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ja niemieckiej nteligenij. | 
Berlin, w listopadzie. 

  

W drodze z Berlina do Warszawy 

byłem przypadkowo, w przedziale 

wagonu, świadkiem rozmowy między 
konduktorem niemieckim a w pode- 
szłym już wieku inżynierem niemiec- 
kim. Konduktor znacząco zauważ 
„Jest to pociąg, którym inżynierowie 
niemieccy udają się do Rosji, a rów- 

noczešnie wracaj Inżynier 
spojrzał na niego zpodełba i obojęt- 
nym tonem odpowiedział: „A cóż ma- 
my robić w Niemczech, zbierać jał- 
mużnę?* — Z rozmowy tej wyjaśniło 
się, że inżynier jest specjalistą od wy- 
rabiania benzolu z węgła i jedzie do 
Donbasu. 

Owe przerabianie węgla ma wiel- 
ką przyszłość i zczasem, prawdopo- 
dobnie, zastąpi benzynę w razie wy- 

ia się nafty. Tacy cenni spe- 
Ści nie mają, niestety w Niem- 

czech pracy! 

W powrotnej drodze miałem oka- 
zję rozmawiać z pewnym inżynierem 

    

    

  

    

    

niemieckim, który wracał z Rosji. Je- 
chał na urlop do swej rodziny w Ham- 
burgu. Zupełnie trzeźwo patrzył na 
rzeczy i, 

porządków sowieckich, otwarcie pod 
kreXlając upnzywilejowany stan ob- 
eych inżynierów. 

  

Otrzymuje tam na miejscu, jak 
sam zaznaczył, 20 rubli dziennie, z 
czego 15 rubli potrącali za mieszkanie      
i utrzymanie, a 300 marek miesięcznie 
wypłacali jego rodzinie w Hamburgu. 
Był zupełnie zadowolony z tych wa- 
runków. 

Obecnie w Niemczech znajduje się 
—1.50.000 inżynierów bez pracy i obija      

progi wszystkich organizacyj dobro- 
czynnych: Nielepszy jest stan innych 
wolnych zawodów. Nie jednostki, lecz 
tysiące lekarzy i adwokatów nie mają 
literalnie na codzienne utrzymanie. Ог 

  

ganizacje wzajemnej pomocy lekar: 
adwokatów nie są w stanie pomóc 
wszystkim bezrobotnym kolegom. 
Obok takich adwokatów, którzy jak 
Absberg zarabiają z jednego protesu 
setki tysięcy marek, znajdują się tysią- 
ce adwokatów, których zarobek mie: 

sięczny jest daleko mniejszy niż — wy 
robnika dziennego. O położeniu pisa- 
rzy rozpisywać się nie będę. 

Pewnemu przyjacielowi memu, 
znanemu tłumaczowi i pierwszorzęd- 
nemu styliście, 
zety berlińskiej zaproponowała za tłu- 
maczenie 11 stron druku... 110 marek 
Dziesiątki tysięcy młodych nauczycieli 
wskutek ostatnich dekretów osz częd- 
nościowych wyrzucono na bruk. Za- 

mykają się szkoły, kliniki, teatry. W 
1919 roku było w Niemczech 23.000 ar. 

tystów. W 1931 roku pozostało 12000. 
z których 7.000 ma pracę. Z tych 7000 

ss śliwców* 75 proc. otrzymuje 
mniej niż 150 marek miesięcznie, przy- 
tem występują nie co miesiąc! Niektó. 

re teatry są wogóle czynne obecnie... 
3 _ miesiące w roku! Szereg teatrów 
zamknięto. Statyści teatrów berliń- 
skich otrzymują 75 fenigów za występ, 
z czego 40 groszy wydają na przejazd 
do teatru i zpowrotem. 

. Tak się sprawa przedstawia. Taki 
Jest stan tych, kto ma pracę... Jakże 

bardziej smutne jest położenie tych, 

którzy pracy nie mają! W. Ameryce 
palą pszenicę i topią kawę. W Niem- 
czech trwoni się wartości intelektual- 

ne. Setki tysięcy umysłów, na naukę 
których wydano  miljony, pozostaje 

bez pracy. Fatalne skutki owej przy- 
musowej bezczynności, owego ostrego 
poniżenia poziomu bytu, pr jawiają 
się na każdym kroku. Masowe samo 
bójstwa wśród inteligencji. Wzrost li- 

czby umysłowo chorych wśród inteli - 

   

      

   

    

     

    

  

      

sencji i liczby inteligentów — prze: 
stępców, 

Świadczyć o tem może proces 70- 

letniego pi arza Sztrekera, który nie 

widząc innego wyjścia, podpalił swa 
wią spodziewając się uzyskać prem- 
ЗЕ asekuracyjną, Owe przestępstwo słu 

ae Le konserwatywnego lite- 

"0. » Majora armji niemieckiej, wy- 
warg wstrząsające wrażenie. Przewo- 

dniczący Sądu, pragnąc zbadać. psv- 

chikę oską żonego, zapytał znanego li 

terata Rudolfa Prespera: „Czy prawdą 
Jest. = inteligencją została ogarnięta 

paniką?“. Na eo Presper odpowiedział 
„Tak jest. inteligencją straciła głowę”. 

Lecz jeśli jedni inteligenci szukaja 

wyjścia w samobójstwie, drudzy w 

przestępstwach, inni wpadają ias 

razm i prostrację, to pozostali oddają 

   

  

bynajmniej, nie idealizował 

  

  

redakcja potężnej ga- 

Za numer dowodowy 20 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-ciołamowy. 

esja Sejmu zostanie odroczona. 
się  radykalizmowi politycznemu. 
Mniejsza część inteligencji przejmuje 
się ideałami Moskwy, o jakich wiele 
rozwodzą się zręczni agitatorzy Ko- 
minternu. Pracę tych ostatnich dobi!- 
nie charakteryzuje proklamacja, któ- 
rą mi wręczyła przy wejściu do un:- 
wersytetu w Lipsku studentka komu- 

nistka: 
„W Niemczech po ukończeniu stud 

jów musisz czekać 10 lat, zanim dosta - 
niesz pracę, a przez ten czas zapom- 
nisz wszystko 
wałeś. W Rosji Sowieckiej odrazu po 
ukończeniu uniwersytetu otrzymujesz 
dobrze płatną posadę. Głosuj więc na 
partję komunistyczną”. 3 

Międzynarodowe towarzystwo po- 
mocy rewolucjonistom, — jedno z na- 
rzędzj propagandy Kominternu — zor- 
ganizowało w tych dniach w Berlinie 
szereg odezytów na podobny temat, 
celem przyłapania inteligentów. Mu- 

, że sposób owego zdoby- 
wania był subtelnie, psychologicznie 
trafnie wybrany. Agitatorzy Komin- 
ternu, grając na duchowej nędzy nie- 
mieckiego inteligenta, cierpiącego nie- 
tyle wskutek brakupieniędzy, ile wsku 
tek niemożności tworzenia. zręcznie 
przeciwstawiali przymusową bezczyn- 
ność niemieckiej inteligen obfitości 
i nadmiarowi pracy rosyjskiej inteli- 

  

  

  

   

  

  

          

  

geneji, pomijając milczeniem.  oczy- 
wiście, cierniste strony życia tej ostat 

  

niej. Jednakże inteligenci przekładają 
narazie obóz Hitlera nad sztandary Ka 
minternu. Wierząc w bliskie jego zwv- 
cięstwo, masami wstępują do szeregów 
licząc na to, że Hitler zapewni przysz 

swym wiernym satelitom, obda- 
rzajac ich* „ciepłenii stanowiskami'* 

Dr. Grzegorz  Wirszubski. 
EEE STS ERIE S TE SRS 

Audiencje. 

WARSZAWA 4.XI. Pat. — 
Prezydent Rzeczypospolitej przy 

dn. 5 bm. posła polskiego w Berlinie 

Wysockiego, a następnie ambasadora 

Stanów Zjednoczonych w Warszawie 

p. Willysa. 
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Jaki bedzie rząd w Lotwie? 

RYGA 4.X. Pat. We wtorek 

wieczorem o godzinie 10-ej rząd UL- 

manisa, zgodnie z zapowiedzią, podal 

się do dymisji. Partja socjal-demokra- 

tyczna zrzekła się powierzonej sobie 

początkowo misji utworzenia nowego 

gabinetu. Po rezygnacji socjal - demo- 

kratów prezydent powierzył misję 

stworzenia koalicji rządowej Związ- 

kowi Chłopskiemu. 

Ostateczne wyniki wyborów 
municypalnych w Londynie. 
LONDYN, 4. 1i. (Pat). — Ostateczne re- 

zultaty wyborów munieypalnych w Londy- 
nie wykazują. że konserwatyści zdóbyli 
1055 maidatów, Labour Party — 257, libe- 

rałowie — 58 i niezależni — 15. Czysty zysk 
konserwatystów wynosi 187 mandatów, li- 

berałów — 12, niezależnych — 1. Łabou- 

ści stracili 210 mandatów, nie uzyskawszy 

ani jednogo. 

Lloyd George podał się 
do dymisji. 

LONDYN 4.X1.-Pat. — Lloyd Ge- 
orge podał się do dymisji ze stanowis- 
ka prezesa parlamentarnego stronnie- 
twa liberalnego. 

Zamora kandydatem 
na prezydenta republiki. 

MADRYT 4.XI. Pat. — Rząd posta- 

nowił popierać kandydaturę Zamory 

na stanowisko prezydenta republiki. 
Zamora postanowił nie ingerować wię- 
cej w obrady Izby i nie rozpoczynać 

+ kampanji za rewizją konstytucji. 

Komunistyczna fabryka fał- 
Szywych paszportów. 

WIEDEŃ, 4. 11. (Pat). — Policja wiedeń- 
ska. wykryła w dniu 4 b. m. komunistyczną 
abrykę fałszywych paszportów i dekumen- 
tów Aresztowany został komunista niemiecki 
Willy Klise i komunista dustejaeki Kliwer, 
a ponadto 10 innych osób, wmieszanych w 
tę aferę, W: czasie rewizjć w lokalu znale- 

ziono m ę drukarską najnowszej konst- 

      

   

  

   

rukeji, formularze paszportowe różnych 

przynależności metryki chrztu oraz duży 

zbiór chemikalij, potrzebnych do tałszewania 

dokumentów. W osobnym  „dziale“ fabryki 

zajmowano się naklejaniem fałszywych teto- 

ij na autentyczne paszporty. p 

iedeńska sądzi, że odkryta drukarnia fał- 

s rych dokumentów pozostaje z związku z 

takąż fabryką, wykrytą przed 7 laty w Neu- 
koeln w Niemezech. Jak donoszą dzienniki, 
eprócz wyżej wzmiankowanego lokalu polie- 
ja wyśledziła ponadto jeszcze dwie filje w 
różnych dzielmieach Wiednia. 

     

        

nad czem tyle praco-- 

s 

  

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

W trakcie dzisiejszego posiedze- 
nia Sejmu w gabinecie marszałka od- 
była się konferencja w której wzię- 
li udział marsz. Sejmu Świtalski, 
marsz. Senatu Raczkiewicz, premjer 
Prystor i prezes Ktubu B. B. Sławek. 

Po konferencji w kuluarach sej- 
mowych rozeszła się wiadomość, że 
w bieżącym tygodniu sesja Sejmu zo- 
stanie odroczona na dni 30-cie. 

  

  

Posiedzenie Sejmu odkędzie się 
jeszeze w piątek i ewent. w sobotę, 
przyczem na piątkowem posiedzeniu 
nastąpi pierwsze czytanie budżetu, 
podczas którego wygłosi dłuższe ex- 
pose p. premier Prysteor. 

Jutro i ewent. w sohotę odbędzie 
się posiedzenie Senatu, celem załat- 
wienia ustaw już uchwałonych przez 

Sejm. 

Plenarne posiedzenie Seimu. 
    

  

   

    

WARSZAWA 4.XI. Pat. — Olwiei po- 
siedzenie, marszałek zakómunikow 

  

minister skarbu wniósł w dniu 
nika r. b. do Sejmu ustawę 
preliminarz budżetowy na rok 1 

Po złożeniu ślubowania poselskiego przez 
po Terlikowskiego (BB) pos. Jurczyk (BB) 
zreferowal projekt usławy o zamianie pań- 
stwowych pól górni na pola górni 

anowią prywatną. Mówca zwra- 

uwagę akcja ta przedstawia się dla 
rbu korzy: Pos. ftogu k (NPR) 

rytykuje gospodarkę w przemyśle węglo- 
ia wniosek formalny o odesłanie 

i przemysłowo-handlowej. Po ken- 
cowem prze niu sprawozdaw wnio- 

pos. Roguszczaka odrzucono. Projekt u- 
; przyjęto en bloc w drugiem i trzecie 

   

  

              

  

  

  

    

        

     

   

  

wym i 
dó kon 

  

     

      

pnie pos. Idzikowski (BB) złożył 

lanie komisji przemysłowo-bandlo- 
wej o rządowym projekcie ustawy doty: 
-cym ilania funduszu izb rzemieślniczych. 
Projekt ten ma na celu zapewnienie izbom 
potrzebnych funduszów na pokrycie niedo- 
borów p sobne opodatkowanie warszi: 
tów rzemieślnic: 

W zakończeniu referent wnosi 
prawek do projektu ustawy. Pos 
(NPR) krytykuje gospodarkę w izbach rze- 
mieślnieczych- i -oświade że Kłub Narodo- 

wy głosować będzie przeciwko ustawie. 

Pos. Sommerstein (Koło Ży 
jąc omawiany projekt, podkre: 
sterstwo powinnoby raczej zająć się 
zowaniem samej ustawy o izbach na podsta- 
wie poczynionych doświadczeń. Koło Żydow- 

skie sprzeciw ustawie. Pos.Gorezuk (KI 
Var.) wypowi ównież przeciwko usta- 

Po końcowem ieni 

  

      

  

  

        

   

  

   

    

  

  

    

   

  

że Mini- 
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ie posła Psarskiego przyjęto im 
taniu z poprawkami komisji rządowy 

projekt ustawy o publicznem posługiwania 
się odznaczeniami, uzyskanemi zagranicą, na 

wystawach gospodarczych. 

Następnie po referacie posła Świeża 
go przyjęto en błoc w 2 i 8 czytaniu rządoty 

projekt ustawy o opiatach sądowych w spra- 
wach rejestrowego zastawu rolniczego. 

Pos. Ulrich (BB) zdawał sprawozdanie 
komisji skarbowej o rządowym projekcie u- 
sławy, dotyczącej zwolnienia od cła sprzętu 

sprowadzanego dla potrzeb armji. Po prz 
wieniu posła Arciszewskiego  Franci 
Kl. Nar. zabrał głos wieeminister spraw woj 
skowych gen. Składkowski, który odpowiadał 
na zarzuty posła Arciszewskiego. Co do zarzu- 

wórnie wojskowe robią konkuren- 
kom prywatnym, p. vicen 

    

  

    

      

  

    
  

    

    

    

zwrócił uwagę, że fabryki wojskowe, tak sa 

mo jak i wojsko, muszą mieć pewne kadry 
na wypadek wojny i dlatego nic dziwnego, 

że nie jąc zamówień specjalnych, muszą 

ucieka do pewnych sposobów celem pod- 

trzymania kadr robotniczych. Dlatego np 

fabryka i w Warszawie wyrabia 

produkt, któ adna fabryka w Polsce nie 
rytwarza, mianowicie maszyny do pisania. 

czy lantjem, o których mówił pos 
i. to wiceminister  Składkowski 

„adnych tantjem w 

zakładach wojskowych żadni oficerowie nie 
otrzymują. W wielu zakł. wojsk. do rad nad- 

h należą ofie., by na drodze pozasłużb 
yć iriteresy wojska. Oficerowie ci 

dodatkową pracę i za posiedzenia pobie- 
y jednakowo 200 zł. miesięcznie. 

st to tantjema, lecz agrodzenie usta 

ne rozkazem w tra Składkow- 

skiego i gen. Konarzews 

  

  

    

   
  

       

  

   

     

    

    

  

       

  

   
kiego. 

Po końcowem przemówieniu sprawozdaw- 

cy posła Ulricha ustawę przyjęto en bloc :» 

i zytaniu. 

  

  Brzozowskiego 
tem 

Dalej po refe pos 
(BB) przyjęto również w drugiem i tr 

czytaniu ustawę o nadzwyczajnym przewozie 

oficerów i regowych rezerwy i pospolitego 

ruszenia oraz sprzętu wojskowego w czasie 

pokoju. 

Zkolei pos. Brzozowski zreferował projekt 

ustawy w sprawie zmiany ustawy z 27 marca 

1 roku o kolejach w czasie wojny. Nowela 

ta zmienia ustawę z 1920 roku, dodając w 

mym tytule: „... lub grożącego państwu nie- 

bezpieczeństy Artykuł 1 wspomnianej u- 

stawy opiewa, że z chwilą wybuchu wojny 

    

     

    

     

     

      

   

albo rządzeń — bądź ogólnej, bądź cz; 
ściowej mobilizacji, albo gdy tego wymaga 
interes obrony państwa, stwierdzony uch 
łą Rady Ministró powzi na wniose 
minis spraw wojskowych, wszystkie kole 
żelazne podporządkowują się interesom о- 
brony państwa. ` 

Po przemówieniu pos. Słążaka 
Miedzińskiego, oraz po końcowych wywod 

sprawozdawcy Brzozowskiego nowelę do ! 

stawy o kolejach w czasie wojny przyjęte 

w 2i8 czytaniu. 

W dysku nad tą nowełą zabierał je- 
ze głos pos. Arci: i Tomasz 2 PPS, 

"tykując projekt ustaw; rzucająe jej, 
> ma ona na celu, milit ję kolei oraz 

(re! r. oświad 
„, że jeżeli zgłos A 

polegająca na wstawieniu do art. 

terminu: „zagrożenie pal wojną” 

i nie będzie 

    

  

i posła 
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    ew; 

    

  

   

      

   

        

     

  

n „interes obrony państwa 
p , Klub Narodowy powstrzyma się od 

gło ania. 

  

tem posiedzenie mu zamknięto. 

Centrolew przed sądem. 
Dziewiąty dzień procesu. 

*' (Tel, od własn. koresp. z Warszawy). 

Dzisiejszy dziewiąty dzień rozprawy po- 
święcony był dałszemu badaniu świadków, 
którzy wyłącznie mówili o pracy  agitator- 
skiej oskarżonego posła Sawiekiego. Z zez- 
nań świadków jasao wynika, że Sawieki jest 
typowym demagogiem chłopskim, nie liezą- 
cym się weale z wagą słów rzucanych w 

tłum. Jako rys charakterystyczny jego posła- 

ci może być chociażby to, że najstraszniej 
sze oskarżenia rzuca gołosłownie, bez naj- 
mniejszych do tego podstaw, nie zastanawia- 
jac się bynajmniej nad tem jakie jego agita- 

    

cja może wywołać skutki 
Poza odsłenięciem u szczegółów z 

działalności Sawickiego, świadk. zeznali, że 
na szeregu wiecach krzyczał on pod adresem 
rządu, że ge trzeba powywieszać na latar- 
niach, że chłopi pewinni wziąć kosy, pałki, 
stryczki, celem zlikwidowania obecnego rzą- 

du i td. i t. d. * 
Badanie toczy się w coraz szybszem tem- 
zeznania są coraz krótsze,-a nie brak i 

ich wypadków, że świadkowie krótko 
riadezają, že nie nie pamiętają. 

  

    

    

    

   

  

Ekscesy antyżydowskie na Uniwersytecie 
Warszawskim trwają. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

   W dniu dzisiejszym powtórzyły się eksce- 
sy antyżydowskie na Uniwersytecie. Młodzież 
endecka zaiarasewała bramę do Uniwersyte- 
tu, a gdy zgromadziła się przed bramą więk- 
sza ilość studentów Żydów rzuciła się na 
nich z laskami. Wywiązała się bójka, którą 

  

zlikwidowała dopiero policja. 
W związku z temi ckseesami Koło Żydo- 

wskie zgłosiło w Sejmie interpelację domaga- 
i ię od ministra oświaty ukrócenia wy- 
bryków antysemickich na warszawskiej ucze- 

Ini. 
` e 

  

TROSAI 

Sprawa Zw. Polaków w Łotwie 
: wyznaczona na dzień 12 b. m. 

DYNEBURG 4.XI. Pat. — Sprawa 
zawieszonego w swych czynnościach 
Związku Polaków w Łotwie, została 

wyznaczona w okręgowym sądzie w 
Dyneburgu na dzień 12 bm. 

  

Cypr odcięty od Świata. 
„WIEDEŃ, 4. 11. (Pat). — Dzienniki wie- 

deńskie donoszą z Aten, że wedle depesz, 
nadeszłych z Cypru, rząd angielski zakazał 

wszystkim okrętom zawijania do portów 
Cypru. Wyspa Cypr w ten sposób jest zu- 
pełnie odcięta od ata. 

  

Silne lotnictwo to potęga Państwa! 

      
;eje lekarzy 

Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

SENAT. 
  

Porządek dzienny plenarnego 
posiedzenia Senatu. 

WARSZAWA 4.XI. Pat. — Porzą- 
dek obrad plenarnego posiedzenia Se- 
natu w dniu jutrzejszym, t. j. w dniu 
5 b. m., obejmuje 4 punkty: sprawoz- 
danie komisji o wydaniu sądom sena 
tora Tyrki, nowelizację ustawy o kwa. 
lifikacjach nauczycieli, nowelizację 
rozporządzenia Prezydenta o odpow 
dzialności skarbu za przesyłki poczto- 
we oraz sprawę nowelizacji ustawy o 

obrocie cukru. 

Z KOMISYJ. 
Komisja oświatowa i kultury 

Senatu. 
WARSZAWA 4X1, 

posiedzeniu komisji o: 
natu sen. Sieńko (BB) 
przedłużeniu terminu egzaminów nau 
skich. Dodatkowych wyjaśnień udzielił w 
minister Pieracki. W dyskusji zabierali g 
senatorowie Thullie i ks. Szule. Sen. 

pytał ministra o uregulowanie sprawy pr 
jazdów dzieci do szkół. Komisja uchwaliła 
ustawę bez zmiany. 

  

  

‚ — Na šrodowem      
    

    

        
      

    

   

     

    

Komisja prawnicza Senatu. 
WARSZAWA 4.XI. Pat. — W dniu 4 bm. 

odbyło się posiedzenie komisji prawniczej 
Senatu. Ustawę o ujawnieniu  hipotecznem 
zezwoleń na parcelację gruntów zreferował 

sen. Bogucki (BBWR4 podkreślając, że ustawa 

jest bardzo ważna, bo dotyczy interesów - 
rokich warstw nabywców ziemi, to też musi 

yć jak najobszern utowana. F- 

wentualnie należałoby r yć jej podsta- 
wę, Komisja uchwaliła prosić marszałka Se- 
natu o zdjęcie z porządku dziennego ju- 
trzejszego plen: i Senatu. 

Obszerna dyskusja nad powy ustawą о4- 
będzie się na nasteępnem posiedzeniu. 

Komisja prawnicza Sejmu. 
WARSZAWA. 4.X1.- Pat, — Odbylo się 

w dniu 4 bm. posiedzenie sejmowej komisji 
prawniczej. Na edzeniu roz - 
dowy pro noweliz 

postępowania 

projekt w drugiein 

jątkiem art. 4 z całym n popraw: 

referenta, kilkoma poprawkami rządu i kil- 
koma poprawkami posłów z klubów opozy 
cyjnych. 

  

     

    

  

     

  

  
       

     

  

     
     

    
   

   

  
         

j kodeks 
przyjęła 

całości z w 

  

     

    

Wydalenie z partii sen. sen. 
Makarewicza i Thulli'ego. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Władze Chrześcijańskiej Demokra- 
cji wydaliły z szeregów partji senato- 
rów Makarewicza i Thulli'ego, należą- 

cych do grupy Ch. D. Małopolski 
Wschodniej, kóra w czasie wyborów 

tworzyła wspólną listę z BBWR. 
P. p. Thulli i Makarewicz nie po- 

dzielali całkowicie taktyki Ch. D. 

BZTORZWE S 

Dr. Med. C. SZABAD 
przeprowadził się 

na ul. Styczniową 8 
(róg ul Mickiewicza 30), tel. 1-87 

| KRYNIC 

  

  

tani jesienny 

Sezen kuracyjny 
ENN 

TYLKO zł. 10.— 

Bogactwo zdobędziesz 
kupując los 

LOTERJI PAŃSTWOWEJ 
w najszczęśliwszej kolekturze 

„LICHTLOS“ 
WILNO, WIELKA 44 

80.000 losów, wygrywał 

25 premij! 

Ciągnienie już 
19 1 20 listopada r.b. 

ŚPIESZ — KUP NASZ LOS 

  

Kenkurs na lekarzy naczelnych 

Kas Chorych. 

W dniach najbliższych ustałóne zostaną 

i ogłoszone szczegółowe warunki konkursu 

na stanowisko lekarzy naczelnych Kas Cho- 

rych na terenie całej Polski. 

© Konkurs rozstrzygnięty zostanie w 

1 stycznia 1932 r. 
Dó czasu rozstrzygnięcia konkursu funk- 

naczelnych zreorganizowanych 

Kas Chorych pełnić będą zastępczo lekarze 
naczelni dotychczasowych Kas, stanow 
cych ośrodki Kas scalonych. 

    

  

dniu 
  

   

   

    

WIADOMOŚCI z KGWNA 
UCHWAŁA WŁOŚCIAN PODKŁAJPEDZ- 

KICH. 

W Szyłokarczmie niedaleko Kłajpedy od- 
ię zebranie 500 włościan, na którem 

zapadła decyzja żądania zmniejszenia pensyj 
urzędnikom dyrektorjatu or przedsięwzię- 
cia kroków, i jących ku obniżeniu po- 
datków. Powyższa decyzja ma charakter ul- 
tymatywny i "by w ciągu 8 dni nie stało 

dość tym żądaniom, uczestnicy zebrania 

     
    

     
   

    

   

    
     

   
   

  

   
   
   

gromadnie uc do Kłaj i zmu- 
| jat do sowa do ich 

y obecny dyrektorjat był w 
ъ 6 tej decyzji, postanowiono za 

dać podania się jego do dymisji. 

| KO-MANDŻURSKIE ANALOGJE 
p. GABRYSA. 

w Genewie, a znajdu- 
w stosunku do rządu 
polityk lilewski p. J 

osłatnio na łamach „L 
„r. b.) swój kole 
w ktrym przeprow. 
konfliktem chińsko- 
a konfliktem polsko- 

aściwie mówiąc, żad- 
u p. Gabrys w swych 

  

  

    

      

   

  
   

   
    

   
       

      

ogję 
im o Mand 

skin o Wilno. 

nego nowego mome: 
rozważaniach nie w 

„Japończycy zaała 
ż jak Polacy 

podobnie 
swego rządu. Japończycy podobnież 

jalnie obiecują Radzie L. N. 
abione terytorjum, a w 

iają potajemnie w Man- 
dżurji swe siły. Japończycy stwarzają obec- 

nie „niezawisłą* Mandżurję podobnie jak Po- 
lacy przed 10-ciu laty stworzyli z Wileńsz- 

‚ гхекото niezawisłą „Litwę Środko- 
której „Sejm* pod presją bagnetu Żeli- 

gowskiego „uchwalił* „przyłączenie* Wilna 
do Polski. 

Dofychczas analogja jest kompletna: Ja- 
ń cy ślepo szli za polskim przykładem, 

oczekując tych samych rezultatów, 
usankcjonowania pr: Radę L. 
mpli w Mandżurji jak sankcjonow 

ednio połski fait aceompli w Wilnie. 
Na tem 

    

    

    

  

   
   

  

chają 

jak Polacy ofic 

    

     

   
  

   

  

  

      

   

  

    
      

ła po: 
Tu się jednak Japończycy zawiedli. 
też analogja się kor 

Areopag genew: znalazł się w sytuacji 
bardzo zawiłej: usankcjonowanie mandżu: 
skiego fail accompli, jak to miało mi 

ilnem, znaczyłoby przy 
całego świata do bezsilności i... bankructwa. 

Gdyby Litwa w swym czasie miała po- 
tężne oparcie np. Chiny w postaci U. 5. 
A., poparcie w postaci państwa, któreby było 
zainteresowane w integralności 

litewskiego, Polacy nie władałiby d 
nem. Litwa posiada aż dwóch wielkich sąsia 
dów: Rosję Sowiecką i Niemcy, które, zda- 
wałoby się, winne być bardzo zaintereso- 
wane kwestją integralności terytorjum litew- 
skiego. Nie wiadomo dlaczego jednak w 1927 
roku, gdy Piłsudski w Cenewie przyparł do 
ściany Vołdemarasa, ani Niemcy, ani Rosja 
rządu litewskiego nie poparły. Nie wiadomo 
czyja w tym wypadku wina, czy samych Lit- 
winów, czy samych sąsiadów Litwy. 

Gdyby u a całego Świata nie była za- 
absorbowana przez konflikt mandżurski, w: 
rok haski stałby się najdonioślejszym wypad- 
kiem w bieżącej polityce międzynarodow. 

(Wilbi). 

PROROCTWA .LIET. AIDAS* W ZWIĄZKU 

Z WYROKIEM HAS) 

„Liet. Aidas“ (Nr. 246 z M A 
daje sobie następujące pytanie: „Co 

ka po klęsce haskiej?“ Po rozw: 
po raz setny chyba — zaborcz 
ji kor i 

1 Trybunału 
litewska 
następujące 

„Należy się spodziewać, że Polska posta 
ra się cios ten (wyrok haski) w jakikolwiek 

sposób odparować. Rzecz ciekawa w jaki te 
b nastąpi. Narazie oczy Polacy 
ć będą na ostanie słowo Rady L. 

(Wilbi). 

DREWNIANE BUDYNKI DLA SZKÓŁ. 

Jak podaje „Echo“ 290), Gabinet Mi- 
nistrów uchwalił w związku z niezwykłym 
spadkiem cen na drzewo stosować na szeroką 

skalę budowę nowych gmachów szkolnych 
z drzewa. (Wilbij. 
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STRAJK. 

W Klajpedzie wybuch! strajk robotników, 
zatrudnionych w tartakach. Strajkuje około 
1200 ludzi. Powodem strajku jest obniżenie 
płac zarobkowych o 20 proc. Pracodawcy 
motywują tę obniżkę spadkiem funia, z po- 
wodu czego ponoszą oni wiełkie straty na do- 
stawach do Anglji. Wobec strajku szereg 
statków, które miały być załadowane mater- 
jałem drzewnym, opuściły port kłajpedzki. 

Stosunki między sironami bardzo się zao- 
strzyły, tak że nie należy się spodziewać szyb- 
kiego zakończenia. strajku. 

Dr. H. FEJGUS 
CHOROBY WEWNĘTRZNE 
(specjalność żołądka i jelit). 
Gabinet Roentgenologiczny. 

Przyjmuje od I|—| rano i 5—7 wiecz. 
Zawalna 60' Telefon 812 

powrócił. 

  

    

i Drukowana w odcinku 
š „Kurjera Wilenskiego“ 

powieść Tedeusza Sikorskiego 
t i p. t. : 

Życie na gapę 
jest do nabycia 

w dama książkowem 

w księgarniach wileńskich. $ 

  

   
    

   



            

KU RI FR Ww I L E. AN: S-K-1 Nr. 256 (2198) 

PAPIERUDS ZACIESNIA PRZY JAŻŃN 
WIADOMOŚCI AKADEMICKIE. 

Na stanczykierįe minorum gentium... 
Z ideowo politycznych organizacyj 

na terenie akademickim niema chyba 

żadnej, któraby nie była odpowiedni- 

kiem jakiegoś ugrupowania ideologicz- 

nego w starszem społeczeństwie. Zda- 

rzają się mniejsze czy większe odchy- 

lenia, mniej. czy więcej samodzielne 

działania młodych, ale zasada tu i tam 

jest ta sama, mimo, że niektóre ze sto- 

warzyszeń wypierają się tego tak sła- 

  

  rannie, jak np. w środę, na swojem 

zebraniu inauguracyjnem „Myśl Mo- 

carstwowa'. ' Odsłoniła nareszcie ta 

mało znana, nie dająca tu, na naszyin 

terenie oznak życia, organizacja swo- 

je oblicze. Charakter? Cele? Sądząc 2 

twierdzeń organizatorów, których led- 

wo starczyło na obsadzenie szczupłe- 

go prezydjum, jest to nowatorski zwią- 

zek zdobywców świata — conajmniej 

—akademiekiego, ale wątpliwe czy te- 

mu. się ktoś z ze słuchaczy tych zapo- 

wiedzi dał uwieść. Dla znakomitej ich 

większości zupełnie oczywiście wyłazi- 

ło z pełnego frazesów wora — „mocar 

stwowej* pseudo-niezależności, stępio- 

ne szydło senjorowskiej, od wileńsko 

żubrowej aż po krakowską stanczy- 

kierję jeszcze, mocno już nieświeżej 

konserwy. Niestety jednak bez talen- 

tów tamtej. Coś ze Stańczyka się 

wprawdzie tu zachowało, ale jest to 

stańczykierja bardzo minorum gen- 

tium. 

Jedną z miar siły, oraz powagi dą- 

żeń każdej organizacji jest jej stosu- 

nek do innych ugrupowań ideowych. 

W wypadku pozytywnym jest spokoj: 

ny i rzeczowy. Sytuacja odwrotna zaw 

sze wykazuje dość jaskrawy brak rów- 

nowagi u dotkniętych nią; coś w ro- 

dzaju krzykliwej, niezawsze uczciwej 

handlowej konkurencji, bardzo często 

z domieszką pewnej histerji, lub usi- 

łującej maskować próżnię ideową bła- 

zenady. O ile każda zwarta, pewna 

swoich celów i zadań organizacja u- 

stosunkowuje się oficjalnie, często pu- 

blicznie do innych zrzeszeń jedynie w 

momentach stycznych, czy przecięć 

jej dróg z drogami tamtych, w momen- 

tach zetknięć w pozytywnej pracy, © 

tyle organizacje, które w przeciwień- 

stwie do poprzedniego czynnego typu. 

określiłbym mianem „dyskusyjnych. 
lubują się w częstej, a jałowej krytyce 

innych, krytyce rzadko kiedy uczci- 

wej, a mającej na celu wyżej wspom- 

nianą, bardzo „handlową“ konku- 

rencję, przeważnie bez merytorycznej 
potrzeby walki ideowej. 

Całe ostatnie wystąpienie „Myśli 

Mocarstwowej* miało par exellence 

taki właśnie charakter. Było pozatem 

typowem wystąpieniem partyjnem, ze 
-wszystkiemi charakteryzującemi je me 
todami niesumiennego  handlarstwa, 

amimo, że tej partyjności poszczególni 
jej mówcy mocno się zapierali. Wyra- 

žalo się to.„przedewszystkiem w prze- 
dziwnej megalomanji z jaką mów 
sobie, a następnie w wspomnianej już 
„krytyce* innych, a szczególnie (ku 
niesłychanej ciesze plugawego. en- 
deckiego brukowca) organizacyj z któ- 
remi „Myśl Mocarstwowa*, podobno, 

niekiedy poczuwa się do wspólnego 
frontu, mianowicie Zw. Pol. Młodz. 
Demokr. į Legjonem Młodych. Nie 
mam upowažnienia do występowania 
w imieniu pierwszego. Jako członek 
Legjonu zabieram głos tylko w jego 
sprawie, tę najlepiej znam zresztą, 

   
  

   

   

    

      

choć nie w obronie. tej bowiem Legjon 
tu nie potrzebuje. 

Doskonale wiadomo wszystkim. 
komu o tem wiedzieć należy, jaka jest 
nasza ideologja. Szczególnie dobrze o 
tem wiecie wy p. p. ..mocarstwowcy 
którzy w ogonku tej ideologji od pew- 
nego maja idziecie. Wprawdzie „Dzien 
nik iWleński* (o, risum teneatis, ami- 
ci!) i nas nazwał (co za kompetencja!... 
„czwartą brygadą”, ale wiadomo rów- 
nież wszystkim, kto nią jest napraw- 

dę, także i tym, którzy nietylko dale- 

ko większe od siebie noszą nazwiska, 
ale jeszcze, podobno niezawsze z naz- 
wisk tych byli zadowoleni... 

My nie wstydzimy się swoich sen- 

jorów. Żaden z nich nie stał pod pew- 
nym pominikiem... Wielu za to stawa- 
ło pod Bezdanami czy Rogowem, Łow- 
czówkiem czy Kostiuchnówką, Lwo: 
wem czy Wilnem... Kochamy ich i je- 
steśmy z nich dumni. Nie kto inni tyl- 
ko oni właśnie, Pierwsza Brygada Ро!- 

ski walczącej o wolność, nas „Pierw 

szą Brygadą Polski Niepodlegtej“ na- 
zwali. Wykujemy sobie to miano w 
granicie historji, jak oni w myśl wska- 
zań tego samego, ukochanego Wodza 

dążąc. Pracujemy poważnie i w skupie 
niu nad ustosunkowaniem się własnem 
do wszystkich zasadniczych zagadnień 
dnia dzisiejszego i przyszłości, oraz 
wypełnieniem codziennego trudu za- 
dań zwykłych. 

Nie używamy  bombastycznych, 
„mocarstwowych* określeń.  Nosimy 
skromną nazwę Związku Pracy dla 
Państwa. Kto ma choć odrobinę dob- 
rej woli w stosunku do nas, ten już z 
tej nazwy dużo może sobie powiedzieć 
o naszej ideologji. Przy nieco większej 
tejże woli może zawsze znaleść trochę 
czasu aby przeczytać naszą deklarację 
ideową, względnie wysłuchać tej czy 

innej enucjacji. 
Nie dbamy о żadną inną grupę, 

czy grupkę ideową, nie głosimy tej, czy 
innej w stosunku do niej oceny. Sto- 
sunek nasz do każdej z nich określamy 
w spotkaniach na gruncie naszej pra- 
cy. Każdą szczerze, uczciwie wyciąg- 
niętą do nas dłoń, równie szczerze i 
uczciwie ujmiemy. Potrafimy ocenić 
każde prawe i lojalne ustosunkowanie 
się do nas i wspólnej wielkiej Sprawy. 
Nie oszczędzimy jednak żadnej zawa- 
lidrogi, żadnej złej woli rzucającej 

nam pod nogi kamienie. 
Nie boimy się żadnej „konkurencji. 

Nie powiemy nie przeciw nikomu, kto 
ma dła naszej pracy jakąś wartość, 
choćby nie wiadomo jak daleko od nas 
szedł i wcale nam ani czynnie, ani 
słownie nie sprzyjał. „Bóg z nim, pra- 
cuje pożytecznie to i dosyć”. 

Nie boimy się też żadnego ataku, 
bo — każdy uczciwy w dobrej wierze 
—uszanujemy, sprobujemy nań rów- 
nie, godnie odpowiedzieć, ale też każ- 
demu. nieuczciwemu zawsze taką na 
jaką zasługuje — damy odprawę. 

A teraz jeszcze o was troszkę p. p. 
„mocarstwowcy*. Z czem idziecie do 
nas? Czem jesteście lepsi od takiej np. 
Mł. Wszechpolskiej, nad którą się tak 
wynosicie? Czy temi zoologicznemi ż 
do i germanofobjami? Im zarzucacie 
nacjonalizm tylko? Jednym z głów- 
nych pod ich adresem zarzutów jest 
to, że się nazywają Moosdorf, Heinrich 
Kahl, Stahl, Curtius, Loewy-Stroński. 
Pitzele - Orliński, Orenstein - Oreński 

  

  

  

    

  

Listy z wystawy kolonialnej 
w Paryżu. 

XII. 

Golemowa epoka. 
U progu jednej z niezliczonych re- 

stauracyj wystawy, stoi, człowiek w 
„czarno - czerwonej liberji. Jest tęgi, 
wiecznie uśmiechnięty. Co chwila zdej 
muje kapelusz z powitalnym gestem, 
podsuwa przechodniom „menu* i 
wskazuje im wejście. Świetny pracow- 
nik — trwa na swem stanowisku w 
najgorszą pogodę. Nie wymaga przy- 
tem niczego, nie bierze zapłaty, nie ja- 
da, nie sypia. Nazywa się „robot'. 

W pawilonie, reklamującym jeden 
ze znanych napojów francuskich — ro 
bot „Pere Magloire* całemi dniami 
upija się z pustej butelki. Ma minę sta- 
rego nicponia, czerwony nos, który 
prześmiesznie marszczy, filuternie mru 

:ga okiem, oblizuje się, jest naprawdę 
zabawny, zwracający uwagę. Któżby 
na niego spojrzał choćby, gdyby był 
żywym człowiekiem? 

Wpobliżu ..pałacu Przemysłu” gra 
cała orkiestra robotów. Jest i dyrygent. 
Rusza się w takt. Ruszają się wszyscy, 
a najbardziej ten, który gra na har- 
monji. Są tak realni, tak prawdziwi, 
że człowiek stojący w ich pobliżu wy- 
gląda jakoś „sztucznie. 

Robotów tych jest sporo i jest co- 
raz więcej. Nieomal wszystkie zajęcia, 
nie wymagające samodzielnie pracują- 
cego umysłu są wykonywane przez 
nich. Człowiek pozbawiony inteligen- 

cji, a zarazem biedny staje się skazany 
na ostateczną zagładę. Królują Góle- 
my. Maszyna stworzona przez genjusz 
ludzki, powoli zabija wszystko, prócz 
genjuszu. Czy jednak starczy go lu- 
dziomi na czynnć rozwiązanie proble: 
mu nędzy, kóra tymczasem nieustan- 
nie wzrasta? 

"W przeciwieństwie do sztucznego 
człowieka, ruszącego się jak żywy — 
są na wystawie ludzie żywi o zastyg- 
łych twarzach, nawet w ruchach po- 
dobni do marjonetek — to Indochiń- 
czycy. W teatrze „Cite des Informa- 
tiones*, w półmroku sceny tajemnicze 
lśnią bogate, wschodnie dekoracje i 
jeszcze bogatsze, wschodnie stroje ak- 
torów, które poprostu ociekają złotem 
i kamieniami. Rozgrywa się drama- 
tyczna scena pomiędzy młodą królo- 
wą, a jej małżonkiem: z posłuszeństwa 
do ojca — ministra dała się uwikłać 
w spisek przeciwko królowi i musi zgi- 
nąć, jęczy cichutko, coraz głośniej, za- 
wodzi, pada do nóg zdradzonego, a 
przecież — umiłowanego kochanka. 
Doznaje się zupełnie wrażenia, że lal- 
ka ożyła i płacze. Król mięknie. Kur- 
tyna zapada. Akt drugi: na tronie sie- 
dzi królowa —— matka, Nie robi naj- 
mniejszego ruchu, nie mówi słowa, ma 
idealnie martwą twarz. Młoda królo- 
wa błaga jej łaski. Wówczas zastygła 

     

etc. Nie świadczy lo o ich nadmiernej 
polskości, ałe my pod tym samym 
adresem wysuwamy istotne gravamina 
i możemy je wam wskazać, czy przy- 
padkiem jednak to i was nie dotknie?...   

Dużo się na inauguracji ,„M. Moc.* 
mówiło o konieczności zmiany etyki 
życia akademickiego, potrzebie wpro 
wadzenia jakiegoś szlachetniejszego 
tonu do rozmów pomiędzy chociażby 
najbardziej wrogiemi sobie ugrupowa- 
niami, jednocześnie zaś przez częste 
inwektywy od wzmiankowanej tam ty- 
le razy ulotki, zaczynając, zadawano 
tym wzniosłym hasłom ciągie kłam. 
Owa „humorystycznošė“ tej ulotki by 
ła tylko pretekstem do przemycenia w 
niej szeregu fałszów pod adresem, 
bądź ZPMD., bądź naszym zaś całości 
wraz z inauguracją, zbywało mocno 
na tem, czem by pragnęli się posz- 
czycić jej organizatorzy, t. j. na dżen- 
telmenstwie. Nakazałoby ono im nie- 
co więcej szacunku dla przekonań cu- 
dzych, zwłaszcza gdy uważają je 
(mniejsza o to, słusznie czy nie słusz- 
nie) za tak bliskie swoim. Jest to ogól- 
ną zasadą każdej „fair play”. 

Kończąc ten artykuł, stwierdzam 

w nim sporo dość przykrych, pod ad- 

resem p. p. z „Myśli Moc. , prawd. Ale 
prawdy te Panowie żeście sami spro- 
wokowali. Uznając w Was w odróżnie- 

niu od ,„Młodz. Wszechpolskiej”, pew 

ne wartości pozytywne, dla nich nie 

pamiętałem o tych prawdach i nigdy 
przeciwko Wam nie występowałem. 

W pracy naszej, jako Legjonu nie za- 
leży nam na żadnych, ani osobistych. 
ani organizacyjnych ambicyjkach, ale 
na jaknajwiększej ilości oddanych tej 

pracy uczestnikach, choćby zupełnie 
nam uczuciowo obcych. Od Was sa- 
mych Panowie zależy, aby owe Wasze 

wartości pozytywne kazały nam o tych 
prawdach zapomnieć, 

Jednocześnie, dla uniknięcia jakich 
kolwiek nieporozumień stwierdzam 
jeszcze, że nie jest to żadna „oferta”. 
Nikomu z niczem się nie narzucamy, 4 

zrozumienie tej największej prawdy, 

że najmądrzejszą drogą, jest droga u- 

czciwa, zostawiamy do samodzielnego 
rozważenia cierpiącym na jakiekolwiek 
pod tym względem defekty. 

      

  

S. Z. Klaczyński. 

Główki absolwenckie. 
Czy mamy prawo wołać pod adresem spo- 

łeczeństwa 6 niskim poziomie umysłowym, 
braku kręgosłupa moralnego i podstawowego 
poczucia społecznego? Nie — bo rok rocz- 
nie uniwersytety polskie wypuszczają ludzi 
o zjełczałym rdzeniu pacierzowym ludzi, 
na których sam widok trzebaby właściwie 
dostawać torsyj. Dowiadujemy się o prze- 
biegu zebrania absolwenckiego kursu medy- 
cyny, poświęconego, sprawie uczczenia dy- 
plomów. Ponieważ wspaniały projekt urzą- 
dzenia uroczystej libacji składkowej po 15 
złotych na osobę upadł ze względu na słabe 
możliwości płatnicze uczestników, a menerzy 
kolacyjni nie gustują w skromnych herbat- 
kach, Kol. Rafałowski wysunął wniosek o 

nie urządzanie kolacji, łecz o przeznaczenie 
części funduszu składkowego, pozostałego 
po potrąceniu kosztów, związanych z uro- 
czystościami dyplomowemi, na bezrobotnych, 
jako na cel najbardziej społeczny. jednoczą- 
cy wszystkich kolegów absolwentów, bez 
względu na zabarwienie polityczne, naro- 

dowość i wyznanie. Niestety są jeszcze pa- 
nowie, którzy uwa że przepić 15 zł. to 
mniejsze zło, niż ofiarować 8 zł. na fun- 
dusz bezrobocia. Kol. Kol. Szelhaus, Marzyń- 
ski i Mazurek pozwolili sobie wyrazić prze- 
konanie, że fundusz bezrobocia stanowi 
„eel partyjny* i wogóle nie wiadomo, na co 

  

          

postać wskazuje na truciznę, zamiast 
odpowiedzi. Młoda królowa wychyla 
puhar i kona w objęciach zdradzone- 
go męża. Kurtyna, oklaski, znowuż 
kurtyna. Ludzie — lalki trwają w po- 
zach, w jakich zastygli, jakby się nagle 
urwały niewidoczne nici, poruszające 
marjonetki. Wrażenie fantastyczne, 
niezrównane, choć trudno o banalniei- 

szą treść. : 

    

Tancerki z Bali (Indje Niderlandzkie). 

Po zmianie dekoracji — na scenę 
wchodzą nowe, żywe marjonetki. Są 
ubrane w barwne, złotolite szaty, na 
głowach mają ciężkie „tjary* — śpi- 
czaste ornamenty, kute w złocie i oh- 
wieszone brylantowemi konwalijkami. 
które dźwięczą srebrzyście przy naj- 

    te pieniądze 

przy katedrze psychjatrj 

czny slosunek tak daleko, ądał kate- 

znie zwrotu przypadającej na niego 

części składki, wrazie uchwały o przekaza- 

niu sumy na bezrobotnych (zapewne w ukry- 

tym celu urządzenia poprzednio projekto- 

wanych liba na własną rękę). 

idą. Kol. Marzyński, asystent 
posunął ten i- 

       

   

  

     
    

    

ony oponenci wysuwali bladą 
rowania pieniędzy Kołu Medy- 

ków cie instytucji niepartyjnej i 

obejmującej wszystkich studentów, nie praw 

daż?). Nawet nie na Bratnią Pomoc, ponie- 
aż do Bratniej Pomocy nie mają zaufania. 

(Głos z sali: „Dlatego, że tam teraz nie krad- 
ną“). Na częście tym razem ogół absol- 

wencki okazał nieco zdrowego rozsądku i 
nie dał się poprowadzić na pasku. I mamy 
nadzieję, że Kol. M ski nie otrzyma z 
powrotem ści składki. Uchwała ma moc 
prawną. wiążącą wszystkich i o jakimkol- 

wiek wyłamaniu się nie może być mowy. 

Wszystko to byłoby tylko zabawnym epi 

dem, świadczącym 0 poziomie niektóry 
główek absolwenckich. Gorzej, że ci 
ludzie sięgają samozwańczo po ster 
medycznego, chcą być pedagogami 1 1 
rami młodszych kolegów, usiłują nadawać 
ton ogólny całemu młodemu pokoleniu przy- 

szłych lekarzy. 

    

  

    
   

    

    

  

    

  

    
     

Rob. 

Drobna uwaga. 
Przemówienie kol. Wojciechowicza na zeb. 

„M. Moc.* wywołało nieco uszczypłiwych u- 

wag kol. kol. z „Myśli M.*, tudzież atak „Dzie 

nika Wil“ pod adresem „Legj. ML“. Zapew- 

ne nie był to żaden sukces oratorski. Ale ni 

stety tak już się nieszczęśliwie składa, że 

da organizacja ma jakiegoś swego Ko 
go, czy Cygankiewicza, z lą różnice 

sze enfant terrible jest jeszcze bardzo młode 

i zajmuje w hjerachji organizacyjnej zgoła 

niepoczesne miejsce (czego nie można po- 

wiedzieć o p.p. Koc. i Cyg....), pozatem prze- 

mawiało wyłącznie w swojem imieniu i na 

swoją rękę. Nie ulega przytem żadnej wąt- 

pliwości także i to, że pomimo swoje młodości 
ma więcej zdrowego rozsądku, a nadto co 

jest niemniej ważne — stoi bez porównania 

  

   
    

       

    

wyżej etycznie, niż tamci obaj... Leg 

ae o 
DOM AKADEMICKI, 

Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Pomoc 

Pol. Młodz. Akad. U. S. B. niniejszem podaje 

do wiadomości kol. kol. ubiegającym się o 

zamieszkanie w Domu Akademickim, że 

wszyscy ci kol. kol. którzy otrzymali w Sek- 

retarjacie skierowanie z prawem zamieszka- 

nia od dnia 5 b. m. mają się zgłosić u Refe- 

renla Domu Akad. kol. Antoniego Grochow- 

skiego, urzędującego w tymże Domu w dniu 

5 b. m. od godz. 14—16, celem załatwienia 

formalności związanych z przyjęciem do Do- 

mu, a mianowicie: 
  

opłaty uniwersyteckie przynajmniej za rok 

ubiegły skierowanie Zarządu Stowarzyszenia 

Br. Pomocy dokumenty osobiste oraz woj- 

skowe. 
b) opłacą kemorne co najmniej za jeden 

miesiąc podpiszą rewers gwarascyjny in blan 
co, oraz zobowiązanie przestrzegania regula- 
minu Domu, 

— Z Koła Medyków. We wczartek 29 
października b. r. odbyła się herbatka zapo- 

znawcza Koła Medyków. Po herbatce — tań- 
ce. 

— Akademicki Związek Sportowy. Sek- 
cja bokserska rozpoczęła normalne trenin- 
gi dwa razy w tygodniu. Entuzjastycznym 
kierownikiem Sekcji jest znany powszechnie 

kol. Miłosz. 

— Drugi Dembiński na U. S. B. Pogło- 
ska, krążąca po U. S. B. o drugim Dembiń- 
skim okazała się prawdziwą. Zapisał się tak- 
że na Prawo (filozofji dotychczas nie stud- 
juj). Jeśli zabierze się do pracy z takim 
samym rozmachem — zostanie nazwany 
przez pewne grupy „komunistą* z odpowied- 
nim epitetem. 

    

Z powodu natury technicznej nie mogliś- 
my umieścić w dzisiejszych „Wiadomościach 

ich* artykułu w sprawie nadu- 
„ Mensie, oraz stosunku do nich Ko- 

j Rewizyjnych z poprzednich kadencyj 
z Br. Pom. Artykuł ten ukaże się do- 
datkowo w nr. jutrzejszym. 
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Popierajcie Ligę Morska 

| Rzeczną! 

mniejszym ruchu. Są to prawie wy- 
łącznie ruchy rąk i nóg o palcach niez- 
miernie wydłużonych j giętkich. Tań- 

czą. W głębi złoci się posąg Buddy. 
Tancerki mają twarze identyczne z po- 
sągiem. A może to złote, zamyślone 
bóstwo było stworzone na ich podo- 
bieństwo? Tańczą. Twarze ich są 
zamknięte, nieswoje. Żyją naprawdę 
tylko palce rąk i nóg jakiemś życiem 
swoistem i odrębnem. Na uboczu or. 
kiestra. złożona z gongów w formie 
podkody, z fletów, z cymbałów. Małe, 
skulone figurki muzykantów, podobne 
do woskowych, wydobywają z płue i 
z instrumentów jakieś  jednostajne, 
smutne, a zarazem — zmysłowe miau. 
czenie, pod muzykę którego odbywa 
się przedziwne, niepojęte, wschodnie 
religijne misterjum, zwane u nas „ba- 
letem*. 

  

Innego dnia inne przedstawienie. 
'Tym razem — w sali Muzeum Kolonij. 
Wstęp tylko za zaproszeniami. Pano- 
wie we frakach, panie w balowych to- 

aletach. Woźny o piersi szamerowa- 
nej orderami naciska wielki kieł sło- 

niowy, zastępujący kłamkę i zamyka 
drzwi. Światła się przyćmiewają — na 

scenę wpada trupa murzynów. Šmie. 
chy, krzyki, pantomina, tańce. O ile 
„balet“ Kambodży był religijnem mi- 
sterjum, 0 tyle ten oto „balet* murzyń- 
ski jest jednym wielkim, dziko-rados- 
nym krzykiem wyzwolonych instynk- 
tów. Jak tamci byli stylowo martwi, 
tak ci są przebajecznie żywi, natural- 
ni i rozradowani najszczerzej. Żadnej 
tremy. Nie milszego na świecie, jak się 
dać białym podziwiać. Żyje się na- 
prawdę dopiero tu — na scenie. Tań- 
czą. Właściwie, nie jest to taniec, a ja- 

index, gdzie będą uwidocznione ° 

Rozbiežnošč 
BERLIN 4.XI. - Do Urzędu Spraw 

Zagranicznych nadszed! dziš obszerny 
raport ambasadora niemieckiego w 
Paryżu von Hoescha o jego konferen- 
cji u premjera Lavala. Dla rozpatrze- 
nia tego raportu zebrał się w godzi- 
nach popołudniowych gabinet Rzeszy, 
który obraduje permamentnie przez 
cały dzień. 

Komentarze niemieckie podkreśla- 
„ją zgodnie rozbieżność 

  

stanowiska 
Francji i Niemiec. Francja domaga 
się bezwzględnie utrzymania w mocy 
planu Younga i rozpatrzenia najpierw 
kwestji odszkodowań, a potem dopie- 
ro długów prywatnych. Stanowisku te- 
mu Niemcy przeciwstawiają żądanie 
uregulowania najpierw kwestji kre- 
dytów zagranicznych. 

Zdaniem niemieckich kół politycz- 
nych. krótkoterminowe zadłużenie nie 
mieckie stworzyło taką sytuację, że 
dopiero po jej gruntownem rozważc- 
niu będzie można przystąpić do kwe- 

Na Dalekim 

stanowisk. 
stji reparacyj. , 

Pozatem zakres kompetencyj ko- 
misji Banku Wypłat  Międzynarodo- 
wych nie może być zdaniem kół nie- 
mieckich ograniczony tamami planu 
Younga, lecz tak rozszerzony, aby mo- 
żna było zbadać całokształt zdolności 
płatniczej Niemiec. 

Niemieckie koła polityczne uważają 
iż eślenie tylko zobowiązań repa- 
racyjnych, wykluczając pozatem po- 
życzki Dawesa i Younga oraz nieu- 

chronioną kwotę odszkodowawczą z 
zamianą jej na świadczenia rzeczowe, 
byłoby niewystarczającem  odciąże- 
niem gospodarki niemieckiej. 

Jedynym wynikiem wczorajszych 
rozmów paryskich — pisze m. innemi 
biuro Conti — zdaje się być chwiłowo 
silne podkreślenie przeciwieństw sta- 
nowiska francuskiego i niemieckiego. 
Zadaniem obrad dzisiejszych gabinetu 
Rzeszy jęst właśnie zajęcie stanowis- 

ka w tej sprawie. 

Wschodzie. 

      
   

  

  

  

   

  

  

  

Poważne zaniepokojenie Chin. 
GENEWA, 4. 11. (Pat). — Chiny przesła- 

ły Lidze Narodów notę, zawiadamiającą Ligę 

© poważnym zaniepokojeniu Chin z powodu 

stanowiska, zajętego przez Japonję w Mand- 

żurji oraz z powodu odmowy Japonji wys- 

łania przedstawiciela do komisji mieszanej. 

mającej na celu Śledzenie biegu ewakuacji. 

Rząd chiński zaznacza ponownie, że nie 

zgodzi się na podjęcie rokowań ogólnych, 

dopóki wojska japońskie nie zostaną wyce- 

fane ze strefy kolejowej. 

Władze japońskie zaprzeczają 
    TOKJO 4.X1. Pat, — Wiadomość 

jęciu Cicikar przez wojska japońskie 
oficjalnie dementowana, Władze wojskowe 

Odpowiedź Brianda 
GENEWA, 4. 11. (Pat). — Briand w cha- 

rakterze przewodniczącego Rady Ligi wysto- 
sował de delegata japońskiego Yoshizawy 
odpowiedź na notę z 26 ub. m., stwierdzając 
przedewszystkiem identyczność stanowisk 
Japonji i Chin co do 4 punktów. Pozostaje 
jedynie nieuzgodniony jeden punkt, dotyczą- 
cy poszanowania praw, przyznanych Japonji 
w Mandžurji. 

Nastepnie Briand przypomina deklarację 

о2 
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Żaby mieć czyste i zdrowa owoce 
należy z jesieni jeszcze zaopatrzyć 
drzewa owocowe w tak zwane OPASKI 
LEPOWE. Najlepszy LEP SADOW- 
NICZY, papier na cpaski oraz przy- 
rządy do smarowania opasek są do 
nabycia w składzie maszyn rolniczych 

ZYGMUNTA NAGRODZKIEGO 
ul. Zawalna Nr. 11-a. 

Żądajcie prospektów ze sposobem 
użycia i cenami. 

оее ©0017772P200 47TTTTTPT. 09900991992 

japońskie nie mają zamiaru posyłać wojsk 
na północ od rzeki Nomni. 

na notę japońską. 
delegata chińskiego, stwierdzającą. że rząd 

chiński zdecydowany jest wykonać lojalnie 

wszystkie zobowiązania, wynikające Ż paktu 

Lidze Nar. i daje temu dowód, zobowiązująe 

się rozwiązać wszelkie sporne kwestje z Ja- 

ponją w drodze arbitrażu lub na drodze pra- 

wnej. W tych warunkach Briand zaleca obu 

rządom nawiązanie rokowań w celu omó- 

wienia szczegółów przeprowadzenia ewaku- 

acji wojsk. 

o KTE ORCO KOD ISTAT S DAS 

Humor. 
OMYŁKA. 

— Wydajesz twoją córkę za tego draba? 
Przecież on siedział przez pięć lat w paceł 

— A to łotr! 
— A widzisz, jesteś tego samego zdania! 
-— Wyobraź sobie, mnie przyznał się de 

trzech lat paki! 

i 

(Irish Independent). 
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CHIRURGICZNO- 
-KOSMETYCZNA 
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Wszelkie operacje chirurgiczno - kosme   JcZne 
: Usuwanie zmarszczek i fałd, woreczków pod oczami, wiotkich policzkėw, pod- 

bródków, zniekształceń oczu i ust; naprawianie kształtu nosa i uszu; modelowanie 
ramion i kończyn dolnych; plastyka piersi; 
nie żylaków i t. p. 

Kierownictwo Lecznicy objął chirurg- 

odtłuszczanie brzucha, bioder, nóg; lecze- 

kosmetyk, mający 17 lat praktyki chirur- 
gicznej uraz kilka lat specjalizacji w chirurgji kosmetycznej w Paryżu. 

Pokoje na stały pobyt z utrzymaniem i opieką lekarską. 
dziennie 11 

kieś błyskawiczne skoki, zawrotne pi- 
ruety. Czarne, zwinne, muskularne cia 
ła nabierają gorącej ruchliwości pło- 
mieni. Tempo szalone. Cudowny rytin. 
Krzyk ciała na cześć życia i zmysłów. 

Jak niewiele wschodniej kontem - 
placji ma ta Afryka, w czambuł zali- 
czaną do wschodu! Po szalonych tań- 
cach murzyńskich oglądamy na hipo- 
dromie nierównie szaleńszą  „Fan- 
tazję”*. Z okrzykami radości rzucają 
się Arabowie do ataku. Ich dzikie oczy 
płoną. Biało-czerwone skrzydła — bur 
nusy szarpie wiatr. Konie stają dęba. 
To nie, nikt nie spadnie, choć arah- 
skie siodła nie maja popręgów. A jeśli 
kto spadnie, to się go stratuje. 

Na hipodromie i pod jasnem nie- 

bem wyjątkowo pogodnego dnia — 

nawet martwe twarzyczki lalek indo- 
chińskich zaczynają się ożywiać. Na 

trawie hipodromu rozwija się orszak 
świętego smoka. Smok jest zielony. 
centkowany, niezmiernie długi. Za smo 
czym ogonem pędzi tygrys. Tarza się, 
ryczy, jest przekomiczny, zwłaszcza 
gdy zmęczy się i idzie na tylnych „ła- 
pach*. Za tygrysem kusztyka zielona 

papuga, za nią jeszcze jakieś pokracz- 
ne stworzenie — już nie maski, a całe 
kostjumy i — istny karnawał wenecki. 
Jakże się muszą Bogu podobać takie 
barwne, wesołe pacierze, boć wszystko 

jest na jego cześć. : 

Noc zapada, hipodrom się opróż- 

'nia, Na wystawie zaczynają pracować 
ukryte prożektory i wszystko pomału 

przywdziewa swoją bajeczną szatę no 

cy-bajki. Świątynia Angkory tonie w 
promieniach księżycowych, Afryka 

środkowa płonie jak w ogniu, błę- 
kitnieje Muzeum  Kolonij i pawilon 

13 oraz 16—18 (oprócz sobót, niedziel i świąt). 
Godziny przyjęć co- 

7729 

włoski, kręcą się latarnie licznych 
wież, jaśnieją niezliczone pawilony. 
Ożywa również jezioro. Łodzie płyną 
pod tunelami wody, która mieni się 
wszystkiemi barwami tęczy i najwspa- 
nialej rozbłyskuje gdy nie jest barwnie 
oświetlona. Nad wszystkiem unosi się 
płomień wody „Wielkiego Sygnału — 
wieży 45 metrowej, wyrastającej z je- 
ziora. Ma ona kształt trzonu palmy. 
Wyrzuca wodę na 8 metrów ponad 
swój szczyt, zataczając na niebie tym 
ognistym gejzerem gzygzak pioruno- 
wy, sygnalizujący Paryżowi, że wysta- 
wa czeka. RE 

„ Wielkie miasto odpowiada drugint, 
większym sygnałem: na szczycie wie- 
ży Eifla ukazuje się błyskawica i cała 
wieża staje w „płomieniach. Wówczas 
wytryska wspaniała fontana, unosi się 
ponad ogniem który powoli maleje, 
zniża się, niknie. Wieża rozbłyskuje 
gwiazdami. Trochę dalej najpiękniej- 
Szy plac świata: plac „De la Concor- 
de“, oświetlony niewidocznemi pro- 
żektorami, tonie w zimnej poświacie 
gwiezdno-księżycowej — zda się być 
marzeniem, zaklętem w jaśniejący, 
nieomal przezroczy kamień obelisku i 
otaczających gmachów. 

Bajka. 

° U wejścia do zamkniętego metra 
śpią nędzarze. Tułą się do kraty, z za 
której wieje trochę dusznego, ciepłego 
powietrza. 

Rzeczywistość. 

   

    

Marja Milkiewiczowa. 

ASS pa
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IEŚCII OBRAZKI Z KRAJU. 
Zamordowai kolegę — przemytnika 

by zawładnąć 
Onegdaj na terenie odcinka granicznego 

Filipów miał miejsce niezwykły wypadek. 
Dwaj zawodowi przemytnicy Jan Piżera i 

Juljan Okułewiez przekroczyli niepostrzeże 
nie granicę polską z zamiarem przeszmu- 

giowania z Lit większego transportu ty- 
toniu i sachary Po przekroczeniu linji 
granicznej przemytnicy postanowili pojedyń- 
czo przedostać się wgłąb kraju i w tym celu, 
każdy z nich powędrował inną drogą. Za- 
dedwie jednak Okułewicz zdołał eddalić się 
na kilkaset metrów został znienacka napa 

nięty przez Piżere, któremu po oddaleniu 
kołegi p zła myśl zawładniecia jego prz 
anytem. śł tę Piżera bez namysłu wcielił 
w czyn i dopędziwszy nie spodziewającego 
się podstępu kolegę zarzueił mu błyskawicz- 
nie na szyję petłę i po krótkim szamotaniu 

  

  

   

        

   

   
   

  

jego towarem. 
się udusił. 

W kilka godzin później patrol K. O. P. lu 
strując nad ranem odcinek graniczny natra- 
fił na zimne już zwłeki jakiegoś osobnika. 
Trat chciał, że prawie jednocześnie zatrzy- 
many został Piżara, przy którym znaleziono 
przemyt wartości kilku tysięcy złotych. Pod- 
czas badania w strażnicy przemytnik-mor- 
derea zdradzał niezwykłe podniecenie, eo 
nasuło myśl, że ma on jakiś związek z ta- 
jemniezo zamordowanym  osoknikiem. W 
toku dalszego śledztwa hipoteza ta znała- 
zła eałkowieie petwierdzenie. W ogniu krzy- 
żowych pytań Piżera przyznał się do pod- 
wójnej zbrodni: morderstwa i przemytu. 

Zbrodniarza przekazano do dyspozycji 

władz śledczych. 

  

  

Kiwiszki. 

  

Zaduszki. 

Rok rocznie Koło Młodzieży Wiejskiej 

imienia Władysława Syrokomli z Kiwiszek 
wybiera się na grób swego patro i pełni        

   
   

  

Zum st honorową. Niemni 
ny widok i w tym roku przedsta 
honorowa. Sztandar powiewający 
koleżanki ubrane tak skromnie k wieś 

z sierpami na ramieniu, koledzy w siermię- 
gach siwych z kosami osadzonemi na sztore 
jak kosynierzy — to tchnęło tą 

głęboką i smutną lirą Syrokomli. 
dziwną pi bez głosu płynącą 
wichrami jesieni to żywy obrazek twr: 
doli wsi. 

Młodz yła dorocznym zwyczajem 
wieniec ze rku i sosny, pełen poszumów 

i rozhoworów szuminej doby szmerliwej je- 
ssien1. 

    

      

    

  

   

    

    

    

t ten staje się tem radośniejszy. 
wyczuć u młodzieży wiejskiej ten 

i kult dla słów Mistrza liry, które sta- 
e ich duszy. Trzeba było śle- 

x i 8 awienie z którym słuchali prze 
mówienia prezesa koła, tę liwość i zapał 

przy pełnieniu tych funkcyj, by zrozumieć 
ło wszystko. Wdzięczność tym, którzy ode- 
szli spełniona, mówi za siebie. P a któ- 

wą prowadzi Koło daje gwaranej mło- 
eż wychowana w tym ruchu stworzy dla 
ństwa nowy typ obywatela kroczącego do 

lepszego Jutra wsi. świadomego swej roli 
<lziejowej w Państwie. 

    
    

   

  

    
   

     
     

Przechodzeń. 

„AŚ 

Mielegiany. 
Wystawa rolnieza. 

   
    

   

W dniu 26 p iernika 1931 r. w Mie- 
legianach pow. święciańskiego po raz pierw- 
z / na tamtym terenie odbyła się wystawa 

    

ysposobienia Rolniczego. 

WIEŚCI Z WOJEW. 

Wystawa tak ważna dla naszego rolnic- 
twa wzbudziła duże zainteresowanie nie 
tylko wśród młodzieży, a nawet i wśród 
starszych. 

Chociaż pogoda niedopisała, jednakże od 
rana zjechali się uczestnicy konkursów i u- 
rządzili obok rynku wystaw Starsi rolnicy 
z podziwem oglądali wyniki pr swej mło- 
zieży naocznie przekonując się, że przy 

dzie p. y można i w naszych warun- 
kach osiągnąć duże wyniki. 

Wystawę otworzył p. Starosta Święciań- 
ski wygłaszając do uczestników konkursów 
i zebranej ludności przemówienie i zachęca- 
jąc do dalszej pracy nad podniesieniem swo- 

warsztatów pra Agronom Rejonowy 
również wygłosił przemówienie w języku li- 
tewskim. 

W wyniku sądu konkursowego za naj- 
lepsze wyniki pierwsze nagrody otrzymali: 

Antonina Gonczarówna za zbiór 536 q w 
stosunku do hektara buraków, „na gruncie 
w polu. 

Rabizo Feliks za zbiór 300 q ziemniaków 
w słosunku do hektara i pół Koła Mło- 
dzieży Wiejskiej w Mielegianach za zbiór 
1000 q buraków z hektara. 

Ogółem nagrodzono 18 uczestników. 
Do konkursów jesienią r. ub. zgłosiło się 

72 uczestników w tem 10 samodzielnych 
gospodarzy. 

Wytrwało do końca zbiorów 58 uczestni- 
ków. 

    

   

        

     
  

  
    

  

   

" Z pogranicza. 
Zabito uciekiniera do Rosji. 

W dniu 3 b. m. o godz. 17. w rejonie 
strażnicy Szapowały, gm. rakowskiej, patrol 
K. O. P. zauważył w odległości 500 mtr. od 
granicy 5-ciu osobników. zdążających w kie- 
runku Rosji Sowieckiej. Ponieważ na wez- 
wanie strażników osobnicy ci rzucili się do 
ucieczki, patrol oddał za uciekającymi 5 
strzałów karabinowych. Jeden z osobników 
został zabity, pozostali zbiegli do Z. 5. $. В. 

NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

w Nowogródku przy ul. 3-go Maja, tel. 94. 

  

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku   

„KRÓL JAZZU*. 
NASTĘPNY PROGRAM: „MONTE CARLO“:   
  

OGŁOSZENIE. 
%arząd więzienia w Nowogródku ogł 

roku na godz. 12 w południe na dostaw © 

łys, kg., grochu 2 tys. klg., fasoli 1000 klg., ki 
200 klg., słoniny 1000 klg. — loco magazyn w 

Oferty w załakewanych kopertach należy 
w południe dn. 16 listopada 1931 r. z doła 
<ium w wysokości 5 proc. sumy oferowa 
żyć przed komisją przetargową. 

  

„Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia przetz 
zależnie od przetargu ofertowego i wyboru oferenta. Artykuły żywn 
Salunku bardzo dobrego. 

Nowogródek, 4.Х1 1931 roku. 

    

   

  

   
  

a przetarg ofertowy na dzień 16 listopada 1931 
ta 12 tysięcy kilogramów, ziemniaków 60 

jęczmiennej 2 tys. klg., kaszy gryczanej 
lenia. 

składać w kancelarji więzienia do godz. 12-ej 
eniem kwitu kasy Skarbowej na złożone va- 

ej ewentualnie wspomniane vadium można zło- 

rgu ustnego >" 
ciowe winny być 

Naczelnik więzienia, 
W. Makowski. 

     

Nowogródek. 
% działalności Powiatowego Komitetu 
Pomoey poszkodowanym przez klęski 

żywiołowe, 

Na terenie gminy wsielubskiej, najbar- 
dziej przez klęski zniszczonym, prowadzo- 
na jest od dn 20 października akcja do- 
Żywiania dzieci pod kierownictwem Komi- 

etu gminnego, do któregc i nošcio- 

    

    
  

wej wchodzą przedsta cowego 
społeczeństw gminy, rodziców i nauczy- 

  

cielstwa. Dożywianie odbywa się w szkole 
Powszechnej we Wsielubiu (200 dzieci) i we 
wsi Nizowiec (76 dzieci). Wydawana jest 
RAE kasza jęczmienna lub gryczana, do+ 
"rze okraszona i 10 deka chleba; gdy zosta- 

„Be uzyskany tani cukier — dru е 
będzie stanowiła herbata. dwadzi 
"chleba i 4 deka słoniny. Koszt 
dnego „dziecka wynosi mniej 
Ša Užiennie, Chleb wypiekany jest na miej- 
R miasteczku za część przypieku; opał 

arowany przez właściciela majątku Wsie- 

    

  

  

  

  
a: г ć 2 
„Ё:_[ hr. O'Rourke: zboże na mąkę i 
Nona E są ez Komitet Powiatowy z 
_ owogródka. as dostarczono 100       
ki Ža k chleb i 316 kg. jęczmienia i gry- 
ka wę £. Jednocześnie zakupiono 105 
a as pieniądze wyasygnowane przez 

a ę na cele pomocy dla poszko- 
dowanych przez klęski żywiołowe. 

Dnia 1-g0 listopada wydano ogółem 2146 
porcyj. х 

Dla zorganiozwania całej pracy, będącej 
pod bezpośrednim zarządem kierownika 
szkoły powszechnej we Wsielubiu, odbyły 

się w obecności przewodniczącej Sekcji do- 
żywiania przy Powiatowym Komitecic—dwa 
oma 2h na których postanowiono urucho- 

R da 5 zym czasie dalsze dwa punk- 
2 źywiania: we wsi Karnysze i Bieninie. 

  

  

   
  

Migawki nowogródzkie. 
— No i cóż wy te: 

= ‚ m nadzwyczajnego, że 
Nowogródek zdobył s У g 

lia <żr ię na jeden samochód 
«Па straż; ż s RE : 
BETĘ RE) pomyśli niejeden wil- 
ia Pra 
NOCNA тя Tzecięż w naszym wieku — sa- 

nie jest nowi 
owinką. 

Tak, ale dlą 
KOWOogrodzi = K 

swinka nieladą, gródzian jest lo no 

  

R Bo į całą tranzakcję kupna mrzej $ 
=. RÓŻA SB z niemałą pompą i... dodat- 
kami. 7 — ró ъ 

Pilos "tėžnie na ten temai mowią. 
oważni Ojcowie znający się na rzeczy”, 

iak o tem sobie 

— No jakże 

a samochodem? 

opowiadają: 

tam panie Feliksie poszło 

— Wtale nic nie poszło, ledwie go wcią- 
gnęli i to o godzinie pierwszej w c że- 
by nowogródzianie ich nie wyśmieli. 

— A jakże był on wymalowany? Pewnie 

   

  

      

w czerkiesce, z szablą z ostrogami i na ko- 

niu, a z tyłu za nim stangret.. o bo nasi 

żydkowie mają dla munduru wielki respekt. 

— (o pan gada? był pomalowany na 

czerwono. 

— O rety... na czerwono... To niby smok? 

takie straszydło. 

— Wcale on smokiem nie nazywa się. 

a tylko samochód — Kuroczycki. 

— No, no... był to pomysł panie tego... 
odrazu poznać prowincję... Ale, słyszałem, 
że jednak z orkiestrą ge spotykano... 

Ano grali, lecz oprócz orkiestry i kil- 
ku gapiów, którzy myśleli, że to straż do 
Tworek wysyłają — nikogo nie było. 

  

— Aj, aj... to mi nowinka... 

— Tak, tak panie Henryku, ale gdy na- 

zajutrz stodoła niedaleko miasta zapaliła 

się — to i nikogo ze strażaków nie było. 

—Pocóż oni mają tam jechać, kiedy sa- 

mochód jest? 

— Otóż to... Czekali w łóżkach na samo- 
chód, samochód — na szofera, a szofer — 

na montera, a tymczasem stodoła fić — po- 

szła z dymem. Iw. 

ŽYCIE HARCERSKIE. 
Harcerze nowogródey dla bezrohot- 

nych. » 

W związku z ciężką sytuacją w państwie 
na rynku pracy harcerze 3-ciej Drużyny im. 
Marszałka Piłsudskiego, złożyli do dyspo- 
zycji Komitetu Powiatowego dla raw Bez- 
robocia zł. 10, oddając równocześnie do dy- 
spozycji Komitetu swoje usługi w zakresie 
pracy pomocniczej. 

  

Domowy wyrób nart w 3-ej drużynie 
Harcerzy. 

W. ziwązku z prowadzeniem w 3-ciej 
Drużynie Harcerzy im. Marszałka Piłsud- 
skiego wyrobu nart, wysyła Drużyna na kurs 
domowego wyrobu nart do Brześcia nad 
Bugiem, Murawskiego Anatola. Kurs odbę- 
dzie się w czasie od 23 listopada do 29 li- 
stopada. 

Wieczornica Harcerska. 

W. minioną niedzielę odbyła się w świe- 
tlicy 3-ciej Drużyny Harcerzy im. Marszał- 
ka Piłsudskiego kolejna wieczornica, w 
której wzięli udział: harcerki z 2-giej Dru- 
żyny Harcerek im. Elizy Orzeszkowej, har- 
cerze z Trójki i z Dwójki. Na program wie- 
czornicy złożyły się: radjokoncert produkcje 
harcerzy na mandolinie, tańce przy dźwię- 
kach mandoliny, gry i zabawy towarzyskie, 
oraz Śpiewy. R. K. 

    

  

„powtórzenie 

Lida. 
Gorące posiedzenie Rady Miejskiej. 

Od godziny 21 w poniedziałek do*godziny 

6 rono we wtorek trwało nadzwyczajne po- 

siedzenie Rady Miejskiej m. Lidy. Na posie- 

dzeniu tem przyjęto przedłożony i uzgodnio- 

ny przez komisję finansową preliminarz bu- 

dżetowy m. Lidy i przedsiębiorstw komunal- 

ny na rok 1931-32, dokonano wyborów bur- 

a ‚ i ławnika, załatwiono spra 

wę konwersji pożyczki z Banku Gospodarst- 

frajowego oraz powzięto uchwałę co do 

pretensyj firmy Gans i S-ka należności za 

budowę elektrowni miejskiej . 
Na temże posiedzeniu Zrzeszenie Narodo- 

cijańskie w adzie 3 radnych: Z. 

Stasiewieza, M. Stasiewicza i K. Filiq 

urządziło demonstrację w postaci złoż 

deklaracji, żądającej rozwiązania Rady Miej- 

skiej i rozpisania nowych wyborów. Po zło- 

żeniu deklaracji wyżej wymienieni nie opuś- 

cili sali obrad. Powodem pow. j demon- 

stracji było pozbawienie dr. Harniewi 

3 miesięcy mieszkającego poza Lidą. manda 

tu radnego przez władzę nadzorcze 

Rada Miejska powzięła jednomyślnie re- 

zolucję, protestującą przeciwko o: adeze- 

niu senatora Boraha w sprawie rewizji gra- 

nie i dostępu do mo: Rezolucja stwierdza, 

że Rada Miejska m. Lidy stać będzie zawsze 

na straży całości granie Rzeczypospolitej, j 

niepodległości i swobodnego dostępu do mo- 

rza. 

O godzinie 5 rano Rada Miejska m. Li- 

dy jednogłośnie dokonała wyboru burmistrza 

którym został p. Józef Zadurski. Pan Józef 
Zadurski poprzednio był sekrelarzem Wy- 
działu Powiatowego w Lidzie, a przez ostat- 
nie trzy miesiące pełnił obowiązki komisa- 

rycznego burmistrza Lidy. Zastępcą burmi- 

strza został dotychczasowy ławnik Marek 

Kaczmar. Na ławników wybrano Januszew- 

skiego Wincentego i Konopko Mojżesza. Za- 

stępca burmistrza Kaczmar i ławnik Konop- 
ko są wyznania mojżeszowego. 

   
  

       

      

    

   

  

   

        

       

  

  

  

Towarzystwo Opieki 
nad b. Pracownikami Polskiej 
Tajnej Oświaty Przedwojennej 

Zarząd Tow. podaje do wiadomoś Ž 

rozpoczął swoją działalność i przyjmuje 
ie sprawy odnośnie celów Tow. a mia- 

: podania o zapomogi, rejestracja 
pracowników oświatowych oraz 

    

   
byłych 
wszelkie dane tyczące się pracy oświatowej, 
zebrane przez osoby sympatyzujące z pra- 
cą Tow. 

Informacyj udziela sekretarz Tow. p. Sta- 

nisław Jarocki. zaułek Mantwiłłowski 2 od 

4—5-ej. W sprawach kasowych przyjmuje 

skarbnik Tow. Dr. Swieżyński ul. Ja- 

kubska Nr. 16 we czwartki od 4—5-ej. 

Składka Tow. wynosi dla członków rze 
czywistych, (pracowników dawnej oświaty), 

6 zł. rocznie, dla wspierających 10 zł., doży- 
wotnich 100 zł. 

Zważy iż los prawie wszystkich by- 
łych pracowników oświatowych jest bardzo 

obecnie ciężki, gdyż często brak dostalecz 

nych dokumentów nie pozwała im otrzymać 

emerytury, jedynie ofiarność publiczna, spo- 

łeczeństwa dla którego pracawały może ul- 

żyć niedoli. 
Wszystkie pisma polskie proszonć 

tego wezwania 
się na członków Tow. gd у 
woli udzielać zasłużonym pracownikom ko- 
niecznej zapomogi i otoczyć ich starość na- 
leżytą opieką. 

   
   

   

  

   

    
   

są o 
wanie 

yż to jedynie poz- 

  

   
    

         

     
Prezes Hel. Romer. 

Sekrelarz $. Jarocki. 

0 projekcie nowego Kodeksu 
Karnego. 

Referat p. Wiścickiej-Szabelskiej 
w Z.P.O.K. 

W ciekawym swoim referacie, wygłoszo- 
nym na czwartku dyskusyjnym z ZPOK. p. 
Wiścicka-Szabelska poruszyła z projektu no- 
wego Kodeksu Karnego  przedewszystkiem 
paragrafy dotyczące ochrony kobiety i dzi 
cka, a później dopiero zaznaczyła inne cie 
kawe projektowane zmiany w K. K 

Prelegentka zaznaczyła na wstępie, iż pro- 
jekt K. K. został przyjęty w trzeciem 
taniu przez Sekcję Prawa Karnego Komisji 
Kodyfikacyjnej R. P. i czeka jedynie na za- 
twierdzenie przez ciało ustawodawcze. 

Nowy Kadeks Karny w zasłosowaniu do 
przestępstw nieielnich do lat 13, a ńawet do 
przestępstw nieletnich popełnionych bez peł: 
nego rozeznania do łat 17, przywiduje sto- 
sowanie nie karalności ale metod wychowaw- 
czych, bądź oddanie pod opiekę rodziny, bądź 
lo opiekuna albo wreszcie do zakładu wycho- 
wawczego. Niestety nie mamy dotychczas w 
Polsce zakładów wychowawczych dła mało: 
letnich przestępców, gdyż nie pokrywają si; 
one z zakładami wychowawczemi dla młodzie 
ży moralnie zaniedbanej. A dopiero gdy me- 
tody wychowawcze nie skutkują oddaje się 
małoletniego przestępcę do zakładu popraw 
czego, (mamy ich dwa Studzieniec i Wielu- 
ciany, a i te pozostawiają wiele do życzeniaj. 

Intencje wychowawcze nowego kodeksu w 
stosunku do nieletnich przebijają się w ar- 

tykule, który głosi, że przestępstwo popełnio- 
ne.przez wychowańca zakładu poprawczego 
do lat 17, ukarane będzie przez Zarząd za- 
kładu nie przez sąd. 

W zastosowaniu do kobiety, nowy kodeks 
karny bierze w opiekę kobietę, która nie u- 

kończyła 17 lat życia, Gwałt będzie karany 
za popełnienie wzgłędem nieletniej do lat 17, 
(nie jak dotychczas było do lat 14). 

Nowy Kodeks Karny liczy się z potrzeba: 

mi życia i jest bardziej humanitarny od daw- 
nego, zastosowuje złagodzenie kary a nawet 
darowanie za kradzież żywności małej war- 
tości dla zaspokojenia głodu. Znosi karal 
ność za homoseksualizm, cudzołóstwo. 
żostawia decyzji ziów złagodzenie 
śmierci na karę więzienia*i zawiera wiele in- 

nych humanitarnych paragrafów. 
Nowy Kodeks Karny zawiera rozdział o 

przestępstwach przeciwko głosowaniu i cia- 
łom ustawodawczym. Wreszcie zawiera bar- 
dzo ciekawy przepis o karaniu więzieniem 
do lat 5 za publiczne nawoływanie do wojny 
zaczepnej, oczyw czyn ten jest kar 
tylko wtedy gdy on jest również uznany 
karalny przez państwo przeciw któremu na- 
woływanie jest skierowane. Przepis ten świad 
czy o pacyfistycznych tendencjach ustawoda- 
wców polskich, ale przestanie on być martwą 
literą dopiero włedy gdy i inne państwa 
wceielą ten przepis do swoich kodeksów. 

Po referacie wywiązała się ożywiona dys- 
kusja w której brały udział: panie Rostkow- 
ska, Świdowa i prawie wszystkie zebrane pa- 
nie, które przy herbatce rozpytywały pre- 
legentkę o interesujące je paragrafy i prosi- 

  

   

  

   

      

   

   

    

     

  

    

  

   ły o wyjaśnienie zastosowania przepisów pra- 
wnych do życia. 

Zet. 

- _ Sprostowanie. 
W. umieszczonym w „Kurjerze Wileń- 

skim* z dnia 28 października b. r. komu- 
nikacie o losowaniach książeczek oszczęd- 

nościowych P. K. O. serji II, okazały się na- 
stępujące omyłki: zamiast Nr. 50.865 poda- 
no 50.865, zamiast Nr. 51.205 podano 51.105, 
pozatem Opuszczono zupełnie Nr. N.r 

65.668, 87.171 i 98.947. 

  

Ws ISDXE"N>S=ZK I 

"Echa nadużyć z książkami opałowemi 
w Dyrekcji P.K.P. 

Niesumienny urzędnik po nieudanej próbie ucieczki 
sam oddał się w ręce władz. 

12-go października r. b. donosiliśmy w 
„Kurjerze Wileńskim o zlikwidowaniu w 
zarodku, przez wydział śledczy afery z książ 

kami opałowemi w oddziale mechanicznym 
dyrekcji P. K. P. - 

Oszustwo polegalo na sialszowaniu ksią- 
żeczek opałowych, podrabianiu podpisów 
naczelnika oddziału i wystawianiu tych ksią- 
żeczek na fikcyjne nazwiska. Oszuści zdą- 
żyli w ten sposób sprzedać 30 takich ksia- 
żeczek kupeom wileńskim. 

Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, że 
iniejatorem tej oszukańczej afery był urzęd- 
nik oddziału mechanieznego dyrekcji kole- 

jowej Romuald Radziejewski (ul. Wiwul- 

skiego Nr. 12), który dowiedziawszy się o 
aresztowaniu jego wspólników, przezornie 
ulotnił się z Wilna. Policja rozesłała za 
zbiegłym listy gończe, lecz bez pozytywnego 
wyniku. 

Dopiero w*tych dniach Radziejewski sam 
zgłosił się do policji gdzie został natychmiast 
aresztowany. Jak wynika z jego zeznań po 
wykryciu oszustwa usiłował on zbiec za- 
granicę, a gdy mu się te nie udało, powró- 

cił do Wilna i zgłosił się do policji. 
Decyzją władz sądowych Radziejewskie- 

go osadzono w więzieniu Łukiskiem. (e). 

  

„10-CIU Z PAWIAKA” 
Dziś premiera! W kinach Helios i Hollywood 

(Patrz na ostatniej stronie) 

  

  

=, pi: Elżbiety. 
CZWAAC Taz Felina, 

| | IS Wschód słońca —g. 6 m. 37 

| ustopad | A 
  

Spostrzaženla Zskladu Metesralosji V. S. š. 

w Wilnie z dnia 4 XI — 1531 rsku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 765 

Temperatura średnia + 6 С. 

- najwyžszai > 9° С. 

z PC 

Opad w milimetrach: 0,1 

Wiatr przeważający: połudn.-zach. 

Tendescja baromu bez zmian. 

Uwagi: pochmurno, lekka mgła. 

OSOBISTA 

— Wojewoda Kostek-Biernacki w Wilnie. 

W dn. wczorajszym przybył do Wilna woje- 

woda nowogródzki p. Kostek-Biernacki. 

— Uczony belgijski w Wilnie. W dniu 

wczorajszym bawił w Wilnie profesor uni- 

wersytetu brukselskiego. p. H. Gregorie i zło- 

żył wizytę p. wojewodzie. 

URZĘDOWA. 
—- Piekarze interwenjują e podniesienie 

cen chleba. W dniu wczorajszym p. woje- 

woda przyjął delegację piekarzy i młynarzy, 

która w związku z ostatnią zwyżką cen na 

żyto interwenjowała o podniesienie cen na 

chleb. 

ADMINISTRACYJNA. 

Starosta Grodzki - Wileński ukarał 

wł iela piwiarni przy ul. Ad. Mickiewi- 

cza Nr. 41 w Wilnie Bronisława Skindera 

za dopuszczenie skutkiem braku nadzoru do 

sprzedaży wódki w jego piwiarni w niedzie- 

lę w dniu 18 października r. b. w godzinach 

zakazanych — grzywną Ww kwocie 300 zł., z 

zamianą w razie nieściągalności na 7 dni are 

sztu. Również została ukarana zarządzają- 

ca piwiarnią Skindera Bronisława Ciemnuo- 

łońska, która dopuściła się w dniu wskaza- 

nym w godzinach zakazanych sprzedaży 

wódki, grzywną w kwocie 300 zł. z zamianą 

w razie nieściągalności na areszt w przecią- 

gu 2 tygodni oraz kelnerkę tejże piwiarni 

Annę Dalecką, podającą omawianą wódkę 

gościom grzywną w kwocie 100 zł. z zamia- 

ną w razie nieściągalności na 5 dni aresztu. 

— Nowe ceny na mięso. Starosta grodz- 

ki na podstawie porozumienia z cechem 

rzeźników i handlarzy mięsnych ustalił no- 

we ceny na mięso które obowiązują od dnia 

5 listopada. 
Według nowego cennika: 1 kg. wołowego 

mięsa pierwszego gatunku z dodatkiem 30 
proc. kości 1.10 zł, bez kości —150 zł. 
1 kg. drugiego gatunku mięsa wołow. z kość- 
im — 85 groszy, bez kości — 1.30. 

Mięso koszerne pierwszego gatunku — 

2. 20 za kigr. 
Kupcy którzy będą pobierali ceny wyż- 

sze ukarani zostaną grzywną do 3.000 zł. 

MIEJSKA. 
— Domowe obiady w opałach. Naskutek 

złożonego przez” zarząd Stowarzyszenia wła- 
ścicieli restauracyj memorjału w sprawie 
wytwarzania legalizowanym zakładom gast- 
ronomicznym konkurencyj przez osoby, tru- 
dniące się wydawaniem t. zw. „domowych 
obiadów*, bez posiadania na to uprawnień, 
koncesyj, nie ponoszące opłat za patenty, 

świadectwa przemysłowe oraz nieopłacające 

żadnych podatków ani świadczeń, władze 
skarbowe oraz Magistrat żywo ząinteresowa- 
ły się tym stanem rzeczy. 

W związku z tem Izba Skarbowa poleciła 

wszystkim podległym sobie urzędom podat- 
kowym zwrócić baczną uwagę na podobne 
przedsiębiorstwa i w wypadkach stwierdze- 

nia, że prosperują bezprawnie, odpowiedzial- 
nych za to ściągać na drodze karnej. 

Urząd przemysłowy Magistratu również 

zajął się tą sprawą i celem powzięcia odpo- 
wiedniej decyzji zwołał specjalną konferen- 

cję, zapraszając do udziału w niej zaintere- 

  

  

   

sowanych przedstawicieli Stow. właścicieli 
restauracy j. K. 

LITERACKA. 
— Dzisiejsza 140 Środa Literacka poświę 

cona będzie twórczości utalentowanej lite- 
ratki p. Ewy Szelburg Zarembiny z War- 
szawy. Autorka „Chusty šw. Weroniki“ od- 
czyta dzisiaj w siedzibie Związku Literatów 
szereg swoich niedrukowanych utworów. wi 
recytacjach wezmą również udział artyści 
teatrów wileńskich. 2 

Początek o godz. 8 m. 30 wiecz. Wstęp 

dla członków rzeczywistych i członków- 
sympatyków oraz osób posiadających karty 
wstępu bezpłatny. Osoby nienależące do 
Związku mogą bywać na zebraniach $годо- 
wych w charakterze gości po każdorazowem 
powołaniu się na jednego przynajmniej człon 
ka rzeczywistego lub  członka-sympatyka 
Związku i opłaceniu wstępu. 

ARTYSTYCZNA. 
— Z Wileńskiego T-wa Niezależnych 

Artystów Malarzy. W dn. 25 z. m. odbyło 
się Walne Zebranie T-wa, na którem uchwa- 
lono urządzenie w Wilnie Il-ej Wystawy 
T-wa na wiosnę r. p. 

W. tych dniach T-wo otrzymało przychyl- 
ną odpowiedź od Zachęty Sztuk Pięknych w 
Warszawie w kwestji urządzenia wystawy 
T-wa w jednej z sal Zachęty. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— (Czwartek akademicki zorganizowany 

przez Akad. Koło Walki z Alkoholizmem od- 
będzie się dziś w sali „Ogniska“ ul. Wielka 

24 o godz. 20. 

  

KRONIKA 
Na urozmaicony program Czwartku zło- 

żą się: 
1) Część odczytowa o alkoholiźmie. 
2) Część wokałno-myzyczna i humory- 

styczna. 
Po Cz tku — tańce. 

ież szkolna i goście miłe widziani. 

      

Wstęp wolny 

— Zarząd Kasy Zapomogowej Medyków 

Pol. St USB. przypomina swym członkom, 

iż termin ogłoszonego przed wakacjami Kon- 

kursu Naukowego Kasy Zapomogowej upły- 

wa w dniu 15 listopada br. Składający pra- 

ce winni opłacić uprzednio składki członkow- 

skie do końca roku bieżącego. 
Wszelkie sprawy związane z Kasą -Zapo- 

mogową załatwia prezes Kasy kol. Fun- 

dowicz w dnie urzędowe Koła Medyków 

(Wielka 24) t. j. w poniedziałki. środy i piąt- 

ki między 8 a 9 godz. wie na młodszych 

kursach med. kol. kol. członkowie Zarządu: 

Siemaszko i bracia Sylwanowicze. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Kolejowe przedszkole „Dom Dziecka*, 

podaje do wiadomości. iż jest w stanie przy- 

jąć jeszcze kilkoro dzieci do obu grup. Do 

grupy młodszej przyjmowane są dzieci od 

lat 3 i pół+do starszej do lat6. Zarząd przed- 

szkola mając na względzie trudności finan- 

sowe rodziców, obniżył wydatnie opłaty. 

Członkowie Ogniska Kolejowego płacą 8 zł. 
wszyscy inni 10 złotych miesięcznie. 

— Koncert na niezamożnych. uezniów 

gimnazjum Lelewela. W. dniu 7 b. m. o g. 

8-ej wiecz. w lokalu gimnazjum Lewela od- 

będzie się koncert z bogato urozmaiconym 

programem przy wspóudziale wybitnych ar- 
tystów, ulubieńców naszego miasta. 

Całkowity dochód z koncertu przeznaczo- 

ny jest na wpisy dla niezamożnych uczniów. 

Bilety w cenie od 50 gr. do 2.50 zł. na- 

bywać można przy wejściu na koncert. 

Z KOLEL 
— Ogólne wyniki VIN tygodnia L. O. P. 

P. na terenie dyrekcji Wileńskiej. Prowadzi 

od dłuższego czasu obliczenia wyników VIII 
tygodnia lotniczego, na terenie dyrekcji ko- 
lejowej w Wiłnie, są już ukończone. Ze spra- 

wozdań i obliczeń wynika, iż w akcji pro- 
pagandowej brało udział przeszło dwieście 

stacyj kolejowych i innych miejse pracy. 

Przyczem zaznaczyć wypada, iż stosunkowo 

mały jest procent tych miejsc, które pow- 

strzymały się całkowicie od udziału w pro- 

pagandzie tygodnia. Ogólny wynik VIII ty- 

godnia sięga 8 i pół tysiąca, czyli jest o wie- 
le lepszy od wyniku osiągniętego przez VII 
tydzień w roku ubiegłym. Najlepszym efek- 
tem finansowym zaznaczył się Białystok, któ- 
ry przysporzył lotnictwu około 600 złotych, 
następnie idzie Brześć około 500 złotych. 
Na uwagę zasługuje dość dziwne zjawisko, iż 
małe zapadłe stacyjki dały stosunkowo więk- 

szy zbiór niż duże stacje. Np. stacja Bie- 
niakonie zebrała prawie sto złotych, czyli o 
połowę tylko mniej niż stacja Wilno, która 
zebrała 200 zł. Również staranie wykazały 
takie stacje jak Hancewicze. Łuniniec, Cze- 

remcha, Łapy i szereg innych których wy- 

liczać niesposób. Naogół trzeba zaznaczyć 
iż pomimo kryzysu gospodarczego efekt fi- 
nansowy jest o wiele lepszy niż z roku u- 
biegłego, który był jednym z najsłabszych. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Przeniesienie lokalu Z. P. O, K. Za- 

rząd Zrzeszenia Wojewódzkiego Związku 
Pracy Obywatelskiej Kobiet w Wilnie zawia- 
damia, iż Sekretarjat Zrzeszenia został prze- 
niesiony na ul. Jagiellońską Nr. 8-5 m. 3. 

  

   

    

  

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Ogólne zebranie Stolarzy i Cieśli od- 

będzie się w lokalu Związku przy ul. Metro- 
politalnej 1 w niedzielę 8 b. m. o godz. 12. 
m. 30. Po za sprawami organizacyjnemi oma- 
wiana będzie sprawa bezrobocia w  stolar- 

stwie. 
— Zebranie praczek i prasowaczek od 

będzie się w lokalu Chrześc. Związku Zaw. 
Praczek i Prasowaczek przy ul. Metropoli- 
talnej I w niedzielę o godzinie 12-ej m. 30. 
Między innemi rozpatrywana będzie sprawa 
konkurencji pracy pozamiastowej. 

— Ogólne zebranie członków Chrześć. 
Związku Zawod. Szewców Chałupników od- 
będzie się w poniedziałek 9.go b. m. o godzi- 
nie 6-ej wiecz. w sali przy ul. Metropolital- 
nej 1. 

— Zebranie dyskusyjne Związku Pracy 
Obywatelskiej Kobiet, na kiórem p. Andrzej 
Jasiński wygłosi odczyt p. t. „O moralnie 
zaniedbanem dziecku”, odbędzie się w czwar 
tek dnia 5 listopada o godz. 6-ej wieczorem 
w lokału Związku (Szkoła Pracownic Gospo- 
darczych) Ul. Jagiellońska Nr. 3-5 m. 3 

Wstęp wolny dla członkiń, dla wprowa- 
dzonych gości 30 gr. 

— „Czarna Kawa* klubu społecznego od- 
będzie się w niedzielę 8 b. m. w sali Stowa- 

rzyszenia Techników (Wileńska 33) o godz. 
19, podczas której sen. Wojciech Roztwo- 
rowski członek Komisji Spraw  Zagranicz- 
nych Senatu wygłosi odczyt n. t. „Sytuacja 
polityczna Polski na tle sytuacji międzyna- 
rodowej*. Po odczycie dyskusja. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Komitet Obywatelski do Walki z Bez- 

robociem przystępuje do zbierania odzieży 
dla bezrobotnych. Sekcja odzieżowa przy 
Komitecie Obywatelskim do wałki'z Bezro- 
bociem, wobec nadciągającej zimy i wyni- 
kającej stąd konieczności przyjścia-ż pomo- 
cą bezrobotnym w postaci dostarczenia im 
ciepłego przyodziewku, zwróciła się z ape- 
lem do Związku Kobiet Żydowskich o za- 
jęcie się akcją zbierania odzieży na terenie 
14 ulic żydowskich. =. 

Sprawa ta będzie poruszona na dzisiejszem 
posiedzeniu gminy żydowskiej. 

3 

RÓŻNE. 
— Il turniej szachowy w Wilnie We wio 

rek wieczorem odbyło się w restauracji „Im- 
perjal* przy - ul. --Niemieckiej 35 otwarcie 
II-go turnieju szachowego w Wilnie. Otwar- 
cie zgromadziło przeszło 100 miłośników gry 
szachowej. 

Przemówienie inauguracyjne wygłosił p. 
Segal. Wybrano zostało juri w składzie p. p. 
Lubockiego, mgra Orensztejna, Piaseckiego i 
dra Roma. 

    

Wi pierwszym dniu rozegrane były 2 
partje. Tirsztejn — Galin, która skończyła 
się na remis i Kimels — dr. Gersten którą 

wygrał Kimels. 
W turnieju bierze udział 10 najlepszych 

szachitów wileńskich. 
Pierwszy turniej szachowy w Wilnie od- 

był się w roku 1922. Największą ilość wy- 
granych partyj miał wtedy p. Kimels. 

— Propagandowa akcja sadownicza na 
Wileńszczyźnie. Komitet opieki nad wsią 
wileńską ukończył akcję propagandową za- 
kładania sadów owocowych na terenie po- 
wiału wileńsko-trockiego pod fachowem kie- 
rownictwem i siłami  szko Państwowej 
Szkoły Ogrodniczej w Wilnie i Szkoły Rol- 
niczej w Bukiszkach. Zasadzono bezpłatnie 
2700 drzew owocowych u przeszło 500 włoś- 
cian. 

Akcja ta spotkała się z gorącem uzna- 

niem wśród włościan. 
— Pomoc finansowa dła Kas Chorych. 

Szereg Kas Chorych, szczególnie w ok h 
rolnych znalazł się w cięż sytuacji fi- 
nansowej wobec ulg płatniczye jakich 
korzysta rolnictwo. Aby przyjść z pomocą 
tym kasom, między in. i wileńskiej, władze 
nadzorcze zmobilizowały kapitały Kas Cho- 
rych znajdujące się obecnie w lokatach i z 
tych kapitałów udzielono kasom znajdują- 
cym się w szczególnie trudnej sytuacji krót- 
koterminowej pożyczki. 

Tego rodzaju akcja na szerszą skałę prze- 
prowadzona została na terenie Kas Chorych 
po raz pierwszy. 

— Utworzenie centrali zakupów Kas 
Chorych. Jak się dowiadujemy w najhliż- 
szym czasie utworzona zostanie centrala za- 
kupów Kas Chorych, która pokrywać bę- 
dzie całkowicie potrzeby wszystkich kas na 
terenie całej Polski, począwszy od środków 
leczniczych, a skończywszy na samochodach 
i wielkim taborze. 

Celem utworzenia centrali zakupów jest 
zaoszczędzenie zbędnych kosztów pośrednie 

twa przy dostawach do poszczególnych Kas, 

ZABAWY. 
— Zabawa na niezamożnych uczniów. W] 

sobotę 7 listopada b. r. odbędzie się w ło- 
kalu rosyjskiego towarzystwa (Mickiewicza 
22) taneczna zabawa połączona z występa 
mi muzykalno-wokalnemi па rzecz nieza- 

możnych uczniów gimnazjum im. J. Kra- 
szewskiego. Ze względu na piękny cel, nie 
wątpimy że kochające młodzież Wilno tłum- 
nie pośpieszy by połączyć przyjemne z po- 
żytecznem. Początek o godzinie 8. 

Wstęp tylko za zaproszeniami, 
można otrzymać w gimnazjum. 

Zabawa na Bezrobotnych. Związek Mło- 
dzieży Ewangelicko-Reformowanej im. Szy- 
mona Konarskiego wspólnie z Młodzieżą 
Ewangelicko-Augsburską w dniu 10 listo- 

    

    

  

  

   

          

które 

pada r. b. o godz. 20 urządza herbatkę ta-. 
neczną w lokalu przy ul. Zawalnej Nr. 1 
(Sala Kresowa). Całkowity dochód z zaba- 
wy przeznacza się na pomoc bezrobotnym i 
zostanie przekazany Wojewódzkiemu Komi- 
tetowi do spraw bezrobocia w Wilnie, 

Ceny biletów: dla dorosłych Ż zł. ucząca 
się młodzież i akademicy 1 zł. Bilety można 
nabywać w Konsystorzu Ewangelicko-Refor- 
mowanym ul. Zawalna 11, w parafji Ewan- 
gelicko-Augsburskiej ul. Niemiecka 9, u osób 
wydelegowanych i w dniu zabawy przy wejś- 

ciu. = 
— Zabawa Towarzyska Związku Pracy 

Obywatelskiej Kobiet. Kto chce się dobrze 
i wesoło zabawić niech śpieszy na Zabawę 
Towarzyską ZPOK, która się odbędzie dnia 
7 listopada r. b. w lokalu cukierni Zielonego 

  

Sztralla (Mickiewicza Nr. 22). 
Wyjątkowo tani i dobrze zaopatrzony 

bufet, doborowe towarzystwo i doskonała 

  

orkiestra przygrywająca do tańca zapewnia- 
ją każdemu miłe spędzenie wieczoru. Wstęp 

tylko za zaproszeniami, Początek o godz. 
11-ej wieczór. 

— Na rzecz akcji kulturalno-oświatowej 
wśród żołnierzy. Polski Biały Krzyż, prowa- 
dzący akcję kulturalno oświatową wśród 

żołnierzy, urządza imprezę, która zasilić ma, 
dochodem swym fundusze na ten cel. Impre-“ 

za la zasluguje przeto na powszechne popar- 
cie wilnian. Będzie to „Wieczór rozmaiło- 

ści*, ńa którego program złoży się dział, 
koncertowy, rewja kolejowa, nadzwyczaj 
urozmaicona i dancing. Wiecźór odbędzie się 
w najbliższą sobotę dnia 7 b. m. o godz. 20 
w sali Ogniska Kolejowego przy ul. Kolejo- 
wej 19. Tańce trwać mają do godziny 4 ra- 
no. Bufet obficie zaopatrzony. Wstęp 2 zł. 
od osoby. Doskonała zabawa zapewniona. 

  

Popierajcie Lige Morską 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski w „LŁutni* W. czwartek 

dnia 5-go b. m. dla kolejowców pełna komi- 
cznych sytuacyj „Aurelciu nie rób tego, w 
której pole do popisu znaleźli E. Gliński, 
Dunin-Rychłowska, B. Sławińska, Z. Kar- 
piński i inni. 

W piątek dnia 6-go b. m. „Aurelciu nie 
rób tego*, 

— Popołudniówki. W soboię dnia 7-g0' 
b. m. o godz. 3-ej pp. „Kopciuszek* ślicz- 
na bajka, która na scenie wileńskiej otrzy 
mała piękną oprawę dekoracyjną pomysłu 
W. Makojnika. Udział biorą: p. Sławińska 

w roli Kopciuszka, oraz w roli krółewicza 
J. Wasiłewski. Reszta ról znalazła wspa- 
niałych wykonawców w osobach pań Det- 
kowskiej, Ładosiówny, Pawłowskiej, oraz 
panów Ciecierskiego, Skolimowskiego, Łu- 
biakowskiego, Detkowskiego i innych. 

W. niedzielę o godz. 12-ej w poł. „Kop- 
ciuszek*, A o godz. 4-ej „Aurelciu nie rób 
tego* po cenach zniżonych. 

— Zapowiedziana premjera „Dzień paź- 
dziernikowy* — Kaisera nie odbędzie się 
ze względów technicznych w sobotę dnia 7 
b. m. Zostaje przeniesioną na tydzień na- 
stępny. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś w 
czwartek dnia 5-go b .m. arcydzieło Żerom- 
skiego. „„Róża* która na scenie wileńskiej 
cieszy się niebywałem ' powodzeniem. 

W piątek dnia 5-go b. m. „Róża*. 
— Popołudniówki. W sobotę dnia 7-go 

b. m. o godz. 4-ej pp. po cenach zniżonych 
dla młodzieży szkolnej „Matrykula 33“ Z 
p. M. Wyrzykowskim i Ir. Brenoczy na cze- 
le świetnie zgranego zespołu. 

W niedzielę dnia 8-go b. m. o godz. $ej 
PP: po cenach zniżonych przekomiczny „Zło- 
ty wiek rycerstwa” z niezrównanym J. Cie- 
cierskim, L. Wołłejką i innymi wykonaw- 
cami rozśmieszającymi do łez publiczność 
kapitalną swoją grą. 

— Juan Manen największy współczesny, 

skrzypek wystąpi w sobotę 7 b. m. w sali 
Konserwatorjum Muzycznego (ul. Wielka 47 
wejście z ul. Końskiej) z zupełnie nowym 
programem, w którym między innemi wy- 
kona nigdzie dotąd nie grany II Koncert 
Paganiniego. Ożywiona wyprzedaż biletów 
w biurze „Orbis* Mickiewicza 11-a jest do- 
wodem kolosalnego zainteresowania się me- 

lomanów muzyki tym wspaniale zapowiada- 
cącym się Koncertem. Początek o godz. 20. 

  

  

    

4 

     



      

4 

Werbunek i szkolenie 

Komisarzy Spisowych. 

Najpowažniejszem zadaniem powo- 
lanej niedawno do žycia Miejskiej Ko- 
misji Spisowej jest zwerbowanie i wy- 
szkolenie odpowiedniej ilości Starszych 
i Okręgowych Komisarzy. Zajęła się 
tem wyłoniona przez Komisję Podko- 
misja Naukowo - Werbunkowa. Osta- 
tnie posiedzenie Podkomisji odbyło się 
dnia 3 bm. pod przewodnictwem prof. 
M. Gutkowskiego. Jak wynika z do- 
tychczasowych postępów akcji wer- 
bunkowej gros komisarzy będzie się 
rekrutował z pośród nauczycielstwa 
szkół powszechnych j średnich, z poś- 
ród uczniów wyższych klas szkół Śre- 
dnich i z pośród studentów zwłaszcza 
Wydziału Prawa i Nauk Społecznycii. 
Tą drogą, o ile przyjdą z pomocą je- 
szcze urzędnicy państwowi i komunail- 
ni da się stworzyć potężny liczący o0- 
koło 1000 osób aparat spisowy. 

Przygotowanie tego aparatu do pra- 
cy odbędzie się drogą pośrednią, to 
znaczy, że najpierw zostaną wyszkole- 
ni Starsi Komisarze, a następnie do- 
piero oni wezmą udział w szkoleniu 
Komisarzy Okręgowych. 

Kurs instruktorski dla starszych 
komisarzy rozpocznie się już we wto- 
rek dnia 10 bm. i będzie trwał 4 dni. 
Wykłady będą się odbywały w godzi- 
nach popołudniowych. Kurs poprowa- 

SKLEP FUTER 
I PRACOWNIA KUŚNIERSKA 
zostały przeniesione 

do nowego lokalu przy ul. 

  

  

Od wtorku 3 listopada 1931 r. 

dzą prof. M. Gutkowski, prof. Wł. 
Studnicki, viceprezyd. W. Czyż, wizyt. 

A. Narwoysz, dr. A. Hirszberg, ® 
czelny Komisarz Spisowy T. Nagurski 
i jego zastępca J. Święcicki. 

Dokładny program kursu zostanie 
podany w najbliższych dniach. 

Ceny na wyroby masarskie 
i mięso wieprzowe. 

Starostwo Grodzkie komunikuje: Na pod- 
stawie rozporządzenia p. Wojewody Wileń- 
skiego z dnia 29 sierpnia 1931 r, (Dz. Woj. 
Wil. Nr. 8 poz. 113 z 1931 r.) upoważniają- 
cego mnie do normowania cen mąki, chleba, 

a, przetworów mięsnych i t.d., uchylam 
dzenie moje z dnia 20 stycznia 1931 r. 

w przedmiocie cen maksymalnych na, mięso 
wieprzowe i wyroby masarskie i ustalam na- 
stępujące ceny, obowiązujące z dniem 5 li- 
stopada 1931 

Słonina świeża — 2.00 zł. 
Słonina wędzona — 2.60 zł. 
Słonina solona [I gat. — 2.40. 
Słonina solona II gat. — 2.00 zł. 
Słonina węgierska — 3.00 zł. 
Sadło świeże — 2.20 zł. 
Sadło solone — 2.20 zł. 
Sadło wędzone — 2.20 zł. 
Boczek — 1.60 zł. 
Schab * nierąbany — 1.60 zł. 
Schab ś y rąbany — 1.80 zł. 

Schab smażony — 4.30 zł. 
Szynka świeża — 1.50 zł. 

   

   

      

   

  

   nka wędzona gotowana — 4.30 zł. 
nka westfalska — 4.30 zł. 

Szynka surowa wędzona — 2.30 zł. 
Polędwica wędzona — 4.30 zł. 
Karkowina wędz. gotowana — 4.30 zł. 
Rozmaitości I gat. — 4.00 zł. 
Rozmaitości II gat. 3.00 zł. 

  

  

I piętro m. 6 (róg Wielkiej) 
Telefon ten sam 

KU R JE R 

Boczek wędz. gotowany — 2.70 zł. 
Łopatki — 1.40 zł. 
Głowa — 0.80 zł. 
           
Nerki i wątroba 0.90 zł. 
Kiełbasa świeża — 1.80 zł. 
Kiełbasa czosnkowa — 1.20 zł. 
Kiełbasa brunświcka — 5.10 zł. 
Kiełbasa salami — 5.10 zł. 
Kiełbasa litewska — 4.30 zł. 
Kiełbasa myśliwska — 3.50 zł. 
Kiełbasa lubelska — 3.20 zł. 
Kiełbasa sucha — 3.60 zł. 
Kiełbasa martadela — 3.20 zł. 
Kiełbasa pasztetawa — 2.80 zł. 
Kiełbasa krakowska sucha -— 3.20 zł. 

    

    Kiełbasa krakowska świeża — 2.70 zł. 
Kiełbasa herbatnia — 2.70 zł. 
Serdelki — 3.00 zł. 
Parówki — 3.20 zł. 

  

Salceson włoski — 2.70 zł. 
Salceson zwyczajny —1.10 zł. 
Salceson szwabski — 1.50 zł. 
Obrzynki I gat. — 1.80 zł. 
Obrzynki II gat. — 1.10 zł. 
Szmalec — 300 zł. 
Szmalec — 3,00 zł. 

Winni żądania lub pobierania cen wyż- 
szych od w aczonych będą rani w dro- 
dze administracyjnej w n rt. 4 i 5 Rozp. 
Prez. R. P. z dnia 31 sierpnia 1926 r. o za- 
bezpieczeniu podaży przedmiotów powszech- 
nego użytku (Dz. Ust. Nr. 91, poz. 527) are 
szlem do 6 tygodni lub grzywną do 3.000 zł. 

W. Iszora 
Starosta Grodzki. 

KINA I FILMY 

„NASZE NIEWINNE NARZECZON 

(Hollywood). 

Ekstrat banalu. Tr. Niewybredna pseu 
do-moralna historyjka, jako preteksi do uka- 

    

  

   

      

PORUDOMINSKICH 
Niemieckiej 28 , Nr 13-72 

NAD PROGRAM: Wybuch 

„Za 

W sidłach zdrajców P aras ак 
Cudowna epopeja milosna na tle 

Godz. 4—6 

W I CE Ń S K 1 

   a Joan Cravford, Anity Page, Doroty Se- 
bastian i innych, szczególnie zaś pierwszej 
w istotnie — bardzo ponętnych dessous, w 
charakterze modelek w wielkim amerykań- 
skim magazynie konfekcji damskiej. Piękne 
modelki pokazującą co mogą jakoś „bez 
oburzenia policji amerykańskiej, stosunkowo 
wszakże sporo. W, każdym razie dosyć dla 
ck owania niektórych starszych panów, 
że jakby dla nich wydaje się ten film zro- 
biony, technicznie (b. efektowne zdjęcie i de 
koracje), doskonale, aktorsko dość popraw- 
nie. Fabuła — coś bezdennie naiwnego, Z 
rozpaczliwie głupiemi napisami, tak że skrę- 
cać się trzeba, patrząc na te do niemożli- 
wości wyświechtane komunały, wobec któ- 
rych słynne rozmówki polsko-niemieckie czy 
francuskie Ollendorfa wydają się ideałem 
mądro: i świ i. Wszystko razem po 
amerykańsku tępo sentencjonalne daje 
się w sensie sprowadzić do znanej piosenki 
ludowej, kończącej się w pierwszej zwrotce 
słowami... „cy wesela poceka* a w drugiej 
— „troskę, niewiele, prędzej będzie wesele". 
Te właśnie problemy są treścią prywatnego 
życia wspomnianych modelek. W ostatnim 
akcie „bezlitosny los* miażdży dwie, które 
niebacznie zaufały drugiemu z nich, zaś 
wynosi in le oczekującą, „wesela“. 
Konkluz e nietylko u nas robi sie 
rzeczy wulgarne i głupie w fil szkoda 
że pomimo wszystko jeszcze niekiedy dość 
efektowne, jak w danym wypadku. (sk). 

RAB:E 
FALA 244,1 m. — stacja o mocy 6,5 Kw. 
FALA 581 mtr. stacja o mocy 22 Kw. 

CZWARTEK, DNIA 5 LISTOPADA 1931 R. 

11.40: 12.10: 
Komuni Poga- 
danka. 12 Pro- 
gram dzienny. 15.25: 

    

    
     

  

   

  

      
   

    

Komunikaty i sygnał czasu. 
ty meteorologiczne. 12.15: 

Poranek szkolny. 15.00: 
15.05: Komunikaty. 

    

    

  

B Podaje się do wiadomošci 

Klijenteli, iž 

M. GELFELD "sis 
pozostał w tem 

  

„Wśród książek” 15.50: Audycja dla dzieci. 
16.20: Lekcja francuskiego. 16.40: Codzienny 
odcinek powieściowy. 16.50: Muzyka z płyt. 
17.10: „Żywot cichego pracownika (Ernes- 
ta Adama) — odczyt. 17.35: Koncert popo- 
łudniowy. 18.50: Pogadanka gospodarcza 
19.00: „Skrzynka pocztowa Nr. 174*. 19.20. 

Program na piątek i muzyka z płyt. 19.25: 
„Czy mój odbiornik jest dobry?* — pogad. 
19.45: Prasowy dziennik radjowy. 20.00: 
„Dzieje papierosa". 20. Muzyka lekka. 
21.25: Słuchowisko. 22.10: Komunikaty i mu- 
zyka taneczna. 

  

     
  

PIĄTEK, dnia 6 listopada 1931 roku. 

.i sygnał czasu. 
Kom. meteorologiczny. 
Program dzienny. 
Muzyka z płyt. 
Komuni aty. 

sto lat badań czem 
ka“ — dezyt. 
Koncert dla młodzieży (pły 
„Apollo o Dionizos* — od 

Codzienny odcinek powie 
Lekcja angielskiego. 
„Przyszłość Polski na morzu”. 
Koncert poświęcony Moniuszce i 
Syrokomli. 

18.20: Muzyka zpłyt. 
18.50: Kom. L. O. P. P. 

„Polakom na Kowieńszczyźnie 
: „Przegląd rolniczy prasy zagrani- 
cznej”. 

5: „Ciotka Albinowa mowi!“. 
: Program na sobotę. 

Prasowy dziennik radjowy. 
: Pogadanka muzyczna. 

5: Koncert symfoniczny. 
: Kom. i m ca taneczna. 

  

   
   

   

  

   

  

    

  

| jest komór- 

  

   

  

     
  

Nr. 256 (21983 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
POSZUKIWANEGO O PRZYWLASZCZENIE 

ZNALEZIONO NA DNIE WILENKI. 

Przed kilku dniami do wydziału śled- 
ezego m. Wilna wpłynęła skarga zarządza- 
jącego fabryką wód mineralnych Osmołow- 
skiego przeciwko b. pracownikowi fabryki 
Janowi Widucie, który przywłaszezył pie- 
niądze i syfony na dwieście z czemś_zło- 

tych i zbiegł z Wilna. 
Policja wszczęła za zbiegłym poszukiwa- 

nia. Rezesłano listy gończe, lecz bez skut- 
ku. Widuto zaginął bez śladu. 

Dopiero wczoraj wieczorem połieja šled- 
cza została powiadomiona, że w rzece Wilen- 
ce wpobliżu papierni w Kuczkuryszkach na- 
trafiono na zwłoki topielea. w wieku ed 27 
do 30 lat. Ze znalezienych przy nim doku- 
mentów ustalono, że jest to Jan Widuto z 
Wilna poszukiwany przez wydział Śledezy 
za przywłaszczenie. 

Okoliczności tragicznej 
nie zostały narazie wyświetlone. 
jest, że popełnił on samobójstwo. 

Zwłoki topielca przewiezione zostały do 
instytutu medycyny sądowej w Wilnie, gdzie 
dokonana zostanie sekcja zwłok. 

Dalsze dochodzenie w toku. (e). 

   

śmierci Widuty 
Możliwem 

KRADZIEŻ 

Kozłowi Gitlowi (Ludw 
klepu 8 klg 

  

ska 1) skradzio- 

margaryny, wa 
ana (Podgórna 10), 

aki 9) i Lucia Mi- 
a 47) zatrzymano ze skra- 

    

    

   
еар 

c czigi 

  

Silne lotnictwo to potęga Państwal 

  

Skład futer 
M. Porudomiński i M. Gelfeli el firmy 

  

Dr GINSBERG 
ehoróby skórne, wene 
ryczne i moezopłciowa 

Wileńska 3 
od godz. 8—i i 4—8, 

tel. 587. 6677 
  

Skład został zaopatrzony do sezonu ślu Bliejskie 
+ [GALA MIEJSKA 

įOsirebramcka 5, 

Dźwiękowy Kino-Teatr 

HELIOS      

Godz. 6,810 W Cieniu pirami 
NAD PROGRAM: Raj małżeński. 

Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. 

Dziś uroczysta premjera! Korona polskich dźwięk | 
Arcydzieło, o którem mówi cała Polska. 

Bohaterska epopea z dziejów walk Narodu. 

przepięknych krajobrazów Egiptu 

Koncertowa orkiestra pod batutą p. M. Salnickiego. 
Kasa czynna od 3,30 do 10 wiecz. 

Dźwiękowy Kino-Teatr 

HOLLYWOOD 

10-ciu z PAWIAKA 
Porywająča piešn nieśmiertelnej miłości i bezgranicznego poświęcenia. 

Ww a głównych: 
Miss Polonja 

borski, Józef Węgrzyn, Kazim. Justian. 
Zofła Batycka, Karolina Lubieńska, A. Brodzisz, B. Sam- 

Zdjęć e na autentycznych miejscach histor, wy- 
darzeń: na Pawiaku, w Cytadeli i na ulicach Warszawy. 

Film ten SA swoją obecnošcią R Rzeczypospolitej, Marsz. Piłsudski i korpus dyplomatyczny. 

2 dodatki dźwiękowe. 

Dźwiękowe Kino Dziśł 

Ze wzgl. na wys. wart. artyst. dła młodzieży” dozwolone. 
Helios i Hollywood. Honor. bilety nieważne.g Początek o 4-ej. Na |-y seans ceny zniżone 

Film wyśw. się jednocz. w kin. 

Wielki przebój dźwiękowy! Najpotężn. arcydzieło miłosne! Miłość i bohat. lotników! 

samem miejscu 
po niskich cenach konkurencyjaych, 

  

Wielka 39 #; 13-79 w największy wybór różnych futer i 
robota wykonuje się we wlasnej pracown', 

EOS VDIESEIE S BOSS T TEKTSI ESS „a KA 
  

  

LOSY 
w słynnej, najszczęśliwszej i najpopularniejszej kolekturze 

H. MINKOWSK 
Centrala: Warszawa, Nalewki 40. 

Szanse są kolosalne 
z których 80.000 losów wygrywa oraz 25 premij. 

GŁÓWNA WYGRANA 1.000.000 Zł. 

do nabyc 

Wiln 

Oddział w 

gdyż za: 

Co drugi los wygrywał 

Tel. 13- 

9 w obecnej loterji tylko 160.000 

do i-ej KLASY 24 Polsk. 
Państw. Loterji Klasowej 

ia 

o, Niemiecka 35 
17. Konto PKO 80928 

Lidzie, Suwalska 44, 

miast, jak było 210,000 

  

Dom Handlowy 

M. Rymkiewic 
Wilno, 

ul. Mickiewicza 9. 

Poleca w wielkim 
wyborze kalosze: 
DAMSKIE 
MĘSKIE 
PANTOFLE 

gimnastyczne 

CERATY 
Dramat potężn. uczucią na tle Wiejkiej Wojny 

€ rolach (olleea Moore Gary Cooper 
Dla młodzieży dozwolone. Początek o godz. 4, 6, 8 

Na I-szy seans ceny zniżone. 

CGi/IN 6 Nieśmiertelna miłość 
> NAD PROGRAM: Dodatek džwiekowy Foxa. 

ai. Wielka 47, tel. 15-41 i 1030, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 
  

LINOLEUM   

CENA: | 1/4—10 zł. | — | 1/2—20 1 | — | 1/1—40 4. | CHODNIKI   

UWAGA! 
zamieniamy stawki na nowe losy. 

Ciągnienie już 19-go i 28-go listopada r. b. 
Zamówienia zamiejscowe załatwiamy odwrotną pocztą. 

Wypłacamy wszelkie wygrane zeszłej 5-ej klasy oraz 

Ogólna urzędowa tabela wygr. do Ei w naszej kolekturze 

kokosowe i inne 

WYCIERACZKI 
rozmaite. 

CENY 
DOSTĘPNE 

  

Kiae Kolejowe Dziś! Motto: Re ko ietis Ofiarna noc NE ax wśród saskich. kaj ezów 
w życiu mężczyzny . Najpotęż- i lodów. Szalona noc, która związała na 

GGNIS KO niejsze arcydzieło erotyczne p, t. całe życie dwa istnienia ludzkie. 

wie ate, Mary Duncan i Charles Farrell - cyjnym dramacie odtwarzają y $ 
"sdak dworea kolejow.) Początek seansów o godz. 5. W niedziele i święta o godz. 4 po poł. 

Diwiąkowy Kino-Teatr Dziśl Wybitnie artystyczne Przepiękna opereta-dramat w 10 akt. 
dwa 100% dźwiękowe arcy- To pean czaru miłości i upojenial 

STYLOWY 
aliea Wielka 36. 

Kino - Teatr Dziś! 

LUX 
Miekiewicza 11, t.15-61. 

  

Chirurg-Ortopeda 

Dr. Ch. Scharage 
ordynuje 

w chor. chirurgicznych i ortopedycznych 

(Heljo- Termo-Elektro i Mechonoterapja) 

od godz. 10—1 i 3—6 

ul. Jagiellońska 8—15 

  

dzieła w jednym programie! 

NAD PROGRAM: Nnjnowsza bomba huragan. śmiechu. 
w 100% dźwiękowej 10-cioaktowej komedji-farsie p t. DZIESIĘĆ MINUT STRACHU. 

Nowa kopjal 

Nibelungi 

zebój sezonu radjowogo!|:: 
Aparat radjowy zasilany wprost z sieci (typ ES II) 

Nie potrzebuje akumulatora i baterji 
z trzema lampami i głośnikiem Philipsa 

Odbiera zagraniczne stacje na głośnik. Wyłącza stację wileńską. 

— Dogodne warunki spłaty. 

7723 

Złodziej miłości 'To druga prawdziwa „Parada Miłości” 
W rolach głównych Błanche Montal i Henry Gorrat. 

Nowe wydanie! 
W rolach główn. artyści 
wszechświatowej sławy 

H. A. Szlepow. 
Ceny miejsc od 40 gr. 

Żądajcie demonstracji u siebie w domu. 

T-wo ELEKTRIT 
  

Najpotężniejsi komicy amerykańscy Pat i Patachon 

Gigantyczne arcydzieło filmowe reżyserji znanego Fryderyka Langa. 

Bernard Goetzke, Paweł Richter i 
Dla młodzieży dozwolone. Początek seansów o go- 
dzinie 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej po poł. 

tylko zł. 350.— 

Wileńska 24 
Telefon 10-38 

    
KAYA 

24 LOTERJA PAŃSTWOWA 
GŁÓWNA WYGRANA MILJON ZŁ. 

Ogólna suma wygranych 32.(00.000 I 
Kup los w szczęśliwej Kolekturze 

K. GORZUCHOWSKIEGO zamkowa s. 
Zamiejscowym wysyłamy odwrotną pocztą. 

Należność P. K. O. Nr. 80.365 po otrzymaniu losów.    
   

Co drugi los wygrywa | 

O K O 

Języki obce 
pa francuski 

włoski (konwersacja). 
Przygotowywanie 

ze wszystkich przedmiot. 

do matury 
I egzaminów 

szkół średnich wogóle. 
Lekcyj udzielają b. prof. 
gimn. i studenci U. 5. В. 
specjalną met. koncentrac, 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Kurjera Wil." pod W. K. 

ЕЕЕ 
NOWOOTWORZONA 
POLSKA 

przy ul. Wieikiej 29 
Poleca: codz. šwieže 
mleko, maslo, sery, jaja, 
mleko zsiadłe, wędliny, 
i inne chłodne zakąski, 
napoje chłodzące oraz 

obiady domowe 
smaczne i zdrowe 

EJEJEJEJEJEJEJEJ 

Fabryka mebli 
giętych i wszelkich innych 

„Wieden“ 
wł M. Kac, Wielka 53. 

Ceny fabryczne. 
Warunki dogodne. 7724 

Don 1 ogrodem 
tanio 

do sprzedania 
Krzywa 27—1 (Zwierzyn ) 

7730 

  

    

  
7639  ——— 

CHCESZ otrzymač 
posadę? 

Nui lė рНЫо 
korespondencyjne  imie- 
nia Sekułowicza,  War- 
sziwa, ulica Żurawia 42. 
Wyuczają listownie: bu- 
chalterji, rachunkowości, 
korespondencji, stenogra- 
fji, handlu, prawa, kali- 
grafji, daktylografji, to- 
waroznawstwa, języków, 
pisowni — gramatyki pol- 
skiej, ekonomji. Żądajcie 
prospektów! 7728 

Zakład feyzjerski 
I. Paller 

W.Pohulanka19,tei.991 
po przeprowadzeniu grun- 
townego remontu poleca 

się Sz. Klijenteli. 

  

  

Do wynajęcia 

mieszkanie 
składające się z 5 pokoi 
i kuchni ze wszelkiemi 
wygodami, pienie i suche 
ul. Beliny Nr. 7727   

M. Blumowicz . 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wieika Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8. 

W. Z.-P. 29. 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Zamkową 3, m. 3, 
tamże gabinet kosmetycz- 

ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48. 7624 

Akuszerka 

Lajja Lakhetika 
p':yjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 7120 

Akuszerka 

Мае МИ 
przyjmuje od 9 r. dc 7 w. 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 46, m. 1.. 
W, Zdr. Nr 3093, 

Przyszłość każdego 
odczyta z linij rąk, obli- 

czy z planet 

Astrolog Wasilewski 
Wilno, Wileńska 6, m. 7. 

Ceny od półtora zł. 

    

  

    

Pierwszorzędny 
zakład fryzjerski 

A. Borowik 
Wielka 46. 

Salon męski, jak i damski 
zaopatrzone w najnowsze 

elektryczne aparaty. 

K 1725 
Zgubiony som eee: 
pia 12) Nr 98364, 
ważnia się. 

unie- 

  

Były student 
uniwersyt. francusk. 

daje lekcje 
jęz. francuskiego 

po cenach 

b. przystępnych. 

Bakszta 17, m. 4 

od godz. 3—8. 

FILIP MACDONALD. 39) 

CZTERY DNI. 
Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Ravenscourt zaśmiał się z pewnym 
przymusem. 

— Nie powinienem właściwie tego 
słuchać — rzekł. — Dopuszezacie si 
panowie bezprawia. Dlaczego mi pan 
to opowiada? 

Odpowiedź Antoniego uległa zwło- 
ce, bo weszła Ania z tacą, na której sta 
ła filiżanka kawy dla Antoniego, bu- 
telka, szklanka i karafka. Pomimo, że 
dziewczyną szła bardzo ostrożnie, 
szklane naczynia dzwoniły głośno jed- 

ne o drugie. Obsłużyła obu gości szyb- 
ko i w milczeniu wyszła. I znów Anto- 
ni zauważył w jej chodzie jakieś dziw- 
ne wahanie, tak jakby co trzeci krok 
zamykała oczy. 

Ravenscourt 
ust. 

=— Dobrze. Dziękuję. Pańskie zdro 
wie. A więc dlaczego mi pan to wszy 
stko opowiada? Właśnie mnie? 

— Dlatego — odparł Antoni — że 
pan ma nam pomóc: Wczoraj mógł 
pan mi nie wierzyć, ale teraz widzi 

  

przyłożył fajkę do 

  

pan, że moje domysły były uzasadnio- 
ne. Dollboysa zabito. Zabił go mój X, 
który zamordował również  Blackat- 
tera i pośle na szubienicę Bronsona, je- 
żeli go nie zdemaskujemy w przeciągu 
siedemdziesięciu dwóch godzin. Niech 
pan pomyśli! Mamy tyłko siedemdzie- 
siąt dwie godziny czasu, żeby urato- 
wać od stryczka człowieka, który praw 
dopodobnie mniej zasługuje na taki los 
niż ja, albo pan... 

Teraz pan nie może wątpić. Na- 
śmy Dollboysa, który przy- 
lnie skomunikował się z X-em, 

pytając, co ma robić. I X zastrzelił go, 
żeby uratować siebie. Teraz wiemy już 
bardzo dużo, ale mamy jeszcze do 
przezwyciężenia ogromne przeszkody 
i tragicznie ograniczony czas. Mam 
przekonywujące dowody niewinności 
Bronsona, ale żednego takiego, na któ- 
rego podstawie możnaby odwlec wy- 
konanie wyroku. Wiemy to obaj. Je- 
żeli nie złapiemy X-a, Bronson umrze. 

Jeżeli nie złapiemy X-a i nie zmusimy 

      

   

i Wydawnictwo ,„„Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 

go do przyznania się do winy. Rozu- 
mie pan? Naturalnie, że pan rozumie 
i musi mi pan pomóc. 

Ravenscourt wstał nagle z fotelu i 
stanął koło kominka ze szklanką w rę- 
ku, patrząc w ogień. Twarz mu po- 
ciemniała, brwi zbiegły się nad nosem 
w ostrą brózdę. Widać było, że toczy- 
ła się w nim walka dwóch natur, ludz- 
kiej i urzędowej. 

Nagle szef policji odrzucił głowę 
wtył i zaśmiał się swobodnie wesołym. 
młodym śmiechem. . 

— Jacy my głupi. — rzekł. — Na- 
turalnie, że panu pomogę, bo poprostu 
muszę. Teraz moim obowiązkiem jest 
znaleźć zabójcę Dollboysa. Pan uważa, 
że ten zabójca równa się pańskiemn 
X-owi. Otóż to!. Musimy sobie podać 
ręce, chcąc nie chcąc. 

I znów zaczął się śmiech. 
— Ja jeszcze się całkowicie nie w 

powiedziałem — rzekł Antoni. — A 
pan... 

— I ja to wiem. To pan chmiał po- 
wiedzieć? Dobrze. Pan chce więcej niż 
urzędowej pomocy. — Podał Antonie- 
mu rękę. — Dobrze, pułkowniku. Jes- 
tem z panem: oficjalnie tak dalece. o 
ile to dotyczy sprawy Dollboysa, a nie 
oficjalnie—bez wahania... Tylko niech 

pan nie zapomina, że co się tyczy tej 

      

nieoficjalnej strony sprawy, to idzie w 
gruncie rzeczy o to, żebym pomógł 

dowieść swojej nieudolności. Jeżeli 
Bronson zostanie uratowany, to ja wyj 
dę na durnia, któremu wszystko jedna 

kogo powieszą, byle ostatecznie powie 
sili. Niech się pan wobec tego nie dzi- 
wi, że wahałem się panu pomóc. Niech 
pan nie zapomina, že... 
panu... Obiecałem i pomogę. Pierwszy 

    

  

  

raz w życiu zgadzam się na zakwestjo 
nowanie swojej opinji... Chociaż nie 
jestem jeszcze zupełnie przekonany. 
Narazie obudził pan we mnie wątpli- 

Myślałem o tem w nocy. Bron- 
son stoi mi przed oczyma. Widzę go 
czekającego... — Urwał nagle, dopit 
szklanki, postawił ją na stole i zapytał: 
— Teraz czego pan odemnie żąda? 

— Z nieoficjalnej strony — rzekł 
Antoni. — Co pan wie o niejakim ka- 
pitanie Lake'u? 

Ravenscourt zmarszczył brwi. 

   

— O to panu idzie! — rzekł. — Po . 
jakiego djabła.. no, bogaty i antype- 
tycznie ordynarny, że ma wstrętną fac 

jatę i że jeździ konno jak bóg. Nie 
wiem, czy zamieniłem z nim dziesięć 

  

zdań. Ale często bywa w tej okolicy. 

Warjuje za panią Carter-Faweett. 

— W jakiej broni służył, czy sła- 
ży? — zapytał Antoni. 

Drukarnia „Znicz*, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40. 

® = 

Ale pomogę * 

Ravenscourt uśmiechnął się szyder- 
czo. 

— Służył, ale nie wiem, w jakiej 
broni. Sprawiał się podobno jak lew. 
Ale pod innemi względami — cholera. 
Dlaczego pan o niego pyta? Czy pan 

    

„ za obłoku dymu patrzyły cieka- 

wie policyjne oczy. 
— Jesžeze nic 

wiedział z uśmiechem Antoni. — Jesz 

cze za wcześnie ha wysnuwanie wnios 

ków. Tylko mnie ten osobnik intrygu - 

je. Dziękuję panu. Nasłałełm na niego 

Pike'a. 
Ravenscourt podniósł brwi. 

— Tak? — spojrzał na zegarek. —- 

Czy jeszcze co? Może coś oficjalnego? 
— Jeszcze nie. Dziękuję panu. Jes 

tem spokojniejszy. Szczerze mówiąc, 
pańska pomoc będzie mi bardziej po- 

trzebna niż jest. Chciałbym móc się х 
panem stelefonować w każdej chwili 

Czy mógłbym? 9 

Ravenscourt dał dwa numery. 

— Można mnie prawie zawsze zna- 

leźć, albo pod jednym, albo pod dru- 

gim. 

Wziął ze stołu kapelusz i i rękawicz- 

kii skierował się ku drzwiom. 

Antoni usiłował go zatrzymać, 

— Niech pan zostanie na śniadaniu 

  

                   

    

Spóźnione, ale będzie panu smakc- 
wało. 

Ravenscourt potrząsnął głową. 
ZA Dziękuję. Nie. Już jestem po 

śniadaniu. — Spojrzał trochę żałośnie 
na swój wspaniały strój. — W Copt- 
halls, niedaleko stąd jest polowanie. 

Właśnie jechałem. Dlatego znalazłem 
się u Dollboysa. Przy jechałem tu wcześ 
nie, żeby z panem pomówić i nie spóź- 
nić się na polowanie. No, i dowiedzia- 

łem się na wstępie, że Dollboys się za- 
strzelił. 

Wyszli frontowemi drzwiami na 
podjazd, gdzie czekała już potężna, 
lecz wcale nie nowa limuzyna Reven- 
scourta. Piękny szef policji wsiadł i 
rzekł do szofera: 

— Prędko, do domu. — Zwrócił się 

do Antoniego. — Będziemy w kontak- 
cie. Jeżeli co znajdzie po naszej stro- 
nie, zatelefonują. 

— Do widzenia — odparł Antoni 
— Bardzo dziękuję. « 

Wielkie auto wyjechało ostrożnie 
na drogę, przyśpieszyło biegu i znikła 
za zakrętem. 

Antoni poszedł na śniadanie. 

(D. e. n.) 

   

    

— ЗОЕа 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


