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04 parlamentaryzmu do autokracji. 
Berlin, w październiku 

„Rząd Rzeszy — powiedział kan- 

clerz v. Papen w jednej z mów swoich 

przez radjo — jest tego zdania, że sy 

stem demokracji parlamentarnej w 

obliczu historji i w oczach narodu nie 

mieckiego poniósł fiasko i nie może 

być przebudzony do nowego życia*. 

To powiedzenie kanclerza jest charak 

terystyczne dla chwili obecnej, gdy o 

„przebudowie państwowego gmachu 

Niemiec ćwierkają już nawet wróble 

na dachach.. Wprawdzie konkretne 

szkice nowego ustroju państwowego 

stanowią narazie sekret kierujących 

działaczy Herrenklubu, i tych urzęd- 

ników ministerstwa spraw wewnętrz 

nych, którym zostało polecone opra- 

cowanie projektu nowej konstytucji. 

Jeśli wierzyć krążącym pogłoskom 

to opracowanie zasadniczych podstaw 

owego projektu zostało powierzone 

profesorowi państwowego prawa ber- 

lińskiego instytutu handlowego Karo 

lowi Schmittowi,, co jest prawdopo- 

dobne. bowiem ten znakomity teore- 

tyk „państwa autorytatywnego* jest 

bliski sferom rządowym oraz nadwor 

nym prawnikiem „gabinetu baro- 

now“... Jeśli tak jest to tkwi w tem 

pewna ironja historji: wszak autor 

konstytucji wejmarskiei Hugo Preuss 

był poprzednikiem Karoła Schmitta 

na tejże katedrze państwowego prawa . 

berlińskiego instytutu handlowego... 

Nie jest jeszcze rzeczą pewną, 0 

ile konstytucja Karola Schmitta bę- 

dzie więcej odpowiadała potrzebom 

życia, niż konstytucja Hugo Preussa. 

Konstytucja Hugo Preussa zbudowa- 

na na syntezie idej: liberalizmu, socja 

fzmu i solidaryzmu chrześcijańskie- 

go okazała się niezupełnie przysposo 

bioną de okoliczności miejsca i czasu 

i w ciągu ubiegłych 13 lat przeżyła” 

się zupełnie. Bez termalnego narusze- 

nia litery konstytucji Niemcy przeby 

ły proces przetwarzania się państwa 

parlamentarnego poprzez  konstytu- 

cyjne do państwa  autokratycznego. 

Wprawdzie elastyczność interpretacji 

konstytucji wejmarskiej posunęła się 

przytem tak daleko, że dalsze przechy 

lenia jej norm wiodą niechybnie do 

ich złamania... 

Mamy przed sobą poglądowy przy 

kład socjologji prawa: Nietylko pra 

wo normuje życie, lecz ii życie normu 

je prawo.. Prawo pozostaje zawsze 

eksperymentem, organizm społeczny 

może je przejąć w większym lub 

mniejszym stopniu lecz może je też i 

wypluć. Nawet najbardziej tradycyj- 

ni liberałowie przemówili dziś o ko- 

nieczności reformy konstytueji wej- 

marskiej. 

Pewna poważna gazeta liberalna 

postawiła wniosek zmiany paragrafu 

54, zgodnie z którym rząd winien po- 

dać się do dymisji, jeśli Reichstag wy 

raża mu votum nieufności. Obecność 

negatywnej większości w parlamencie 

czyni podobne votum bezsensownem 

bowiem, ustąpienie rządu ma sens, 

gdy może ustąpić miejsce gabinetowi, 

cieszącemu się ufnością / większości. 

Skoro takiej większości niema, wię: 

komu winien rząd ustąpić swe miejs- 

ce? — Owa gazeta liberalna postawi- 

ła wniosek, że, jeśli po upływie 14 

dni po wyrażeniu votum nieufnośc:, 

nie powstanie nowy, cieszący się zau- 

faniem gabinet, więc votum nieufnoś 

ci traci swą moc prawną. Wniosek 

ten jest, oczywiście, mało skuteczną 

paljatywą, gdyż komplikuje stan, a 

nie upraszcza go: rząd ustępuje na 14 

dni a później znów powraca... Jest to 

pocieszna gra dla antyparlamentar- 

nych parlamentarzystów: usuwać 

rząd na 14 dni... : 

Lecz wniosek liberalnej gazety do 

wodzi, że i w liberalnych kołach poj 

mują w jakie osłupienie wprowadził 

  

(Od naszego korespondenta). 

współczesny niemiecki  parlamenta- 

ryzm antyparlamentarną większość w 

narodzie. Ostatnie słowo w sprawie 

wypowiedzenia woli państwowej mo- 

że należeć do narodu lub głuwv pań- 

stwa. Jeśli naród z tej lub innej przy 

czyny nie może wyrazić stanowc 

woli to tem bardziej wzrasta znacze- 

nie głowy państwa. Dlatego też kom 

petencja głowy państwa odpowiednio 

wzrosła i zafiksowanie owej  roz- 

szerzonej kompetencji staje się jed- 

nem z zasadniczych zadań przyszłej 

nowej konstytucji. Jaką formę przyj- 

mie to rozszerzenie kompetencji gło- 

wy państwa — republiki prezydjal- 

nej, regencji czy też prywrócenia 

dziedzicznej monarchji — nie jest to 

narazie zupełnie jasnem. Możliwe, że 

przejdzie ono koleino wszystkie 3 

fazy rozwoju. 

       LC: 

Rozszerzeniu kompetencji głowy 

państwa odpowiada równocześnie 0- 

graniczenie kompetencji Reichstagu. 

Z jednej strony osiąga się to w dro- 

dze realizacji zasady podziału władzy 

prawodawczej i wykonawczej na mo- 

cy usunięcia parlamentarnej Odpo- 

wiedzialnmości rządu. Z drugiej strony 

ma się na względzie okiełznanie Reich 

stagu i ograniczenie iego twórczości 

prawodawczej w drodze rozszerzenia 

pełnomocnictw Izby Wyższej. Utwo- 

rzenie tej ostatniej zamierza się w dro 

dze reorganizacji Rady Rzeszy (Re- 

ichsratu); tej instytucji doradczej za- 

mierza się udzielić prawa instytucji 

prawodawczej narówni z Reichsta- 

W celach osłabienia wpływu 

partyj radykalnych zamierzane jest 

podwyższenie wieku wyborcy, jak 

również przejście do większościowe- 

go systemu indywidualnych wybo- 

rów na wzór Francji. 

giem. 

Takie są plany reformy państwo- 

wego ustroju Niemiec. 

Obok planów reformy państwa 

związkowego powstaje, rzecz jasna, 

kwestja uregulowania wzajemnych 

stosunków państwa związkowego z 

poszczególnemi państwami, wchodzą 

cemi w skład Rzeszy. Szczególnie ost- 

ro zarysowuje się sprawa ' prusko- 

niemieckiego dualizmu, wyrażająca 

się w istnieniu w Berlinie dwóch rzą- 

dów — pruskiego i ogółno-niemiec- 

kiego i wypływających stąd kolizyj. 

Lecz tutaj dekret Hindenburga z 20 

lipca r. b. stworzył już jakgdyby fait 

aecompli. Demokratyczną ,Vossische 

Zeitung“ pisze otwarcie z tego po- 

wodu: „Była niezależność Prus już 

nie istnieje. Bezużytecznem jest od- 

wracać się wtył. Jedność Prus i Rze- 

szy jest nie minusem, lecz plusem. 

Jedyne, co jest konieczne, to nadać 

kształt ostateczny temu, co się odbyło 

20-go lipca*. Dekret 20-go lipca przy- 

wrócił przedrewolucyjną unję perso- 

nalną Prus i Rzeszy i zarazem utoro- 

wał drogę do przywrócenia przed- 

rewolucyjnej hegemonii Prus w Rze- 

szy. Łącznie z tem powstają trudnoś- 

ci z pozostałemi poszczególnemi pań- 

stwami, którym unja personalna 

Prus i Rzeszy nie przypada do gustu. 

Niezależnie od tego, czy uda się Pa-“ 

penowi, czy nie w drodze częśció: 
wych koncesyj państwom Rzeszy wy-* 

jednać ich zgodę na reorganizację, 

państwowej budowy Niemiec — nie 

zupełnie jasną pozostaje kwestja, jak 

on sobie wyobraża przeprowadzenie 

nakreślonych wyżej zasad. 

Goprawda centrum poszło już nie- 

co na rękę „gabinetowi baronów". 

Coprawda hitlerowcy po 6 listopada 

będą zapewne posłuszniejsi, niż obec 

nie. Lecz jeśli Reichstag 6 listopada 

nadal będzie nieposłusznym i nie ze- 

chce siebie kastrować? Liczyć na re- 

ferendum byłoby dla Papena rzeczą 

ryzykowną. Ale dła wprowadzenia za- 

sad nowej konstytucji istnieją i inne 

drogi. Były wiceprezydent Reichstagu 

poseł narodowy Graeff radził otwar- 

cie Papenowi naruszyć konstytucję. 

A „nadworny prawnik gabinetu baro- 

now“ prof. Karol Schmitt ma już 

przygotowaną teorję wyžszej koniecz 

ności w/g której „rząd może ratować 

interes państwa przez poświęcenie 

litery konstytucji... Dr. G. W. 

  

Wytyczne projektu zmiany konstytneji Rzeszy 
BERLIN, (Pat.) Dziś ogłoszone z0- 

stały przez całą prasę zasadniczą wy- 

tyczne projektu zmiany konstytucji 
Rzeszy, jaka zapowiedziana została 
przez kanclerza Papena. 

Przedewszystkiem unja personal- 
na między Rzeszą a Prusami przepro 
wadzona ma być w ten sposób, że 

prezydent Rzeszy będzie iedniocześ- 
nie prezydentem państwa pruskiego. 
W tym ostatnim charakterze prezy- 
dent będzie mógł powoływać premie 
ra pruskiego i ministrów pruskich. 

Urząd kanclerza Rzeszy i premjera 

pruskiego będą przez to połączone w 

un ję personalną. 
To samo dotyczyć ma urzędów iń- 

nych ministrów Rzeszy i Prus, z wy- 

jątkiem ministra spraw  wewnętrz- 

nych i pruskiego ministra finansów, 

które pozostałyby niezałeżne. 
Sejm otrzymać ma prawo wyraża 

nia na początku okresu ustawodaw- 

czego powołanemu przez prezydenta 

Rzeszy, lub też prezydenta państwa 

pruskiego rządowi votum zaufania. 
Gdyby Sejm nie wyraził rządowi vo- 

tum nieufności, to rząd ten pozostaje 
na swojem stanowisku aż do końca 

okresu ustawodawczego, o ile oczy- 

wiście nie otrzyma votum nieufności 
w Reichstagu. Wówczas prezydent 
musiałby powziąć nową decyzję. 

Pozatem ma być powołana do Ży- 

cia Izba Pierwsza obok Reichstagu 
i dopiero uchwały powzięte większo- 
Ścią głosów obu izb nabierają mocy 
prawnej. Izba Pierwsza składać się 

hędzie w '/; z przedstawicieli krajów 
związkowych, dalei z przedstawicieli 
organizacyj zawodowych i związków. 

Reszta w ilości */, powoływana byłaby 
przez prezydenta Rzeszy z pośród wy- 

bitnych osobistości i kół politycznych. 

Zmiana ordynacji wyborczej prze 
widywałaby prawo wyborcze dla 0- 
sób, które ukończyły 25 lat i wpro- 

wadzałaby dalej jednoosobowe okręgi 

wyborcze przyczem posłowie wybra- 

ni z Prus do Reichstagu jednocześnie 

stanowiliby Sejm pruski. Zmianie u- 
ległaby również ordynacja wyborcza 
do gmin, przyczem wprowadzony 

byłby system pluralny. 

Ze strony miarodajnej podkreśla- 
ją, że ogłoszone wytyczne nie stano- 
wią zestawienia urzędowego. 

Sensacyjny przebieg procesu Prus z Rzeszą, 
Minłsterstwo Reichswehry kwalifikuje urzędników. 

BERLIN. (Pat.) Na wczorajszej 
rozprawie przed Trybunałem Stanu 
w Lipsku na zapytanie przewodniczą 
cego Trybunału, kiedy liczyć się na- 
leży z odwołaniem komisarza rządo- 

wego w Prusach, przedstawiciel rzą- 
du Rzeszy oświadczył, że zależy to od 

sytuacji politycznej i od osiągnięcia 

odpowiedniej większości w Sejmie 

pruskim. Poszczególne zarządzenia w 
tym względzie zależeć będą od sytua- 
cji, jaka powstanie po wyborach do 
Reichstagu. Przedstawiciel rządu pru 

skiego Brecht wysnuł z tego wniosek, 

że urząd komisarza rządowego Rze- 

Szy uważać należy za stworzony na 

stałe. 
w sprawie usunięcia szeregu U- 

rzędników w instytucjach pruskich, 

mówca oświadczył, że postanowienia 

co do zasuspendowania urzędników, 

uznanych za nie odpowiadających no 

wemu regimowi, nastąpiło na podsta- 

wie list, przedstawionych przez mini- 
sterstwo Reichswehry. 

   

     

zmarła 

  

Rebeka Szlak 
(Urzędniczka Domu Bankowego T. Bunimowicz) : 

15-go października po krótkich i ciężkich cierpieniach 

O czem zawiadamia w smutku pogrążony 

Personel Domu Bankowego T. Bunimowicz. 
Eksportacja zwłok odbędzie dziś dnia 16 października o go- 

dzinie l-ej po południu z mieszkania przy ul. Rudnicka 11. 

  

Konflikt między premierem 
a Titulescu zaostrza się. 

BUKARESZT. (Pat)  Titulescu 
przyjęty został wczoraj wieczorem 
przez króla. Audjencja trwała dwie 
godziny, Po audjencji król zatrzymał 
ministra na obiedzie, przedłużając 
konferencją do późnej nocy. Późnym 
wieczorem przybył do Bukaresztu ź 
Sinaja prezes rady ministrów Waida 
Voievod i konferował długo z mini- 
strami Madgearu i Michalake. W cią- 
gu dnia dzisiejszego premjer i Titu- 
lescu przyjęci będą przz króla. 
WIEDEŃ. (Pat.) „Neue Freie Pres- 

se* donosi, że prócz Tituleseu przyję- 

ty był na audjencji przez króla rów- 
nież premjer Vaida Voievod. Zda- 
niem korespondenta dziennika, sytu- 
acja jest nader skomplikowana, a róż 
nice poglądów między Titulescu a 
premjerem zaostrzyły się. Obecnie 
okazało się, że Vaida Voievod okstaje 
uporczywie przy swem pierwotnem 
stanowisku w sprawie paktu nieagre- 
Sji z Rosją. Nie jest wykluczone, że 
'Titulescu odmówi wobec tego przy- 
Зее!а teki ministra spraw zagranicz- 
nych. 

Neurath uda się do Londynu? 
LONDYN. (Pat.) W Londynie ro- 

zeszła się dzisiaj wiadomość, że Mac 
Donald, w nieustannem poszukiwa- 
niu kompromisu z Niemcami .w spra 

„wie konferencji 4 mocarstw zapro- 
ponował rządowi niemieckiemu przy- 
jazd do Londynu ministra Neuratha 
dla nawiązania osobistego kontaktu 
z rządem brytyjskim w tej sprawie. 
Ze strony brytyjskich czynników rzą 
dowych nie można było uzyskać po- 

twierdzenia tej wiadomości, jakkol- 
wiek koła rządowe wiadomości tej 
nie zdementowały. 

Ze strony ambasady niemieckiej 
w Londynie oświadczono, że wiado- 
mość o wizycie ministra Neuratha iest 
przedwezesna. Wśród koresponden- 
tów niemieckich w Londynie utrzy- 
mują, że minister Neurath przybędzie 
do Londynu w najbliższą środę. 

Jak Litwa głosowała w Genewie? 
Sfery urzędowe kowieńskie zachowują miiczenie. 

„Jaunakas Zinas* donosi: W li- 
tewskich sferach politycznych toczą 
się dyskusje na temat wiadomości 
prasy polskiej o głosowaniu przed- 
stawiciela litewskiego w Genewie za 
obiorem Polski do Rady L. N. 

Prasa polska uzasadnia swe wnio- 
ski tem, że wśród państw, które gło- 
sowały przeciwko Polsce Litwy nie 
było i że delegat litewski min. Zau- 
nius był jednym z tych, którzy po 
głosowaniu złożyli gratulacje mi. Za- 
leskiemu z powodu reelekcji Polski 
do Rady L. N. Prasa warszawska tłu- 
maczy gest litewski, jako odpowiedź 
na głosowanie Polski w sprawie kłaj- 
pedzkiej zarówno w Radzie L. N., 

jak i w Trybunale Haskim. Pisma wi 
leńskie posuwają się jeszcze dalej i 
chcą dopatrzeć się w tem głosowaniu 
zmiany polityki zagranicznej Litwy 
w stosunku do Polski. 

Ze względu na braR wiadomości 
o wspomnianem głosowaniu w pra- 
sie litewskiej, współpracownik „Jau- 
nakas Zinas' usiłował sprawdzić wia- 
domość prasy polskiej w litewskich 
urzędach oficjalnych. Nie potwierdzo 
no tam tej wiadomości, lecz i nie za- 
przeczono jej, motywując to tem, že 
głosowanie było tajne. Wyjaśnień u- 
dzieli min. Zaunius po powrocie z 
Genewy. 

Kpt Karpiński leci do Bagdadu. 
TEHERAN, (Pat). Wi dniu 15 paździer- 

nika o godzinie 10 kpt Karpiński wystarto- 
wał do Bagdadu, żegnany przez stery woj- 

  

skowe perskie, ezłonków poselstwa polskie- 
go oraz kolonję polską. Start pomyślny. Po- 
goda bardzo dobra. 

Marszałek Plsudski wrócił 
de Warszawy. 

WARSZAWA. (Pat.) W sobotę 15 
b. m. rano powrócił z Wilna do War- 
szawy Pan Marszałek Piłsudski, 

Wyjazd ministra Zaleskiego 
z Genewy. 

GENEWA. (Pat.) W| sobotę o godz. 
10.45 wieczorem pociągiem paryskim 
opuścił Genewę p. minister Zaleski 
wraz z małżonką i szefem swego ga- 
binetu min. Szumlakowskim. 

Duńczyk Rosting tymczaso- 
wym Komisarzem Genereln. 

w Gdańsku. 
GENEWA (Pat.) Rada Ligi Na- 

rodów odbyła dziś poufne posiedze- 
nie, na którem zajmowała się sprawą 
nominacji wysokiego komisarza Ligi 
Narodów w Gdańsku. Rada postano- 
wiłą odroczyć powzięcie definitywnej 
decyzji do następnej sesji Rady, tym- 
czasowo zaś, na wniosek rządu pol- 

skiego i wład gdańskich, Rada mia- 
nowała Duńczyka Helmera Rostinga, 
szefa biura komisji administracyjnej 
sekretarjatu Ligi Narodów wysokim 
komisarzem par interim w Gdańsku 
aż do dnia 1 grudnia 1932 r. ze 
wszystkiemi prawami i pełnomocnic- 
twami, posiadanemi przez wysokiego 
komisarza Ligi Narodów. 

Nominacja dokonana jest na tych 
samych warunkach, jak nominacja 

  

$. p. hr. Graviny, jednakże ze względu 
na kryzys gospodarczy pensja wyse- 
kiego komisarza zosiała zmniejszona 
о0 

* 3 

Pan Helmar Rosting, 
*m per interim Ligi Na 

k wadzony w roku 1893 w 
Thisted (Danja), uk zył uniwersytet w 

Kopenhadze. W/ czasie wojny był delegatem 
neutralnym dła zwiedzenia obozów jeńców. 
wi sekretarjacie Ligi Narodów pracuje od 
roku 1920, to jest od początku istnienia Li- 
gi Narodów. Był on urzędnikiem w sekcji 
mniejszościowej, następnie w sekcji komisji 
administracyjnej, zajmującej się kwestjami 
gdańskiemi, zagłębia Saary i Ł d. Od 2-ch 
lat jest szefem tego serwisu. W tym charak- 
terze odegrał ostainio dużą rolę przy reali- 
zacji protokółów palsko-gdańskich z 13-go 
sierpnia 1932 roku. 

Zapytany przez korespondenta POT, kie- 
dy obejmie placówkę p. Rosting oświadczył, 
że wyjeżdża do Gdańska we czwartek i przy 
będzie tam w sobotę. 

W; następnym tygodniu p, Rosting uda 
się do. Genewy. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
PIENIĘŻNA. 

WARSZAWIA, (Pat). DEWIZY: Londyn 
30,70 30,85 — 30,55; Nowy York 8,914 — 
8,934 — 8,894; Nowy York kabel 8,919 — 
8,934 — 8,899; Paryż 34,98 — 35,07 — 34,89; 
Praga 26,41 — 26,47 — 26,35; Berlin 211,85. 
Tendencja niejednolita, 

ZBOŻOWA. z 

WARSZAWA, 15, 10. — Na dzisiejszem 
zebraniu giełdy zbożowo—towarowej w 
Warszawie notowano na 100 kg. narytet wa 
gon — rszawa w handlu hurtowym ła- 
dunkach wagonowych: żyto standart pierw- 
szy 16,20 — 16,50, standart drugi 16 — 16,20 
pszenica jara czerwona szklista 27,50 — 23, 
pszenica jednolita 25,50 — 26, pszenica zbie 
rana 24,50 — 25, owies jednolity 17,20 — 18 
owies zbierany 16,50 — 17, jęczmicn na ka- 
szę 16 — 16,50, jęczmień browarny 17,50 

   

    

  

  

Wielkie zawody sportowe w Warszawie 
Kusociński zwycięża Iso Haile. — Start Walasiewiczówny, 

WARSZAWA, (Pat). W| sobotę na stadjo- 
nie Legji odbyły się lekkoatletyczne zawo- 
dy z udziałem Kusocińskiego, znakomitego 

Iš     
Walasiewiczdwna. 

Finna Iso Holio oraz Wiałasiewiczówny. Za- 
wody zgromadziły przeszło 6 tysięcy publi- 
ezności. Pojedynek Kusociūskiego—Iso Hol- 
lo był głównymh punktem programu, 

Start obu rywali zapowiadał się tem har- 
dziej sensacyjnie, że prasa fińska zapowia- 
dała porażkę Polaka. Tymczasem zwyciężył 
Kuseciński pewnie, trzymając w swych rę- 
kach przez cały Czas inicjatywę biegu. Od 
startu prowadzi Kuseciński. Do 6-g0 okrą- 
żenia Iso Hollo zadawala się drugiem miej- 
seem, depecząc wytrwale Polakowi po pię- 

tach. Na 1500 metrów — czas 4:10, na 2 km 
— 5:39. Na drugiej prostej 6 okrążenia 150 
Holio atakuje i po krótkiej walce wychodzi 
na czoło. Na drugiej prostej 7 okrążenia Iso 
Hello niespodziewanie przyśpiesza tempo i 
ucieka Polakowi o 3 metry. Już na wirażu 
Kuseciński dochodzi, a na prostej wychodzi 
na czoło. W' ekrążeniu 8 Iso Hollo biegnie 
chck Kusocińskiego, usiłując minąć ge. Ku- 
sociński nie puszeza. Na prostej Iso Hollo 
zawiązuje walkę Tempo biegu wzmaga się 
gwałtownie, Z wałki wychodzi zwycięsko Po- 
lak, odrywając się 6d Finna a przychodząc 

na metę na 12 metrów przed Iso Hollo. Czas 
zwycięzcy $ min. 7,4 sek., czas Iso Hollo — 
9 min. 9,4 sek. Zaraz po biegu Iso Hollo 
podbiegł do Kusocińskiego i podał mu rękę 
winszująć mu zwycięsawa. Publiczność przy 
jęła ten rycerski gest grzmiącemi oklaskami. 

Walasiewiczówna startowała w konku- 
rencji z Manteuiflówną (AZS) i z trzema 
mało znanemi zawodniczkami Legji, które 

korzystały z 10 metrów wyrównania. Wala- 

siewiczówna startowała w cudzych pantof- 

lach, ponieważ własny sprzęt sportowy jesz 

cze nie nadszedł do Warszawy. Mimo to, a 

także mimo mokrej jezdni, zmęczenia po- 
dróżą i braku odpowiedniej konkurencji, 

   

Wałasiewiezówna wygrała łatwo robiąc dos- 
kenały czas na 100 metrów — 12,2 sek. 

Drugie miejsce Manteufflówna — 126 s. 
trecie Nowakówna z Legji. 

W! pozostałych konkurencjach wyniki są 
następujące: 110 meirów przez płotki — 
pierwszy Trojanowski I — 16,2 sek., w sko- 
ku o tyczce pierwszy był Pławczyk 3 m. 50 
em, w rzucie dyskiem pierwszy Kałuba z 
Legji 35,24 m., sztafeta 4 razy po 400 m. — 
pierwsza była drużyna Legji w 3:45,8, dru- 
gie miejsce drużyna AZS. W: biegu austra- 
liįskim na 5 km. zwyciężył Sochacki z War 
szawiankie — 16:52,8. 

Dziś Walasiewiczówna 
startuje dwukrotnie. 

WARSZAWA, (Pat). W! ramach niedziel- 
nych zawodów lekkoatletycznych Walasie- 
wiezówna startować będzie dwukrotnie. Naj 
pierw biegać ona będzie na 200 m przeciwko 
sztafecie 4 razy po 50, a następnie stanie do 
próby pobicia rekordu Polski na dystansie 
800 metrów. Próbę tę Wałasiewiczówna zgło 
siła z własnej woli. Nadmieniamy, że dys- 
tans 800 metrów bynajmniej nie jest spe- 
cjalnością Wóałasiewiczówny, która dotych- 
czas celowała w sprintach do 260 metrów, 

k as i] 

Dr. med. EM. CHOLEM 
UROLOG. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

przeprowadził się na ul. Zawalną 18 
(róg Żeligowskiego), telefon 3-83 

Przyjmuje 12—2 i 5—7. 
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Organizacje opozycyjne w Sowietach. i 
Moskwa w październiku. 

Wewnętrzna polityka Związku Sowietów 
nacechewana jest o wiele więcej  niespo- 
dziankami, aniżeli polityka zagraniezna. O 
jednelitośei partji komunistycznej już daw- 

mcże być mowy. Zmarły Lenin byi 
cstainim wewnętrznym symboiem tej jed- 
ności. Dopóki w przywódcy partji komuni- 
stycznej płonęła iskra życia, jego współpra- 
eownicy bali się wystąpić energiezniej i ko- 

i yskie idee ze swego sta 
nowiska. Po.śmierci Lenina ckazało się, że 
„Leninizm* te pojęcie nadzwyczaj elasty 
czne „Prawioeówe* i „lewieowe* edchylenia 
zaostrzyły się, wysunęły się na pierwszy 
plan i właściwości trockizmu, które dopro- 
wadziły do zaciętej walki pomiędzy Stali- 
nem a Trockim. Walka ta ostaiecznie za- 
kończcna została zwycięstwem Stalina. 

Gdy bolszewicy doszli do władzy, wystą- 
pili m, in. z hasłem agitacyjnem, by kwe- 
stje polityki wewnętrznej i zewnętrznej о- 
mawiane były na posiedzeniach robotniezyci 
sowietów i przedstawiciei ehłopów. Gromy 
ciskanc w „taj ypłomację* , Ale meże w 
niezem nie przejawiała się taka sprzeczność 
pomiędzy ieorją a praktyką, jak właśnie 
w gleszeniu takiego hasła. Wkrótce okazało 
się, że w Związku Sowietów nie nie dzieje 
się publicznie, wszystko ukrywa się przed 
oczami publiczneści. Jak pociągnięcia w po- 
lityce zagraniznej tak zwłaszcza zarządzenia 
w dziedzinie polityki wewnętrznej przygoio: 

są w gabinetach Poliibiura i pre- 
m centralnego komitetu partji komu- 
znej i to zawsze przy drzwiach zamk- 

  

    

   

  

  

  

   
  

  

   

  

   

   

  

niętye: 
Depierc w kilka dni po zapadnięciu uch 

wały sowiecka epinja dowiaduje się o no- 
zarządzeniach z prasy olicjalnej. Naj: 

częś jednak prasa mogła konstatewać 
fakty post festum Dlatego szerokie warst- 

wy ludności Związku Sowietów mogły tylko 
przypuszez że w partji komunistycznej w 
ostatnim czasie istnieją poważne różniee, 
spowedowane przez uwydatniające się žias- 

ko piatilctki i pogarszajądą się stałe sytua 
eję gospodarczą państwa, zwłaszcza przez 

niepowodzenia przy organizowaniu pracy w 
gospodarstwach kolektywnyci, eo doprowa- 

dzilo do © wiele gorszych wyników, niż Sta: 
lin przypuszczał. ю 

Te niepowodzenia niebawem znalazły 
raz w nastrojach szerokich mas ko 
znych, które również nie są wtaje- 

mniezcne w te, co gotuje się w kuchni ko- 

munistycznej. Wi takich warunkach znów 
ożyła opozycja w łonie komunizmu. Opo- 
zycja ta starała się utrzymywać kontakt z 
tymi nielicznymi *już „starymi bolszewika- 

mi*, którzy oddawna znani byli jako prze: 
eiwniey stalinowskiej polityki gospodarczej. 

Stalin uważnie Śledził opozycyjne nas- 
troje w szeregach komunistycznych, ałe nie 
zdecydował się wystąpić przeciwko nim prę- 
dzej, zanim na plenum Centralnego komite- 
tu wykonawczego  partji komunistycznej, 
które odbyło się w dniach od 28 września 
do 2 października rb. nie udało mu się ob- 
ronić swej linji politycznej i przekonać 
swych zwolenników, że tdrudności gospo- 
darcze uda się przezwyciężyć. Osłabiwszy 0- 
pozycję przez wyzyskanie swego wpływu 0- 

sobistego, Stalin zdecydował się na krok ze- 
wnętrzny; chedziło mu o to, aby iudność i 

szerokie masy komunistyczne mogły sobie 
©dpowiednio, po myśli Stalina, wytiumaczyć 
przyczyny niepowodzeń na polu gospodar- 
czem, jakie dały się zauważyć w roku bie- 
żącym w lecie i jesienią. Obrano w tym 
kierunku drogę, już dawniej wypróbowaną. 
Szerokim warstwom tłumaczy się, że Zino- 
wiew, Kamieniew oraz łewicowi i prawieo- 
wi opozycjoniści hamowali budownictwo So- 

   

      

        

ejalistyczne Związku Sowietów. Oni i ich 
agerei pono sabotowali rozporządzenia Cen 
tralnego komitetu partji komunistycznej, jak 
również gospodarcze dekrety rządu i tem sa 
mem stawiali przeszkody na drodze do re- 
alizacji piatiłetki.W: kołach moskiewskich, 
zajmujących się polityką wewnętrzną, zapa- 
trują się na nową uchwałę Politbiura, wy- 
kłuczającą Z0komunistycznych opozycjonis- 
tów z partji, jako na pociągnięcie agitacyj- 
ne, Jest to jedno z tych sposobów ochron- 
mych, jakie Stalin i jego zwołennicy wyna- 
leźli dla usprawiedliwienia swych niepowv- 
dzeń w polityce gospodarczej. 

G. Zinowjew, były „dyktator Leningra- 

  

du* i dawny szef III Międzynarodówki oraz 
Lew Kamieniew, dawniejszy przewodniezący 
Rady pracy i obrony ZSRR, byli właśnie od 
pcwiedniemi osobami dla operacji Stalina. 
bowiem już dawniej występowali ze swemi 
samcdziełnemi pogłądami na sowiecką po- 
litykę i już raz znaleźli się na indeksie, bę- 
dąe wykluczeni za działalność opozycyjną. 
Sałin obecnie może bez skrupułów oświad 
ezyć, że upokorzenie się Zinowiewa i Kamie 
niewa na XV zjeździe partji komunistycznej 
nie byłc szezere i że w życiu politycznem 

tem. 
e przyczyny kryzysu w Związ- 

ku Sowictów są giębsze. Nie wypływają one 
z cpozycyjnego sabotażu ale są wynikiem 
dzisiejs: linji sowieckiej polityki gospo- 

Kemunistyezna opozycja stała się 
barankiem mającym zmyć grzechy panuja- 

cego regime'u. C. P. S. 

          

   

MOSKWA. (Pat.) Władzom cen- 

tralnym udało się stosunkowo łatwo 

opanować sytuację po niedawnem 

wykryciu organizacji opozycyjnej. 
Do wykrycia konspiratorów przyczy- 

nił się pruski dziennik mienszewików 

„Socialisticzeskij Wiestnk*, drukując 

treść ulotk opozycjonistów. Szereś 
esób, zamieszanych w tę sprawę, wy- 
dalono z partji. Prócz tego grożą im 
kary sądowe i administracyjne. Pro- 
gram organizacji domagał się prawi- 
cowego kursu wewnątrz kraju oraz 
uwzględnienia pewnych postulatów 

lewiey. 
KEWRIERSTEOG KIE RAERIOZDEE DREAKZDA 

Konflikt angielsko - irlandzki. 

LONDYN. (Pat.) Trwające od 2 
dni w Londynie rokowania angielsko- 
irlandzkie rozbiły się w sobotę wie- 
czorem wskutek nieustępliwości obu 
stron. Wobec niepowodzenia obec- 
nych rokowań wątpliwe jest, aby zo- 
stały one tak szybko podjęte. De Va- 
lera oraz inni delegaci irlandzcy od- 
jeżdżają w niedzielę rano do Lon- 
dynu. 

Korporacje niemieckie 
w Łotwie zostaną zamknięte. 

„Pehdeja Brihdi* podaje: W zwią- 
zku z niezastosowaniem się zamknię 
tych w swoim czasie za niewprowa- 
dzenie jęz. łotewskiego w stosunkach 
oficjalnych korporacyj niemieckich i 
ostentacyjnie 1eakcjonistycznem ich 
dalszem stanowiskiem, rząd łotewski 
opracował projekt ustawy, w myśl 
której będą zakazane wszelkie orga- 
nizacje studenckie poza uniwersyte- 
tem powstałe bez zgody władz uni- 
wersyteckich. O ile ustawa ta wejdzie 
w życie, zostaną ostatecznie zlikwi- 
dowane następujące korporacie nie- 
mieckie: „Curonia“, „Fraternitas Bal 
tica“, „Rubonia“, Concordia Rigen- 
sis“, „Fraternitas Rigensis“ i „Goto- 
nia“. 

Konfiskaty. 
WARSZAWIA, (Pat). Komisacjat rządu za 

rządził zajęcie Nr. 296 czasopisma „ABC* z 
dnia 15 października 1932 r. za artykuł p. te 
„Policja stołeczna na tropie olbrzymiej afe- 
ry“. Na zasadzię art. 159 k. k., podawanie 
wszelkich szczegółów śledztwa w sprawie a- 
resztowania Bachracha jest wzbronione, 

Ponadto komisarz rządu zarządził zaję- 

cie Nr. 36 czasopisma „Głos Stolicy* z dn. 
15 października 1932 r. za notatkę pt.: „By- 
ły aspirant Bachrach aresztowany za prze- 
myt“. 

  

ktėry wstrząsnąl! sumieniem šv iati! 

o niezwyklej wartošci artystycznej! 3 
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CZŁOWIEK, KTÓREGO ZABIŁEM 
UW AGA! Arcydzieło to nie ma nic wspólnego z filmem „CZŁOWIEK, KTÓRY ZABIŁ”, który demonstrowano w jednem z kin wileńskich. 

Książę Waiji. 

  

dokąd udał 

w roli „komiwojażera handlu brytyjskiego” 
książę Walji zapalony gracz w golfa upro- 

Podczas pobytu w Szwecji, szony został o dokonanie otwarcia nowych 
placów goliowych pod Sztokholmem. 

a fołografji naszej — książę Whalji przy   

grze: 

  

Sekretarjat generalny L. N. 
GENEWA. (Pat.) Całodzienńe tar- 

gi w sprawie naczelnych stanowisk 
w sekretarjacie Ligi Narodów dopro- 
wadziły do osiągnięcia kompromisu, 
co umożliwiło 4 komisji Zgromadze- 
na odbycie w sobotę wieczorem ostat 
niego posiedzenia. Uchwalono, że nie 
będzie mogło być więcej niż 2 wyso- 
kich funkcjonarjuszów tej samej na- 
rodowości z tem, że istniejące kon- 
trakty będą respektowane, tak, że np. 
obecni trzej wyżsi funkcjonarjusze 
narodowości francuskiej będą mogli 
pozostać. 

Uchwalono ponadto, że wszyscy 
urzędnicy sekretarjatu będą musieli 

składać na publicznem posiedzeniu w 
obecności Rady Ligi deklarację lojal- 
ności, w której zobowiążą się mieć 
na względzie jedynie interesy Ligi i 
nie żądać, ani otrzymywać instrukcyj 
od żadnego rządu i władz innych, niż 
Liga Narodów. 

GENEWA. (Pat.) Rada Ligi Na- 
rodów odbyła późnym wieczorem taj- 
ne posiedzenie, na którem desygno- 

wała Józefa Avenola na sekretarza 
generalnego Ligi Narodów na miejsce 
sir Erica Drummonda. Nominacja ta 
będzie musiała być zatwierdzona 
przez Zgromadzenie Ligi, co nastąpi 
w poniedziałek. 

Wybory do senatu francuskiego. 
PARYŻ. (Pat.) W niedzielę odbędą 

się wybory */, części człnoków Senatu 
w liczbie 111 senatorów. Wśród nich 
znajduje się 8 wybranych w tym ro- 
ku w wyborach uzupełniających. Z 
punktu widzenia przynależności par- 
tyjnej cłonków Senatu, których kan- 
dydatury kończą się w roku bieżą- 
cym, 48 na 149 należało do lewicy 
demokratycznej, 27 na 72 do Unji Re- 

Rownouprawnienie 
„ MADRYT. (Pat.) Minister sprawie 

dliwości Albornoz odczytał wobec Kor 
tezów projekt ustawy o zgromadze- 
niach religilnych. W myśl projektu 
państwo uznaje wszystkie wyznania, 
nie przyznając żadnemu z nich spec- 
jalnych przywilejów. Każde zgroma- 
dzenie religijne będzie uprawnione 
do ustanowienia własnych wewnętrz 

publikańskiej, 15 na 33 do Unji De- 
mokratycznej, 15 na 19 do lewicy re- 
publikańskiej, 5 na 11 było niezależ- 
nych, 5 na 9 zaliczało się do prawicy, 
a 2 na 18 do socjalistów, Wśród sena- 
torów, którzy stają ponownie do wy- 
borów, znajduje się dwóch członków 
rządu: minister rolnietwa Gardey i 
minister wolny Paul-Boncour. 

religij w Hiszpanii. 
nych przepisów, z zastrzeżeniem, że 
wszystkie kierownicze stanowiska 
obsadzone będą przez Hiszpanów. 
Wszelkie gmachy, przeznaczone na, 
obrządki religijne, oraz przedmioty 
kultu należą do państwa, pozostają 
jednak w używalności kościołów. 
Projekt ustawy zakazuje kongregac- 
jom prawa nauczania. 

Lappowcy idą śladem Gandhi'ego. 
HELSINGFORS, (Pat). Wi jednem z wię- 

zień tutejszych 11 lappowców, których try- 
bunał nakazał zwolnić, a którzy pomimo 
tego zostali zatrzymani w więzieniu na ska- 
tek decyzji rządu, rozpoczęło wczoraj gło: 
dówkę. Wieczorem 4 z pomiędzy głodują- 

cych wypuszczono na wolność. Organ lan- 
powców jan Sena* został zawieszony. 

HELSINGFORS. (Pat.) Rząd wy- 
dał rozporządzenie zwolnienia 4 Z 

     

Ekspedycja naukowa inż. Grochowskiego 
do prowincji Hej-Lun-Dzian. 

Kolonja Polska w Chinach egzy- 
stuje przeszło 50 lat. Do roku 1920 
była kolonja urzędnicza, albowiem 
Polacy służyli przedewszystkiem na 
kolei Wschodnio-Chińskiej i w urzę- 
dach. Kulturalnym ośrodkiem polsko 
ści jest miasto Charbin, gdzie egzy- 
stuje wiele instytucyj społecznych: 
kościoły, gimnazjum, szkoły powsze- 
chne, bursy i t. d. 

Research Society* i zorganizował 
przy niem wielkie muzeum, ofiarowu 
jąc wiele rzadkich eksponatów zebra 
nych osobiście we Wschodniej Azji. 
To muzeum jest jednym, z naicenniej 
szych ośrodków kulturalnych północ 
nych Chin. Od wielu lat inż. Grochow 
ski przy pomocy cudzoziemców za- 
puszcza się w głąb Mandżurji i Mon 
golji, gdzie prowadzi bardzo ciekawe 

  

Siedziba bogatego Chińczyka obwarowana przeciwko 
najazdom Chunchuzów. 

W dzisiejszej dobie kolonja polska 
przekształca się na handlową, co jest 
bardzo ważnem wobec Polski, ze 
względu na przyszłą ekspansję, han- 
dlową naszego Kraju z Dalekim 
„Wschodem. 

Na polu naukowem kolonja polska 
jest reprezentowana bardzo słabo. Je 
dynym przedstawicielem w sferach 
naukowych, byli dotychczas inż. Ka 
zimierz Grochowski, który od szeregu 
lat współpracuje z wielu cudzoziemca 
imi, Wspólnie z nimi założył przed 
kilku laty towarzystwo „Manchuria 

badania szczególnie pod względem ge 
ologicznym. 

W. roku 1930 inż. Grochowski, 
wraz z absolwentem Gimn. Pol. w 
Charbinie p. Gwidonem Sadkowskim 
udał się wgłąb prowincji „Hej-Łun- 
Dzian', dla zbadania wulkanu Er-Ke- 
Szan, położonego około 400 klm. na 
północ od miasta Charbina, oraz dla 
archeologicznego odnalezienia i zba 
dania ruin dawnego grodziska, poło 
żonego w dolinie rzeki Chu-Er-Che, 
o egzystencji których zachowały się 
bardzo niejasne wskazówki w kroni- 

  

kach Mandżurskich. Oba zadania ek- 
spedycji powiodły się bardzo dobrze. 
Wulkan Er-Ke-Szan okazał się typo 
wą górą erupcyjną w kształcie stożka, 
która przebiła osadowe pokłady forma 
cji jurskiej i podczas wielokrotnych 
swych wybuchów pokryła pokładami 
lawy okolice w promieniu kilku kilo 
metrów. Obecnie należy go uważać 
nie za wulkan wygasły, ałe za wulkan 
przygasły, to znaczy, że kiedykolwiek 
może wznowić swoją działalność. Na 
turalnie że ludność miejscowa nie 
ma o tem najmniejszego pojęcia, albo 
wiem w jego kraterze, zasypanym о- 
becnie odłamkami ławy, wybudowali 
sobie mnisi buddyjscy klasztor, który 
przy pierwszem wznowieniu działal- 
ności wulkanicznej, wyleci wraz z je 
go obywatelami w powietrze. 

Prace archeologiczne ekspedycji 
uwieńczyły się niezmiernie cennymi 
rezultatami. Grodzisko, o którem mo 
wa, było już przed kilku laty poszuki 
wane przez ekspedycje cudzoziemskie 
ale ani Niemcy ani Anglicy nie natra 

  W starem grodzisku. 

pośród 11 uwięzionych przywódców 
lappowców. Decyzja ta została zako- 
munikowana im w dniu disiejszym.    

Jednakże zwolnieni odmówili stanow 
czo opuszczenia więzienia, dopóki roz 
porządzenie o zwolnieniu nie zosta- 
nie rozszerzone na ich 7 współtowa- 
rzyszy. Wszyscy prowadzą nadal gło- 
dówkę. 

fili na jego ślady. Inż. Grochowski 
miał niektóre dane, zaczerpnięte z 
mandżurskich kronik, z przed kilku 

stuleci, ale od tego czasu warunki 
miejscowe, zupełnie się zmieniły. Lu 
dność mandżurska, która dawniej za 
mieszkiwała te okolice, znikła zupeł- 
nie, a wraz z nią zniknęły i nazwy 
mandżurskie o kt. była w kronikach 
wzmianka. Nowoosiadła ludność chiń 
ska nie miała o tem najmniejszego po 
jęcia. Kosztowało wiele trudów i pra- 
cy zanim udało się ekspedycji trafić 
na ślady grodziska. Badania na miejs 
cu wykazały że miasto to musiało na 
leżeć w swoim czasie do centrów han 
dlowych, a może i politycznych całe- 
go kraiu. Ekspedycja przywiozła kil 
ka przedmiotów uzbrojenia i domo 
wego użytku, z początku wieku żelaz 
nego. Pozostawały do zbadania jesz- 
cze pomniki kamienne, z napisami w 
nieznanym języku, które według 
wszelkiego prawdopodobieństwa znaj 

dują się w najbliższem sąsiedztwie 
znalezionego grodziska. 

  

Tej nowej, nadzwyczaj ciekawej 
pracy, która mogłaby przelać światło 
na wiełe nowych faktów z historji 
Azji Wschodniej, nie chciał p. Gro- 
chowski rozpoczynać, gdyż nie było 
żadnych szans, ażeby latem, mógł je 
dokończyć. Rozpoczęte i niedokończo 
ne prace, mogłyby zwrócić uwagę nie 
mieckiej ekspedycji, która bawi w 
Charbinie celem ekonomicznego i nau 
kowego badania Mandżurji. Ekspedy 
cja niemiecka, rozporządzająca ogro- 
mnemi środkami finansowemi i cieszą 
ca się poparciem władz konsularnych 
i dyplomatycznych swego państwa, 
nie omieszkałaby przystąpić do robót 
rozpoczętych przez Polaków. Potrze- 
ba więc było pierwszą, serię robót 
przerwać, w nadziei, że na rok przysz 
ły uda się nadal kontynuować. 

W bieżącym roku również p. inż. 
Grochowski z towarzyszącym mu p. 
Sadkowskim dąkonali ważnych od- 
kryć w dolinie rzeki Chałcha, o setki 

Najlepsza gwarancja 
pokoju. 

BUKARESZT. (Pat.) Bawiący w 
Bukareszcie prezes francuskiego Ko- 
mitetu Ligi dla utrzymania pokoju 
przez poszanowanie traktatów Char- 
les Allemand oświadczył w wywia- 
dzie, udzielonym ,„„Universul““, že po- 
szanowanie klauzul terytorjalnych 
traktatów jest nieodzownym warun- 
kiem uniknięcia wojny. Podkreślając 
i uzasadniając bezpodstawność pre- 
tensyj niemieckich do Pomorza, 
stwierdził Allemand, że zwycięstwo 
tezy niemieckiej w stosunku do Pol- 
ski oznaczałoby równocześnie utratę 
Metzu i Strasburga dla Francji oraz 
niebezpieczeństwo dla wszystkich in- 
nych państw zwycięskich w wielkiej 
wojnie. Pan Allemand zakończył swój 
wywiad wyrażeniem opinii, że soli- 
darny blok obronny Francji, Polski 
i Małej Ententy jest najlepszą gwa- 
rancją pokoju euro i    

   

  

ULUBIONA BASTA DOOBUWA 
  

Wzrost wkładów oszczędne- 
šciowych w P. P. 9. 

w m-cu wrześniu 1932 r. 

Miesiąc wrzesień br. zaznacza się w PKO. 
dalszym znacznym wzrostem wkładów о- 
szczędnościowych oraz liczby oszczędzają- 
cych w tej instytucji, 

Wkłady oszczędnościowe w PKO. wzrosły 
w ciągu miesiąca września o dalszych 3,8 

milj. zł. osiągając na dzień 30 września br. 
stan 371,8 milj. zł. łącznie zaś z wkłada- 
mi pochodzącemi z waloryzacji — 401,1 
milj. zł, 

Jednocześnie ze wzrosiem kapitałów о- 
szezędnościowych wzrosła żiaczkio liczba 
oszczędzających w PKO 

W: ciągu m-ca września br. wydała PKO. 
23.796 nowych książeczek oszczędnościowych 
Ogólna liczha czynnych książeczek oszczędno 
ściowych PKO. wynosiła na koniec miesiąca 
września 859.338, łącznie zaś z książeczkami 
pochodzącemi z waloryzacji — 897.087 ksia- 

żeczek, 

  

  

W-g powieści Rastanda. 
real. genjaln. E. Lubicza. W rol. główni: 
Lionel Barymore i urocza Nancy Carrol. 
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Policjant - sportsmen. 
Wczoraj po południu, Plac katedralny. 

Młody (pijany), stary (pijany) i dorożkarz. 

Mała dziś z soboty przy kryzysie pocie- 
cha, ale zawszeż więcej śliwych i pija- 

nych niż w jakim innym dniu tygodnia. 
Więc i nasz młody ze starym z łaski taniego 
monopolu dostąpili szczęśliwości, Poczem, 

jak mówi pewien poeta, — hen!: w siną dal. 
—kRzecz jasna na „drążkach'*, Jak ta cała 
idylla przeszła w tragedję, któż to dociecze 
dość że młody starego pobił, za jazdę nie 
zapłacił i zdecydował uciekać, a wiał nie- 
zgorzej. Nogi znaczy się dobre, gaz jest — 
lamentował już biedny dryndziarz. 

Ale sprawiedliwa, choć nierychliwa wła- 
dza zdecydowała inaczej, Niejednokrotnie 
patrząc na mizernych — powiedziałbyś po- 
sterunkowych tonących po uszy w płaszczu, 
a po pępek w butach, litujesz się człecze:— 
nie daj Boże takiemu na złego człowieku 
natrafić, — jak nie skrzywd. 

Masz tobie skrzywdzą. Taki  samiutki, 
mały w płaszczu i w siedmiomilowych bu- 
tach jak się puści za uciekającym, jak „za- 
gazuje*! Aż naród przystanął, Niejusz 
doleci? — dziwują się. Moja pani! — zdziwić 
się nie zdążyli, a już mu jak tygrys na karku 
siedział, Wyższy o głowę batiar stał zbara- 
niały i cichy. 

Pytają starego, czy bił? A bił, bił kiwa 
fioletowym nosem, Ludzie śmieją się, Razem 
pili, razem. siedzieć przyjdzie się. 

A policjant spokojny i opanowany — za- 
dyszki czerwoności po biegu ani śladu — 
prowadzi ślicznie młodego bałwana i starego 
do kompanji zaprasza, 

I znowu sielanka: młody (pijany) z przo- 
du, obok wysportowany policjant, z tyłu sta- 
ry (pijany) ciąga nogami i uśmiecha się filo- 
zoficznie, a wstydliwie kiwając [joletowym 
nosem. 

Gromada gapiów patrzyła za nimi długo, 
aż znikli w drzwiach komisarjatu. 
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J НМЫ НН Н НОДНЮИ 

Nieszkodliwy, roślinny, nietłusty 
najlepszy z pudrów, to 

Puder Abarid 
o miłym, subtelnym zapachu, dosko- 
nale przylega, nie niszczy cery, nie 
zatyka por skóry, a nadaje jej mato 

wą delikatność i świeży młodzieńczy 
wygląd. Cena dużego pudełka 2.50, 
małego 1.50. Sprzedają pierwszorzęd- 

ne perfumerje i składy apteczne. 
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| NAWET NAJLEPSZA PRZYJACIÓŁKA 

|| NIE ZDRADZI TAJEMNICY, ŻE 

| SWĄ PIĘKNĄ CERĘ ZAWDZIĘCZA 

| HIGIENICZNYM KOSMETYKOM p 

JD: J. ŚWITALSKIEJ| 

    

PRZESYŁK|! o ROSJI 
bezpośrednio z Polski wysyła jedynie koncesjonowana firma 

„PRE 
Warszawa, Fredry 10. 

kim. od Charbina na zachód. 
Miejscowe wojny domowe, ciągłe 

zatargi pomiędzy prowincją Barga i 
mieszkańcami Chałchi, sprawiły że 
ekspedycja znajdowała się nieraz w 
poważnem  niebepieczeństwie.  Za- 
miast znanego sobie z roku 1916 kla 
sztoru tybetańskiego  Dziań-Dziuń- 
Sume, znalazł imż. Grochowski tylko 
szczątki, ale wykopaliska z epoki ka 
miennej jakie się tam udało znaleźć 
stanowią nader cenną zdobycz dla ar 
cheologów. 

Do najcenniejszych znalezisk eks- 
pedycji tegorocznej należy książka ty 
betańska, wynaleziona wśród rumo- 

  

" Wulkan „Er-Ke-Szan (w prow. Hej-Łun-Dzian) wygasły 
a raczej przygasły. 

wisk spalonego klasztoru Dziań-Dziuń 
Sume. Podług zdania uczonych la- 
mów (mnichów) w innych klasztorach 
Bargi, nałeży ona do najstarszych dru 
ków tybetańskich, odbijanych natu- 
ralnie nie czcionkami, ale za pomocą 
desek z hieroglifami tybetańskiemi, 
wyrżniętemi ostrem narzędziem. Ksią 
żkę tę ma zamiar inż. Grochowski po 
słać do zbadania naszemu słynnemu 
orjentaliście Profesorowi Uniwersyte 
tu W. Kotwiczowi, który od szeregu 
łat udziela swych cennych wskazó- 
wek p. Grochowskiemu, w jego pra- 

` 

Tel. 707-10. P. K. O. 5470. 

Agentura na Wilno i woj.: B-cla Strakun, Niemiecka 22, tel 293 

ZAKOPANE - BRISTOL 
OŚRODEK ŻYCIA TOWARZYSKIEGO i-SPORTOWEGO 

Idealne warunki wypoczynkowe, —  Dancingi i five o'cłocki w ogrodz 

CHORYCH BEZWZGLĘD 

Lee P S] 

„nowiskach* mongolskich, w głębi kra 

STO" 

NAJTAŃSZY LUKSUSOWY 
HOTEL - PEWSJONAT 

   z lub na sali, 

NIE NIE PRZYJMUJEMY. 

cach naukowych 
Mongolji. 

Oprócz prac archeologicznych, by 
ły także prowadzone badania geolo- 
giczne które inż. Grochowski ma za 
miar opublikować oddzielnie. 

Co się tyczy badań ekonomicznych 
to p. G. Sadkowski, zebrał bardzo bo 
gaty i cenny materjał o wwozie i wy- 
wozie towarów wszelkiego rodzaju do 
tej części Mongolii i do tak zwanego 
„Trėjrzecza“, zamieszkanego obecnie 
wylącznie przez Rosjan. Ze smutkiem 
trzeba skonstatowač, že po wyrobach 
chińskich, pierwsze miejsce zajmują 
obecnie towary niemieckie. Można je 

w Mandžurji i w 

znaleźć w najbardziej głuchych „sta- 

ju. Wszystko to zdziałali Niemcy w 
ostatnich pięciu latach. Przedtem ieh 
wyroby były w Mongolii zupełnie nie 
znane. Towary polskie — prawie że 
tam nie egzystują! 

A wszak kupiectwo polskie od lat 
35 istnieje w tamtejszych prowincjach 
i nie zdobyło się na większą inicjaty 
wę ani na nawiązanie stałego owocne 
go kontaktu z krajowym handlem i 
przemysłem. : 

Charbin w październiku.  
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU trońmy zdrowie dzieci 
Z codziennej kroniki morderstw. 

SŁONIM, (Pat). W. dni u12 bm. wpobližu 
wsi Rudnia gm. byteńskiej pjow. słonim- 
skiego, ukryci w krzakach mieszkańcy wsi 
Rudnia bracia Jan i Michał Jarmołowiczo- 
wie į Michal Głaszewski ze wsi Maneiuty, 
zatrzymali jadącego z pola Michała Kendzię 
którem ujeden z wyżej wymienionych za- 

dał tak silny cios tępem narzędziem, że na- 
padnięty niebawem zmarł. Zwłoki zabezpie- 
ezenc do decyzji władz sądowych, Jarmoło- 
wicze zostali zatrzymani. Miehał Gałaszew- 
ski zbiegł. Powodem zabójstwa były pora- 
chunki osobiste, 

Rabunek. 
W. m. Ostroweu pow. mołodeczańskiego 

do domu St Ułana włamali się nieznani 
sprawey, którzy z pod łóżka zrabowali 600 

Komaje. 
SMUTNE WIADOMOŚCI. 

Lato ubiegłe odznaczyło się w nas 
gminie różnemi klęskami atmosferyczner 
Głównie pożary od piorunów dokuczyły lu- 
dziom srodze. Palilo się w sześciu miejsco- 
wościach: Karolinów, stodoła, Żygpnie trzy 
razy, Mularze 2 razy, Borodinek, Nowosiele 

i Filipowce po jednym pożarze. Ogółem 13 
budynków, przeważnie stodoły ze zbożem 
poszły z dymem. Na tysiące i dziesiątki ty- 
sięcy szkody w budynkach i krestencji. U. 
padek gospodarki i siły płatniczej właścicie- 
Ai jest wynikiem tych pogorzeli. 

Gmina zorganizowała Komitet Opieki 
Społecznej w celu niesienia pomocy dotknię 
tym klęską. Zebrano 385 pudów żyta i 16 
zł. które rozdzielono pomiędzy potrzebują- 
€ych. Dodać trzeba, że i grad nawiedził na- 
szą gminę i w 6 wioskach popiszczył zasie- 
wy, (w 4 ozime mianowicie żyto, a w innych 

   

  

„jare). 
Ceny na produkty rolne są wciąż niskie: 

dobre żyto do 2 zł. dochodzi, 100 kilo owsa 
13 zł. Wiojsko oznajmiło swoje ceny za kro 
wę 20—21 kilogr. żywej wagi 35 — 40 zł, 
owieczki 8 — 9 zł. za sztukę. Trudno rolni 
kowi w tych warunkach płacić zobowiąza 
mia, a o podniesieniu wydajności ziemi, ho- 
dowH i wogóle gospodrstwa mowy niema. 
"Tak ubożeje wieś nasza od góry do dołu, — 
dwór i chata. 

Obecnie z polecenia starostwa organizu- 
„je się zbiórka kartofli dla bezrobotnych. 

Wiielką potrzebą gminy staje się podnie 
sienie szkoły w Komajach do 7 klasowej, -—— 
„gdyż obecnie z 5 oddziałowej młodzież nie 
może wstępować inaczej jak do 4 klasy w 

12 oddziałowych szkołach trzymają ucznia za 
długo i on potem nie ma gdzie się daiej 
kształcić, bo rodzice nie mają pieniędzy na 
aiastowe wykształcenie. A ponieważ projek 
tuje się z enie przy 7 kl. szkole odpo- 
wiednich warsztatów robót gospodarskich, 
(już stolarski warsztat istnieje), więc ko- 
<zyść dla ludności byłaby znaczna. Można 
by założyć pokazowy ogród owocowo—wa 
rzywny, dla szerzenia wiedzy z tego zakresu 

potrzeb wiejskich. Gmina zgodziła się na 
wszelkie świadczenia a lokal obecny, przy 

przeniesieniu nauczycielstwa do innego do 
«mu, i ew. młodszej klasy do wynajętej ubi- 
kacji, byłby wystarczający. 

Szkoła taka pozwoli rozwinąć szerzej oś 
wiatę wśród młodzieży. a tak bardzo iej 
potrzeba. Dziś szerzy się wśród niej pijań- 
*stwo i rozbójnictwo. Jako przykład możemy 
stwierdzić, że sprawa wieczorynek, wesel, 
<chrzcin. która dawniej była tematem zabaw 
wesołych, zebraniem się przyjaciół i kumów, 
dziś to trwoga i niepokój, bo tak często koń 
чега się te zabawy morderstwem. 

Dziś kiedy ma być gdzie wesełe to wszy 

  

   

   

dolarów amerykańskich, 500 zł. w walucie 
polskiej oraz bižuterję. 

Poleja zarządzila śledztwo. 

w strachu. Wyjmują okna w chacie, 
"noszą, chowają rzeczy, i tylko oglądaj 

się skąd rozbójnicy przyjdą. Bo mało że 
gosp*darze nie dają wiele wódki i nikt z za 
proszonych gości nie jest pijany. Na odgłos 
muzyki ciągną z wioski nieproszeni mło- 
dzieńcy z butelką samogonki w kieszeni, z 
nożem czy rewolwerem przygotowanym do 
strzału. Wiłażą do izby rozporządzają się, 
tańczą, piją, wrzeszczą, Śpiewają, rzucają 

się na dziewczęta, a wyprosić ich nie śmiej, 
bo w łeb! A jeśk rozhulają się na całego 
to wnet krew się leje za jakieś porachunki, 
a i pobocznym się dostanie, lecą cegły z pie 
ca, kule w sufit i ściany, stołki i zęby... „Dra 
ka“ idzie ogólna a koniec? Często w krymi- 
nałe! 

Ot tobie i teraźniejsze wesele! Każdy spo 
kojny człowiek tylko trzęsie się ze strachu 
jak musi sprawić je u siebie. | 

    

      

Parafjanin. 
SWE A чеа 

“ Stonim. 
W roezmicę Śmierci Kościuszki. 

Dziś w 115 roczmcę śmierci Tadeusza Ko 
Ściuszki, syna ziemi Sionimskiej, w kościele 
po-Bernardyńskim w Stonimie odprawione 
zostało uroczyste nabożeństwo przez ks. ka- 
pelana Pogorzelskiego, po ukończeniu któ- 
rego gimnazjum im, Tadeusza Kościusz- 
ki ku czci swego patrona urządziło poranek 

o następującym programie. Słowo wstępne 
wygłosił p. Zapolski, poczem  nastąpity 
śpiew, deklamacja oraz melodeklamacja. Na 
nabożeństwie jak również na poranku byli 
obecni przedstawiciele władz, grono profe- 
sorów z dyrektorem na czele, przedstawicie- 

le społeczeństwa oraz rodzice uczniów. W 
tym dniu młodzież gimnazjum im. Tadeusza 
Kościuszki była wolna od nauki. (Pat). 

Jaszuny. 
Nieszczęśliwy wypadek. 

Wi dniu wezorajszym na staeji kolejo- 
wej Jaszuny potknął się o szyny zwrotni- 
czy Stanisław Korzeniowski, który upadł 
pod koła parowozu. Koła lokomotywy ob- 
cięły Korzeniowskiemu 4 palce u lewej ręki. 

Z pogranicza. 
UJĘCIE DEFRAUDANTA NA GRANICY 

SOWIECKIEJ. 

WI rejonie zaścianka Wiiśniewce па о4- 
cinku granicznym Zaniewicze zatrzymano w 
czasie usiłowania przejścia na teren Rosji 
sowieckiej miejakiego Piotra Szczygłowicza 
pochodzącego z Łodzi, który zdefraudował 
w firmie „Hinger” znaczną sumę gotówki 
i zbiegł. 
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Siostry miłosierdzia na kursie przeciwgazowym. 

  

Sekcja kobieca LOPP. zorganizowała w 
Szpitalu Św. Rocha 4-dniowy kurs obrony 
przeciwgazowej. Siostry zakonne, które n- 
%ończyły kurs pielęgniarek zwróciły się sa- 
me z prośbą o przeszkolenie przeciwgazowe.     

Ilustracja nasza przedstawia iiczestniczki 
kursu. Pośrodku stoją (pierwsza) przewodni 
cząca sekcji organizacyjnej pani Barbara 
Wiodzińska, (druga) wykładowczyni p. inż. 
Halina Starcz    

WWO EISS SINTRA OSOBNĄ 

W labiryncie domysłów 
— 

  

Przed kilku dniami pisaliśmy w „Kurje- 
wze* o zagadkowym napadzie rabunkowym 

ma mieszkanie niejakiej Brodowskiej przy 
"ul Chocimskiej. Wypadek ten tembardziej » 
Zaintrygowal policję, że mimo pozorów zu- 
*hwałego napadu, żadnege rabunku nie 
stwierdzono. 

Obecnie otrzymujemy garść nowych szcze 
66% о tym zagadkowym napadzie. Ofiara 
mapadu, sublokatorka Brodowskiej Zenaida 
Rawska jest żoną fryzjera. Mąż. Rawskiej 
©trzymuje często cd swej matki z Ameryki 
Przesyłki dołarowe wobec czego Rawska 
Przypuszcza, że rabunek pieniędzy był ce: 
em najścia napastnika. Potwierdzeniem te- 

žo ma być okołiczneść, że całe mieszkanie 
%0stało splądrowane. Napastnik poinformo- 
wany o tem, że mąż jej otrzymuje pieniądze 
*% Ameryki spodziewał się znaleźć większą 
sumę dolarów. 

Tak twierdzi Rawska. Tymczasem, sze- 

„„. dookoła tajemniczego napadu przy ul. Chocimskiej. 
reg innych, ujawnionych przez polieję, oko- 
liczności nie potwierdza tego przypuszczenia 
W) pierwszym rzędzie dziwnym wydaje się 
taki nieruszenia przez napastnika złotego 
zegarka, który leżał w jednej ze spłądrowa- 
nych przez niego szuflad. Nie ulega wątpli- 
wości, że napastnik zegarek ten widział, a 
mimo to nie zabrał go. 

Wi wyniku dotychczasowego deehodzenia 
polieyjnego powstało jeszeze jedno przypusz 
czenie, a mianowicie, że napadu dokonał 
warjat, który niedawno zbiegł ze szpitala 
psychjatrycznego i jest poszukiwany przez 
polieję śledczą. Napadu tego mógł on doko 
nać na tle seksualnem Za przypuszczeniera 
tem przemawia jeszeze i ta okoliczność, że 
napastnik, jak zeznaje peszkodowana miał 
krótką czarną bródkę. Taką samą bródkę na 
si również zbiegły warjat. 

Na ile słuszne są te przypuszezenia, są- 
dzić należy wyjaśni wkrótce polieja. (e) 

Zlikwidowanie szajki uliczników. 
Od pewnego czasu policja śledcza m. Wil 

ma zwróciła uwagę na niepokojące występy 
nieznanych narazie opryszków napadają- 
©yefi na samotnie idące wieczorami kobiety, 
R szczególnie na idących de i ze szkoły u- 
ezniów. 

W ciągu ostatniego miesiąca policja za: 
nołowała szereg takich wypadków. 

Napastnicy przeważnie przemocą odbie- 
tali nezniom książki, tornistry, portfele itp. 

Według zeznań poszkodowanych napast- 
tikami byłi ehłopey w wieku 12—15 lat i 
*abowali ich pod groźbą pobicia. 

Terenem operaeyj młodocianych przestę 
Beów była przeważnie Góra Boufałowa i po- 

Gimnazjum Zygmunta Augusta. 
W tych dniach ofiarą małołetnich napast 
w padł uczeń gimnazjum Zygmunta Au 

%ustą Jerzy Rodziewicz (ul. Krółewska 7). 
Na powracającego Rodziewicza napadło 2-ch 

ów, którzy zabrali mu tornister z 
kami. Wi wyniku przeprowadzonego do 
zenia policji udało się w dniu wezoraj- 

szym młodocianych przestępców zatrzymać 
Okazali się nimi 14-letni Woldanis, 13-letni 
Stefan Czerniakow (Majowa 6) i 12-letni 
Bizunewiez (Majowa 3). z 

Po przeprowadzeniu dochodzenia ustalo- 
ne, że zrabowane książki uliezniey ci sprze 
dawali w księgarniach wileńskich, zaś tor- 
nistry w większości wypadków podrzucali, 
(tornister Rodziewieza znaleziono w klatee 
schodowej domu Nr. 22 przy ul. Wfleń- 
skiej). 

Dalsze dochodzenie w tej sprawie w toku 

(e) 
TRAIN ES 

Przy niedostatecznej funkeji przewodu 
pokarmowego, katarze żołądka i kiszek, opu 
chlinie i stanach zapalnych kiszki grubej, 
skłonności do zapalenia ślepej kiszki, natu- 
ralna woda gorzka „Franelszka-Józefa* —— 
szybko usuwa objawy zastoinowe i bóle w 
podbrzuszu. Żądać w aptekach i drogerjach. p. Hirszbergowa i inne. 

Szczepienia przeciwbłonicze 
(dyfterytyczne). 

Znajdujemy się obecnie w okresie na- 
silenia błonicy (dyfterytu) i to w for 
mie przypadków ciężkich, często powi 
kłanych płonicą (szkarlatyną). Ten 
fakt szczególnie winien się przyczy- 
nić do baczniejszego zwrócenia naszej 
uwagi na szczepienia, mogące zapo- 
biec szerzeniu się tej ciężkiei choro- 
by. Zapoczątkowane w maju roku 
przeszłego przez Komitet Szczepień 
Przeciwbłonicznych przy Wiydziale 
Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w 

Wilnie szczepienia anatoksyną błoni 
czą, objęły dotychczas 25 zakładów 
opiekuńczych, 2 przedszkola, 2 szko- 
ły ćwiczeń, 28 szkół publicznych pow 
szechnych polskich, 2 żydowskie oraz 
9 szkół prywatnych żydowskich. Spe- 
cjalna kolumna szczepienna wykona- 
ła w tym czasie przeszło 10 tysięcy ba 
dań dzieci na t. zw. odczyn Schicka, 
pozwalający stwierdzić, które dzieci 
są wrażliwe na tę chorobę, 

Mimo, że badaniu poddano dzieci 
wszystkich oddziałów t. j. do lat 15, 
52 proc. dzieci okazało się wrażliwych 
na błonicę. Wśród dzieci żydowskich 
wrażliwość ta jest jeszcze większa 
(60 proc.). Ztego wynika, że przeszło 
połowa dziatwy szkół powszechnych 
może z łatwością zachorować na bło 
nicę. Wśród dzieci młodszych ilość 
wrażliwych jest niezwykle wysoka, 
sięga bowiem 80 proc: 

Jeśli przyjmiemy, że w okresie nai 
młodszym błonica jest najgroźniejszą 
dając często formę t .zw. dławca (kru 
pu), wówczas stanie się jasnem, że już 
powyżej jednego roku życia dziecka, 
winniśmy je poddać szczepieniu 0- 
chronnemu. Polega ono na trzykrot 
nem zastrzyknięciu podskórnie ana- 
toksyny błoniczej. Dotychczas w Wil 
nie zaszczepiono tą metodą około 6 
tysięcy dzieci przyczem poza obiawa 
mi w miejscu wprowadzenia szcze- 
pionki w postaci zaczerwienienia i nie 
kedy obrzęku oraz nieznacznego pod 
niesienia się ciepłoty ciała, żadnych 
innych powikłań nie stwierdzono, 
Szczególnie dobrze znoszącemi szcze- 
pienia okazały się dzieci najmłodsze, 
gdyż najczęściej nie stwierdzono n 
nich żadnych objawów poszczepien- 
nych. Dane te wyraźnie podkreślają 
kierownicy stacyj opieki nad matką 
i dzieckiem, którzy szczepili dzieci 
stacyjne. Jeśli uwzględnimy, że w ro- 
ku bieżącym na 154 zapadnięć na dy 
fieryt tylko jeden przypadek zachoro 
wania zdarzył się u dziecka szczepio- 
nego i to tylko dwukrotnie, wówczas 
uznamy, że szczepienia winny się stać 
nakazem dla rodziców, gdyż pominię 
cie ich może spowodować zapadnięcie 
dzieci na bardzo groźną chorobę, czę 
sto kończącą się śmiercią. 

W obecnym roku szkolnym szcze 
pienia są nadal prowadzone wśród nie 
szczepionych szkół powszechnych, 
oraz pierwszych oddziałów wszyst- 
kich szkół, ponadto na punktach szcze 
piennych dla dzieci w wieku przed- 
szkolnym. Szczepienia są bezpłatne. 
Rodzice! Obowiązkiem waszym jest 

zatroszczyć się o los waszych najmłod 
szych dzieci i zabezpieczyć ie już od 
drugiego roku życia przed tą straszną 
chorobą. 

Szczepienia odbywają się codzien 
nie 1) w Klinice Dziecięcej U. S. B. na 
Antokolu (Szpital Wojskowy) w godzi 
nach od 11 do 12, 2) Miejskim Ośrod 
ku Zdrowia, Wielka 46 w godzinach 
od 13 do 14. 3) w Ambulatorjum To 
warzystwa „Toz“ Wielka Pohulanka 
2 w godzinach od 13 do 14 prócz piąt 
ów. : 

+ 

Wznowienie czwartków 
dyskusyjnych 

w Związku Pracy. Obywatelskiej 
Kobiet. 

Na ostatnim czwartku dyskusyjnym w 
dniu 13 bm. dr. Janina Rostkowska wygło- 
siła niezmiernie interesujący referat p. t. - - 
„Nowy program ministerjalny dla szkół pow 
szechnych, jako początek nauczania w szkol 
nietwie polskiem'*. 

Jednym z najważniejszych - postulatów 
rządów pomajowych jest wychowanie oby- 
wateli, mających silnie rozwinięte poczucie 
państwowości polskiej. Po jednolitej szkole. 
danej nam przez min. Jędrzejewicza, mus'a- 
ła przyjść kolej na zmianę metod nauczania. 
Dekret Min. co do zmiany metod nauczania 
obejmuje narazie pierwszy oddział szkoły 
powszechnej, lecz stopiowo ma być stosowa 
ny i na wyższych oddziałach i w szkołach 
średnich. Nowa metoda zrywa ze skostnia- 
łym systemem suchego wypełniania progra- 
mu nauki, i jest opara na psychice dziecka 
i twórczej pracy nauczyciela, Przywiduje 
ona okres sześciotygodniowy lub nawet dłuż 
szy na poznanie psychiki i zainteresowań u- 
czniów, o ile-możności nawet ich Środowi- 
ska, na zdobycie zaufania dziecka i wdroże- 
nie go w prace i rygor szkolny. 

   

Droga do zdobywania wiedzy musi pro- 
wadzić przez bezpośrednie przyżycia, to leż 
nauka musi wypływać z zainteresowań dzie: 
ka, rzeczą mauczyciela jest tak pokierować 
zainteresowaniami dziecka, aby ono wyczu 
wało realną potrzebę nauki. Nauczycielowi 
zostawia się swobodę w układaniu godzin 
nauki, przy których należy unikać nużących 
przeskoków z przedmiotu na przedmiot. — 
Przy nauczaniu musi być uwzględniona wro 
dzona dziecku potrzeba ruchu, Nauka w pier 
wszym oddziale ma przygotować dziecka 
do samodzielnej pracy umysłowej. Wreszcie 
nowy system nauczania kładzie duży nacisk 
na powiązanie szkoły z życiem praktycznem 

Zdaniem prelegentki ta metoda naucza- 
nia oparta na indywidualnych zainteresowa 
nich dziecka ułatwi znacznie wykonanie pro 
gramu, to jest nauczenie dziecka czytania, 
pisania i rachunków. 

Ciekawe ujęcie przez prelegentkę tema- 
tu wywołało duże zainteresowanie i ożywio 
ną dyskusję, w której brały udział p. Stanie 
wieżowa, p. Hillerowa, p. Bortkiewiezowa, 

Z. K. 

  

  

   wi N S K I 

Zebranie grupy regjonalneį B.B.W.R. 
: w Nowogródku. 
W dniu 14 b. m. w lokalu woje- 

wódzkiego sekretarjatu BBWR w No- 
wogródku odbyło się zebranie grupy 
regjonalnej posłów i senatorów ziemi 
Nowogródzkiej, które zaszczycił swą 
obecnością wojewoda nowogródzki 
p. Stefan Świderski. Na tem zebranin 
P. sen. Konstanty Rduttowski wygto- 
sił referat o współpracy oddziałów 
BBWIR z czynnikami administracji 
państwowej, p. sen. Olgierd Jeleński 
—-eferat w sprawach samorządo- 
wych i niedomagań PZUU; poseł Je- 

rzy Gorzkowski poruszył w dłuższem 
przemówieniu sprawę pogłosek o za- 
mierzanej likwidacji województwa 
nowogródzkiego, wypowiadając się 
imieniem grupy regjonalnei przeciw 
ewentualnie zamierzonej parcelacji 
województwa. Na poruszone tematy 
w dłuższem przemówieniu odpowie- 
dział p. wojewoda Świderski, pod- 
kreślając wagę współpracy władz ad- 
ministracyjnych z czynnikami obywa 
telskiemi. 

  

Estonia. 

Z okazji pobytu w Polsce dziennikarzy 
estońskich, podajemy widok jednego z naj- 

  

ciekawszych zabytków estońskich — staro 
żytnego zamku w Narwie. 

Szanujmy pamiątki! 
W czasie odsłonięcia pomnika wi- 

leńskiego filantropa J. Montwiłła, po 
dziwiając poważne piękno artystycz- 
nego dzieła prof. Bałzukiewicza (ie- 
dynie z profilu, zbytnio pochylona 
głowa zmarłego, razi przesadą), podzi 
wiając tłumy z wszystkich sfer które 
mimo deszczu i znikomości pamięci 
ludzkiej znalazły się na dziedzińcu 
franciszkańskim, zwróciliśmy uwagę 
na otoczenie pomnika. Jest to pierw- 
szy w Wilnie niepodległem pomnik ar 
tystyczny, na większą skalę. Bo nale- 
ży pominąć skromnem milczeniem 
mizerny biuścik Moniuszki na skwe 
rze koło kościoła św. Katarzyny, po- 
ważną w swej prostocie, ale mało wi- 
doczna płytę ku pamięci powstańców 
63 roku na miejscu ich stracenia, na 
Placu Łukiskim, oraz płyty pamiątko 
we na cześć Napoleona w pałacu re- 
prezentacyjnym, w Murach Uniwersy 
tetu na cześć Komisji Edukacyjnej, i 
kilka innych rozsianych po mieście 
na pamiątkę Mickiewicza, Syrokomli 
! t. d. płytę Nieznanego Żołnierza na 
górze Zamkowej oraz wewnętrzne w 
kościele św. Mikołaja W. Ks. Witol- 
da dłóta Jachimowicza. Place Wilna, 
puste, czekają swych pomników hi- 
storycznych. Mickiewicz jednak, jak 
wiadomo, nie stanie na placu przea 
Uniwersytetem, gdzie, jakby się zda- 
walo jest odpowiednie miejsce dla 
ucznia wszechniey Czartoryskiego i 
Lelewela... Stanie na środku ulicy Mic 
kiewicza, przecinając drogę do Kate- 
dry. 8 

Nim to następi, mamy obecnie je 
den pomnik, Montwiłła, postawiony 

- w miejscu Jego prac, w Ślicznem oto 
czeniu starych drzew, ocalałych od 
wandalizmu wycinaczy, którzy zma- 
sakrowali tyle zieloności w naszem 
mieście. 

W. bezpośredniem sąsiedztwie od 
pomnika, stoi zapełniony archiwami 
kościół Franciszkanów, tak zniszczo 
ny wewnątrz, iż Zakon nie kwapi się 
z odnowieniem, zresztą niema pienię- 
dzy na budowę archiwum. Jednak, 
ten gmach niczem nie razi, gdyż jest 
utrzymany porządnie. Natomiast zgro 
zą 1 rzetelnem oburzeniem przejąć mu 
si stan kapliczki, zwanej „suzdalską* 
znajdującej się na lewo od wejścia w 
dziedziniec, ozdobiony obecnie pomni 
kiem, 'i utrzymany estetycznie. Kapli 
ca ta, o której pisze A. H. Kirkor w 
swym „Przewodniku* po Wilnie na 
str. 181—182 „w obrębie dziedzińca 
Przedklasztorowego niedaleko bramy 
od ulicy Trockiej, stała kapliczka o 
jednym ołtarzu wzniesiona w 1708, 
na miejscu dawnego słupa murowane 

go, który miał stać tam, gdzie byli po 
grzebani Franciszkanie zamordowani 
za Olgierda. Co roku odbywało się na 
bożeństwo za ich duszę i wtedy szła 
procesja z kościoła do kapliczki. Koś 
ciół i klasztor zamknięto 30 lipca 1864 
roku“, 

W „Przewodniku“ prof. Klosa czy 
tamy o ładnej kapliczce, iż składa się 
z 3 półkolistych absyd w charakterze 
barokowym 0  ciężdich profilach 
gzymsowych i dość bogatym szczycie. 
Zbudował ją Michał Luzin w 1708 ja 
ko kostnicę ku uczczeniu ludności 
Wilna wyrźniętej przez kozaków w 
1655 roku. Odrestaurowana w 1904 
roku (gdyż równie jak kościół była 
do tego czasu zamkniętą) została odda 
ną kultowi katolickiemu. 

Obecnie kapliczka, estetycznie od 
nowiona z zewnątrz, jest składem ru 
pieci, zeschłych jedlinek, desek i t. p. 
Czyż się to godzi, by pamiątka dawne 
go Wilna była tak poniewićrana? Czy 
teraz nie można wznowić dawnego 
zwyczaju modłów w tej kaplicy, będą 
cej pamiątką wprowadzenia chrześci 
jaństwa na Litwę, czy też okrucień- 
stwa moskali. Stawiamy nowe rzeczy, 
a nie umiemy szanować dawnych, ja 
każ to zachęta i przykład dla współ 
czesnych? 

IL B 
  

Udogodnienia dla posiadaczy 
skrytek pocztowych. 

Staraniem Wileńskiej Dyrekcji Poczt i 
Telegrafów dział skrytek pocztowych w U- 
rzędzie Wilno 1 ul. Wielka będzie obeenie 
otwarty w dnie powszednie od godz. 8—-22 
a w niedzielę i święta od 8—15 Urząd: Po- 
cztowy będzie mógł w ten sposób rozsegre- 
gować do skrytek całą korespondencję i ga 
zety nadchodzące do Wiilna pociągami połud 
niowemi i pociągiem warszawskim przycho- 
dzącym do Wiilna o godz. 18.20. 

List zatem wysłany z Warszawy rano 
będzie mógł każdy posiadacz skrytki pocz- 
towej otrzymać w Wiilnie w tym samym An. 
w godzinach wieczorowych. 

Jednocześnie dowiadujemy się iż Urząd 
Pocztowy Wlilno 1 posiada jeszcze pewną 
ilość wolnych skrytek pocźtowych, które 
wynajmuje za opłatą miesięczną 1 zł. 

SPORT 
Z Wilna. 

DZISIEJSZE IMPREZY SPORTOWE. 

O godz. 8 na Stadjonie Ośrodka W. F. 
trójbój Tow. Gimn. Sokół. W: programie: -—— 
strzelanie, rzut granatem i marsz. 

O godz. 14 bieg naprzełaj w Zakrecie or- 
ganizowany przez Wil. OZLA. 

O godz. 14 m. 30 na boisku Makabi mecz 
piłkarski © wejście do Ligi: 1 p. p. Leg. —- 
Legja (Poznań). Sędzia Laskowski. 

  

S SERA 

Jeszcze jeden sukces polski 
na terenie międzynarodowym. 

W ślad za zwycięstwami Polaków 
zagranicą na różnych polach życia 
zbiorowiego, dochodzi jeszcze jedno, 
niemniej ważne, bo zwycięstwo natu 
ry gospodarczej. 

Dowiadujemy się, że jedna z naj- 
ruchliwszych fabryk w Polsce, pro- 
dukująca gilzy, otrzymała w ostatnich 
tygodniach z kilku krajów zachodnich 
i kolonij zamorskich większe zamó- 
wienia na swe wyroby. Jak nas infor 
mują, jest to owoc kilkuletnich zabie- 
gów, energicznej propagandy i zasłu 
ga wyjątkowej wartości wyrobów, któ 
rych zagranica nie posiada.. 

Niezmiernie nas cieszy, iż polski 
wyrób nietylko przeciwstawił się, lecz 
w krótkim czasie zwyciężył zarówno 
wiekowe tradycje, jak i zakorzenia- 
łe przyzwyczajenie palaczy zachod- 
nich. х 

Gilza polska wzięła górę nad uprzy 
wilejowanym zagramicą papierosem 
bezustnikowym, rugując go prawie zu 

pełnie z obiegu. || 

Przemysł tytoniowy zagraniczny, 
aby nie dopuścić do opanowania ryn 
ku tamtejszego przez gilzy polskie, ob 
niżył ceny papierosów bezustniko- 
wych do minimum. I cóż się stało? 
Otóż palacze w lot podchwycili korzy 
ści, jakie mogą osiągnąć dzięki zasto 
sowaniu do tych papierosów naszych 
gilz. Kupują oni teraz np. sto papiero 
sów bezustnikowych najtańszych i 
przerabiają je w naszych gilzach. Ko 
rzyści z tego płynące są potrójne. Zy 
skują oni przy tym minimalnym wy 
datku podwójną ilość papierosów, zy 
skują na aromacie i smaku papierosa 
i oszczędzają zdrowie. Wiadomo bo 
wiem ogólnie, że po zastosowaniu о- 
statnich wynalazków z dziedziny che 
mji i medycyny gilzy Dwuwatki i Pre 
parowatki fabryki Sokół w Warsza- 
wie działają nietylko w kierunku od 
nikotynizowania lecz i w kierunku 
uszlachetniania smaku i aromatu naj 
tańszego nawet tytoniu. 

  

RADJO 
NIEDZIELA, 16 października 1932 r. 

10.00: Nabożeństwo. 11.35: „Paždzierni- 
kowa niedziela misyjna* — odczyt. 11.58: 
Sygnał czasu i kosunikaty. 12.15: Poranek 
symfoniczny z Filharmonji Warszawskiej. 
12.55: Transmisja ze stadjonu Legji w War- 
szawie biegu Kusociński—Izo Holo na 5 km. 
13.10: Dalszy ciąg poranku symfonicznego. 
W przerwie „Żywienie się procownika umy- 
słowego** — odczyt, 14.00: Komunikat P.I.M. 

      

„Porady  weterynaryjne*. 14. Muzyka. 
14.40: „Zimowe żywienie krów* — odczyt. 
15.00: Muzyka. 16.00: Audycja dla młodzieży 

  

16.25: Muzyka popularna (płyty). 16.45: „Ko 
bieta ma 'głos* — pogadanka, 17.00: Audy- 
cja dla wszystkich. 17.55: Program na ponie 
działek. 18.00: Muzyka lekka. 18.55: „Co się 
dzieje w Wilnie?* — pogadanka. 19.15: Ro- 
zmaitości. 19.25: Słuchowisko. 20.00: Kon- 
cert. 20.55: Wliadomości sportowe z prowin- 
cji i Włarszawy. 21.05: III-ci konkurs muzy- 
czny Rozgłośni Wileńskiej płyty gramofo- 
nowe bez zapowiedzi. 22.00: Muzyka tane- 
czna. 22.55: Komunikaty, 28.00: Muzyka ta- 
neczna. 

  

  

   

  

   

PONIEDZIAŁEK, 17 października 1982 r. 

10.00: Nabożeństwo z powodu 83-ej rocz- 
micy śmierci Fryderyka Chopina. Chór i or- 
kiestra wykonają „Requiem* — Mozarta. 
11.40: Codzieny przegląd prasy polskiej. Sy- 
gnał ezasu. 15.15: Program dzienny. 15.20: 
Audycja dia młodzieży „W! siedemdziesiątą 
rocznicę Śmierci Wł. Syrokomli". 15.50: Mu- 
zyka lekka (płyty). 16.15: Lekcja francus- 
kiego. 16.30: Chwilka muzyki współczesnej 
(płyty). 16.40: „Współczesna Francja o Cho- 
pinie*. 17.00: Koncert kameralny w wyko- 
naniu Wandy Hałka-Ledóchowskiej (I skrzy 

-pce), Aleksandra Poleskiego (II skrzypcė). 
Mikołaja Daderonka (altówka) i Jana Goź- 
dzika (wiolonczela). 17.55: Program na wto- 
rek. 18.00: Muzyka lekka. 18.55: „Co to jest 
święto Chrystusa—Króla?* — odczyt. 19.10: 

Rozmaitości. 19.15: „Wiyzwołenie Wiilna* — 
pogadanka w jęz. litewskim. 19.30: „Na wid- 
nokręgu*. 19.45: Prasowy dziennik radjowy. 
20.00: Skrzynka pocztowa techniczna. 20.15: 
Uroczysta akademja ku czci 838 rocznicy 
śmierci Fr. Chopina. 22.40: Komunikaty. 
22.45: Muzyka taneczna. 

  

W/'TOREK, 18 października 1932 r 

11.40: Sygnał czasu. Codzienny przegląd 
prasy. 15.15: Program dzienny. 15.20: Kon- 
cert dla młodzieży (płyty) Fryderyk Chopin, 
16.00: WKród książek. 16.15: „Pracownie dy- 
daktyczne i ogniska metodyczne* — odczyt. 
16.40: „Polskość Pomorza w świetle ostat- 
niego spisu ludności w Polsce* — odczyt. 
17.00: Koncert. 17.55: Program na środę. 
18,00: Muzyka lekka. 18.55: „Ze Świata ra- 
djowego“ — pogadanka. 19.10: Rozmaitości. 
19.15: Z zagadnień gosp. społ. odczyt w 
języku litewskim. 19.30: Wiileński komuni- 
kat sportowy. 19.45: Prasowy dziennik ra- 
djowy, 20.00: Koncert. 21.20: Komunikaty a 
Włarszawy. Sport. 21.30: Koncert solistki. 
22.00: Kwadrans literacki. 22.15: Muzyka ta: 
meczna. 22.55: Komunikat meteorologiczny. 
23,00: Muzyka taneczna. 

  

     
   

ZŁE 
OKULARY 
NIE ZOBACZYSZ 

Czem okuiary dla oka, 
łem radjoodbiornik dla ucha. 

DETEFON i AMPLIFON 
idealny kompiet odbiorczy. 
  

Szczegółowych informacyj udziela „Detefon * 

Warszawa, Zielna 30 oraz Urzędy Pocztowe, 

  

NOWINKI RADJOWE. 
SENSACJA SPORTOWA. 

Niezwykłą sensacyjną audycją będzie nie 
wątpliwie w, dzisiejszym programie radjo- 
wym o godz. 12,55 transmisja ze stadjonu 
Legji w Włarszawie, gdzie odbędzie się emoe 
jonujący bieg na 5 kilometrach, do którego 
stają dwaj światowi rekordziści, masz olim- 
pijszyk Janusz Kusociński i świetny zawod 
nik fiński Iso Holo. Radjosłuchacze wileń 
scy za pośrednictwem mikrofonu będą in- 
formowani o najdrobniejszych szczegółach 
przebiegu i zakończenia tej wielkiej imprezy 
sportowej. 

CO SIĘ DZIEJE W! WILNIE. 

Po dłuższej przerwie, spowodowanej fer 
jami wakacyjnemi, dzisiaj o godz, 18,55 za 
bierze głos przed mikrofonem wileńskim ce 
niony i popularny prelegent prof. Mieczy- 
sław Limanowski, który w cyklu swych po- 
gadanek p. t. „Co się dzieje w Wilnie* о- 
mawia najważniejsze zjawiska i fakty z ży- 
cia kulturalnego naszego grodu. 

DZIŚ KONKURS RADJOWY. 

Zwraca się uwagę wszystkich radjosłu 
chaczy, że dziś o godz. 21,05 nastręcza się 
okazja do zdobycia cennych nagród książ 
kowych za trafne podanie tytułów utworów 
muzycznych, które o tym czasie nadane zo 
staną z płyt gramofonowych. Nagrody są 
wystawione w oknie księgarni św. Wbjcie- 
cha, ulica Dominikańska 4. Szczegóły i wa 
runki konkursu podane zostaną raz jeszcze 
dziś w niedzielę o godz. 21,05, 

ROCZNICA SYROKOMLI. 

W| poniedziałkowym programie radjo- 
wym o godz. 15.20 nadana zostanie audycja 
dla młodzieży ku uczczeniu siedemdziesiątej 
rocznicy śmierci Lirnika litewskiego: Wi. Sy 
rokomli. Słowo wstępne © życiu i twórczoś- 
ci poety wypowie p. Helena Romer Ochen- 
kowska. Następnie artyści Teatrów Miejs- 
kich wykonają trzy zradjofonizowane utwo 
ry Syrokomli: a) Zwierzyna, b) Spór o zie- 
mię i 3) Kradzione. 

WSPÓŁCZESNA FRANCJA O CHOPINIE. 

WI poniedziałek dnia 17 bm, dr. Tadeusz 
Szeligowski w odczycie, transmitowanym na 
wszystkie stacje, przytoczy sądy współczes- 
nej Francji o Chopinie, zatrzymując się dłu 

"żej na opinjach takich powag jak Andrzej 
Gide i Alf. Cortot. (Godz. 16.40). 

KONCERT KAMERALNY. 

Tegoż dnia o godz. 17.00 w studjo wileń- 
skiem wykonany zostanie koncert kameral- 
ny z udziałem Wlandy Ledochowskiej (I-sze 
skrzypce), Aleksandra Poleskiego (Il skrzy- 
pce), Mikołaja Doderonka (altówka) i Jana 
Goździka (wiolonczela). W programie utwo: 
ry Sindinga, Mozarta, Schumnna i Noskow- 

skiego. c 
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Spostrzeženia Zakladu Meteorologji U.S.B. 

w Wilnie z dnia 15/X — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 756 

Temperatura średnia + 146 C. 

ы najwyžsza Ą- 16° С. 

> najniżeza +- 9° С. 
Opad: — 

Wiatr: połudn. 

Tendencja: lekki spadek. 

Uwagi: chmurno. 

KOŚCIELNA. 
— Nalepki na uroczystość święta Chry- 

stusa—Króla. Staraniem Archidiecezjalnego 
Instytutu Akcji Katolickiej w Wilnie zostały 
wydane artystyczne nalepki z wizerunkiem 
Chrystusa-Króla i z napisami. „Błogosławieni 
czystego serca, albowiem oni Boga oglądają 
(Mat. V—8)*, 2) „Święto Chrystusa-Króla— 
Świętem Akcji Katolickiej”, 

Nalepkę projektował art..mal. p. Gracjan 
Achrem-Achremowicz, który też dopilnował 
jej wykonania. Artysta dostosował postać 
Chrystusa-Króla do wymogów — Жоподга 
chrześcijańskiej. 

Nałepki w cenie po 5 groszy sztuka kol- 
portowane będą przed i w czasie uroczystości 
Święta Chrystusa-Króla w dniu 30 paździer- 
nika. Do nabycia są w większych ilościach 
w Archidiecezjalnym Instytucie Akcji Kato- 
lickiej Metropolitalna 1. Ponadto można je 
dostać przy wszystkich parafjach. 

MIEJSKA. 
— Ruch kołowy na ul. Wielkiej. Poczy- 

mając od wtorku Magistrat zamierza otw: 
rzyć ruch kołowy na ul, Wielkiej aż do ul. 
Imbary, przez którą przebiegać będą auto- 
busy. Wł ten sposób ulegnie zmianie tym- 
czasowa trasa linji pierwszej. 

— Budżety miesięczne Zgodnie z instru- 
kcjami władz nadzorczych Magistrat gospo- 
daruje systemem budżetów miesięcznych. 
Budżety te jednak dotychczas nie były przed 
kładane władzom wojewódzkim do zatwier- 
dzenia. Od 1 listopada jednak Magistrat, mi 
mo odwołania się do wyższych instancyj 
aż do czasu rozstrzygnięcia sporu będzie 
zmuszony budżety miesięczne przedkładać 
władzom wojewódzkim. W| związku z tem 
budżet na miesiąc listopad został już skie- 
rowany do Urzędu Wojewódzkiego. 

WOJSKOWA. 
— Kary na opieszałych poborowych. Re- 

ferat wojskowy Magistratu od kilku dni spo 
rządza listy poborowych rocznika 1914, któ 
rzy nie zgłosili się do pierwszej rejestracji. 
Listy te przesyłane będą do Starostwa Gro- 
dzkiego celem pociągnięcia winnych do od- 
powiedzialności karnej. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Kołe Etnołogiczne Stud. USB. W po- 

miedziałek dnia 17 bm. o godzinie 18 odbę- 
dzie się w lokalu Seminarjum Etnologiczne- 
go (Zamkowa 11) zebranie naukowe. Na po- 
rządku dzienym referat kol, Lucjana Tur- 
kowskiego p. t. „Zbieractwo i ogrodnictwo 
we wsi Mieszkańce pod Wiilnem*. Wstęp 
wolny — goście mile widziani. 

— Akademieki Związek Zbliżenia Mię- 
dzynarodowego „Liga*. Prezydjum AZZM. 
Okręgu Wileńskiego podaje do wiadomości 
kol. kol. oraz osobom zainteresowanym, że 
stałe dyżury Związku odbywają się w po- 
niedziałki, środy, czwartki i piątki od godz. 
11—12, w lokału Akademickiego Klubu Włó- 
częgów, przy ul. Sawicz 15, gdzie można о- 
trzymać wszelkie informacje dotyczące „Li- 
gi” 

    

   

  

RONIKA 
Wi tych też godzinach będą przyjmowa- 

me zapisy kol, kol. którzyby zechcieki współ 
pracować w powyższej organizacji. 

AZZM ma na celu propagandę wyższych 
uczelni polskich na terenie zagranicznym »- 
raz zorganizowanie akademickich kół przy- 
jaciół poszczególnych narodów. 

— Zebranie Legjonu Młodych. W 'dniu 
16 bm. o godz. 17 w lokalu przy ul. Królew 
skiej 5—10 odbędzie się zebranie Legjonu 
Młodych — Związku Pracy dla Państwa. Na 
porządku dzienym referat leg. Stefana Ję: 
drychowskiego n. t. „Polityka Zagraniczna 
Polski*. Obecność wszystkich członków i 
kandydatów obowiązkowa, sympatycy mila 
widziani. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zebranie Sekcji Oświatowo-Kultural- 

nej Rady Wpjewódzkiej BBWR odbędzie s'ą 
w poniedziałek dnia 17 bm. o godz. 18 w 
lokalu własnym pvzp ul. Św. Anny 2. 

Osobne uwiadomienia nie będą rozsyła- 
ne. Ze względu na ważność obrad programo- 
wych obecność wszystkich członków Sekcji 
pożądana. 

— Zebranie Zarządu Podokręgu Związku 
Strzeleckiego. W; niedzielę dnia 16 bm. od- 
będzie się w Wilnie o godz. 9 m. 30 w lo- 
kalu Bloku Bezpartyjnego, ul. Św. Anny ? 
m. 4 Zebranie Zarządu Podokręgu wraz z 
prezesami i komendantami powiatowymi Z, 
$. W: zebraniu weźmie udział prezes Zarzą- 
du Głównego ob. Paschalski, który w tym 
dniu przyjedzie z Warszawy. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 
— Resursa Rzemieśłnicza po dłuższej 

przerwie wakacyjnej zaprasza wszystkich 
członków chóru i sekcji scenicznej o przy- 
bycie na zbiórkę, która ma się odbyć 17 
października o godz. 8 w nowym lokalu, ul. 
Pakszta Nr. 2. 

Uroczyste poświęcenie lokalu odbedzie się 
w niedzielę dnia 23 października r, b. 

W, nowo odremontowanym lokalu mieś- 
cić się również będzie Związek Cechów, wi- 
dać więc z tego iż Rzemiosło w tym roku 
zamierza wziąć się do szerszej pracy orga- 
nizacyjnej i kulturalno-oświatowej. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Bezrobocie powoli wzrasta. Podług 0S- 

tatnich danych na terenie Wfilna jest 5511 
bezrobotnych. WI stosunku do tygodnia po- 
przedniego bezrobocie wzrosło o 14 osób. 

RÓŻNE. 
— Inspektorat Okręgowy ZUPU w Wilnie 

zmienił swą siedzibę, Obecny adres Inspek- 
toratu — Plac Napoleona 8 m. 2 (wejście & 

ulicy Biskupiej), el. 17-08. 
— Powszechna jubileuszowa pielgrzymka 

kobiet do Częstochowy W| dniu 5 i 6 
listopada b. r. z całej Polski popłyną na Jasną 
Górę liczne rzesze kobiet katolickich, by hołd 
złożyć Królowej Korony Polskiej i błagać 
Ją o opiekę nad Ojczyzną naszą. Nie pow:nno 
tam zabraknąć Wilnianek. 

W dniach tych Kat. Zw. Polek Arch, Wi- 

leńskiej organizuje zbiorową pielgrzymkę ko- 
biet na Jasną Górę. Mogą w niej uczestniczyć 
wszystkie kobiety katolickie bez wzglc 
to, do jakiej należą organizacji. Kc 
dróży w obię strony wyniosą 24 zł.. kwatery 
w Częstochowie zapewnione będą w cenie 
50 gr., 1 zł., 1 zł. 50 gr., 2 zł. 50 gr. Opłata 
za uczestnictwo wyńosi 1 zł. Zgłosz. przyj- 
mują Katolicki Związek Polek Archidiecez 

Wileńskiej — ul. Metropolitalna Nr. 1 pokój 
Nr. 6 do dnia 25 października codziennie 
godz. 10—12. 

   

   

NADESŁANE. 

„Człowiek, którego zabiłem". 
Realizacja genjusza Ernesta Lubicza, któ 

ra ma się ukazać jutro w kinie „Helios* jest 

przedmiotem podziwu wszystkich rezyden- 
cyj świata zdobywając uznanie całej prasy 

  

R UPRZJICESR 

światowej, gdyż jest to rekordowa sztuka 
o największem napięciu, fascynującej in- 
trydze dramatycznej. 

Miłośnicy kina już jutro będą mieli nie- 
lada ucztę artystyczną w postaci najsilniej- 
szego arcydzieła filmowego 0 wyjątkowo 
wysokiej wartości artystycznej. 

TEATR I MUZYKA 
W WILNIE. 

— Teatr Pohulanka — daje dziś w nie- 
dzielę dnia 16 bm. o godz, 8 wiecz. śliczną, 
pełną werwy i dowcipu komedję Morstina 
„Dzika pszczoła”. 

Ceny miejsc niezwykle niskie.. 
bezpłatna. 

Szatnia 

— Po raz ostatni ukaże się dziś o godz. 
4 po poł. w Teatrze na Pohulance głęboka 
sztuka Rostworowskłego „„Przeprowadzka*, 
po cenach specjalnie zniżonych. 

— Bilet do Teatru za 20 gr., będzie mo- 
źna dostać w poniedziałek dnia 17 bm. o g. 
8 wiecz. na propagandowe przedstawienie 
„Przeprowadzki*, która po tym dniu zej- 
dzie z repertuaru. Obsada premjerowa. Ceny 
miejsc od 20.gr. do 2 zł. 

—,„Niebieski Ptak“, porywająca baśń 
fantastyczna Maeterlincka ukaże się wkrót- 
ce na scenie Teatru Pohulanka w opracowa 
niu dr. Ronard Bujańskiego. Przygotowania 
do tego niezwykłego widowiska w pełnym 
toku. Udział bierze cały zespół artystyczny, 
Szkoła Dramatyczna, około 50 statystów i 
girlsy. 

Stronę muzyczną i choreograficzną, pro- 
wadzą specjalnie w tym celu zaproszeni prof 
muzykologji dr. Tadeusz Szeligowski i pri- 
mabalerina scen warszawskich i zagranicz- 
nych, prof. Włarszawskiej Szkoły Baletowej 
— Jadwiga Hryniewicka.. 

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej- 
skich ZASP w Wilnie, z: już objazd 

ze sztuką „Szczęście od jutra”, dając ostat. 
nie przedstawienia tej uroczej komedji dzić 
16 bm w Wpłkowysku, 17 bm. w Słonimie, 
18 bm. w Baranowiczach. 

  

   

  

— Teatr muzyczny „Lutnia*. Ostatnie 
przedstawienia „Wiktocji'. Dziś Teatr „Lut- 
nia* czynny będzie dwukrotnie. Po połud- 
miu o godz. 4 į wieczorem o godz. 8,15 uka- 
że się po cenach normalnych, wspaniale wy- 
stawiona operetka Abrahama „Wiktorja i jej 

huzar* w premjerowej obsadzie z pp.: E. G 
stedt, M. Gabrjeli, B. Halmirską, K. Dembo- 
wskim, W. Szczawińskim, M. Tatrzańskim i 
K. Wyrwicz-Wiichrowskim na czele, Zwię- 
kszony zespół orkiestrowy prowadzi dyr. M. 
Kochanowski. Balety i ewolucje w układzie 
W. Morawskiego. 

— Najbliższą premjerą w Teatrze muzy- 
będzie wspaniała operetka 

„Księżniczka czardasza* z Elną 
Gistedt, niezrównaną wykonawczynią rol ty 

tułowej na czele. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
CHCIAŁ ZASTRZELIĆ ŻONĘ. 

W, dniu wczorajszym mieszkańcy domu 
Nr. 8 przy ul Szawelskiej posłyszeli docho- 
dzące z mieszkania, zajmowanego przez Ja- 
ninę Reksową, przeraźliwe krzyki „ratujcie! 
mordują!“. 

Gdy kilku sąsiadów wbiegło do mieszka- 
nia, zastali prócz Reksowej jej męża Wae- 
ława, z którym Reksowa żyje od roku w se- 

paracji. Na widok sąsiadów, Whaeław Reks 
ulotnił się. 

Jak się wyjaśniło Reks wdarł się do mie- 
szkania żony, wszczął awanturę i w pew- 
nym momencie wydobywszy rewolwer za- 
groził, że ją zastrzeli. 

O zajściu Reksowa zamełdowała policji, 
która wkrótce zatrzymała jej męża. Pod- 
czas rewizji faktycznie znaleziono przy nim 
rewolwer. „(e) 

  

   

OFIARY 
Ku uczczeniu pamięci ś. p. Jadwigi Łas- 

towskiej na Dom Ludowy w Bieniakoniach 
20 zł. Dr. Władysław Szalewicz. 

1 gwięk. teatr świetlny 

PAN 
xl. Wielka 42, tel. 5-28 

Bilety honorowe nieważne. 

Dłwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

DZIŚ! Największa 
gwiazda ekranu 

fźwiękowe Kino 

£ASINO 
E'lelka 47, tel. 15-41. 

Jutro premjera! 
  

  

DZIŚ! Wspaniały film 

erotyczno-salonowy fwięk. Kino - Teatr 

-Koliywood 
Miskiew. 22, tei. 15-28 

Jutro premjera! 
  

Dźwiękowe Kino | Na żądanie Sz. Pu- 

iwan Petrowicz 
Muzyka „Króla Walca* Jana Straussa. — — 1 

Początek seansów o godz 4, 6, 8 i 1015, w sobotę i niedzielę od godz. 2-ej 

Brygida Helm 
Film ten osnuty na tle vojny światowej otwiera przed nami tajniki tragiczn. zmagań się mocarstw europejskich 
i uplastycznia upiorne drogi szpiegostwa międzynarodowego. a e 

Ceny od 25 gr. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w święta o godz. 2-ej 

BŁĘKITNA RAPSODJA 

Przeżycia jednej nocy 
Przepiękna wystawa, genjalna gra artystów, cudowne melodje. 

i WILLI FRITZ w oszała- 
miającym nadprzeboju p.t. 

2 wyrazy — CZŁOWIEK-MAŁPA sa na ustach całego Wilna. 
To jest film frapujący w każdym calu. 20.000 OSÓb film ten już dglądało. 

Z powodu wysckiego poziomu artystyczn. filmu wejście na widownię tylko na początki seens.: 2, 4, 6, Bi 10'15 
UWAGA! Dziś od godz. 12 do 2-ej poranek po cenach zniżonych. 

DZIŚ! Muzyka! Śpiew! Tańce! Ulubieńcy publiczn., najwytworn. meżczyzna, oficer gwardji ces. książe ORŁOW 
i rozkoszna, czarująca Anny Ondra 
w wspaniałym przeboju muzycznym ZEMSTA NIETOPERZA 

NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. — 
Na 1-szy seans ceny zniżone 

SZPIEG i KOBIETA 
Nad program: Urozmaicone dodatki dźwięk. 

Prześliczny 100% dźwięk. W rolach 

gł.: Janet Gaynor i Charles Farrel 

W rolach głównych. 
MARCELLA ALBANI 
i IGO SYM. 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. 
Początek seansów o godz. 4, 6. B i 1015, w dnie świąt. o g. 2-ej 

NOCE KAUKASKIE 

Hajda trojka 

Prześliczny dramat 
z życia rosyjskiego 

Olgą Czechową 5.5... 
Kto jeszcze nie widział, niech śpieszy 
ujrzeć! Początek o g. 4-ej, w święta o |-ej 

  

L U X bliczności będzie 
wyświetlany jeszce 

Miekiew. II, tel. 15-61 | tylko dziś 

©święk. Kino - Teatr | DZIŠI 

STYLOWY | z: 
uł. Wielka 36. 

JONA 

Mągiel I Koki 
GÓRNOŚLĄSKI 

Zjednocz. Kop. Górnośl, „PROGRESS* ko- 
palnie: Eugenie, Hr. Laura, Dębieńsko, Ma- 

Mysłowice, Andaluzja. Radzionków, tylda, 
Ferdynand i Florentyna. 

Wagonowo i od jednej tonny w szczelnie = 
zamkniętych i zaplombowanych wozach PRD 

dostarcza ma 

M. DEULL 
EGZYSTUJE OD 1890 R. 

Biuro: ul. Jagiellońska 3. Telefon 811 

Składy: Kijowska 8, Telefon 999, 

  

Wielki sensacyjny podwójny 
Po raz pierwszy w Wilniel 

plemion ludożerców i drapieżnych zwierząt. 
Harlan i Lucille Brown. 

" KALOSZE i ŚNIEGOWCE 

WILNO 
  

  

Wyspa grozy 

„Pepege“, 

Dom 

Handlowy 

  

  
Wydawnictwo „Kurjer Wileūski“ S-ka z ogr. odp. 

To dalsze dzieje arcyflmu „Maradu*. 
Nad program: Komedja-farsa Flejschera p. t. Pietrek klownem. 

i E SZUMAŃSCI miki 
  

  

ZAKŁAD ELEKTRO-TĘCHNICZNY 

„ELEKTROPRĄD" 
Wilno, ulica Szopena 3 

Ė Przyjmuje wszelkie roboty elektro-techniczne, 
MII — ładowanie i naprawa akumulatorów. — 

rcywesoły egzotyczny dramat w 12 aktach 
(całość) wśród wybuchu wulkanów, dzikich 

W rolach gł: Kenneth 

„Gentelman“, 

„Rygawar“, „Rrdal“, ,„Wudeta“ 
po CENACH FABRYCZNYCH, poleca 

W. 
    

ZIEMNIAKI 
Gracja, Woltmany, 

poleca wagonowo 

„ROLNIK“ 
Baisa Spaldaeima 

poczta Wilejka. 

    
  

Drukarnia „Zojez*4*ilno-ul. $-to Jańska 1, tel. 3-40. ZUFOTE į R : 

WF L EN SK I 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewiru 

Wacław Leśniewski, zam. w Wilnie przy ul. M. Pohu- 
lanka 13, na zasadzie art. 1030 U. P. C. obwieszcza, 
iż w dniu 18 pażdziernika 1932 r. o godz. 10-ej rano 
%aWilnies przy Jalicy Miekiawinza Ali aodbedaie) šio 
sprzedaż z licytacji publicznej majątku ruchomego, 

należącego do Zelmana Rywoszy, składającego się z 
umeblowania mieszkania, oszacowanych na sumę 415 
zł na zaspokojenie pretensji Gitli Klebanowej w su- 
mie 200 zł. z %% i kosztami. 
952/VI Komornik Sądowy W. Leśniewski. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, IV rewiru, 

zam. w Wilnie przy ul. Piłsudskiego 6, na zasadzie 
art 1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu 18 październi- 
ka 1932 roku od godz. 10 rano w Wilnie przy ulicy 
Kwiatowej 5, odbędzie «ię sprzedaż z przetargu pu- 
blicznego ruchomości, należących do B Cholema, 
składających się z pługów, pilników i pił, oszacowa- 
nych na sumę 2040 zł. 

954/V1 

  

Komornik 5. Maciejowski. 

PRZETARG 
na przewóz poczty w Wilnie. 
Dyrekcja Poczt i Telegrafów w Wilnie ogłasza 

przetarg ma przewóz poczty, opróżnianie skrzynek 

  

, listowych i doręczanie paczek na terenie miasta Wił 
na (dotychczas zatrudniano 14 koni i 11 woźniców). 

Oferty w kopertach zamkniętych i zapieczęto- 
wanych pieczęciami lakowemi z napisem „Przetarg 
na przewóz poczty w Wiilnie* należy kierować do 
Oddziału Komunikacyjnego Dyrekcji Poczt i Telegra- 
fów, Sadowa 25 do godz. 12-tej dnia 3 listopada 
1932 r. 

Oferty wniesione po tym terminie nie będą bra. 
ne pod uwagę. * 

W ofercie wymienić należy, iż oferentowi znane 
są warunki przetargu które można otrzymać na piś- 
R w Oddziale Komunikacyjnym Dyrekcji, pokój 
Nr. 61. 

Wadjum wymagane w gotówce względnie w 
papierach wartościowych w wysokości 3 proc. żąda- 
nego wynagrodzenia rocznego, 3 

Dyrekcja Poczt i Telegrafów zastrzega sobię 
prawo przeprowadzenia dodatkowo przetargu ustnego 
pomiędzy oferentami, oraz prawo unieważnienia tego 
przetargu i wyboru oferenta. 

Bliższych informacyj udziela Dyrekcja Poczł i 
Telegrafów (Oddział Komunikacyjny) w godzinach 
urzędowych od 8 — 15. 

PKM 201/401 z dnia 28. IX. 1932 r. 

Prezes Dyrekcji 
(7) Inż. K. Żuchowiez 

To Kurgów fethnicznych W Wilnie 
otwiera w roku szkolnym 1932/33 następujące Kursy 
Tehniczne: 1) Korespondencyjne (z zrkiesu budow- 
nictwa i elektrotechniki), 2) Pomocników Mierni- 
czych, 3) Dozorców Drogowych i Meljoracyjnych, 
4) Radjotechniczne, 5) Elektryczne (monterskie), 
6) Nowoczesnej Obróbki Metali i 7: Żeńskie Kreś- 
larsko-Techniczne. Zajęcie rozpoczynają się 15 ра- 
ždziernika. |Informacyj udziela kancelarja Kursów 
codziennie za wyjątk. sobot w godz.!17—19 w gmachu 
Państw. Szkoły Technicznej, Wilno, Holendernia 12 

NA ZIMĘ 
przeznaczliśmy zupełnie darmo 5 palt welurowycł: 
męskich i 3 palta damskie z futrzanemi kołnierzami 
dla tych, którzy zakupią u nas do 24 grudnia r. b. 
1 z niżej wymienionych kompletów — towarów. Pcze- 
czytajcie uważnie. Chcąc spopularyzować firmę na 
szą wśród niezliczonych rzesz konsumentów naszega 
kraju wysyłamy (nie bacząc na to, iż towary w ostat- 
nim czasie podrożały nasze bezkonkurencyjne kom- 
Jlety pierwszorzędnych materjałów zimowych po ce- 

nach najtańszych w całym kraju, a mianowicie: 

Nr. 6 — tylko za 14 zł. 
3 mtr. najmodniejszego materjału na męskie ubran'e 
jesienne, 1 pullover sportowy z błyskawicznym zam- 
kiem przy szyi, 3 pary grubych skarpetek zimowych, 
3 ręczniki waflowe białe, 3 chusteczki do nosa, 1 para 
rękawiczek wełnianych podwójnych. Opłatę pocztową 
2.50 gr. płaci odbiorca. Na żądanie dodajemy całko- 
wity komplet podszewki wraz z guzikami do ubrania 

za zł. 6.50 gr. 

Nr. 7 — tylko za 11 zł. 50 gr. 
1 pullower damski z tamboracją, 3 pary zimowych 

ponczoszek „Macco“, 3 ręczniki waflowe białe, 3 chu- 
steczki mereżkowane, 1 chusteczkę turecką na głowę 

oraz 1 parę rękawiczek wełnianych powójnych 
Opłatę pocztową 2 zł. płaci odbiorca. 

Nr. 5 — tylko za 33 zł. 
1 szt. (17 mir.) płótna białego w wyborowym gatunku, 
1 parę kołder pikowych na łóżka w najmodniejsze 
wzory i kwiaty w różnych kolorach, 2 prześcieradła 
na łóżka z kolorowemi brzegami, 3 ręczniki biaie 
waflowe oraz 1 parę dywanów na Ścianę w piękne 
wzory i obrazy. Opłatę pocztową 3.50 gr. płaci va. 
biorca. — Towary powyższe wysyłamy każdemu za 
zaliczeniem poczłowem 75 otrzymaniu listownego 
zamówienia. Płaci się przy odbiorze. Bez ryzyka, 
jeżeli towar się nie podoba, zwracamy pieniądze. —- 

Zamówienia prosimy adresować: 

Firma M. SZYFFER — ŁÓDŹ 

ul. Nowomiejska 5, skrz. pocztowa 459. 

UWAGA: W dniu 30 grudnia r. b. ogłosimy listę osób, 

które otrzymały premje. Korzystajcie z oka- 

zji, każdy z kupujących może zupełnie bez- 

płatnie otrzymać 1 premję. 

  

  

  

STRZELAJ DO CELU.. 
Broń bez zezwolenia policji. S 
Browning 6-cio mm., strzelający 
z/metałowych naboi do celu. 
Patent Nr. 2295 rączka niklowa, 
pokryta czarną masą ebonitową, 
według rysunku za zł. 9 95 (zam. 
60) wraz z eleganckim futerałe m 
skórzanyia wysyłamy za zaliczeniem pocztowem na 

  

łistowne zamówienia 2 szt. zł. 19. 100 kul mosiężnych | 
zł 383. Adresowsć D/W Kupernan, Warszawa | 
skrz. poczt. 97, Oddz. 8. 

UWAGA. Browningi nasze nadają się również 
dzięki specjalnemu urządzeniu do strzelania na pła- | 
ctwo śrutem. 

  

   

    

  

   OBCISKI 
zgrubiałą skórę i brodawki 
usuwa bez bólu i bez» 
powrotnie znanyod 14 wieku 

/KLAWIOL 
FABRYKA CHEM FARMACEUTYCZNA 
„AP.KOWALSKI 7 wARSZAWA 

  

     
    

k Lekarz-Specjalista 

Chirurg=Piastyk 
Dr. St Michalek- Grodzki 
WARSZAWA, Wspólna 49, m. 3 

Operacje etyczne twarzy, nosa; uszu. Plas- 
tyczne biustu, brzucha, kończyn. Glnekol.-plas- 
tyczne. Zniekształoeń ciała: Braku owłosienia 

(łysin, krwi i rzęs! mełodami plastycznemi. 
Godziny 12—2 i 5-7, 

* я Wilnie. Sc: KŻ > 
We“, 
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Najniższe ceny! 

BOLE GLOWY 

  

Wałki, wate 
ipapier do okien 
poleca Skład Apteczny 

i Perfumeryjny 

J. Szambedał 
Wilno, Pohulanka 14 

(vis-a-vis Teatru) 
Istnieje od 1901 roku 

  

| JARZYNY 
w dowolnych ilościach 
1 dostawą do domu. 

Zamówienia przyjmuje: 

Mieczarnia-Ferma 
„LUBOW“ 

Wilno, Gdańska 6. 

Tamże ŁABĘDZIE białe 
parami 

tanio do sprzedania. 

Pani inteligientna 
posiadająca do 500 zł. i 
mieszkamie w śródmieś- 
ciu otrzyma korzystną 
propozycję. — Oferty do 
Kur. Wileńskiego „156“. 

  

  

Która z Pań, władająca 
językiem niemieckim 

lub angielskim 
POZNA 

sympatycznego pana w 

celu wspólnego spędza- 
mia czasu. I awe ofer- 
ty do Kur. Wii. pod 

„Wesa 

Ładowanie i naprawa 

akumulatorów 
fachowo wykonuje 

„RADJO*, Trocka Nr. 4. 
Wejście w podwórzu. 

OKAZYJNIE! 
od zaraz 

| PRZYJMĘ WSPÓLNIKA 
i do ogrodu drzewnego, z 

1800 oknami inspektowe 
mi, zabudowaniem, in- 
wentarzem, w centrum 

! miasta, z małym kapita- 
; łem, chętnie fachowca, 
| lub sprzedam obszar 

mi 315 s i. O warun- 

, kach dowiedzieć się ul. 
Ostrobramska 5. Pasor- 
Lokal 25. Biuro „Rems 

    

  

   
    

    

   
  

  

= i reperuję Pianina te: 
wynajmuję — Mickiewicza 

37—32, Wiejście z ulicy 
Cinsnel, p. Estko 7102 

| 
I 

i 

    
   

ARCYKSIĄ 

  

dobrze 

płatną 

Fachowość zbędna, 

  

  

  

KARTOFLE 

  

Nr. 238 (2480). 

     

  

em 

poszukuje poważne 

Towarzystwo kilka 

inteligentnych Pań 

posadę. 
pieniądze zaraz. 

Zgłaszać się z dokum. w poniedziałek 

g. 10-12 uł. Mickiewicza 41—19, front 

KEDTDTA GD GZ DTS WO CP GP TOR CD GW 
2 

TSRS 

Zbliża się zima, czas najwyż- 
Nart 42% Homyśleć o zakupieżnart 

B Gdzie? Naturalnie w wytwórni 
tam jest największy wybór i najniższe ceny. 

ZAKŁADY MECHANICZNE 

Józefa Tomaszewskiego 
Wilno, ulica Lipowa Nr. 8, 

tełefon 13-92 

(Zwierzyniec — Sołtaniszki) 

$ Kryzys—Nie przepłacaj! 
po kosmetykę, periumerję, art. 
podróżne i in. wyroby skórzane 

do Składu Aptecznego 

66 (dawniej „I. B. SEGALL") 

„ARA Mickiewicza 5, tel. 8 73 

Gwarantowana jakość! 

Stale nowości. 

BGB GR OCZ GZ 

Zginął 

mały piesek 
bronzowy z długą szer- 
ścią, ogon puszysty, sto- 
jące uszy, wabi się „La- 
luś*. Łaskawego znalaz- 
cę uprasza się o zwrot 
pod adresem: Święciań- 
ska 18, Z. Markuszewski. 
Przywłaszczenie będzie 

ścigane sądownie. 

Mieszkania 
3—6 pokojowe z wygod. 

DO“WYNAJĘCIA 
Jakóba Jasińskiego 7 

Mieszkanie 
$wokai 2 kuchafa | sede 
pokojem do wynajęcia 

ul. Witoldowa 49—3 

Mieszkanie 
5 pokojowe z wygodami 
III piętro w oficynie, ul. 
Jagiellońska Nr, 7. Do: 
wiedzieć się u dozorcy 

2 mieszkania 
5.1 6 pokojowe ze wszy- 
stkiemń wygódami do 
wynajęcia. Informacje 

06 ® do 11 i od 3 do 5. 
Zawalna Nr. 60 m, 10. 

  

  

  

  

  

Do wynajęcia 
dwa mieszkania w domu 
Nr. 11 przy ulicy Kał- 
waryjskiej 4 i 7 pokojo- 
we z wygodami. Dowis- 
dzieć się u właścicielki 

domu. 

Restauracja 
jw Gdyni 

z pełnym wyszynkiem 

do sprzedania 
za 2000 zł. 

Punkt wyrobiony. 
Informacje: godz. 6—7 pp. 

Kalwaryjska 69, m. 5 

  

    

Wobec znacznego 
ułatwienia pracy 

mamy możność 
zatrudnić jeszcze kilku 
intel. panów i pań od lat 
23 w pracy samodzielnej 
i stałej Zgłosić się z do- 
kumentami Jagiellońska 
3 m. 5 od godz. 10—11. 
Udowodniliśmy, że nap- 
rawdę chętni w prac U 
rabiają zł. 15—20 i wię: 
cej dziennie. Pierwszeń- 

ją znający się na 
$ e malarskiej. 

Technik 
wykwalifikowany 

z długoletnią praktyką 

poszukuje 
jakiejkoiwiek pracy 
kreślarskiej lub biurowej. 
Zgłosz. pod „Technik 

do Administ. „Kurį Wil.* 

NAUKA 
szybka i gruntowna języ. 
ków obcych: niemiecki 
i francuski metodą kon- 
wer*scyjną oraz przygo- 
towanie do matury ze 
wszystkich pszedmiotów. 
Lekcyj udzielają specja- 
liści b. prof gimnazjum 
i absolwenci Uniw. S. B. 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Kurjera“ pod „Nauka“ 

    

  

      

  

OSTRZEŻENIE! 
Pewne firmy w Wilnie rozlewają swoje mało- 
wartościowe piwo w używane butelki „Patent“ 

ŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU 
i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 

Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 
simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU 
Reprezentacja: Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62. 

  

    

        
   

   Qd roku 18.3 istnieje 

wiienkin 
ui. TATARSKA 20 

Meble 
jadaine, sypialne i ga- 

bi we, kredonay, 
stoiy, szaly, łóżka it,d. 

Wykwintne, Mocne, | 

NIEDROGO,Ę 
na dogodnych Wsraki af 

        

| NA RATY. 
NATESZŁY NOWOŚCI. 

8324 

Latarki elektr. 
i Baterje kiesz. 
w wielkim wyborze poleca 
SkładiApieczńy i Portlie 

J. szambedał 
Wilno, Pohulanka 14 

(vis-a-vis Teatru) 
Istnieje od 1901 roku 

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

od g. 3—1 i 5—8 wiecz. 

Dr.Zeldawiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz- 
ne, narządów moczowych 

od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel. 277 

Dr. Woifson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

wiłeńska 7, tel. 10-67 
bd godz. 9— 478 

M. Blumawicz 
Cho oby weneryczne, 

skórne : inoczopiciowe, 

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

W.Z.P. 29. 

M Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
i mocezopłelowe, 

uilca Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8, 

Dr.Łukiewicz 
Choroby weneryczne, 

skóre i moczopłciowe 

uł, Mickiewicza 44 
7 od gódz. 57 

Akuszerka 

Marja Lakneroma 
rrayįmuje od 9 do 7 wieez. 
lica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z. P. Nr. 69. 8320 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 

przeprowadzka 
Zwierzyniec, Tom. а 
na lewo Gedeminowską 

ul Grodzka 27, 
W. Z. Nr. 3093 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła sią 

na ul. Mickiewicza 4—6 

tamże gabinet kosmetycz= 
ny, usuwo zmarszczki, bron 
dawki, kurzajki i wągry, 
Ww. Z. P. 48. 8323 

ENGLISH 
groups and single 

N. GAWRONSKA 
(University College 

London) 
Słowackiego Nr. 1 m. 10 

telefon 838. 

Młody chłopiec 
zjakóńczónelnt 6: oddz: 
Szkoły Powszechneji zna- 
jomościę języka niemiec- 
kiego gorąco uprasza o 
jakąkoiwiekbądź pracę 
Oferty w Admin. „Kurjere 
Wileńsk."—Wilno, Jagiel- 

loūska 3—1, dla W. 5. 

Młoda panna 
o miłej powierzchowności 
sumienna i b. pzacowita 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsyłać. 
do Adm. „Kurjera Wil.* 

pod „Młoda panna) 

Dyplom. technik 
budowlany 

poszukęje zajęcia 
Mickiewicza 9—8 

  

  

  

  
    

  

              

  

    

  

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. -  


