozycyjnych w budżecie. 

Świadek: — Wynoszą one przeszło 
18 miljonów. Wogóle jest 5 funduszów dys- 
w. Niemczech, bo tam budżet wynosi 9 mi- 
pozycyjnych. Nie da się to porównać z tem 
ljardów, a ogólna suma funduszów dyspozy 
cyjnych 6 miljonów, we Francji np. tyl 
jedno Ministerstwo Spraw Zagranicznych po 
siada fundusz dyspozycyjny. 

Oskarżony: Ciołkosz: — Czy praw- 

lewu, że sytuacja gospodarcza się pogarsza? 
Świadek: — Tak. Centrolew miał ra- 

cję, tylko, że jedni mówią: świat temu wi- 
a inni, że gospodarka rządu. 

Na tem o godzinie 1 min. 40 przewodni- 
czący odroczył dalszą rozprawę do ponie- 
poet do godziny 9 min. 30 przed połu- 

jem. 

Według nia w życie zaleceń konferencji. Na cze flotę handlową na zasadach paryteto- 
wych. Miałoby to także być — zda- 
niem p. Uritacha — środkiem wyzwo- 
lenia się z pod ekspansji polskiej, któ- 
ra uwidoczniła się już i w tej dziedzi- 
nie, powołując do życia linję okrętową 
Gdynia — Ryga — Tallin — Helsing- 
fors i projektując nową linję Hełsing- 
fors — Tallin — Rotterdam. W dal- 
szym ciągu wywiadu propaguje p. U- 
litach współpracę gospodarczą Litwy, 
Łotwy i Estonji, podkreślając, iż mię- 
dzy Estonją a Łotwą istnieje już pewna 
kooperacja polityczna, którą możnaby 
rozciągnąć i na /Litwę. 

Zadziwiający wypadek 
Przed półtora rokiem w Bangalore, 

w Indjach, zmarł i tam został pogrze- 
bany misjonarz z Pondichery  (Indje 
francuskie), o. Paillot, który, jako mi- 
sjonarz działał w Indjach w ciągu 45 
lat. Obecnie ciało zmarłego misjonarza 
postanowiono przewieźć do Pondiche- 
ry. Gdy grób rozkopano, okazało się, 
— jak podaje gazeta indyjska „The 
Hindu", — że, chociaż trumna drew- 
niana była całkowicie zniszczoną i roz- 
sypała się, ciało zmarłego nie tylko nie 
rozłożyło się, ale zachowało giętkość i 
elastyczność jak u człowieka śpiącego, 
co oficjalnie stwierdziły władze miej- 
scowe. Fakt ten wywołał zrozumiałe 
poruszenie wśród miejscowej  ludno- 
ści. 1 

  

stvcznej w Niemczech 
KRÓLEWIEC. PAT. — W miejscowości 

1её, da jest, co powiedziano w uchwale Centro- Schenkendorf w Prusach Wschodnich miała 

odbyć się przymusowa licytacja pewnego go 
spodarstwa chłopskiego, której komuniści si- 
łą przeszkodzili. Tłum, złożony ze 100 osób, 
stwiał czynny opór władzy, nie dopuszczając 
do odbycia się licytacji, Podobne wypadkł 
zdarzają się coraz częściej w Prusach Wscho 

dnich. 
  Wizyta min, Zaleskiego w Anglil 

WARSZAWA, 28.11 (tel. własny). ministrowi Zaleskiemu w podróży do 
Pierwsza oficjalna wizyta ministra Londynu nie została jeszcze ustalana, 

UCZNIOWIE-WŁAMYWACZE W Dyneburgu zlikwidowany został Zwią- Roman Rybarski. Prokurator oświadcza, że e у @ 3 PIŁA. PAT. — Policja w Pile schwytała zek Polskiej Miodzieży Katolickiej za wy- zwalnia świadka od przysięgi. 

g 
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Raiuszowa — Księgarnia Jażwiackiegu, 

9 
®# 

uch”. 
dz Naucz. 

5, Bednarski., 
mia Polskiej Macierzy Szko 

draja Tewa „Ruch“. 

  

     

BŁONIM — Kcięgamie П, Letbowskiego, ul, Mickiewicza 13. 
PR 

WILEJKA POWIATO 
Lawin—Biurc lUazetowę, uż, 3 Maja % 

—- ul, Mickiewicza 24, ż. jarów 
Księgarni Kol „Rucu” 
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SILVA RERUM 
Wydaje się w Warszawie dwuty- 

godnik pod bardzo sympatycznym ty 
tułem: Wiedza dla wszystkich, Ano — 
zacny cel, szlachetne zamiary, wyko- 
nanie atoli osobliwe. W pierwszym ar- 
tykule pierwszego numeru tego pisma 
propaguje redakcja tworzenie kół sa- 
mokształceniowych, a przy tych kołach 
bibljoteczek. Broń Boże, icdnak, nie 
należy rejestrować kół i nie dawać na 
książkach żadnych znaków i pieczątek. 
---w razie, gdyby kto zainteresował się pra 
cami koła i jego bibljoteki, należy odpowie 
dzieć — zgodnie z prawdą — że koło nie 
jest żadną organizacją i bibljoteki nie po- 
siada, a tylko kilkoro ludzi pożycza sobie 
nawzajem posiadane książki ; naradza się 
wspólnie, jakie książki kupować... 

Jakaś konspiracja, tajetnnica.. Prze 
glądamy treść. „Sztuczne zapładnia- 
nie”, O duszy i duchach" (...duszę ma 
ją również zwierzęta — j to nieraz du 
szę znacznie potężniejszą Gd ludz- 
kiej...*). „Tercjarki*  („Tercja-ki to 
przedewszystkiem defensywa parafjal- 
fiać...), „Kryzys  (...„jedyną metodą, 
wskazującą drogi wyjścia z kryzysu i 
wyzwolenia mas pracujących — jest 
metoda marksistowska“...). 

Już pobieżne zaznajomienie się z 
treścią szeregu artykułów rozwala zro 
zumieć, o jaką „wiedzę dla wszyst- 
kich'* chodzi redakcji pisemka. Ale 
piękna tendencja zarysowuje się do- 
piero w rubryce „Odpowiedzi redak- 
GE: 

Oto kilka budujących wzorów: 
F. NAMIĘTNA. — Porad lekarskich nie 

udzielamy. — Że utraciliście cał. 
kowicie wiarę religijną — to 
dowodzi tylko Waszego roz- 
woju umysłowego. 

Za artykuł dziękujemy, ale z powodów 
cenzuralnych umieścić go nie możemy, Lu- 
dzi niewierzących jest te 
raz i po wsiach bardzo du- 
żo. Wystąpienie z kościoła załatwia się w 
ten sposób:. zawiadamia się listownie swoją 
parafję o wystąpieniu z danego kościoła, za- 
znaczając jedni że nie wstępuje się 
do żadnego innego kościoła, następnie za- 
wiadamia się o wysłaniu fistu władze admi 
nistracyjne (starostwo) z żądaniem przepro 
wadzenia odpowiednich zmian w dowodach 
osobistych, 
EA — Wasz zawiera 

ly szereg twierdzeń błędnych, których tu 
taj szczegółowo roztrząsać nie możemy. Za 
znaczymy tylko, że zupełnie błędne jest za 
stanawianie się nad pytaniem, kiedy pojawi 
ła się pierwsza nienawiść między ludźmi. 
Pytane takie powstaje na podłożu wierzeń 
religijnych, podług których człowiek stwo- 
rzony był w jakimiś stanie rzekomo aniel- 
skim i potem dopiero, wskutek 
szatana, stał się zły. Nienawiść jest 
poprostu odruchem samoobro- 
ny, właściwym 
wiekowi — jak zwierzętom, za -- 
równo jednostkom, jak społe- 
czeństwom. [est ona nieodłącznym od 
powiednikiem miłości: mułujemy to, co nam 
jest pożyteczne, czy też to, co za takie u- 
ważamy, nienawidzimy zaś tego, o czem są 
dzimy, że jest szkodliwe. 

ST. MINKIEWICZ — Wierszy nie druku 
jemy, To, co o poglądach księdza 
Kubiny, jest naogół słuszne. Myficie się jed 
nak, uważając, że księża trzymają z kapi- 
talistami tylko z tego powodu, że sami są bo 
gaci. Księża służą wiernie kapitalistom na 
wet wówczas, gdy sami żyją w biedzie, gdy 
odmawiają sobie wszystkiego. Tacy księża, 
prowadzący żywot surowy — choć rzadko 
— ale zdarzają się. MA Fett 
nego życia nie są bynajmniej mnie. 
wi . Przeciwnie — bodaj jeszcze szkodliwsi 
bo tem skuteczniej zdobywają sobie uzna- | 
nie ludzkie, mają większe wpływy na ludzi i 
jeszcze bardziej utrwalają ich w błędnych 
poglądach religijnych, 

Czy nie dość jednak tych przykła 
dów?! 

Pisemko, redagowane przez dr. 
Tadeusza Огоцеа, jest tak plugawe, że 
w żaden sposób nie może być trakto 
wane poważnie. 

Ale znowuż nie zasługuje na zbyt 
lekkomyślne lekceważenie. Kto czyta 
je? 

Jak wyglądają tacy czy.telnicy, jak 
Minkiewicz, Hirszbejn, Namiętna?... 

; Owoce agitacji komuni- a" Pyenxa specialnie akcen- + 
Pismo nasze przeznaczone 

jest przedewszystkiem dia 
ludzi młodych. 

Biedni ci młodzi! Lektor. 

  

PROTESTY WYBORCZE 
w SĄDZIE NAJWYŻSZYM 
WARSZAWA., 28.11 (tel. własny). 

W poniedziałek, dnia 30 b. m., rozpa- 
trzy Sąd Najwyższy 9 protestów prze- 
ciwko rezultatom wyborów do Sejmu 
w okręgu wyborczym 64: Święciany, 

zarówno czło- . 

 raźne antypaństwową działalność. Na czele Świadek: — Odkąd jestem w Sejmie 
tego związku stał cały czas znany ksiądz przez ten czas mogłem stwierdzić, że w Poł 
polonizator B. Ławrynowicz. Jest objawem sce niema budżetu. Budżet istnieje na papie 

_ bardzo smutnym, że modzież jest wciągana rze, ją mam wrażenie, że narusza się kon- 
' do antypaństwowej propagandy, Ławryno- stytucję bez potrzeby politycznej i że kon- 
i wicz zdołał wciągnąć do niej całe mnóstwo stytucja byłą łamana, chociaż okoliczności po 
dzieci letgalskich. Tymczasem Ławrynowicz lityczne tego nie wymagały. 

nietylko nie został z Łotwy wysiedlony, lecz Adw. Berenzon: — Jakby Pan okre- nawet nie przeniesiono ko z Dyneburga, który ślił stan prawny w Polsce? 
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Spraw Zagranicznych u rządu Wielkiej a ogłoszona będzie dopiero po powro- 
bandę młodocianych włamywaczy, składają- Brasław, Duniłowicze i Dzisna. Wszy- 
cą się z 8 uczniów w wieku 9—14 lat, której stkie protesty referować będzie sędzia Brytanji odbędzie się w dniach 10 — cie ministra do Warszawy. Minister Za 11 grudnia r. b. Minister Zaleski wy- leski, jak wiadomo, nie powrócił jesz- 

jeżdżą z Warszawy w dniu 8 grudnia cze z Paryża, gdyż zatrzymał sie w wprost do Londynu, który opuści po drodze powrotnej w okolicach Pozna- 
dwudniowym pobycie w sobotę dnia nia na 2-dniowy wypoczynek. 12 grudnia. Lista osób towarzyszących — — 

dotychczas udowodniono przeszło 10 wła- 
mani. j 
a RA ааЕ аЕ К, 

Praca Komisarzy Spisowych jest honoro- 
wym i ciężkim obowiązkiem, pamietaj o tem 
i ułatwiaj tę pracę komisarzom spisowym w 
dniu 9 grudnia, 

Józef Żórawski. Z okręgu Święciańskie 
go mandaty poselskie piastuje 6 po- 
słów Klubu BBWR: Stanisław Stankie 
wicz, Stanisław Mackiewicz, Witold 
Kwinto, Fryderyk Krasicki, Borys Pi- 
monow i Józef Polkowski. 
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Dotztowa. Kaga 
pe 

mi! 
P.K. O. 

Centrala — Warszawa, Jasna 9. 
Oddziały: Poznań, Katowice, Kraków, Wilno, Łódź, Lwów. 

PRZYJMUJE: 

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCI WE 
zwyczajne od 1 zł. począwszy, płatne 

na każde żądanie bez ograniczenia 

wysok ści sumy. 

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE 

PREMJOWE 
po 8 zł. miesięcznie z możliwością wy- 
grania kwoty zł. 1000 w losowaniach, 

odbywających się co kwartał. 

Wkłady oszczędnościowe w zło- 
tych w złocie. 

ZAPEWNIA 

1. pełne bezpieczeństwo wkładów 

2. możność natychmiastowego wy- 
cofania złożonych pieniędzy. 

`8. solidne oprocentowanie 

4. tejemnice wkładów oszczędno- 
ściowycn. 

GWARANTUJE 
kwotą zł, około 500 miljonów w go- 
tówce i w lokatach opartych na złocie 
29-ma olbrzymiemi nieruchomościami. 

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 
bez badania lekarskiego, przy Skład- 

kach począwszy ой 3 zł. miesięcznie z 

wypłatą ubezpieczocego kapitału w 

razie dożycia lub po śmierci 

a także UBEZPIECZENIA 

POSAGOWE 
w razie Śmierci ubezpieczonego 
spowodowanej wypadkier PKO 
wypłaca podwójną sumę ubezpie- 

czenia. 

a B 

KAPITAŁY ZŁOŻONE w PKO 

1. zasilają wszyst«ie dziedziny 
życia gospodarczego. 
przyczyniają się do zmniejszenia 
bezrobocia. ы 
prowadzą do wzrostu ogėlnego 
dobrobytu 

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE 
są wolne od wszelnich danin i po- 

datków można je składać i podejmo- 

wać w każdym urzędzie poczto: 

wym na terenie Rzeczypospolitej bez 
względu na miejsce wydania ksią- 

żeczki oszczędnoś. i wej. 

Wszelka korespondencja z P. K. 0. 
dotycząca obrotu oszczędn ściowego jest bez- 
płatna, 750 tysięcy czynnych książeczek oszczęd- 

n.ściowych P. K. O. to najlepszy dowód zaułan a 
społeczeństwa do największej instytucji oszczędno- 

ściowej w Polsce. 

  

WILCZE ZĘ?Y. 
    

MANIFEST 
BO OGÓŁU POLSKIEJ MŁODZIEŻY AKADEMICK'EJ 

Ustrój Rzeczypospolitej Alkademickiej wy- tej Akademickiej są ugrupowania polityczne na tysiąc mieszkańców miało przypa- 
maga naprawy! 

Polska młodzież akademicka nie posiada 
naczelnej reprezentacji: Dotychczasowe for- 
my organizacyjne tworzono dorywczo i bez 
planu, w zaraniu odzyskanej państwowości 
przeżyły sę lub też zostąły spaczone przez 
tych, którzy z instytucji o charakterze ogól 
mym uczynili bastjony dla obrony swych 
partyjnych celów. Polska młodzież akademi 
cka w chw.l. obecnej ńie posiada reprezenta- 
cji, która mogłaby nosić miano powszech- 
nej i jako taka stanowiła wykładnik cało- 
kształtu najbardziej istotnych i twórczych 
przejawów jej życia, któremi w dziedzinie 
intelektualnej są studja w obranej specjal- 
ności, w dziedzinie materja'nej praca samo 
pomocowa. Wszelkie bowiem inne formy 
działalności, jak ideowo-polityczna, towarzy 
ska, korporacyjna, sportowa i td., mają w 
życiu młodzieży akademickiej raczej znacze 
nie wtórne i obejmując tylko pewne jej gru 
py, z natury rzeczy nie mogą stanowić pod 
stawy dla reprezentacji o charakterze po- 
wiszechnym, 

W Rzeczypospolitej rządzą ugrupowania 
polityczne. 
_ Tem też się tłumaczy, dlaczego uzurpu- 
jący sobie prawa organizacji ogólno-akade 
mńckiej, nielegalny Związek Narodowy Pol- 
skiej Młodzieży Akademickiej wraz ze swą 
ekspozyturą t. zw. Naczelnym Komitetem A- 
kademickim (NKA), opartym o zasadę wy- 
borów wedlug ust ugrupowań ideowo-poli- 
tycznych — nie 'noże być uważanym za 
istotne przedstawicielstwo całokształtu ży - 
cia młodzieży akademickiej. W obecnych wa 
runkach jest on tylko wykładnkiem wą— 
skich postulatów politycznych jednej grupy. 
W rezultacie cierpą na tem najwięcej inte- 
resy moralne i materjalne tej najliczniejszej 
warstwy młodzieży, co przyszła szukać na 
wyższych uczelniach nauki i szkoły obywa- 
telskiej, a nie rozgrywek partyinych. 

Młodzież ta w chwili obecnej, gdy czyn 
mikiem decydującym w życiu Rzeczypospoli 

Trleu ry MAROTT'a 
Wialnie  WICHTERLEGO 

DREVERA I „UNIA* 
Żmijki krajowe i zagrani: zne. 

Grzecohtki (treszczotki) i trieury do 
siemienia Inianego 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
wiino, Zawalna 11-a. 

  

    
*REPRESJE RZĄDU 

ROSYJSKIEGO 
ZA UDZIAŁ W POWSTANIU 

LISTOPADOWEM 

Rząd rosyjski w pierwszej fazie 
powstania listopadowego, pragnąc lud 
ność ziem b Księstwa Litewskiego po- 
wstrzymać od udziału w walce czyn- 
nej, w grudniu 1830 roku wydaje pier 
wszy z rzędu „ukaz* do ludności tych 
ziem, zalecający spokój i wierność tro- 
nowi; w dalszym jednak ciągu tej o- 
dezwy władz jest i groźba: „Jeżeliby 

zaś, nadspodziewanie, ktośkolwiek za- 
pomniawszy na święty obowiązek przy 
sięgi i sumienia, okazał działania, prze 
ciwne tym zasadom, ten, bez żadnego 
wyłączenia, jako burzyciel powszech- 
nej spokojności, ulegnie niechybnie od 
powiedzialności podług zupełnej suro- 

— jest w. praktyce pozbawiona głosu.. 
Ustrój Rzeczypospożitej Akademickiej wy 

maga radykalnej naprawy. Takie odsunię- 
cie od wpływu na bieg życia młodzieży a- 
kademickiej jej najwartościowszych elemen- 
tów, doprowadziło Rzeczpospolitę Akademi- 
cką do chaosu organizacyjnego i grozi po= 
derwaniem całego autorytetu moralnego, ja 
ki Polska Mlodzież Akademicka zdobyła so- 
bie w społeczeństwie w okresie walk o nie 
podległość., Stan ten wymaga radykalnej na 
prawy! Nastąpić może ona tylko wówczas, 
gdy zamiast dotychczasowego kryterjum ide 
owo-politycznego podstawą powszechnej or 
ganizacji życia Polskiej Młodzieży Akademi 
ckiej stane się jej działalność naukowa i 
samopomocowa, oparta o zasady całkowitej 
apolitycznošci i apartyjnošci. 

Akademicka młodzież państwowa, zgro- 
madzona na pierwszym ogólno-po!skim kon 
gresie, w dniu dzisiejszym w Warszawie, 
podejmuje in'cjatywę rekonstrukcji, opartej 
na tych zasadach życia polskiej młodzieży 
akademickiej, zmierzające do _ utworzenia 
istotnie Powszechnej Naczelnej Reprezenta- 
cji ogółu Polskiej Młodzieży Akademickiej 
i wzywa całą polską młodzież akademicką 
bez względu na różnice ideologiczne. do 
czynnej współpracy. 

Warszawa, Kraków, Lwów, Wilno, Po- 
znań, Lublin, Gdańsk, Gdyna, Cieczyn. 

Dnia 29 listopada 1931 roku. 

s ROGOWO 

lśie jakd argomonty na kongresie pacylistycznym 
Zajścia podczas obrad międzynarodowych „na kongresie 

w sprawie rozbrojenia w Paryżu 
PARYŻ. PAT. — Wczoraj wieczo-tów w mundurach przygotowują za- go wkroczyła policja i akademja zosta- 

rem zakończyły się obrady międzyna- 
rodowego kongresu w sprawie rozbro- 
jenia. Atmosiera silnie podniecona już 
po południu. 

W czasie przemówienia Painlevego, 
który doriagał się zapewnienia przed 
rozbrojeniem bezpieczeństwa Francji, 
doszło do najwyższego napięcia, wywo 
łując burzliwe zajścia na akademji, 
zo:ganizowanej w Trocadero. już na 
popołudniowem posiedzeniu kongresu 
można było z pewnych wystąpień wnio 
skować o nastrojach w związku z za- 
powiedzianą akademją. 

Znany pisarz Georges Gaudy, by- 
ły uczestnik wielkiej wojny, znany ze 
swej waleczności, w mocnych słowach 
przypomniał wypadki w okresie wojny, 
najazd niemiecki i miljony zabitych, 
poczem scharakteryzował obecne sto- 
sunki Francji z Niemcami hitlerowskie- 
mi. Francuzów nie trzeba namawiać na 
pokój — mówił Georges Gaudy — 
wszyscy bowiem są niezwykle pokojo- 
wo nastrojeni. Wszystkie usiłowania 
w tym kierunku należy zwrócić w stro 
nę Niemiec. 

Wówczas gdy tutaj wygłasza się 
mowy pacyfistyczne, tysięczne zastępy 
młodzieży szkolnej śpiewają pieśni bo 
jowe i setki tysięcy byłych kombatan- 

  

mach, dający dużo do wyślenia. 
Oświadczenie to wywołało silne 

protesty wśród delegatów niemieckich. 
Wśród ogólnego podniecenia posiedze 
nie zamknięto. Wieczorem w przepeł- 
nionej po brzegi olbrzymiej sali Troca 
dero doszło w czasie akademji do po- 
ważnych zajść. 

Od chwili rozpoczęcia akademii 
obrady przerywane były różnemi okrzy 
kami. Członkowie organizacji pacyfisty 
cznej toczyli co chwila walki na pię- 
ście z przedstawicielami 
zrzeszeń byłych kombatantów i innych 
wyprowadzając ich z sali przy pomocy 
policji. 

Wreszcie, gdy miał zabrać głos 
płk. de ia Rocque, przewodniczący zrze 
szenia byłych kombatantów pod nazwą 
„Croix de feu“, na trybunę wtargnęło 
2 członków zrzeszenia byłych komba- 
tantów pacyfistów, którzy oświadczy- 
li, że nie dopuszczą płk. de la Rocque 
do głosu. 

Po tem oświadczeniu wkroczyła na 
estradę grupa członków wspomniane- 
go zrzeszenia. Wówczas członkowie 
zrzeszenia, do którego należał mówca, 
rzucili się ku estradzie i spędzili z niej 
swych przeciwników, przyczem po- 
wstała niesłychana wrzawa. Wobec te 

STULETNI WPOLSCE 
W roku 1921 na terenie całej Pol- 

ski naliczono 2560 osób, które miaty 
100, lub powyżej 100 lat wieku. Za- 
tem na każde 100 tysięcy mieszkań- 
ców Polski przeciętnie przypadało 
10-ciu stuletnich starców. 

W porównaniu do państw zachod- 
nio-europejskich jest to liczba wprost 
olbrzymia, gdyż np. we Włoszech na 
100 tysięcy mieszkańców przypada za- 
ledwie jeden stuletni starzec, a w Niem 
czech nawet jeden na miljon ludności. 

Dlaczego zatem u nas zanotowano 
anormalnie wysoką liczbę starców stu- 
łetnich? 

Największą długowiecznością we- 
dług liczb z przed lat 10-ciu odznacza 
ły się województwa wschodnie, gdzie 

dać aż 31 osób stuletnich. Dziwnie 
małemi wobec tego wydają się liczby, 
dotyczące stuletnich na terenie innych 
województw: tak np. na 100 tysięcy 
mieszkańców w województwach cen- 
tralnych wypada starców  stuletnich 
już tylko 9-ciu, w województwach po- 
łudniowych — 4-ch, a zachodnich — 
zaledwie 3-ch. 

Gdyby chcieć wyprowadzać  po- 
wierzchowne wnioski stąd, możnaby 
przypuszczać, że wślad za pogarsza- 
niem się warunków  hygienicznych, 
wślad za coraz to gorszemi warunkami 
bytu idzie długowieczność... Tak też w 
samej rzeczy nie jest. Powody tej po- 
zornej długowieczności są zgoła od- 
miennej natury. Jak dokładne badania 
wyników pierwszego powszechnego 
spisu wykazały, ludzie starzy wyol- 
grzymiali, względnie zaokrąglali swój 
wiek do najłatwiejszej liczby, a więc 
setki. Wypadki także były coraz czę- 
stsze im dalej posuwaliśmy się na 
wschód. Wniosek więc stąd prosty — 
„długowieczność'* ta była poprostu wy 
nikiem analfabetyzmu. Spisywani nie 
znali nietylko daty swego urodzenia, 
ale nawet w przybliżeniu i wieku. 

Dlatego też przy grudniowym spi- 
sie Komisarze będą musieli zwracać 
szczególnie na ziemiach wschodnich, 
specjalną uwagę na dokładne podawa- 
nie dat urodzenia, sięgając w razie pa 
trzeby do pomocy : dokumentów osób 
spisywanych. 

  

Miesiąc propagandy Śląska 
Na zakończenie miesiąca propagan 

dy Śląska, wileński Komitet Propagan- 
dowy urządza akademję Śląska w Auli 
Kolumnowej USB w niedzielę, dnia 29 
b.m. o godzinie 12 m. 30 z następują- 
c rogramem: 

14 Zagajecje rektora USB prof. 
Aleksandra Januszkiewicza, 2) przemó 
wienie prof. USB. Kornela Michejdy, 
p.t. „Śląsk a Polska", 3) „Nad Odrą 

czuwa straż* — pieśń, wykona chór, 
4) przemówienie ks. superiora Jana 
Rzymełko, p.t. „Znaczenie Śląska dla 
Polski", 5) „Pieśni śląskie'* — wykona 

Szarzyzna trudu, nie karmazyn używania 
ze Śląska, uczyniła perłę Korony Polskiej. 

Jeżeliby to Polska nie zrozumiała, že perlę 

tę oprawić można tylko w stal pracy, wte- 
dy Śliąsk stałby się dłą niej „klatwą. Pracę 

mu, nie sentysnent tylko dać musimy. 

Górny Śląsk nie jest cukrową sielanką. 

Nie jest pełnym gestu dramatem. Jest prozą 

pełną życiowej mądrości. Dużo tam pracy 
realnej i dużo kamieni, 

Czasem, ale tylko czasem, na tych ru- 
dych kopciem okrytych hałdach, z pośród 
czarnych siedlisk fabrycznych, z pośród żu- 

ži i popiołów trudu powszedniego, niedo- 

Komitet Organizacylny I-go Ogólno-pol. chór, 6) Wiązanka pieśni narodowych strzeżony przez samych jego mieszkańców 

skiego Kongresu Akad. Młodz, Państw. w układzie M. Telmaszewskiego — wy — Wykwita tęczowy kwiat poezji. 

LIST DO REDAKCJI 
Szanowny Panie Redaktorze? 
W związku z umieszczeniem podpisu Kon 

wentu Polona pod odezwą do „Ogółu Pol- 
skiej Młodzieży Akademickiej", podpisaną 
między innemi przez Młodzież Wszechpolską, 
Koła Medyków i inne, — uprzejmie prosimy 
o umieszczenie w pańskiem poczytnem piś- 
mie następującego oświadczenia: 

1) Podpis Konwentu Polonia został u- 
mieszczony na odezwie bez upoważnienia 
tegoż. 

2) Konwent Polonia z treścią wymienło- 
nej odezwy nie zgadza się. 

W imieniu Konwentu: › 
Prezes: (—) St. Ostrowski: 

Sekretarz (—) J. Chodakiewicz. 

Kryzys częstokroć wynika z nieznajomo- 
ści sił gospodarczych Państwa. Pamiętaj, że 
zapobiegnie temu prawidłowo przeprowa- 
dzony Powszechny Spis Ludności. 

wości praw Polnej Kryminalnej Księgi 
i majątek jego będzie skonfiskowany”. 
Grożba ta nie była dostateczna, gdyż 
— jak się okazywało — cały szereg 
mieszkańców z terenów z poza Kró- 
lestwa, a i w tej liczbie z Litwy, znaj- 
duje się na terenie wojennym i bierze 
udział w walce z wojskamį rosyjskie- 
mi. Rząd przechodzi teraz od pogró- 
żek do  represyj rzeczywistych: 21 
grudnia 1830 roku zostaje wydany „u- 
kaz* imienny senatowi, zabraniający 
zmian i obciążeń z tytułu własności 
majątków nieruchomych, których wła- 
ściciele znajdują się na terenie Króle- 
stwa Polskiego. 

W marcu podnosi sztandar buntu 
Żmudź. Odpowiedzią na to jest „ukaz“ 
carski z dnia 22 marca, grożący zresz- 
tą nietylko samym uczestnikom, ale na 
wet ich dzieciom. Sami uczestnicy na 
miejscu mają być sądzeni j karani z 
całą surowością sądów wojskowych, 

* Telmaszewskiego. 
* 

kona orkiestra , 7) recytacje z utwo- 

rów autorów śląskich, 8) „Raniony 

"Orzeł* — elegja muzyczna — wyko- 
na orkiestra, 9) „Tam od Odry, tam 

od Warty* — wykona chór, 10) Hymn 
Nasodowy — wykona orkiestra. 

Udział w akademji biorą: artyści 
Teatrów Miejskich w Wilnie, Chór Aka 
demicki — pod batutą p. Wł. Szczepań 
skiego i połączone orkiestry uczniow- 
skie gimnazjów: im. ]. Lelewela i Zyg- 
munta-Augusta — pod batutą p. M. 

* * 

Polskość Górnego Śląska nie jest pióro- 
puszem uczuć wiotkich i powiewnych, jest 
ona wynikiem długiej doby, płynącej w pra- 
cy i ucisku. Śląsk nie jest krajem smutnych 
zamczysk, ani szumiących sztandarów spło- 

wiałych — jest krajem dnia dzisiejszego, w 
'większej jeszcze mierze krajem jutra. 

wszelki majątek ich podlega konfiska- 
cie ,a potomkowie ich płci męskiej za- 
siedlać będą korpusy kantonistów i 
szkoły wojskowe. „Ukaz“ ten rozróż- 
nia pod względem wymiaru kary war- 
stwy wyższe i niższe, stan szlachecki 
ulega surowszym karom, a stan niższy, 
zwłaszcza, gdy rzuci szeregi powstań- 
cze, ma możność korzystania z łaski 
carskiej, problematycznej coprawda, 
gdyż zastrzegano, że niegodni jej są 
ci, co popełnili w czasie służby po- 
wstańczej przestępstwo większe, jak 
np. zabójstwo w walce. м 

W kwietniu 1831 roku zostaje roz- 
winięty „ukaz* z dnia 21-XII ub. r., 
areszt nakłada się na majątki wszyst- 
kich osób, przebywających na terenie 
Królestwa i to nawet w wypadku, gdy 
by dopiero w przyszłości miały je 
dziedziczyć. Na własność państwa 
przechodzą majątki osób, zamiesza- 
nych w powstaniu, nawet niewydzielo 

(Teodor Tyc.) 

Stosunki handlowe 
litewsko-polsk e 

KOWNO PAF, Wedle ostatnio ogło 
szonych obliczeń litewskiego urzędu 
statystycznego, import towarów z Pol- 
ski da Litwy w okresie styczeń — sier- 
pień 1931 r. wynosił ogółem 87,878 
ton towarów wartości 5.993.100 litów 
to zn. około 600.000 dołarów. Wśród 
towarów importowanych z Polski pier 
wsze miejsce zajmuje węgiel 4.049.000 
litów, następnie cement 350.000 litów, 
produkty naftowe 252.000 litów, wy- 

roby szklane 114.000 litów. 

  

  

ne przez rodziców, a z drugiej strony 
konfiskuje się mienie rodzicielskie, cho 
ciaż dzieci są małoletnie. Starano się 
uderzyć w najczulszą stronę życia ludz 
kiego, w majątek. Sprecyzowanie tych 
zarządzeń nastąpiło w „ukazie* z dnia 
4 czerwca 1831 roku. 

Kończyła się pierwsza epoka repre 
syj, nie mająca jeszcze charakteru о- 
gólnego. Nastąpił okres nowy, gdy 
powstanie chyliło się ku upadkowi. Po 
czątkiem jego było powołanie do ży- 
cia na terenach, sąsiadujących z Kró- 
lestwem Polskiem, gubernjalnych komi 
syj śledczych, Pierwsze rozporządze - 
nie w tej sprawie zostaje wydane 6 
czerwca 1831 r. w głównej kwaterze w 
Mińsku. W Wilnie skład jej był nastę- 
następujący: przewodniczący guberna- 
tor wojenny (generał - gubernator) przeprowadzenia konfiskat majątków przez dłuższy czas 
lub wojskowy wyższego stopnia do te 
go delegowany, członkami gubernator 
cywilny, v.-gubernator,  gubernjalny 

narodowych . 

ła zamknięta. 
PARYŻ. PAT. — Tragikomiczne zakoń- 

czenie międzynarodowego kongresu w spra- 
wie rozbrojenia służy za przedmiot wiełu ; 
komentarzy w prasie wieczornej. Manifesta- 
cje, które miały wczoraj miejsce, dowiodły 
dobitnie apostołom rozbrojenia, że przekro- 
czyli oni wszelką miarę — stwierdzają dzien 
niki. Cóż przedstawia dzisiaj właściwie ca- 
ła ta kampanja na rzecz rozbrojenia? Nale- 
ży rzeczy nazywać po imieniu. Jest to kam- 
panja czysto niemiecka. Niemcy wynaleźli 
ten sposób dla uchylania się od postanowień 
traktatu pokojowego. 

AWJACJA SOWIECKA 
Przyszła wojna, która mogłaby wybuch- 

nąć, zarysowuje się na widnokręgu naszej 
wyobrażni w konturach niesłychan'e ponu- 
rych, dzięki wzłaszczą tym  „udoskonale- 
niom gazowym”, które w tajemncy 'abora- 
terjów chemicznych, przedewszystkiem nie- 
mieckich i sowieckich, opracowują się z 
ogromnym nakładem energji, w edzy i šrod- 
ków  materjalnych. Równolegle następuje 
rozwój lotnictwa wojennego, jako najspraw- 
niejszego aparatu mechanicznego przy wy- 
konywaniu bojowem ataków gazowych — 
lotnictwa, które dzięki temu nabiera wagi 
pierwszorzędnej przy ocene tych sił poten- 
cjonalnych, które w przyszłych konfliktach 
zbrojnych udział bezpośredni brać będą. 

Ciekawe na ten temat spostrzeżenia, do- 
tyczące Rosji sowieckiej zamieszcza w gaze- 
cie „Wozrożdienje* pewien cudzoziemiec, któ 
ry z nakazu swego rządu objeżdżał niedaw- 
na ZSSR, i tak o tem pisze: 

„Uderzyła mnie szczególniej intensyw- 
ność przygotowywania wojskowych kadr 
lotniczych. Począwszy od r. 1931 pojemność 
wojskowych, szkół lotniczych, zosta:a po- 
większona w porównanu z latami ubiegłe- 
mi osiem razy, W chwili obecnej uczy się 
w Rosji sztuki latania i wałki powietrznej 
przeszło 1000 ludzi... 

Niemiecka tren'ngowa szkoła wojskowych 
lotników w Lipecku Tambowskej gubernji, 
wbrew urzędowemu zaprzeczeniu, istnieje w 
dalszym ciągu, lecz działalność jej jest nie- 
zykle ściśle zakonspirowana, aby przerwać 
te informacje, jakie o niej podawała prasa 
zagraniczna... Zag centrem działalności nie- 
mieckich lotników wojskowych, jest obecnie 
Smoleńsk, gdzie szkoła treningowa nosi ofi- 
cialne miano pomocniczego aerodromu han- 
dlowego. 

Natomiast podstawowym węzłem  lotni- 
czym Rosji sowieckiej jest Orenburg. Jest to 
ośrodek najważniejszy tak pod względem 
strategicznym, jakoteż i pod względem ma- 
terjalnym, stanowiąc bazę główzią sowieckiej 
awjacji wojskowej. 

W związku z wypadkami na 
Wschodzie, bolszewicy zmobłzowali więk- 
szość gniazd lotniczych, leżących na wschód 
od Uralu, ściągnąwszy sły swojej awjatyki 
bojowej do wschodniej Syberji, 

  

Dalekim %y 

W WIRZE STOLICY 
KRYZYS POWIEŚCI 

Jest projektowany tydzień powieści pol-- 

skiej, Może być tydzień Czerwonego Krzy- 

ża, tydzień floty, tydzień dobrej matki — 

czemuż nie ma być tygodnia powieści? 

Przez ten tydzień nie wolno będzie nikomu 

czytać innych powieści, jak polskie — o- 

czywiście tydzień ten zostanie naznaczony 
podczas wielkiego postu. 

Na odbytej konferencji między autorami 

wiydawcami dyskutowano zażarcie, co jest 

przyczyną kiapy polskiej książki. Wydawcy 

twierdzili, że tępota autorów: taki Remar 

que, Fink, czy Wallace — idą, czemu nikt 

się u nas na nic podobnego nie zdobędzie 

Byle urzędnik, bezrobotny woła: „jestem 

giodny!“ — zamiast stękać, niechby to na- 

pisał, i — zarobiłby Polak, nie szwabiska! 

Wydawcy stwierdzili kategorycznie, że 
są w porządku: drukują na dobrym papie- 

rze, cena równa trzem wieczorom kinowym, 

Jeśli rozchodzą się tylko darmowe egzem- 

plarze, to nie oni temu wćnni. 

Autorzy zakrzyknęli, że reklama jest nie- 

dostateczna, że obowiązek obywatelski na- 

kazuje wydawać utwory nawet słabsze, ale- 

o szlachetnej tendencji, o duchu narodowym, 

o pięknych ideałach. 

— Takich wzdur to nawet darmo niko- 
mu się nie wepchnie, — rzekli wydawcy. - 

Roztropniejsi rozumują dobrze, że kryzys 

powieści jest nietylko wynikiem kryzysu e- 

konomicznego. 

Każdy czyta dziś gazetę od deski do de 

ski — napociwszy się nad trzema płachta- 

mi gazetowemi, trudno chwycić dla odpo- 
czynku grubą powieść. Lektury ma się dość 

— idzie się do k'na, mniej to męczące.. 

Albo w towarzystwie, o czem rozmowa? 

O Chaplinie, Buster Keatonie, šwiadku Świ- 

stunie, Kto nie chce siedzieć z otwartą gę- 

Ъа i z op'nją idjoty, musi się w tych kwe- 

stjach orjentować, musi bywać na filmach 

połamańca w opadających portkach. 

Jak jakaś powieść narobi hałasu, to o- 

statecznie wszyscy ją przeczytają — ale ślę 

czeć nad nieznaną książką poto, by nie móc 

o niej zamienić potem dwóch słów, bo nikt 

jej na oczy nie widział — niema na to 
amatorów. Ka. 

[ LINOTYP 
chcemy nabyć. 

Chętnie używany, lecz w dobrym 

stanie Wiadomość w Administracji 

„SŁOWA* 

# 
Pamiętaj, że 9 grudnia, udzielając danych 

Komisji Spisowej, zdasz egzamin z wyrobie- 
nia obywatelskiego. 

  

  

EfZafkład krawiecki 

$T. 
ul. Wileńska 32, 

RAUZE 
I p. m. 2 tel. 551. 

Niniejszem zawiadamia, że idąc z biegiem czasu wprowadza 

Dział tanich ubrań, palt, futer i t. p. 
WYKONANIE SZYBKIE I DOKŁADNE. 

  

  

JÓZEF KŁODECKI| 
Wilno, ZAMK” WA Nr.7(obok kościoła św. jana). Telefon 928. 
Poleca po cen: h bezwzgędnie riskich firanki, obrusy, kołdry watwe i $plu- 
Sz we, poduszki, płótna bieliźniane, bieliznę damska, męska, kamizelki wełniane 
i puilowery, galanterję. ełnv na suknie, płasz ze i mat.rj.ły na ubrania męskie. 

Resztki w wiel im wyborze. 

JEDWABIE, CHODNIKI DYWANY. WYPRAWY ŚLUBNE. 
Wielki wybór wszelkich towarów. 

UWAGA! Dla młodzieży szkolnej materjały na mundurki i fartuszki z rabatem. 
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marszałek szlachty, prezesi 1 i 2 de- 
partamentu sądu głównego, prokura- 
tor gubernialny oraz zaproszeni. 

Komisja miała podzielić 
ków powstania zgodnie z poprzednie- 
mi rozporządzeniami na trzy katego- 
rje: do pierwszej — dowódcy i orga- 
nizatorzy, do drugiej — biorący w 
powstaniu czynny udział, do trzeciej— 
tłum bierny. Pierwsza kategorja pod - 
Jegała karze śmierci i konfiskacie mie 
nia, druga — mniejszym lub większym 
karom węzienia i zesłaniom, a także 

konfiskacie majątku, ostatniej — wra- 
cali do domu. Wyroków komisja nie 
ferowała, a tylko podsądnych zalicza- 
ła do kategorji i oddawała sądom woj 
skowym. 

W roku 1832 została powałana dla 

uczestników powstania i rozrachunków 
z tem związanych, Komisja Likwida- 
cyjna. W czasie swej działałności wy- 

Akumulatory, baterje anodowe i radjosprzęt za gotówkę 
najtaniej 

w trmie MICHAŁ GIRDA 
Zamkowa 20 — tel. 16-28. 

Ładowanie, zamiana na nowe, wypożyczanie i naprawa akumu- 
latorów, reperacja słuchawek. 
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dała orzeczenia © 3903 osobach, 
nich zaliczyła do pierwszej kategorji 
51 osób, do drugiej — 533, do trze- 

N 

uczestni- ciej — 158, a pozostałe 3161 wskutek 
amnestji i braku winy uwolniła od od 
powiedzialności. Z nich jednak mienie 
186 osób za samą emigrację z granic 

państwa rosyjskiego zostało przejęte 
przez państwo. 

Na krzywdzie powstańczej rząd ro 
syjski zarobił przez konfiskaty na Lit- 
wie 248 objektów ziemskich z ogólną 
ilością dusz poddanych 60475. Mienie 
to w niektórych wypadkach obecnie 
przeszło do spadkobierców prawych 
właścicieli. 

Dodać należy, że w czasie swego 
istnienia komisja śledcza j później ko- 
misja likwidacyjna miały w Wilne 

sedzibę w domu 
przy ul. Dominikańskiej, róg Gaona 
na piętrze. Stefan Rosiak. 

 



KONFERENCJA GOSPODARCZA 
dla omówienia sytuacji w rolnictwie 

W dniu 27 listopada r. b. w Urzę- 
dzie Wojewódzkim odbyła się Konferen 
cja Gospodarcza zwołana przez p. wo- 
jewodę Z. Beczkowicza dla omówie- 
nia sytuacji w rolnictwie i zastanowie- 
nia się nad środkami złagodzenia skut 
ków niepomyślnej konjuktury, W 'kon- 
ierencji przyjęli udział między innemi: 
gen. L. Żeligowski, b. ministrowie W. 
Staniewicz i A. Meysztowicz, posłowie 
i senatorowie W. Abramowicz, St. Do- 
bosz, Wł. Kamiński, W. Kwinto, j. Pol 
kowski, B. Wędziagolski, przewodni- 
czący Wydziałów Powiatowych, przed 
stawiciei Intendentury kpt.  Tysowski, 
dyrektorzy banków, prezesi i kierowni- 
cy organizacyj spółdzielczych i rolni- 
czych pp. K. Wagner, Z. Ruszczyc, Z. 
Bortkiewicz i inni, oraz szereg osób ze 
ster rolniczych. 

Zagajając zebranie p. wojewoda wy 
jaśniał zadania i cele konferencji. Zda- 
jąc sobie sprawę z bardzo ciężkiej sy- 
tuacji rolniczej p. wojewoda widzi ko- 
nieczność przyjścia rolnictwu z pomo- 
cą. Uważał zatem za wskazane zasta- 
nowić się wspólnie z zainteresowany- 
mi czynnikami nad środkami, które przy 
czynić się by mogły, w większej lub 
mniejszej mierze, do złagodzenia skut- 
ków kryzysu. By rozwiązać to trudne 
zagadnienie, potrzebne jest dokładne 
poznanie stanu obecnego w świetle 
cyfr faktycznej zdolności płatniczej rol 
nictwa. Referatu na ten ostatni temat 
podjął się p. prezes Ruszczyc. 

Następnie z ramienia Wileńskiego 
T-wa Organizacyj i Kółek przemawiał 
p. Z. Ruszczyc, który rzeczowo zobra- 
zował możliwości płatnicze rolnictwa, 
posiłkując się metodą, użytą przez Mi- 
nistra Rolnictwa Janta - Połczyńskiego 
w jego eksposć na sejmowej komisji 
rolnej w dniu 16 października r. b. A 
mianowicie: zestawił cyfry obciążenia 
rolnictwa w województwie z tytułu po 
datków państwowych i samorządo- 
wych, świadczeń socjalnych. pożyczek 
it. p., dalej dochodów, które może 
mieć rolnictwo ze spieniężenia tegoro- 
cznych zbiorów i zapasu hodowlanego 
i wreszcie wydatków na prowadzenie 
gospodarstw, wykazując liczbowo nie- 
zdolność rolnictwa wileńskiego co do 
uiszczenia w całości zobowiązań przy 
obecnej koajunkturze cen. Przechodząc 
do wniosków, zmierzających do odprę- 
żenia sytuacji, prelegent podkreślił o- 

( bowiązek obywatelski liczenia się z 
zasadniczą przesłanką, że w chwili pań 
stwowej konieczności zachowania rów- 
nowagi budżetowej, bieżące podatki 
państwowe muszą być przez rolników 
przedewszystkiem spłacone. Natomiast 
koniecznem jest odroczenie względnie 
rozterminowanie zaległości podatko- 
wych. Odroczenie spłat musi nastąpić 
również w odniesieniu do zobowiązań 
„dłużnych w bankach państwowych. Da 
lej prelegent omawiał sprawę szarwar- 
ku, kredytu, siewnego i na nawozy sztu 
czne, obciążenia z tytułu przymusowe- 
go ubezpieczenia od ognia i t. p. 
suwając w tych dziedzinach konkrent- 
ne wnioski. W sprawie stosowanych 
obecnie masowych egzekucyj p. Rusz- 
czyc wypowiedział się za wstrzyma- 

- niem ich, zwłaszcza jeżeli chodzi o ścią 
gania należności z tytułu komasacji i 
innych należności związanych z prze- 
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budową ustroju agrarnego. Egzekucje 
należałoby stosować tylko do  płatni- 
ków złej woli. 

Referat wywołał ożywioną  dysku- 
sję, która przyczyniła się do pogiębie- 
nia zagadnień, poruszonych przez pre- 
legenta,  uwidaczniając jednocześnie 
ciężki stan rolników. 

Drugi z kolei referat wygłosił b. 
minister Staniewicz, na temat organi- 
zacji zbytu produktów rolnych, podno- 
sząc potrzebę zorganizowania na na- 
szym terenie giełdy zbożowej, utwo- 
rzenia składów przez Państwowe Za- 
kłady Zbożowe, oraz założenia spół- 
dzielni dla zbytu bydła i trzody. 

Następnie p. poseł ]. Polkowski 0- 
mówił, potrzebę założenia centralnej 
spółdzielni mleczarskiej. 

Przedstawiciel Intendentury p. kpt. 
Tysowski dał wyczerpujące wyjaśnie- 
nia o zakupach na terenie zboża i pro- 
duktów hodowlanych. 

Dłuższe przemówienie wygłosił ge- 
nerał Żeligowski, przestrzegając przed 
złudzeniem, że koniec kryzysu jest bli- 
skim i stwierdzając beznadzielność sy- 
tuacji dopóki nie zostanie ogólnie zro- 
zumiana potrzeba obrania linji samo- 
wystarczalności gospodarczej. Najpo- 
ważniejszym terenem działania w tym 
kierunku jest uniezależnienie się od za- 
;ranicznej bawełny i juty i przejście do 
wyrobów lnianych. Nasza wytwórczość 
powinna jść dwoma torami — na jed- 
nym chles, na drugim odzienie z włas- 
nego Inu. P. generał nawoływał do 
zwiększenia uprawy Inu. 

Podczas dyskusji p. wojewoda 
Beczkowicz kilkakrotnie zabierał głos, 
dorzucając swe uwagi, a następnie po 
zakończeniu obrad silnie zaznaczył 
swe zdecydowane stanowisko  przyj- 
ścią z pomocą najpilniejszym  potrzė- 
bom czy to w formie własnych zarzą- 
dzeń,-czy to poparcia wysuniętych po- 
stulatów po bliższem ich rozważeniu i 
zbadaniu przy udziale pp. referentów 
konferencji i kierowników  zaintereso- 
wanych instytucyj. 

Q godz. 22 p. wojewoda zamknął 
konferencję. Zaznaczyć należy, że 
wśród uczestników jej panowała cał- 
kowita jednomyślność co do wniosków, 
wysuniętych w sensie koniecznych za- 
biegów celem umożliwienia  rolnictwu 
przetrwania sytuacji. 

  

Unikajcie zarazy 
„ Jedynym i wypróbowanym i zapobiega- 
jącym wszelkim infekcion w ustach i krtani, 
gdzie lokują sę zarazki grypy, anginy, dyf- 
terytu, szkarlatyny i odry, jest znakomity 
środek zapobiegawczy Paramint-Erbe. 

Paramint-Erbe, są to tabletki o przyjem- 
nym smaku i zapachu. Według dzisiejszego 
stanu wiedzy lekarskiej, stanowi  Paramint 
skuteczny środek dezynfekcyjny, który nie- 
zwłocznie zastosowany być musi wszędzie, 
gdzie zachodzi obawa zarażenia się, jak np. 
przy pielęgnowaniu chorych zakaźne, pod- 
czas epidemii, tak w domu jak i w szpita- 
lach, szkołach, 1 —2 pasty!ki Paramint 
rozpuszczone, kilka razy dzennie w ustach, 
zapobiegają infekcji, Nie zwlekajcie przeto 
ani chwili i kupcie w najbliższej aptece, lub drogerji tabletki Paramint. 

II Powszechny Spis Ludności — to b'lans 
dorobku Rzeczypospolitej w 13 rocznicę nie- 
podległości. Pamietaj o tem, udzielając da- 
nych w dniu 9 grudnia. 
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Z dnia 27 listopada 1931 r, 
Ciśnienie średnie 773. 
Temperatura średnia —6. 
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Temperatura najniższa — 8. 

Opad w :mm.: ślad, 

Wiatr. Południowo - wschodni. 

Tendencja: nieznaczny spadek. 
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NABOŻEŃSTWA 
— Za śp. d-ra K. Dąbrowskiego stara- 

niem męskiego T-wa św. Wincentego a Pau 
lo w kościele św, Jana we wtorek dnia 1 
grudnia o godz. 7 m. 30 rano odbędzie się 
nabożeństwo żałobne, na które Zarząd T-wa 
uprzejmie zaprasza swoich członków, oraz 
krewnych, przyjaciół i znajomych. 

— Rocznica Powstania Listopado- 
wego. Dziś, jako w rocznicę Powsta- 
nia 31 roku odbędą się w kościołach 
uroczyste nabożeństwa. W szkołach i 
w wojsku bedą wygłoszone okoliczno- 
ściowe odczyty i pogadanki. 

MIEJSKA 
— Wyjazd prez, Folejewskiego. — 

Prezydent miasta p. Folejewski wyje- 
chał niespodziewanie do Warszawy w 
celu odbycia narady w ministerstwie 
skarbu w sprawie pożyczki angielskiej. 
Sprawa pożyczki m. in. będzie porusza 
na przez ministra Zaleskiego podczas 
jego najbliższego pobytu w Londynie. 

— Samochód dla Pogotowia. Trzecia ka 
retka samochodowa dla Pogotowia Ratun- 
kowego już nadeszła do Wilna. 

Od I grudnia karetka ta zostanie odda- 
na do użytku, 

— Mechanizacja piekarń. Związki pieka- 
rzy postanowiły zwrócić się do władz wo- 
jewódzkich z prośbą: o sprolongowanie ter- 
minu zamkn'ęcia p'ekarń 'niezmechanizowa- 
nych do czasu polepszenia się warunków e- 
konomicznych. 

Zamknięcie piekarń niezmechanizowanych 
ma nastąpić z dniem 1 stycznia 32 roku. 
— Ilu mamy w Wilnie bezrobotnych. 

W zwązku z akcją pomocy komitetu bezro 
bocia okazało się, że Iczba bezrobotnych o- 
kreślana dotychczas na tysiące jest nieści- 
słą, Faktycznie bezrobocie wynosi daleko 
więcej, co jest widoczne z rejestru zgłaszają 
cych sę ою pomoc. 

— Liczne wypadki odry. — Ostat- 
nio na terenie miasta zanotowano 
wzmożenie zasłabnięć na odrę. We- 
dług danych biura zdrowia magistratu 
liczbę chorych określić się da ' na 73 
osoby. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Polska i Europa. W: niedzielę o 

11-ej, w lokalu Instytutu Nauk Handlo 
wo-Gospodarczych, odbędzie się wy- 
kład publiczny prof. Władysława Stu- 
dnickiego z serji wykładów Polska i Eu 
ropa w 1863 r. do 1921. Wykład dzi- 
siejszy poświęcony będzie okresowi 
od 1864 do 1904, Treść wykładu: po- 
lityka Rosji, Prus i Austrji w owym о- 

  

jen 1866, 1870, 1877 oraz naprężenia 
politycznego 1889—94 r. na sprawę 
polską. 

— Odczyt posła Bohdana Podoskiego,— 

W niedzielę, 29 bm. o godzinie 18, w sali 

Kasyna Garnizonowego (Mickiewicza 13) 

odbędzie się zebranie Klubu Spolecznego, 

na którem poseł Bohdan Podoski wygłosi 
odczyt na temat „Prawo małżeńskie". Po 

odczycie odbędzie się dyskusja. 

— Z Koła im, T. Kościuszki. Dziś w Ko- 
le Pol. Mac. Szk im. T. Kościuszki, przy uli- 
cy Turgielskiej 2, odbędzie się uroczysty ob 
chód rocznicy powstania listopadowego z 
programem: 1) odczyt okolicznościowy wy- 
głosi p. dyr. St. Ciozda, 2) Przedstawienie 
„I0-ty Pawiljon*,,3) Dział koncertowy. Po- 
czątek o godz. 6 m. 30 w. 

Wstęp bezpłatny. 

— Obchód rocznic listopadowych w gim- 
nazjum żeńskiem im. x, Czartoryskiego. Po- 
nieważ gimnazjum ne mogło w swoim cza- 
sie zorganizować obchodu Niepodleglości w: 
dniu 11 listopada, więc uroczystość ta prze- 
niesiona została na wczorajszą datę i polą- 
czona z obchodem powstania !stopadowego 
Wczoraj więc uroczystość ' rozpoczęła 
się przemówieniem nauczycielki historji w 
tem gimnazjum p. Adolphowej, która złoży- 
ła hołd bohaterom z przed stu lat i Wielkie- 
mu Wodzowi współczesnej Polski, poczem 
duże panienki z 7 klasy pp. Bukowska i Ru- 
szczycówna odczytała swe referaty na tema 
ty obrony Wilna, uzupełniając się nawza- 
jem, Mile wypadły deklamacje panny Ło- 
Sówny z kl, 8-ej i uczenicy 1 klasy panny 
Reszkówny. Klasa trzecia wykonała dekla- 
mację chóralną: „Kompanja Kadrowa" pani 
Dobaczewskiej, a potem odegrano 3-aktowy 
obrazek sceniczny, doskonale wyreżysero- 
wany przez p. Orłowską „Wieczór Styczn'o- 
wy'. Chór uczenic, który odśpiewał posenki 
legionowe i hymn państwowy zakończył mi- 
łą uroczystość, przedłużoną jeszcze przez 
zabawę i wspólną herbatkę. 

RÓŻNE 
— Wystawa |ózefa Horyda. Dzis'tej, w 

niedzielę ostatni dzień wystawy artysty-ma- 
łarza Józefa Horyda (M'ckiew'cza 13. Ka- 
syno Garnizonowe od godz. 10 — 19) 

Przynom'namy tę datę tym miłośn'kom 
sztuki Józefa Horyda, którzy wystawy tej nie 
zdąży: zwiedzić.. z 

— Podziękowanie, Zarząd Dzieła Matki 
Boskiei Powołań sklada serdeczne podz'ę- 
kowanie profesorowi USB, dr. Marjanowi 
Massoniusowi, zespołowi choru „Echo“ па 
czele z prof. Władysławem Kalinowskim, p. 
Konstancji Święc'ckiei, p, Wandz'e hr. Halce 
Ledóchowskiej, p, Irenie Jas'eńskiei. p. Jani- 
nie Kamińskiej, p. Kazimierzowi Kamińskie 
mu, oraz Zbyszkowi Hak'elowi za tak niek- 
ny udział w akademii inauguracvinej Dzieła 
M. B. Powołań w I Dniu Kapłańskim w Pol 
sce w niedzielę dnia 22 listopada r.b, 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance, Ostat- 

nie przedstawienia „Lalki*. Dziś, w niedzie- 
lę, dnia 29 bm., o godzinie 4 pp. ukaże sę 
po cenach zniżonych przemiła, melodyjna 
operetka Audrana „Lalka”*, w niezrównanej 
interpretacji p. Szurszewskiej  (ujmu'ącej 
Lalki) oraz pełnego powabu p. M. Bryge- 

wicza (Lanćelota), której to syrmpatvcznej 
parze dzielnie sekundują: J. Ciecierski, S. 
Ziel'ńska, I. Detkowska, K. Wyrwicz, J. Mo- 
ranowicz oraz reszta zespołu. 
dramatycznychep--etaoshr etash etashetaosh 

— Dzisiejsza uroczysta akademia listo- 
padowa na Pohulance. — Dziś, 29 bm, o 
godzinie 8-ej w. odbędzie s'e w Teatrze na 
Pohulance uroczysta akademja ku  uczcze- 
niu powstania Istopadowego, poprzedzona 
prźemówieniem prof. Ryszarda Mien'ckiego, 
Na program akademii złożą się: „Mochnacki* 
J. Lechonia — recytacja w wykonanu Sta- 
nisawy Wvsock'ej; fraement z „Akropolis" 
SL Wyspiańskiego — deklamacja chóralna w 
wykonaniu całego zespołu; „Święty Boże” 
]. Kasprowicza — deklamacia chóralna; 
fragment z dramatu „Lelewel* S, Wyspiań- 
skiego. * 8 Ы 

— Teatr Miejski w Lutni. Ostatnie przed 
stawienie „Pana  Geldhaba“, Jutro dma 30 

  

  

  

  

B Bo aolowni. polskiej. pm. o godz. 8 wiecz. uirzymy n'ešmiertelną ądy 1 kierunki w Polsėe i wplyw wo komedję Fredry „Pan Geldhab“ w reżyserji 

GORE TOOL RCZES AOC EWA TCO 
AED KICZ ZE AE O IN ITK TERA 

‹ 

  

  

DLA REUMATUKÓW i CIERPIĄCYCH 
NA BÓLE 

Reumatyzm, podagrę i podobne cierpie- 
nia, wywolują jak wiadomo zaburzenia w 
przemianie materji. Chory organizm wytwa- 
rza w zbyt w.elkich ilościąch kwas moczo- 
wy, krew zaś w niedostatecznym stopniu 
wydziela ten straszliwy jad. Dostosowanie 
środków uśmierzających przynosi choremu 
coprawda chwilową ulgę, lecz nie uwalnia 
go w zupełności od tych okropnych cierpień, 
Radykalne uzdrowienie z reumatyzmu i czę- 
sto powiązanej z nim bólów nerwowych, 
nastrąpić tylko wtedy może, gdy leczenie 
stawia sobie za zadanie zupełne usunięcie, 
a co najmniej zapob'eganie nagromadzeniu 
się kwasu moczowego. Ten straszliwy jad 
bowiem, sadowiąc się w postaci ostrych, jak 
igieiki, drobnych kryształów w mięśniach, 
stawach i innych częściach ciała, wywołuje 
te dokuczuwe i męczące bóle. To zadanie 
spełniają tabletki Togal, które właśnie zwal- 
czają te niedomagania. Lek ten w naturalny 
sposób usuwa pierwiastki chorobotwórcze. 
Dlatego też nawet w chronicznych wypad- 
kach, gdy inne środki zawiodły, osiągnięto 

NERWOWE 
przy pomocy Togalu „nadspodziewanie po- 
myślne rezultaty, „Z wiełką przyjemnością | 
donoszę W.P., iż po użyciu 5 opakowań To- 
galu wyleczyłem sę zupełnie z uporczywego 
reumatyzmu, prześladującego mię od paru 
lat", pisze nam pełna zapału p. Zofja Zwo- 
Lńska, Lwów, jabłonowskich 36. „Na uży- 
cie Togalu zdecydowałam się dopiero mo 
wyczerpaniu wszystkich innych środków ap- 

łeęcznych, Dlatego też, czuję sę w obowiąz- 
ku przesłać W. Panom niniejsze podzięko- 
wanie i zaznaczam, że będę usilnie n.eoce- 
niony preparat Togal polecać mym wszyst- 
kim znajomym, jako środek na wyłeczenie 
reumatyzmu'. Lecz również przy podagrze, 
bólach w krzyżu, rwaniu w stawach, łama- 
niu w kościach, bólach nerwowych i głowy, 
grypie, przeziębieniach i pokrewnych cierpie- 
niach, dzałają tabletki Togal szybko i pew- 
nie. I nieszkodiiwe @'а serca, żołądka i in- 
nych organów, jeśli lekarze Togal ordynują, 
to przecież każdy z zaufan'em zakupić: go 
może. We wszystkich aptekach. 

M, Szpakiewicza z niezrównanym Leonem 
Wołłejką w roli tytulowej. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Ostatnie 
przedstawienie „Lalki*, Jutro 30 b.m. o godz. 

.8 wiecz. ukaże się po cenach o połowę niż- 
szych arcywesoła operetka Audrana „Laika“, 
która Święci prawdziwy triumf w Wilnie. 

Jutro i dni następnych „Lalka”, 
— Teatr Miejski w Lutni. Dziś, dnia 29 

b.m. Teatr Lutma czynny będzie trzykrot- 
nie. O godz. 12 w poł. liczne rzesze dzieci 
podzwiać będą fantastyczną baśń  Grimma 
„Kopciuszek* wzruszającą  historję biednej 
sierotki, która została księżniczką. 

O godz, 4 po poł. oraz o godz. 8 wiecz. 
ukaże się „Pan Geldhab*, arcywesoła kome- 
dja Fredry, po cenach propagandowych. Re- 
żyserja dyr. M. Szpakiewcza, oraz świetne 
wykonanie aktorskie sprawiają, że widownia 
jest codz.eń zapełn:ona. Stylowa oprawa de- 
koracyjna W, Makojnika stwarza dła akcji 
harmon jne tło. W rolach głównych: Marec- 
ka, Bielecki, Loed, Zastrzežynski i Łubia- 
kowski. Jutro o godz. 8 „Pan Goldhab“. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Miejski: Władca karnawału. 
Heljos: Pociąg samobójców. 
Stylowy: Noc szału. 
Hollywood: Światła wielkiego miasta, 
Casino: Światła wielkiego miasta. 
Pan: jej chłopczyk. 
Światowid: Messalina. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Rabuś na Sottaniskieį — W 

dniu 27 bm., w nocy, Szejlisowej Marji (Soł 
taniska 16), przechodzącej ul. Sołtaniską, 
neznany osobnik wyrwał z ręki torebkę, w 
której znajdowało się 4 zł. i legitymacja urzz 
dnicza. Poszkodowana oblicza strąty na 30 
złotych. 

— Usiłowała powiesić się. — Z niezna- 
nych powodów usiłowała powiesić się 18- 
letnia Jadwiga Tacłówna  (Kurlancka 25). 
Gdy zamach udaremniono Taciłówna pod 
wpływem podniecenia psychicznego wpadła 
w szał i chciała zdemolować mieszkanie. 

— Zlodziele mieszkaniowi, Sklenikowi A- 
leksandrowi (Pokój 11) w dniu 27 bm. 
skradziono z mieszkana garderobę oraz 
krzyżyk z łańcuszkiem złotych ogólnej war- 
tości 440 zł. 

— Rynkiewiczówna Marja (Św, Mikoła- 
ja 3) w cełu samobójczym wypła spirytusu 
skażonego. Pogotowie Ratunkowe odwiozło 
desperatkę do szpitala Sawicz w stanie b. 
ciężkim. 

DZISNA 
— Podpalenie celem otrzymania aseku- 

racji We wsi Grazie, gminy  prozorockiej 
powstał pożar w domu Bronisława Chrolo. 
Ogień zauważono i bez trudu ugaszono. Za 
chodzi podejrzen'e podpalenia wi celu uzy- 
skania premjį asekuracyjnej. 

— Lichwa zerwała przewody. Podczas 
wichury, jaka miała miejsce koło 'miasteczka 
Jazno, uległy przerwaniu na przestrzeni 60 
mtr. przewody telefon.czne 5 baonu KOP, 
  

Prawidłowe trawienie i zdrową krew osią 
ga się przez codzienne używane po pół 
szklanki wody gorzkiej Franciszka- Józefa, 
Żądać w aptekach i 'drogerjach. 

  

 Oszczędzisz — czas i pieniądze. Mając gwarancję, pewność i zaufanie 

Da ci możność nabycia w Įednem miejscu. 

Jeden w wilnie nasz sklep Na Sposób amerykański 

  

Po cenach rewelacyjnych w dużym wyborze. 
RZEEBIESSY= LEJ 

Šš WELNY KOLDRY BIELIZNA DAMSKĄ BIELIZNA MĘSKA » Sukni 
240 zy od 3,20 | watowe od 22,00 | Koszule dzienne 8300 |. Kozak spatówe a 

e a i » 600 | Bajowe » 9,00 | Koszule nocne » 600 | Koszule wizytowe Е 1050 Зь gielskie » 4,60 | Koce wełniane » 1280 | Combinaison » 500 | Koszule nocne 7,00 mata 
9,20 Krawaty WZ ZM » TOW. BIAŁE FIRANKI TRYKOTARZE Skarpetki „ 1,00 
ы a Ё Pończochy jedwabne * od 3,90 | Bonjorki „ 21,00 
m RZE od 1,30 | Firanki z metra od 1,50 | Reformy „ 340 | Palta zimowe „125,00 

Obrusowe » 340 | Firanki gotowe » 12,50 Pulowery i džempry „ 19,00 Garnitury męskie „ 85,00 
Medapolam Kapy „ 9,50 |. Rękawiczki » 150 | Obuwie 
Nansuk Serwety i Narzuty » 14,00 Apaszki i szale »7 500 Chodniki i dywaniki 

Prześcieradłowę 4 > Я Torebki „ 4,00 | Łużka i materace. 
* Chustki wełniane Parasolki „ 850 | Resztki i wiele innych. 

BLKOUSCŲ 5 
WARSZAWA—WILNO, 

  

p. 
UL. MICKIEWICA 18 

  

UWAGA: Personel liczny, odpowiednio wyszkolony, 
" załatwia szybko, dokładnie i u przejmie.— 

  

  

  

„DNI *PRZECIWGRUŹLICZYCH* 
pod protektoratem 

PANA WOJ. ZYGMUNTA BECZKOWICZA 
Ksiądz biskup Bandurski Władysław, p. 

Folejewski — prezydent m, Wiina, p. Fal- 
kowski Kazimierz — dyrektor Kolei Państ- 
wowych w Wilnie, p. Hulewicz W:told — 
dyrektor programowy Polskiego Radja, JE. 
Jalbrzykowski Romuald — arcybiskup wileń - 
ski, p. prof. dr. Januszkiewicz Aleksander— 
rektor USB,, p. pułkownik Kowalski Wincen 
ty — dowódca Obszaru Warownego w. Wil 
nie, p, Konopko Eugenjusz — wojewódzki 
komendant Połicji Państwowej, p. dr. Male- 
sewski Wiktor szef sekcji zdrowia sa'morzą 
du m. Wilna,, p. dr, Meysztowicz Ałeksan- 
der — dyrektor Banku Ziemskiego, p. prof. 
Michejda Kornel — prezes Wileńskiego To- 
warzystwa Lekarskiego, p dr. Rostkowska 
Janina — prezeska Związku Obywatelskiej 
Pracy Kobiet, p. Szelągowski Kazim'erz — 
kurator szkolny na Okręg Wileński, p. Szpa 
kiewicz Mieczystiaw -— dyrektor Teatrów 
Miejskich, JE. arcybiskup prawosiawny Teo- 
dozjusz. 

KOMITET WYKONAWCZY 
„DNI PRZECIWGRUŹLICZYCH'* 

p. dr. Kuncewicz Zofja — sekretarz Wil, 
T-wa Przeciwgruźliczego, p. prof. dr Wła- 
dyczko Stanisław — prezes wleńskiego 
T-wa Przeciwgrużliczego, p. dr. Bądzvński 
Wacław — skarbnik WTP. i Wojewódzkie- 
go Komitetu „Dni**, p, doc. dr. Bag ński 
Stefan — przewodniczący Kom 'tetu Rozpo- 
wszechnian'a Higjeny, p. dr. Bielińska Wik- 
torja, p. dr. Borodziczówna Antonina — sek 
retarz Wojewódzkiego Komitetu „Dni*, p. 
dr, Borowski Antoni — lekarz naczelny W'L 
T, P. i okręgowy wizytator OŚW. , p. dr. 
Brokowski Stefan — poseł na Sejm, Naczeł 
ny lekarz szkół powsz, w Wilnie, p. Gorta 
Teodor, p. Gożdzkówna Kamilla — przed- 
stawicielka Stow. Naucz. Szkół Zawodowych 
P. prof. dr, Stan'sław Hiller — prezes Woje 
wódzkiego Kom tetu „Dni**, p. dr. prof. Ja- 
kowicki Władysław — dyrektor Kfniki Po- 
łożniczej USB, p. Kajtuszewski — przedsta- 
wicież Związów Zaw, Centr. Chrz., p. Kiej- 
lat'sówna Stanisława, p, Latour Marek — 
redaktor gazety „Ekspress W'leński*", p. 
Mackiewicz Stansław — redaktor gazety 
„Słowo”, p. dr. Obuchowicz Aleksandra, p. 
Obst;]an — redaktor gazety „Dziennik Wi- 
lenski“, p. Obuchow'cz Stefan — insnektor 
Dyrekcji Lasyw Państwowych, p. Okul'cz 
Kazimierz — redaktor gazety „Kurjer Wi- 
leński"*, p. Paradowski Jan — prezes K! 
Śniadecia, p. Romanowski Anton; — prezes 
Chrz. Nar. Stow. Naucz. Szkół Powszech 
nych, p. dr, Rudzinski Henryk — naczelnik 
wydzia!u zdrowia W*l. Urzędu Wojewódz- 
kiego p. dr. Szabad Cemach — prezes ZOZ 
p. dr. Wasilewski Feliks — kierownik O- 
środka Zdrowia. 

NA FILMOWEJ TAŚMIE ' 
„WŁADCA KARNAWAŁU* 

Kino Miejskie 
Hurtowna produkcja filmów Liedke'go, 

odbiło się bardzo uiemn:e na ich wartości. 
Mierzono popularność tego, lubianego powi 
szechnie aktora ilością obrazów, które na- 
kręcał, Liczba ich dochodziła do 36 rocznie! 
Ale też częstokroć, mało się jeden flm od 
drugiego różni. Recepta filmów Liedke'go, 
nie wychodzi poza szablon operetkowy. Zgó 
ry można powiedzieć, że główny bohater— 
uwodzicielski Harry, ma na sumieniu parę 
dziewczątek, i akurat trafia na nową flammę, 
z którą po rozmaitych perypetjach osiąga 
wreszcie pomyślne porozumienie, Coś podob 
nego jest i we „Władcy karnawału”, gdzie 
ekspedjentka ze sklepu udaje baronównę, i 
razem z lekkomyślnym bon — viveur*em za-* 
bawia sę kosztem bogatego dyrektora ban 
ku. Całość niew'ele ma sensu i „kleju“, a na 
seans dla 'mlodziežy zgota się nie nada'e, ani 
ze wzgłędu na treść, ani ze względu na wy-= 
konan'e, no i fenomenalnie n'edbałe s nie- 
gramatyczne napisy, Nadprogramowa kome- 
dja p „Małp'e awantury" z czeredą dziecia 
ków i zmyślnym szympansem, byłaby 0 
wiele ciekawszą, gryby nie obcięto i nie 
poskracano scen. Tad. C. 

MAR AAA 
PODZIĘKOWANIE 

Wielce Szanownemu Panu Profesoro- 
wi USB, Władysławowi Jakow ckiemu, 
za dokonanie operacji, a zwłaszcza za 
okazaną mi serdeczność i troskliwą 
opiekę, oraz Pani Doktór Rydzewskiej 
i całemu personelowi Lecznicy Św. jó- 
zefa, składam najserdeczniejsze podzię- 
dziękowanie 

  

  

Adela Rodziewiczowa. 

L LEI 

  

HA 

„GIEŁDA WARSZAWSKA 
Z dnia 28 listopada 1931 r. 
WALUTY | DEWIZY: 

AE 8,88 i pół — 8,90 : pół — 8,86 i 
pół. 

Belgja 124,00 — 124,31 — 123,69. 
Holandja 358,75 — 359,65 — 357,85, 
Londyn 31,45 — 31,40 — 31,48—31,32. 
Nowy York kabel 8.9027 — 8,947 — 8,907. 
Paryż 34,90 — 34,99 — 34.81. 
Praga 26,42 — 26,48 — 26,36. 
Szwajcarja 173,19 — 173,62 — 172,76, 
Berlin w obrotach pryw. 211,60 — 211,50. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3 proc. pożyczka budowlana 31,75. 4 
proc, inwestycyjna 79,50. Ta sama seryjna 
87,50. 6 proc. dolarowa 61. 4 proc. dolaro- 
wa 42,60, 7 proc. stablzacyjna 57,75 — 
59,50 — 57. 10 proc. koleiowa 105. 8 proc. 
L, Z. BGK i BR, obligacje BGK 94. Te sa- 
me 7 proc. 83,25. 4 i pół proc. ziemskie 
42,50. 8 proc, warszawskie 65 — 64,30 

65. 8 proc. Łodzi 62 — 61,75.



Radjo wileńskie 
NIEDZIELA DNIA 29 LISTOPADA 

. 10,15 Transmisja nabożeństwa z Pozna- 
nią, 

11,35 Odczyt misyjny z Warszawy. 
15,15 Audycja żołnierska z Warszawy. 
16,05 Audycja dla dzieci z Warszawy. 
16,40 „Rafujmy ksążkę polską* — od- 

czyt z Warszawy wygłosi Konrad Górski. 
17,15 „Jaką roię odgrywa chleb w na- 

szem odżywianiu?"  — odczyt z Krakowa 
17,30 „W 10ł rocznicę powstania listo- 

padowego" — odczyt z Warszawy wygłosi 
H. Mościcki. = 

19,00 „O 29 Istopada 1830 r.* — od- 
czyt litewski wygłosi Antoni Gasztowt. 

19,20 „Co się dzieje w Wilnie?* — po- 
gadankę wygłosi prof... Mieczysław Lima- 
nowski. 

20,35 Recitał śpiewaczy Karola Bartza - 
Borodina. 

21,30 Recital wiolonczelowy Zofji Adam- 
skiej z Warszawy, 

22,40 Komunikaty i muzyka taneczna z 
Warszawy. * 

  

nowoczesne 
pierw szorzęd 

nej jakości 

Ceny zniżune 

poleca firma 
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BRORISŁAW ŁOTUCIEWSKI 

Wilno ul. Wileńska 23 

  

FABRYKA i SKŁAD MESLI 

W. Wilenkin i S-ka 
Spółka z ogr. odp. 

Wilno, Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1843. 

Jadalnie, sypiałnie, salony, gabinety, 
tóżka niklowane i angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, biurka, krzesła, dębo- 
we i t. p. Dogodne warunki i na raty. 

  

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

/ VII rewiru, zamieszkały w Wilnie przy ułicy 
Połockiej 14, m. 3, zgodnie z art. 1030 
U.P.C., obwieszcza, iż w dniu 4 grudnia 
1931 roku, o godzinie 10 rano, w majątku 
Prudziszcze, gminy rudomińskiej, odbędzie 
się sprzedaż z licytacji publicznej majątku 
ruchomego, należącego do ks. Izydora Słycz 
ko, składającego się z inwentarza żywego, 
oszacowarego na sumę złotych 2.180, na za- 
spokojenie pretensji Pawła Marcinkiewicza, 

Komornik sądowy A. Uszyński. 

SKŁAD MEBLI 
Spółdzielni „Zjednoczenych 

Stoiarzy Chrześcijan" 
w Wilnie, ul. Trocka 6. 

Wielki wsbór różny.h mebli z własnych 
warsztatów. iKomplety jadalne, sypialne, 
gabinety i t. d. oraz gięte meble. Ceny 
znacznie zniżone. Przyjmują się obstalunki. 

  

  

    
OGŁOSZENIE NR. SPR. Z-1832/31 
Sąd Okręgowy w Witnie Wydział VI ob- 

wieszcza, że w sprawię z podania Nagrodz- 
kiego Zygmunta o udziełenie odroczenia wy 
płat, decyzją z dnia 7 listopada 1931 r, za- 

lził otwarcie postępowania  układowego. 
Nr. Spr. Z-1832/31. ; 

St. Sekretarz (podpis) 

OBWIESZCZENIE NR, SPR. Z-2453/31 
Sąd Okręgowy w Wiłnie Wydział VI 

obwiieszeza, że dycyzją swą z dnia 16 paž- 

dziernika 1931 r. postanowił: ogłosić upad- 
łość Szłomy Ajzensztadta w handlu i kura- 
torem masy upadłościowej, wyznaczyć adwo 
kata, Bronisława Olechnowicza, zamieszka- 

łego w Wilnie, przy ul. M. Pohulanka EG 

Wskutek powyższego, wierzyciele i dłuż- 

micy obowiązani są w terminie 4-miesięcz- 

"nym, od daty wydrukowania niniejszego 0b- 

weszczenia w Dodatku do Dziennika Urzędo 

wego Ministerstwa Sprawiedliwošci donieść 

Sądowi Okręgowemu w Wilnie o swoich 

pretensiach do upadłego i © należnościach, 
które mu przypadają, chociażby terminy płat 

mości nie nastąpiły. Spra, Nr. Z-2453/31. 
St. Sekretarz (podpis) 

| „Kto był mordercą? 
— Chciałabym wiedzieć, co się 

stało z drugim przyjacielem? Z: przy 

jacielem młodego Erdly. Jak on się na- 

zywał? Łukasz? у 

‚ — W každym razie teraz dużo się 

"wyjaśniło. Cała intryga toczy się doo- 

koła djamentów. Dla nich to człowiek 

w bronzowem ubraniu zabił Nadzię. 

— On jej nie zabił, — odpowie- 

działa ostro. ' З 
— Jak to, nie zabił? Któż ją zabił, 

w takim razie? 
— Nie wiem. ale nie on. 

— Jednak to on wszedł zaraz pra 

wie po wejściu Nadiny i wyszedł po 
chwili blady, jak śmierć. 

— Bo zobaczył ją nieżywą. 

— Ależ nikt więcej nie wchodził 

do domu! 
— Więc morderca był w domu 

przed wszystkimi, lub dostał się jakąś 
inną drogą. Dlaczegoż miałby koniecz 
nie przechodzić koło domku ogrodni- 
ka? Mógł przeleźć przez mur do o- 
grodu. 

Klara przyglądała mi się z zainte- 

resowaniem: 

— Człowiek w bronzowem ubra- 
niu, — powtórzyła. — Któżby to mógł 
być? To on. naturalnie, odegrał rolę 
doktora w metro. Potem zmienił nieco 

swój wygląd zewnętrzny i podążył ze 

swoją ofiarą do Marlow. Nadine miała 
się tam spotkać z Cartonem, ale ten 

  

  

we wszystkich aptekach i 

RE 

PAR REJA 

ROWSKI u). Trocka Nr. 2. Ku's rozpo 

składach aptecznych znanego 

TAŃCE KARNAWAŁOWE. 

c'yna się 2-go grudnia o godz. 8 wiecz, 

i ZĄDAJCIE | 

ip środka od odcisków 

@ Ргом. А. РАКА. 

Tango Fox trot, Rumba i Walc As- 
glełski wyuczam za 2 tygodnie P BO- 

Opłat. kurs 10 zł, Zapis zyj 
* dailės Ghrzedejiłskie 2   

SŁOWO 

   
      

  

    
    
    

Dy kt O;CLOWE, Svsmowe i dębowe 
y (specjali ie do obicia Ścian ja- 

ko zabezpieczenie od wlgoc') od 3 do 30 m. 
Forniery krajowe i zagraniczne Cen: fa 
bryczne konkurencyjne. K ANDRZEJEW 
SKI, Wilno, Niemiecka 31 (= podwórzu). 

a EAS ATKIT EMTT NES TTK TNT NERA I XEN 

UWAGAI!! 
Najtańsze „ródło i jedynie POLSKIE. 
Hurtowa i detali.zna sp zeda? materjałów 
opałowych i budowlanych. WĘGIEL Gór- 
nośląski dostawa w woz.ch plom- 
bowanych. DRZEWO OPAŁOWE 
w szczapach i rąbane w każdej llości. 
Wapno—cement—gips—katle—kreda — pa- 
pa — blacha i wszekie okvcia po cenach 
wyjątkowo-konkurencyjny.h poleca firma 

„GORNOŠLĄSK“ T. Fre how czowej, nl 
Ad. Mickiewicza Nr. 34 — telefon Nr. 370. 
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JALSKINA: 
(SUWA NAJSIENIEJSZE 

BÓLE GŁOWY 
FABRYKA (HEMIC_NO-FARMACEUTYCZI 

AP.KOWALSKI WARSZAWA 

       

    

   
    

    

  

  

  

  

  

DOKTOR trak AB "Krawcowa k LFKAPZE! A. Cymbler J70sa woność, Dardzo praktyczna szu- 

Choroby wegeryczne, zmarszczki, wągry, bre- z RAWA GSK 
skórne i narządu mo dawkii kurzajki uzwws 16 m 6. © DOKTOR czowego. Mickiewicza Gabinet © ° | Ai ži ai 

Zeldowicz "eg Tztacstcej przyj PA edi6 vo sprzedania. 
chor. skórne, _wene- "Tel 15-64. ; J. Hryniemiczowej. RE OBY ar ryczne, narządów mo- PRZY J. wane o 13 mieszka- 
czowych, od 9—do 1, ul, WIELKA A 18 m.9, niach niedekretowe w 

Са sedi Przyj.wg. 10-11 4-7 JE KE 20,000 
ZERKI › ol. za cenę 8.500 dol. R Ji AKUSZERKIĘ W. Z.P. M 2%, przy Etóc= 6000 dol 

głoszenia > biura ZELDOWICZOWA Si 5Ł Grabowskiego, Gar 
KOSIECE, \ЕМЁ- AKUSZERKA ROSA: 
RYCZNE NARZĄDÓW ŚMIĄŁOWSKA 

  

| 
EAS 

   Studentka 
poszukuje kondycji na е MOCZOWYCH — ргхергожай л się mi 

od 17—71 od 4—5 Zamkowa 3 m, 3. Ga- 
ul. Mickiewicza 24. binet kosmetyczny, a* 

tel 27.7 suwa zmarszczki, piegi, 
“ wągry, łupież, Nrodaw= W ao A Nowo- 

ki, kurzajki, wypadanie Świecka 13—7. Dr. Lewin **** Taip" : włosów 
choroby dzieci - 

Zawalna 28 30, tel. 585 ROPCZY 
powrócił. 

Dr. Kenigsberq || OSMETYKEŃ 
3 AREA choreby skórne, wene 

густпе | moczopłciowe 

Miekiewicza 4, GABINET 

    

„0 Si 6-8 к : :с::"еы‹п;!к ! 

Ог.\Уо!сор — есинске! 
| weneryczne, moc700!. Micklewlcza 81—4 Blegia 

i skórne, nl. Wileńska 

  

- potrzebny do majątku 
rutynowany pisarz pro- 

   wnież potrzebny od 
kwietnia 
pszczelarz. Obaj z do- 
bremi 
Zwracać się w niedzie- 
1е ой 2 — 4 1 
działek od 9 — 1! ra: OBUWIE, pantofle dam- 
nc, 
i, mt. 

Zginął pies ryży 
Ceter Irlandzki, Upra- 
Sza Się o odprowadze- 
nie lub zawiadomienie; 
Portowy zsuł N5 m. 
1, tel. 18-92. Przed 
kupnem ostrzegam. 
Uk ywanie będę Ścigał 
sądownie 

  

Zaraz 

wentowy kawaler. Ró- 

ogrodnik — 

świadectwami 

UWAGA! ponic- 

ul. Wiłkomierska skie i męskie, różne 
materjały wełniane i 
kamgarnowe, damskie i 
męskie, różne jedwabie, krawcowa 

  

kobiec4 pos ukuje pracy pobielizna, swetry i try- 
1, tel. 10-67 S—1 4—8 rod konserwn- B a 13 m. 12 kotaże, letnie palta dam 

mame -— je, dosko= . —- skie i męskie, garnitu- 
Dr. Med. mali, odświeża usuwa ry, różne futra i skór- 

Em Chol jej skazy i braki. Masaż Zdolna ki futrzane, dywany 
je em kosmetyczny twarzy. bieliźniarka przyjmuje perskie, różne meble 
Urolog Masaż ciała, elektrycz- zamówienia. Wykony stołowe i salonowe, 

Choroby nerek, ре- ny, wyszczuplający (pa- wa hafty, modne siatki elektroluxy, kasy og- 
cherza i dróg ' moczo- nie). Natryski „Hormo-i wszelkie ręczne robo= nio-t'wałe, serwis an- 
wych przyjm, 12 — 2na* według prof. Spuh-ty. Ceny nizkie. Wy: gielski, maszyny do 
i 5—7. Jagiellońska 8 la. Wypadanie włosów, konanie staranne. Kal- szycia i pisania, piani- 

  

tel. 10-63, łupież. 
-— dobierenie kosmetyków 

DOKTOR do każdej cery. Ostat- 
zdobycie kosmety= 
ki racionalnej. . Szyrwinót ** 

Indywidualne waryjska 12 m. 34 wna i łortepiany, 2 mo- 

  

podwórzu. tory elektryczne, samo- 
« chody, motocykle, bry- 
lanty, zegarki i wiele 

Korepetycyj różnych pozostałych z 
chorohy weneryczne, Codziennie od g, 10--8 tanio udzielają studen- licytacyj fantów sprze- 

tkórae | moczopiciowe W. Z. P. 43. 
Wielka 19, od 9 do 1 —- 
3-7 

  

  

BIURO OGŁOSZIŃ 

J.Karlin 

Niemieckiej 35, tel. 605 
wejście frontowe 1-sze piętro. 

  

jąc doktora, wyjął mu z kieszeni kart- 

kę, którą zgubił w pośpiechu, a ty ją 

znalazłaś, Ale gdzież on się podział 

po tem, jak zabił Nadinę, czy też zo- 

baczył ją nieżywą? 
Milczałam. a 
— W tem wlašnie kryje się tajem 

nica! — ciągnęła dalej Klara. — Czyż 

by udało mu się namówić sir Eustache 

go Pedlera, by wziął go ze sobą, jako 
sekretarza? Byłoby to dla niego naj- 
lepszą gwarancją bezpieczeństwa. Ale 
w jaki sposób mógł on dopiąć celu? 
Czy oni mają coś wspólnego? 

— A może... z Pedgettem się po- 
rozumiał? — wtrąciłam mimowoli. 

— Ty nie lubisz Pedgetta, Anno. 
Ale sir Eustachy twierdzi, że to naj- 
uczciwszy i najporządniejszy człowiek. 
A więc, wracając do poprzednich 
wniosków:  Riborne człowiek w 
bronzowem ubraniu. Przeczytał kartkę, 
zanim ją zgubił ale popełnił tę samą 
omyłkę, co ty, biorąc plamkę za krop- 
kę i usiłował wedrzeć się nocą do ka- 
juty nr. 17, przedtem zaś usiłował 
dostać tę kajutę dla siebie za pośred- 
nictwem Pedgetta. W chwili, gdy się 
przekradał korytarzem, ktoś go zranił. 

— Kto? 
— Chichester. Tak to wszystko jest 

bardzo prawdopodobne.. Zadepeszuj 
do lorda Nasby, że wpadłaś na ślad 
człowieka w bronzowem ubraniu, a 
przyszłość twoja będzie zabezpieczona. 

— Zapomniałam pewnych szczegó- 
łów. 

  

zostało przeniesione 

ci, Uniwersytecka 
4—20 

daje LOMBARD Bisku- 
pia 12. 

    

do nowego lokalu, przy ulicy 

M L S ina 

go tak jakoś przed inspektorem poli- 
cji? 

! Drgnęłam. Klara była inteligentną i 
wykształconą kobietą, ale nie myśla- 
łam, że zna się na antropologii. 

— Doliebocefalny, — odpowiedzia 
łam niedbale. 

— Hm, zdaje mi się, że powiedzia 
łaś jakoś inaczej. 

— Ależ nie, to oznacza długą gło- 
wę: głowa, której długość nie prze- 
wyższa dwóch trzecich długości. 

Zamilkłyśmy. Już chciałam — ойе- 
tchnąć z ulgą, gdy Klara zapytała: 

— A, odwrotnie? 
— (Co, odwrotnie? 
— Musi przecież istnieć określenie 

odwrotu! Czaszka, której szerokość 
przewyższa dwie trzecie długości? 

— Brachicefalne, mruknęłam 
niechętnie. 

— Właśnie, właśnie! To jest sło- 
wo, które wpierw powiedziałaś. 

— Tak? W takim 'razie przepra- 
szam za nieuwagę. 

Klara popatrzała na mnie badaw- 
czo i roześmiała się: 

— Kłamiesz bardzo zręcznie, mo- 
ja cyganeczko! Ale to będzie dla cie- 
bie samej najkorzystniej, kiedy po- 
wiesz mi całą prawdę! 

— Nie mam nic do powiedzenia. 
. — Czyż tak? — zapytała serdecz 

nie Klara. 
— No, dobrze, ja powiem. Niema 

w tem nic złego. Czy można wstydzić 
się tego, co zaszło wbrew mojej woli? 

  

KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
stePaw by © 

Od poniedzisłku 23 b. m. godz. 4, 6, 8 i 10. 

„WŁADCA KARNAWAŁU' 
Nad program: Małpie awantury i Tyg dn. P. T. A. 

Koncert, orkiestra pod batutą p. M Sałnicklego. Ceny Miejsc bslkon 30 parter 60 Kzsa czynns odg. 330do 10 w 

& W roli głównej. 
HARRY LIEDTKE 

  

Dźwiękowy 

KINO-TEATR 

„HELIO 5“ 
ul WILEŃSKA 38. 

Tel. 826. 

Czołowy przebój 
prod. franc. 1932 r. POECI 

orge Colin. Atrakcje dźwiękowe. 

Arcydzieło jakiego jeszcze nie było! Nowa era w kinematcgratji! 

АС SAŁKOBÓJCÓW 
Najpotę?n. o najuiększem napięciu film jaki dotychczas pokazywano. Nieb: wały 
Edmurds Grevilie. W rol. gł. najwybitniejsi artiyś i s eny peryskiej: Wanda Grevill*, Bienche Berris i Ge- 

Na l-szy seans; balkon 60 gr., parter 1 zł. 

temat! 

Docz. o godz 4,6 8i 015. 

Największa sensacja dnia! 

Genjslny twór mistrza 

na pozost. sesnse od 80 gr. 

  

Dźwiękowe kino 

„HKellywocd“ | 

„Świa 

Dziśl 

  CHARLIE CHAPLIN 
Wielki triumł stolic całej knli ziemskiej! 

stworzył dzieło, któremu żadne dotych- 
czasowe efekty kinematograficzne dorównać nie mogą. 

tła wielkiego miasta" 

Dźwiękowe kinG 

„CASINO“ 

W roli głównej: Scenarjusz: Muzyka: Realizacja: CHARLIE CHAPLIN. Tragedja, kt6ra w:budza śmieci ! Drzmat, na którym się nie 
pła ze! Nad program atrzkcje dźwiękowe. Na 1-szy seans ceny *niż ne. Pocz. o godz, 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąt. o godz. 2-ej. 

  

GŹWIĘKCWE MiG 

с@лмне 
Jutro prem]ere! 

"NARRY PEEL"" 

© Hd A L B 4h | EJ awantura erotyczno sensacyjna. 

dźwiękowcu 
nowszym rewelacyjnym 

p. t. 

  

  

WIELKA 47. tei. 15-41 

Ocenę o filmie „On albo Ja* wydać może tylko ten, kto go sam cbejrzał, 

Dźwiękowy Dziś! Wielki sukces kinematogrzfji <z> hosiowackieji 100 proc. dźwiękowe arcydzieło mówione po czesku 
Kino-Teatr 

„PAN“ 
ul Wielka 42. 

„EJ CHŁOPCZY IQ Cieśń życia) 
Potęga uczeć matki i piekło udręczeń, przez które brnie porzucona przez męża żona — matka. 
genialny 8-mio letni malec Jaś Feher, syn znanej art. stki Megdy Senji i słynnego reżysera filmowego Fryda 
ryka Fehera. Nad pr'gran; Docatek Path=. Początek o g 4,6, 8i 

W roli głównej 

030, w dnie świst o g 2ej, Ceny od 40 gr. 

  

Dźwiękowy 

Kino-Teatr 

„STYLOWY“ 
Wielka 36 

NOC SZALU   100 proc. 

Dziś! Najnowsze i największe 100.proc. dźwiękowe arcydzieło po raz pierwszy w Wilnie p. t. 

(Nowa więlka parada mił ści Fcxa) przepiękna operetka filmowa w 10 akt. 
W rol. gł. słodka i urocza Janet Gaynor, 

Farell, Mc. Donald i Edmund Love. Nad program. Najnowsa sensacja p.t Zamaskowane twarze Sensacyjny 
dram»t w 8 avt. W rolach głównych Tim Mc Coy i Allene Koy. 

mężczyzna Charles 

  

  

SKLEP FUTER 
i pracownia kuśnierska 

przy ui. Niemieckiej 28, 

Porudomińskich 
1 piętro (róg Wielkiej) 

telefon ten sam Ne 

zostały przeniesione 
do nowego lokalu 

13-72 — Nadszedł świeży transport futer. — 
  

  

Koko SĄ 
LOKALE | 

2 mieszkania 
z 3 pokoi i 4, pokoi ze 
wszelkiemi wygodami 
nowoczesnemi, wanna 
na miejscu do wytta- 
jęcia. Wilno, ul, Sło- 
wackiego 17. 

    

Pokój Sanki 
© umeblowany, albo dwa, Wyjazdowe miejskie 1 

do wynajęcia. Wygody. wiejskie do sprzedania. 

Zygmuntowska 22-—8, Szeptyckiego 5, tel. 
Oglądać 16—19 godz. 13 01. 

NARTY, 
kostjum, buty do nart 
sprzed+m tanio. Ul. Su- 
bocz 17, m. 20. 

Okazyjnie 
sprzedam maszynę do 
pisania z dużym wał- 

  

Pokój 
do wyn:jęcia mczna z 
obiadem lub,całodzi*n- 
nym utrzymaniem. Ul. 
Żeligowskiego 5 m. 25 

Akumulatory 
ładuje łachowc. Bez- 
płatne zabieranie i 
odnoszenie do do- 
mów. Firma Jan Sa- 
łasiński, Wilno, Wi 
leńska 25.tel. 19-01. 

  

Skiep 
w najruchliwszem miej- 
stu W. Pohulanki do 
wynajęcia. W. Pohulan- 
T A 3 od godz. 

  

  

  

  

  

  

в kiem za 350 zł. Gar- 
ы e©DBIORNIKI Solidne barska 5—8. Ras OWE. 

przedsiębiorstwo  po- Pokó Į i mirė 
szukuje lokaln odpo- do wynajęcia z wszel- marki Telefunken w 

  

  

wiedniego ma biuro,kiemi wygodami. Mo- a 
składającego się nie stowa 3—20. > Wilna. © (leski 
mniej niż z 15 pokoi, == 125 tel 19-01 
systemu koryt:rzowe- Duży ładny di: 
go z piwnicami i ga- pokój do wynajęcia 2. 
rażem. Ołerty kierować używ, ku hni i wygo- 
do redakcji „Słowo* dami. Witeldowa 7 m 1. 

pod „lokal 15*, > 

  

BATERJE 
ANODOWE 

(radjowe) — zawsze 
świeże. Ceny fabry- 
czne. Na prowincję 
wysyła bez dolicza” 

  

DO WYNAJĘCIA 
suche i ciepłe miesz- 

  

    kanie, 4 pokoje wanna nia kosztów opako- 
i pokój dla służby, w R óż NE wania i przesyłki, 
ładn; m domku Ww prze- Firma Jan Sałasiń- 

A PE vis- ski. san Na? 
a-vis ogrodu Bernar- 25, tel 1901. 
dyńskiego. Zarzecze ul. GOTÓWKĘ :   

lokujemy bezpłatnie Popow: od: ? 
ROR zabezpieczenie zu- 

  

Pokój pełne. Oszczędności 
MAJĄTKI, swoje złote i dolar 

MASY Z Kata Aki ias seks na wiabkie 
dla P WA Я azience, | ce przy minimalnej | oprocentowanie.  Go- 
kN Zie gotówce tówka twoja jest zabe- 
1315 Me AC DOMY zpieczons złotem, sre- 

© PP. dochodowe, osob- | brem I drogiemi kamie- 

  

niaczki z ogrodami | niami.Wil. Tow. Heudl. 

  

    
p 0 k ė į od SL Zastawowe (LOM- 

, BARD) Piec Katedraln 
nas WSO, ła-| qzierżawy poleca lė 12 Wydaje 
Ea e ają skiego | Dom H.K. .Za- |pożyczki pod tastew: 

EBK ea Rem: złota, srebra, brylau- 
e . 9 05. ke Mieszkanie УОН ABD ERIE 

5 pokdi do wynajęcia   

słoneczne, cierł', Su- 
che ze wszelkiemi wy- 
godami w spółdzielni у 
mieszkaniowej na An-d0 sprzedaży „artykułu 
tokolu, ul, Przejazd 21, żywnościowego, dla 
Dowiedzieć się ul. Mic- wojska poszukuję. Tyl- 

a zbie? 42 Yko emeryt. cficerów 
ВОСЕ ОО роро zgłoszenia pod „Do- 
Do wynalęcia stawca" Biuro ogłoszeń 

b. lokale w P. K. U.Stattera, Kraków. 
nadające się takže na-— 

: Węglel Okazyjnie 
Jakóba Jasińskiego 18 
(niedaleko Sądu Ok'ę: 

gowego! dowiedzieć dostarcza firma „W9- paltą zimowe damskie 
.. lobar* po cenach nie j męskie, garnitury, su- 

konkurencyjnych lecz kienki. różne futra, ko- 

się: Trocka 4, m. 1. 

waga i gatunek gwa. Żuchy, skórki futrzane, * Mieszkanie 
różne  materjały na 
damskie i męskie ubra- 

5 pokojowe odremon- 
tow»ne, wszystkie wy-rantowane ul. Mickie- 

nia, różne jedwabie, 
umo bielizna, swetry i try- 

Я Г4 

Zastępców Obiody 
zdrowe, smaczne 

obfite i tanie tylko 

w Stołowni Związ- 

ku Pracy Obywatel- 

skiej Kcbiet ul, Ja- 
giellońska Nr. 3 m. 3 

  

      

gody, ogródek—do wy 27. 
najęcia. Zakretowa 1 i 

  

Dowiedzieć się u do- PERŁY kotaże, obuwie, dywa- 
zorcy. prawdziwe znalazłam ny perskie, różne meb- 

Mieszkanie za _ wynagrodzeniem le stołowe i salonowe, 
zwrócę poszkodowane|, elektrołuxy, kasy ognio 

4 pokojowe ze wszel- Udowodnienia proszę trwałe, serwis angielski, 
kiemi wygodami do WY-złążyć w redakcji maszyny do szycia i 
najęcia. Sosnowa 9-2. „Słowa”. 

tepjany, 2 motory ele- 
Mieszkanie OKAZYJNIE kiryczne, samochody, 

3 pokojowe z kuchnią. go sprzedania natych- mo ocykle,teodolit,bry- 
wygody do wynajęcia miast z powodu wy” lenty, zegarki i wiele 
Zygmuntowska 4 m. 12. jasdų rentowna, ładna, 
—— TOD 

      

Z powodu wvja7du cą w Wilnie 11 proc. sie LOMBARD 
MIESZKANIE rocznie czystego do- 

| J. BANIEWIC 
  

       

  

       
      

      

     
      
    

  

    

K. D 

—— UE 
Podajemy niniejszem do łask, wiadomości naszej 

P. T. Klijenteli, jak również wszystkich pozostałych P. T. 

„Patent“ 

Wielka 27 ”"" 
Sukna, Wełny, Jedwabie, Płótna i Koce 

Ceny specjalnie zniżone. 

KRAJOWE I 
TYLKO. GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

SPRZEDAŻ 

ĄBROWSKA 
Wilno, ul. NFemiecka 3, m. 6. 

  

OSTRZEŻENIE! 
Pewne Firmy w Wilnie rozlewają swoje 

Fi małowartościowe piwo w używane butelki 
ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU 

© w ŻYWCU i wprowadza tem w błąd Sz. 
Konsumentów 

Przeto ostrzegamy Sz. Konsumentów przed 

prosimy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWO ŻYWIECKIEGO 
na oryginalną etykletę | korek z lirmą 

Arcyksiążęcy Browar w Żywcu 
Reprezentacja: Wlino, Zarzeczna 19. Tel. 18-62 

BESTER Й 

Kupujących że nasz skład fabryczny 

w Wilnie, Niemiecka 22 
posiada znowu skład bogato zaopatrzony i odbywa się 

tamże sprzedaż pierwszorzędnych materjałów po cenach 

od 10—50 
Idąc z duchem cięzkiej ogólnej sytuacji gospodarczej, 

pragniemy ksźdemu dać możność nabycia dobrego mater- 

jału po tanich cenach, —wskazanem jest zatem pospieszyć 

się z kcpnem, dopóki wybór jest jeszcze wielki. 

GUSTAW MOLENDA i Syn 

zniżonych 

CZASY SIĘ ZMIENIAJĄ 
Ja tylko nigdy nie zmienię swych przekonań do pra- 
wdziwie eleganckiej i wytwornej bielizny 

w Polskiej Składnicy Galanteryjne] 

Franciszka Friiczki 
Zamkowa 9 tel. 6-46. 

PIANINA, FORTEPIANY 
i FISHARMONJE 

proc. 

   

    

w wielkim wy- 
borze: 

ZAGRANICZNE 

WYNAJĘCIE 

    talsyfikatami | 

BIELSKO. 
ERZE 

  

   

     

  

  

  

Odkurzacze, 
froterki, żelazka, pie- 
cyki i inne elektry- 
czne aparaty dla go- 
spodarstwa  domo- 
weje wyrobu Sie- |, 
mensa. Ceny tabry- 
czne, Firma Jan Sa 
łasiński, Wilno, Wi- 
leńska 25, tel. 19-01   
  

pisania, pianina i for- -- 

Do sprzedania 
umeblowanie pok ju ja 

dalnego, biurko, łóżka, 

różnych, pozostałych z szała, rowery damski i 
i ko- 

= miedekretowa kamieni I'Cy'acii fantów sprze- A wy 
we, 

głosnik Filipsa. 

  

Ko- 

Pianino 
zagraniczne Sprzedaje drewni ny w dobrym 
się niedrogo spiesznie. stanie z ogródkiem lub 
Dominikańska 13—8. 

  

Dębowe | S6510WE 
słupy "la ogrodze- 
nia, telefonów, klo- 
ce i brusy buduł- 
cowe, deski. Ceny 
niskie. Budowa do- 
mów ze swego ma- 
terjału. Wacław Ja- 
nowicz. Zamkowa 
16 m. 3.   
Fortepian 

Ja Sie- mo 

»- pożądana wygodna ko- 

  

Kupię DOM 

placem, 8 — 10 pokoi. 

mun kacja autobusowa. 
Pośrednicy wykluczeni. 
Oferty składać. ul. Ja- 
kóba Jasińskiego 5, m. 
18 w godz. między 4 
a 5 popoł. 

DOM 
dochodowy o 30 miesz- 
kaniach w śródmieściu 
sprzedam W. Pohulan: 
ka 27 m. 3 od godz. 
4 do 5-е]. 

  

  

ski, niewdzięczny, ale mnie sie zdaje, 
— Jakich? Riborne ma bliznę na że ja go rozumiem! Podobny jest do 

niu“. twarzy, ale takie blizny łatwo jest sfab psa na łańcuchu, z którym wszyscy 
Kiedy zauważył to, przestraszył się i rykować, moja droga. Wszystkie inne się źle obchodzą i który chce wszyst- 
stracił głowę, to właśnie było powo- wnioski i spostrzeżenia przemawiają kich gryźć! 
dem jega śmierci... To wszystko wy- przeciw niemu. Jak się nazywa taki i 
daje się zupełnie jasne. Tamten, uda- typ czaszki, pamiętasz, sama określiłaś 

Biskupia 12.  stjumy i pslta męskie, do sprzedania, 
nA teh kady duże i różne rakowskiego 21—3. BROSZ ea Ę 
Sprzedaje si rzeczy gospodarstwa "*""u"""="=""—=«* pouczającą o  donio- 

neczne, suche, ciepłe TA WO ot, e do DA: owego.  Zwierzy- Frontowe słem znaczeniu ziół 
do wynałęcia g % od 5i pół do miękkie krzesła i inne niec Dzielna 30 m. 1, pokoje z używ. salonu. leczniczych, wys; ła 

Sosnowa 11. Zwie- Ze) jecz rzeczy, ul. Połocka od 12 — 6. Jasne i ciepłe. Zarze-chorym darmo. Apteka 
Atua M 412, aa i G, TS w Liszkach, 

nie wiedział, że jest śledzony przez 
. 

z wanną, chods, Żeby kupić, wy= 

człowieka w bronzowem ubraniu 
3-pokojowe 4, 

„ 
wygedami duże  sło- starczy posizdać 8000—   

  

(D. C. N.)    
       RF R E ‚ PRAC : Redaktor w, z. Witeld Tatarzyėstė. 
Wydawca Stanistaw Mackiewicz.  


