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LEKKI JEZDZIEC PAPEN. 
(Od naszego korespondenta). 

„Berlin, w październiku. 

W naszym wieku pełnym smutku 

; niewiary ludzie wykazujący opty- 

mizm i aktywność należą do miłych 

wyjątków.  Ustawiezne rozmowy 0 

kryzysie do tego stopnia się sprzyk- 

rzyły. że powstały nawet związki, któ 

rych członkowie noszą żetony z na- 

pisem: „Proszę nie rozmawiać ze 

miną o kryzysie!* Lecz to, oczywiście, 

mało pomaga, gdy sekwestratorzy, 

właściciele domów i inni nieprzyjem 

ni bliźni, natrętnie przypominają o 

sobie... 

I otóż w tej niedoli nieopłaconych 

rachunków, sądowych nakazów płat- 

miczych i pogróżek skarbowych i in- 

nej współczesnej korespondencji wy- 

rosła nagle na horyzoncie postać bar- 

dzo eleganckiego, pełnego . radości 

życia i przedsiębiorczego kawalera— 

Papena, na początku 

znaleźli się sceptycy, którzy przy- 

pomnieli, że ten mężczyzna pełen ra- 

dości życia już niegdyś, będąc nie- 

mieckim agentem wojennym w Sta- 

nach Zjedn. wskutek nadmiaru opty- 

mizmu i radości życia znalazł się w 

przykrych tarapatach... Lecz potrze- 

ba wiary w lepsze jutro jest tak wiel- 

ka, że postarano się zapomnieć o tem 

niemiłem wspomnieniu. Na scenie 

stał wesoły, elegancki bon vivant i 

wymachiwał chorągiewką, na której 

było napisane: „Zwolnienie indywi- 

dualnej inicjatywy od więzów socja- 

lizmu jest drogą ku „prosperity“! 

Grzecznie kiwal glową do wszystkich 

większych i drobnych spekulantów: 

„Faites votre jeu!* By pobudzić ich 

przedsiębiorczość, rzucił im pakiet ze 

słynnemi  bonami  podatkowemi: 

„1006 marek dostaje ten, kto da pra- 

cę jednemu robotnikowi! Faites votre 

jęu, messieurs!* ` 

Mogło się wydać, że znalazł się 

*lucz do prastarych drzwi ,,prosperi- 
ty'. Znów potoczą się koła gospodar- 

ki narodowej. A Papen wesoło prze- 

biegał z jednego zebrania przemysło- 

wców na inne i z manierami doświad- 

czonego iluzjonisty kreślił powabne 

perspektywy: .,Prosperity*... Sacrum 

imperium... Orkiestra przygrywała, 

publiczność wznosiła okrzyki. Wy- 

twarzał się nastrój podniesiony. W 

okresie września 160.000 bezrobot- 

nych dostało pracę! Powodzenie Pa- 

pena było widoczne... 

Optymizm i wiara we własne siły 

są to cechy nader korzystne, zwłasz- 

cza w tak smutnym czasie. Lecz opty- 

mizm bywa różnego rodzaju. Bywa 

optymizm solidnego kupca, dokła- 

dnie dyskontującego swe siły i bywa 

optymizm hazardowego gracza, sta- 

Pewien zna- 

Wprawdzie, 

        

wiającego va-banque... 

ny kryminołog powiedział, że trudno 

jest niekiedy odróżnić przedsiębior- 

czego kupca-optymistę od nicponia i 

awanturnika. 

W polityce jak i w handlu niekie- 

dy potrzebne jest zuchwalstwo. Kanc- 

lerz v. Papen jest nietylko przedsię- 

biorczym i cieszącym się powodze- 

niem handłowcem, ale zarazem by- 

łym oficerem dragonów. Jest on wspa 

niałym jeźdźcem i dla niego na torze 

wyścigowym niema przeszkód. Lek- 

ko i wykwintnie oficer dragonów po- 

konywał wszystkie przeszkody. Psy- 

chologję lekkiego kawalerzysty — ха- 

chował Papen do ostatnich czasów 

i przeniósł ją również na inne tereny 

życia:: „Gallop!—Alle — Elegancki 

dragon myśli przesadzić w galopie 

wszystkie przeszkody zewnętrznej i 

wewnętrznej polityki. Tymczasem im 

dalej trwają te wyścigi tem bardziej 

nieswojsko czują się ci, którzy uSa- 

dowili kanclerza na tym koniu. Ich 

sytuacja przypomina nieco stan pa- 

sażerów, siedzących w aucie, w któ- 

rem szofer stale powiększa szybkość: 

   

   

10, 80, 100, 120 klm... Niektórzy pa- 

sażerowie doznają zawrotu głowy i 

chętnie chcieliby wysiąść. Lecz oficer 

dragonów pędzi dałej na spoconym 

koniu.. 

Tymczasem powodzenie kawale- 

ryjskiego raidu na froncie gospodar- 

czym przybiera nader problematycz- 

ny obrót. Tajemniczo i zagadkowo 

milezy minister skarbu, gdy inni mi- 

nistrowie żywo rozmawiają. 

W ciągu pierwszej połowy paź- 

dziernika liczba bezrobotnych nietyl 

ko że zmalała, lecz wzrosła o 

48000 ludzi. Izolowanie się Niemiee 

w interesach rolników grozi pozba- 

wieniem pracy miljonom zatrudnio- 

nie 

nym jeszcze, w pracującym na eks- 

port przemyśle. Kasy miast są puste, 

1 miłjonów bezrobotnych, zima się 

zbliża. "Niemieckie przedsiębiorstwa 

przemysłowe na swoje propozycje о- 

trzymują od firm zagranicznych od- 

mowne odpowiedzi. 

C6ž tu może zmienić nagroda 

1000 marek za każdego przyjętego do 

pracy robotnika, skoro niema zamó- 

wień? 

Co znaczy głos przemysłowca, ku- 

pca i bankiera tam, gdzie rolnik zno- 

wu zabrał w sojuszu z armją całą 

władzę w swe ręce? 

Generałowie niemieccy sądzą, że 

przyszła wojna rozpocznie się tam, 

gdzie się skończyła poprzednia i dla- 

tego uważają  samowystarczalność 

Niemiec w zaopatrzeniu rolniczo- 

gospodarczemi* produktami sine qua 

non powodzenia. Dla osiągnięcia tego 

celu gotowi są złożyć w ofierze cały 

przemysł niemiecki i handel zewnę- 

trzny: pereat commercium — fiat sa- 

mowystarczalność Niemiec! 

Niemiecka klasa wojskowa — to 

agrarjusze z krwi i kości. Żyje jesz- 

cze wśród nich ideologja pułkowych 

towarzyszy 'v. Bohlena, którzy kpili 

z niego, gdy się ożenił z Bertą Krupp. 

„Biedny Bohlen, wypadnie mu teraz 

zająć się pracownią wyrobów żelaz- 

nych jej ojca!* Dla niemieckiej kasty 

wojennej malždūstwo kawalergarda 

nawet z corką samego Kruppa ucho- 

dzilo za mežaljans. Potentat przemy- 

słu był i pozostawał „sklepikarzem* 

(„Kootmieh*, jak pogardliwie wyra- 

żają się między sobą oficerowie nie- 

mieecy)... Jest rzeczą zrozumiałą, że 

interesy „Koofmichów* i innej masy 

muszą ustąpić na dalszy plan przed 

interesami wybranego - wojskowo- 

rolniczego stanu. Bardzo barwnie wy 

powiedział to w swej mowie w Mo- 

nachjum minisfer rolnictwa v. Braun: 

gospodarka rolna jest ponad wszysi- 

kiem... Zamieranie eksportu, wzrost 

bezrobolnych, pustki w kasach? — 

Oficer dragonów na spoconym koniu, 

nie oglądając się, pędzi naprzód. 

Istnieje legenda szwabska o jeźdź- 

cu, który nie przeczuwając grożącego 

niebezpieczeństwa. pędził po pokry- 

tem śniegiem zamarzniętem Baden- 

see. Lecz gdy przybył na miejsce i 

dowiedział się, przez co pędził, runął 

martwy na ziemię od silnego wstrzą- 

su... Lod wytrzymał ciężar konia, lecz 

jeździec nie zniósł świadomości prze- 

żytego niebezpieczeństwa.  Jejździec 

szwabskiej legendy dopędził do brze- 

gu szczęśliwie. Lecz czy dopędzi Pa- 

pen? Dr. G. W. 

LDT NEI T TINDI ASS 

Funt się waha. 
LONDYN (Pat) Wahanie się krusu 

funta szterlinga trwało dziś nadal. 
Przy otwarciu giełdy kurs wyno- 

sił 3,27 i pół dol. za funt. Około połud 
nia kurs obniżył się de 3,26, Przy zam 
knięciu wynosił 3,28 i jedna czwarta. 

Ottawskie układy. 
LONDYN (Pat), Izba gmin przyję- 

ła w drugiem czytaniu 423 głosami 
przeciwko 77 projekt ustawy. zatwier 
dzającej układy zawarte w Ottawie. 

  

  

Wilno, Piątek 28 Października 1932 r. 
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NALEŻNOŚĆ POCZTOWA OPŁACONA RYCZAŁTEM. 

    

„Spisek Rjutina" w Z.S.R.R. 
RYGA. (Centropress). Po wyklu- 

czeniu 24 opozycjonistów z partji ko- 
munistycznej dokonano w ZSRR sze- 
regu dałszych aresztowań, o których 
wprawdzie prasa sowiecka zamileza- 
ła, ale niemniej opinja publiczna zdo 
łała się o nich dowiedzieć. Areszto- 
wania te są obecnie żywo komente- 
wane nietylko w Moskwie, ale i na 
prowineji, Przy tej sposobności uja- 
wnia się ogólny rozwój rueku opo- 
zyeyjnego, nazwanego powszechnie 
„spiskiem Rjutina*. 

" Pierwsze wiadomości o jakieś ta- 
jemniezej nielegalnej frakcji wew- 
nątrz partji doszły do uszu moskiew- 
skich agentów GPU (policji politycz- 
nej) z Śyberji. Agent GPU Zakowskiį 
referował o organizacji „robotniczo- 
chłopskiej grupy”, która w roku bic- 
żącym w maju wydała w Nowosibir- 
sku pierwszą ulotkę, w której doma- 
gano się, aby Stalin opuścił swe sła- 

  

nowisko i aby zwołany został nadzwy 
czajńy zjazd sowietów. Niemal rów- 
nocześnie takie same ulotki pojawiły 
się również na Ukrainie, tylko że 
ukrątakie ulotki zawierały również 
wezwanie do strajków i sabotażu na 

kolejach. 
Bojawienie się nielegalnych nlo- 

tek ;„rolniczo-chłopskiej trakeji* na- 
stąpiło równocześnie ze wzmożeniem 
dziakalnošci  rėsžtek grup  troeki- 
stycznych, które również wydały ode 
zwę, w której nawoływały do zjedno- 
czenia wszystkich żywiołów  opózy- 
cyjnych w  partji komunistycznej. 
Trockistyczne proklamacje znalezio- 
ne również zostały w niektórych od- 
działach armji czerwonej  stacjono- 
wanych na Ukrainie, dalej w Szko- 
łach wojskowych w Kijowie i Char- 
„kowie jak również w kijowskim arse- 
nalej Godne jest uwagi, że działalność 
tych, ugrupowań opozycyjnych wzmo 

  

Echa wyroku lipskiego. 
Pogłoski. — Konferencje. — Interpretacje. — Kwestje. 

BERLIN, (Pat). W dniu dzisiej- 
szym krążyły pogłoski, że prezydent 
Hindenburg wyraził swe niezadowo- 
lenie z przebiegu ostatnich wydarzeń 
polityeznych i że miał oświadczyć, 
nie podpisze żadnego nowego dekreta 
rządu Papena. W godzinach papołud- 
niowych pojawił się komunikat, 
stwierdzający, że prezydent Rzeszy u 
poważnił miarodajne czynniki do о$- 
wiadczenia, że nie wyrażał żadnych 

tego rodzaju opinji i że kanclerz Pa- 
pen nadal się cieszy jego pełnem za- 
ufaniem. 

Według doniesień prasy, bezpoś: 
rednio po powrocie kanclerza do 
Berlina rozpoczęte zostały konterene- 
je wewnętrzne na temat formy ewen 

tualnej współpracy  komisarycznego 
rządu pruskiego z dawnym gabinetem 
Brauna. W naradach tych wziął u- 
dział kanelerz Papen, min. Gayl, kom. 
Bracht i sekretarz stanu Meissner. Z 
kół zbliżenych do rządu komisarycz- 
nego zaznaczają, że rząd Rzeszy stoi 
zasadniczo na stanowisku niedzielenia 
obowiązku posłuszeństwa urzędników 
pruskich. Rząd poza tem jest zdania, 
że komisarzowi w Prusach przysługi- 
wać winny wszystkie kompetencje, 
oprócz wyraźnie zaznaczonych dla 
dawnego rządu przez orzeczenie Try- 
bunału. 

Dawny rząd pruski jest zdania, że 
rządówi komisarycznemu przysługu- 
ją tylko kompetencje, niezbędne dla 
zapewnienia ładu i porządku w kra- 
ju. Oprócz tej kwestji oświetlenia wy 
maga Sprawa urzędowego komuniko- 
wania się byłego gabinetu Brauna z 
władzami pruskiemi, 

Prasa wspómina jednocześnie o 
istniejącym podobno zamiarze prze- 
prowadzenia w najbliższym czasie re 
dukcji szeregu ministerstw pruskich 
i połączenia ich agend z odpowiednie 
mi instanejami Rzeszy. Sprawa ta 
przeprowadzona musiałaby być jed- 
nak za zgodą prezydenta Rzeszy. 

Dzienniki wnioskają, że tę refor- 
mę rząd chciałby przeprowadzić bez 
nawiązania kontaktu z członkami ga 
bineta Brauna, jedynie na podstawie 

  

EPOCE RZECE AZER 

kompeteneyj komisarza rządowego. 
Wizytą kanclerza Brauna u prezy- 

denta Hindenbiirga — wg. doniesień 
prasy — ma się odbyć dopiero po ju- 
trzejszem posiedzeniu gabinetu Rze- 
szy. 'Równocześnie „Bayerische Ku- 
rier* podejmuje jeszeze jedną kwest- 
ję sporną, który wyłoniła się po ogło 
szenia wyroku, mianowicie, czy ułas- 
kawienie przez komisarza Rzeszy 
sprawców mordu robotnika polskiego 
w Potempie ma moc prawną. 

  

  

gła się właśnie w okresie pogorszenia 
się sytuacji żywnościowej w ZSRR. 

Zupełnie niespodziewanie i, jak 
się zdaje, niezależnie od innych wy- 
padkėw moskiewskiemu  Politbiuru 
wręczono kolektywne oświadczenie, 
podpisane przez osiemnastu  człon- 
ków partji domagające się natych- 
miastowego ustąpienia Stalina, jako 
głównego winowajcy runięcia „pla- 
nowego budownietwa*. Oświadczenie 
podpisali m. jl też Sten, Mhreckij, 
Iwanow : in. Notyehmiast przedsię- 
wzięte śledztwo przez Centralną ko- 
misję kontrolną wykazało, że Sten 
i Mareckij spotkali się z Zinowjewem 
i Kamieniewem i poinformowali ich 
o przygotowanem oświadczeniu zbio- 
rowem, jakie wręczone ma być Po- 
litbiuro. Okazało się również, że Iwa 
now był stale w kontakcie piśmien- 
nym z Rjutinem, który polecił: „za 
wszelką cenę usunąć Stalina; z inny- 
mi potem łatwiej się będzie porozu- 
mieć". 

  

Centralna kemisja kontrolna, do- 
wiedziawszy się © tem, postanowiła 
niezwłocznie poczynić energiczne kro 
ki w kierunku likwidacji spisku. 
Pierwszym krokiem było właśnie wy 
kluczenie 24 opozycjonistów z komuni 
stycznej partji. Na prowincji dokona- 
no setek aresztowań. Aresztowane z0- 
stały wszystkie osoby podejrzane © 
nielegalną działalność skierowaną 
przeciwko Stalinowi. Najwięcej aresz 
tewań dokonano na Ukrainie, Pomię- 

dzy innymi aresztowane tam nawet 
kilku dówódców armji i innych oso- 
bistości wojskowych. Również na Sy- 
herji aresztowano szereg osób. 

Cena 15 groszy 
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Audjencje na Zamku. 
WARSZAWA (Pat). Pan Prezy- 

dent Rzeczypospolitej przyjął w dnia 
27 b. m. ministra WR i OP. Janusza 
Jędrzejewicza, a następnie ambasado- 
ra Chłapowskiego. 

P. Hełmar Rosting w Warszawie. 

  

Wysoki Komisarz Ligi Narodów w Gdań- 
sku, lelmar Rosting przybył do Włarszawy 
z oficjalną wizytą z okazji objęcia urzędowa 
nia. 

Ilustracja nasza przedstawia W 
Komisarza Rostinga (x), y! 
pałacu Prezydjum 

       

sokiego 

      
* * * 

WARSZAWA (Pat). Z okazji po- 
bytu wysokiego komisarza Ligi Naro- 
dów w Gdańsku p. Rostiga podsekre- 
tarz stanu w MSZ. Józef Beck wydał 
śniadanie. O godzinie 17.30 p. Rostig 
wraz z podsekretarzem stanu Józefem 
Beckiem udali się do Belwėderu, 
gdzie byli przyjęci przez p. Marszał- 
ka Piłsudskiego na dłuższej audjencji 

Nieudany zamach na tron rumuński? 
Rola ks. Heleny. — Żdemaskował spiskowców premjer Maniu. 

LONDYN (Pat). Dzienniki -angiel- 
skie podają dziś sensacyjne wiadomo 
šei z-Buūkaresztu o udaremhionym ja- 
koby'zamacliu па trón rifńański, któ 

ry to zamach planował zacięty wróg 
króla Karola książę Stirbęy. Do kon- 
spiracji tej miała się dać wciągnąć 
nieświadomie także i eksmałżonka 

króla ks. Helena. Cała ta konspiracja 
zdemaskewana została przez premje- 
ra Maniu. 

Marsz głodowy na Londyn. 
400 mil piechotą. — Demonstracje. — 5000 policjantow na straży. 
LONDYN (Pat). Marsz głodowy 

bezrobotnych na Londyn został we 
czwartek zakończony, Około 3 tysięcy 
bezrobotnych z całego kraju przywęd- 
rowało w przeddzień wieczorem i w 
ciągu nocy do Londynu, gdzie zostali 
rozmieszczeni w rozmaitych gma- 
chach użyteczności publicznej na pe- 
ryferjach miasta. Bezrobotni ze Szko- 
cji byli w drodze prawie 4 tygodnie 
i przeszli 400 mił angielskich piecho- 

tą. 
W południe z rozmaitych krań- 

ców miasta rozpocznie się demonstra 
cyjny pochód przybyłych bezrobot- 
nych wraz z beżźrobotńymi Londynu. 
Punktem koncentracyjnym będzie Hy 
de Park, gdzie odbędą się demonstra- 
cje i wygłoszone będą przemówienia. 
Ze strony. komunistów czynione będą 
usiłowania rozwinięcia następnie pó- 
chodu do parlamentu, do czego jed- 

nak polieja zdecydowana jest nie do- 
puścić. 

W dniu dzisiejszym służbę pełnić 
będzie 5.000 policjantów. Bezrobotni 
starają się o to, aby ich delegaeja, zło 
żona z trzech męzczyzn i trzech ko- 
Ые! dopuszczona była do Izby Gmin 
i wysłuchana przez posłów. 

LONDYN (Pat). We czwartek pa 
południu w Hyde Parku odbyła się ol 
brzymią demonstracja bezrobotnych, 
w której brało udział przeszło 30 tys. 
osób. Rozmaici mówcy, zwłaszcza z 
pośród „głodomorów* przybyłych do 
Londynu wygłaszali przemówienia an 
typaństwowe, zwrócone zarówno” prze 
ciwko rządowi, jak i przeciwko ustro 
jowi społecznemu Wielkiej Brytanji. 

W czasie demonstracji do żadnych 
zajść nie doszło. Cały park był szezel 
nie zamknięty przez policję, która by 
ła skonsygnowana w niezwykle wiel- 

  

Zamieszki studenckie w Warszawie. 
Zapał demonstrantów musiano ostudzić strumieniem wody. 

WARSZAWA. (Pat). Dnia 27 października 

na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego 

zebrało się w godzinach między 13 a 14 ©- 

koło 2 tysięcy studentów wyższych uczelni 

celem wzięcia „udziału w wiecu, zwołanym 

przez Centralę Akademickich Bratnich Po- 

mocy, xezkołwiek odbycia tego wiecu rek- 

tor Uniwersytetu prot. Ujejski zakazał. 

Prezes Centrali p. Węgliński oświadczył 

zebranym deeyzję rektora, wzywając do ro- 

zejścia się. Mimo to kilku członków Obozu 

Wielkiej Polski usiłowało przemawiać. Jed- 

nakże próby te, wobee zdecydowanego sta- 

nowiska rektora i sprzeciwu studentów, speł 

zły na niezem. 8 
Wi tym momencie w różnych punktach 

dziedzińca powstały bójki, w czasie których 

kilku studentów zostało pobitych. Poczęto 

rzucać hasło: „Pod Ministerstwo! Niech żyje 

strajk antyopłatowy!* eZbrani poczęli wy- 

chodzić. 

Przy bramie jeden ze studentów odczytał 

rezolucję, występującą przeciwko  opłatom 

na wyższych uczelniach, oraz wezwał zebra- 

nych do udania się w pochodzie pod Mini- 
sterstwo Oświaty, celem powtórnego odezyta 

nia rezolucji przed gmachem Ministerstwa. 

Kilka grup po 200—300 osób udało się 

Nowym Światem w kierunku Alei Ujazdow 

skiej, wznosząc po drodze okrzyki przeciwko 

opłatom, przeciwrządowe raz okrzyki anty- 

żydowskie. Na rogu Alei Ujazdowskiej, przy 

ul. Chopina, połieja idących rozproszyła, spy 

chając część demonstrujących studentów w 

ulicę Chopina, część zaś w kierunku placu 

Trzech Krzyży. Grupa z ul. Chopina próbo 

wała demonstrować w dalszym ciągu, prze 

dostając się ul. Mokotowską i Koszykową 

przed gmach Ministerstwa Oświaty. Przed 
gmachem polieja użyła sikawki motorowej. 

Zatrzymano 15 studentów. O godz. 15.30 za- 

panował w mieście zupełny spokój. 

  

Japonija odrzuca 
angielske-amerykański projekt rozbrojenia. 

LONDYN (Pat), Norman Davis, 
który „miał dzisiaj odjechać do Gene- 
wy. odłożył swój wyjazd do jutra i 
jeszcze dzisiaj odbędzie rozmowę х 
Mae Donaldem i ambasadorem japoń 
skim. 

Powodem zwłoki w wyjeździe są 

niekorzystne wiadomości otrzymane 
wczoraj z Japonji w związku z angiel- 
sko-amerykańskiemi wnioskamji co 
do rozbrojenia na morzu, uzgodnione 
mi między Mae Donadlem a Davisem. 
Japonja odrzucić miała stanowezo 
przyjęcie tych wniosków. 

kiej ilości około 1000 osób. Z nasta- 
niem zmroku tłum zaczął wycofywać 
się z parku, usiłując przedstać się do 
śródmieścia celem przejścia pęcho- 
dem przed gmach parłamentu. Polic 
ja spędziła kezrobotnych w boczne uli 
ce nie dopuszczając do sformowania 
się pochodu. W czasie tej akcji dosz- 
ło do gwałtownego starcia, 3 policjan 
tów zostało zranionych kamieniami i 
butelkami, któremi tłum  obrzucit 
szarżujących policjantów. Kilkadzie- 
siąt osób z tłumu odniosło lekkie о- 
brażenia. 2 

Późnym wieczorem spodziewane 
są dałsze starcia z berobotnymi. W 
śródmieściu Londynu pełno policji. 
Czyni to niezwykłe wrażenie. 

Bonifikaty płatnicze. 
WIARSZAWA. (Pat). Jak wiadomo, w mar 

cu rb, ukazało się rozporządzenie ministra 
skarbu, które przyznało rolnikom szereg ulg 
w spłacie zaległości podatkowych. Między 
innemi wspomniane rozporządzenie przyz- 
nało wysokie bonifikaty tym rolnikom, któ- 
rzy do końca r. b. spłacą całkowicie lub czę 
ściowo powstałe przed dniem 1 paźdizernika 
1931 roku zaległości w państwowych .podat 
kach gruntowym, dochodowym, majątkowym 
oraz spadkowym. Bonifikaty polegają na tem 
że płatnikowi zostaje umorzona część. zaleg- 
łści podalkowej na poczet której wpłacił pew 

sumę. Wysokość lej bonifikaty w mie- 
ach październiku, listopadzie i grudniu 

. wynosi 50 proc. spłaconej sumy. 
Obecnie Ministerstwo Skarbu zarządziło 

udzielenie wspomnianych bonifikat równiez 
i tym płatnikom, którzy zamiast uiszczenia 
wyszczególnionych wyżej zaległości podat- 
kowych* gotówką przedstawili lub przedsia- 
wią Urzędowi Skarbowemu w okresie trwa- 

ia bonifikat t. j. do końca grudnia rb. zaš- 
lczenia instytucji państwowej, stwierdza 

jące, że przypadająca płatnikowi od tej in- 
stytucji, a płatna już w chwili wydania za- 
świadczenia należność za wykonane roboty 
lub dostawy zostanie przez odnośną instancję 
przekazana Urzędowi Skarbowemu na pokry 
cie wspomnianych zaległości podatkowych. 
O wysokości mającej być przyznaną bonif: 
katy decydować ma w takich wypadkach da 
la przedstawienia Urzędowi Skarbowemu 
wymienionego wyżej zaświadczenia. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
WARSZAWA. (Pat). Londyn 29,25 -— 

29,15; Nowy York 8,913 — 8,893; Partž 
35,06 — 34,97; Szwajcarja 172,25 — 171,82; 
Berlin 211,85; Tendencja niejednolita. 

  

    

  

    
   

   

   
  

  

  



  

NOŽYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Dobra wola i planowa regulacja. 

„I. K. C.* streszcza wiedeński od- 
czyt słynnego ekonomisty niemieckie- 
go Sombarta. Odczyt był próbą połą- 
czenia dezyderatów tradycyjnego sp> 
sobu myślenia, z wnioskami, które 
nasuwa życie a które wielu wydają się 
zbyt śmiałe. Stąd pewna drastyczność 
i mętność. Tak np. Sombart uważa 
przyczyny polityczne za podłoże kry- 
zysu i t. p, Wyłuskajmy jednak co 
się da: 3 

Okres, kiedy pry 
bezwzględnym panem 
minął bezpowrotnie. 
by ejįšcie do ustroj 

      

   

ny przedsię ębiorca był 
produkcji i cen, 

zn y to jednak 
socja go, czy 

Kzmu wowego było właściwym 
em rozwiązania problemu. 

Konieczn ą jest inicjatywa prywatna, 
która jedna winna być kontrolowana 

     

       

    

   šrou      

    

     
ramach rozsadnie pojętej gospodarki pla- 

nowej. 
Mówca wypowiada się za stworzeniem 
pdzynarodowej Izby przemysłowej, któ-    
        

    

   

owałaby wytwórczość i ceny, uwzglę 
nie umów preferen- 

aństwami, wchodzące 
row gospodarcz Е 

utarkicznych jest 
h, które rozporzą- 

m terytorjum. Na 
nniejsze A musi 

ki, aby w ten sr 
rozłegły obszar autarkicz- 

  

cyjny< 
w sklad wiell 

Zrealizowanie 
możliwe RE so 

   

   

   
  

   
mąć dostatecznie 
ny. : 

No i ..niezbę dym elementem poprawy 
jest dobra wola, która ma znaczenie decy iu 
jące. Nawet w ustroju wolnohandlowym kon 
junktura może trafić na niepokonaną prze- 
szkodę w postaci złej woli. 

A właśnie. W tem właśnie rzecz, 
że grono dzisiejszych władców Świa- 
ta, wydające takich Kreugerów, Insul- 
lów, Boussaców et co nie może nie- 

stety wzbudzić zaufania do swej dob- 
rej woli. Trzeba innych ludzi. 

    

Nasilenie kleru. 

„Gazeta Poranna* podaje statysty- 
kę wyznaniową Polski, z której wy- 
nika, że 

Katolicy posiadają mniej duchowieństwa, 
aniżeli to wypada ze stosunków wyznanio- 
wych wśród ludności, duchowieństwo ewan 
gelickie liczebnie mniej więcej odpowiada- 
jące ludności natomiast duchowieństwo pra 

awe jest już stosunkowo znacznie ficz- 
katolickiego jest przeszło 

vypada ze sto- 
najliczniejsze 

jest duchow hometańskie, 
dż odseiek jego dziesięć razy większy 
od odsetka ludności łego wyznania. 

Wiobec tych stosunków jeden katolicki 
ksiądz (włączając już konników) przypa 
da na. 2.2 mieszkańców tego wyznania, 
grecko-katolicki na 0, ewangelicki ua 
2.140, prawosławny na 2.230 (ewentualnie na 
1.150, biorą ównież pod uwagę służbę koś- 
cielną) i wreszcie jeden duchowny mahome 
tański na 160 mieszkańców mahometan. 

Abstrahując od mahometan wi- 
dzimy, że zestawienie duchowieństwa 
katolickiego i grecko-katolickiego pod 
tym względem jest bijące w oczy. Ci, 
którzy mówią o „nadprodukcji* kle- 
ru katolickiego mają tu możność re- 
wizji swych poglądów. Zaś sprawa 
kleru gr.-katolickiego tłumaczy się 
tem, że gdzie najgorętszy front—tam 
najwięcej żołnierzy... 

    

     

  

   

ZU wyznaniow     

    

   

    

   
     

Patrjoci, czy jołopy? 

Przytaczamy tu głos „Kurjera 
Polskiego“ w sprawie choroby sze- 
rzącej się u nas nagminnie. Chodzi 
o przerabianie i dostosowywanie owo- 
cu cudzej pracy do swych na długość 
BEL dd s Kai a i LAS 

Nieszkodliwy, roślinny, nietłusty 

najlepszy z pudrów, to 

dt MDA) 
o miłym, subtelnym zapachu, 
doskonale przylega, nie niszczy 
cery, mie zatyka por skóry, 
a nadaje jej matową delikatność 
i świeży młodzieńczy wygląd. 
Cena dużego pud. 2.50, mał. 1.50. 
Sprzedają pierwszorzędne per- 

fumerje i składy apteczne. 

  

nosa sięgających celów. Los ten spot- 
kał naprzykład znakomity film Pab- 
sta „Braterstwo ludów. Polską wer- 
sją, okrojoną przez cenzurę zaopie- 
kowała się spółka „Enha-film*. nie- 
udolnie dorabiając na poczekaniu 
mocno i tanio-patrjotyczne djałogi. 

„Panowie z „Enhafilmu* byli gorkwsi i 
bardziej i, niż cenzura, preparując od- 
razu aterstwo ludów* w jaknajbardziej 
antyniemiecki sposób. Śmieszne są te napisy 
o polskich górnikach, przybywających na po- 
moc, kiedy słyszy się francuskie słowa, wy- 
raźnie mówiąc o „equipe allemande". Roz 
zuchwalenie domorosłych cenzorów przekra- 

granice przyzwoitości — nie wolno 
zmieniać bezkarnie ideołogji scenarjusza, nie 
wolno korzystać z Bri by z filmu, głoszą 
cego 

  

   

   

        

anty: nie й 
psuć dzieło wartościowe, ż samemu cos 
twó. p zrobić. Ostrzegamy jednak pu- 
   

  

    

że film „Braterstwo ludów* w pol- 
ydaniu nie ma nic wspólnego z ory 

e reżyser Pabst jest odpowiedzini 
y w polskich djalogach. ale 

supergo iwi „naprawiacze“. 

Nie pierwszy to raz i zapewne nie 
ostatni. Dzięki podejrzanego gatun- 
ku patrjotom nie tylko, że nie mamy 

  

przyzwoitego filmu polskiego, ale 
jeśli nawet  coš dobrego przyjdzie 

" skąd to też „spreparują*. jim. 

RPUSR"J" ESR AT. LU NA KT 

  

W sobotę dn. 29 b. m. jako w pierwszą bolesną rocznicę śmierci 

t. MICHAŁA NIEDEKA 
Inspektora Samorządu Gminnego pow. Wileńsko-Trockiego 

zostanie odprawione nabożeństwo żałobne za spokój Jego duszy 

w kościele św. Michała w Wilnie o godz. 9-ej rano, 

o czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych 
# ŻONA i SYNEK. 

Uniwersytet wiedeński ponownie zamknięto. 
Protest posła amerykańskiego. — Rektor wyraża ubolewanie. — 

Dalsze ekscesy. — Rumuni żądają interwencji posła. 
WIEDEŃ (Pat). W dniu 27 b. m. 

przed południem rektor uniwersytetu 
wiedeńskiego prof. «Abel odwiedził 
posła amerykańskiego, aby wyrazić 
mu ubolewanie imieniem władz un'- 
wersyteckich z powodu pobicia stu- 
dentów amerykańskich. Między pos- 
łem a rektorem wywiązała się półgo- 
dzinna rozmowa na temat stosunków 
panujących w uniwersytecie więdeńs- 

Wiec w sprawie opłat akademiekich. 
Atrakcyjnym momentem, pod zna- 

kiem którego rozpoczął się rok aka- 
demicki 1932/33 była sprawa podnie- 

sienia opłat studenckich. 
Zagadnieniu temu uczynił zadość 

wiec akademicki zwołany dnia 26-90 
b. m. na godz. 19 w Sali Śniadeckich 
U. S. B, z ramienia Br. Pom. Aktual- 
ność sprawy zgromadziła dostatecz - 
nie wielki tłum młodzieży akademic- 
kiej, który został nakarmiony przez 
p. Ochockiego prezesa Bratniej Po- 
mocy sążnistym referatem i niemniej 
długą rezolucją proponowaną przez 

Br. Pomoc. 
Słyszeliśmy z ust p. Ochockiego 

o nędzy niezamożnej młodzieży, o 
rozpowszechniającej się wśród niej 
gruźlicy, o pogłębiającym się kryzy- 
sie + o wszelkich tych faktach, które 
mogły wskazać na to, iż młodzież 
akademicka płacić nie jest w stanie. 

Następnie dostojny prelegent do- 
siadł oklepanego endeckiego konika 
i już raźno zaczął dowodzić, że Żydzi 
mogący płacić wypchną teraz aryjską 

część garnących się do wiedzy aka- 
demików. 

Poruszywszy następnie legendę o 
nadprodukcji inteligencji usiłował 
dowieść zapomocą danych cyfro- 
wych, iż podniesienie opłat przy roz- 
budowie systemów stypendjalnych i 
ulgowych bynajmniej nie przynosi 
efektywnych sopęści skarbowi pań- 
stwa. 

Proponowana rezolucja, którą od- 
czytał po swym referacie — zresztą 
niepomiernie długa—była  syntetycz- 
nem odbiciem przemówienia. — Po- 
tępiamy opłaty, ponieważ wobec ta- 
kich a takich faktów nędzy i nieza- 
możności młodzieży akademickiej 
płacić niema z czego, a drzwi do wie- 
dzy powinny być otwarte. 

Rozpoczęła się dyskusja nad pro- 
ponowaną rezolucją. 

Listę mówców otworzył p. Wolski, 
entuzjasta lojalności. Jak zwykle tak 
i teraz nawoływał do lojalnego odnie 
sienia się względem rezolucji. Wystę- 
powanie przeciwko niej może rozbu- 
dzić drzemiące namiętności politycz- 
ne — więc poco! 

P. Kruszewski w swojem przemó- 
wieniu podszedł do sprawy opłat aka 
demickich od strony społeczno-ustro- 
jowej dowodząc, iż podniesienie tych- 
že jest prostą konsekwencją dzisiej- 
szego ustroju kapitalistycznego, dla 
którego nowe fale inteligencji są nie- 
potrzebne a nawet szkodliwe, wobec 

tworzącego się proletarjatu bezrobot 
nej inteligencji. Podkreślając sprzecz 
ność interesów młodego i starego po- 
kolenia inteligenckiego, wytwotzoną 
na tle konkurencji o coraz bardziej 
kurczące się warsztaty pracy, nawo- 
ływał do tworzenia nowych wartości 
kulturalnych przystosowujących mło 
de pokolenia do przyszłego Świata 
pracy. 

Z pośród następnych mówców na- 
leży wyróżnić p. Hałaburdę, który 
jako przedstawiciel młodzieży wszech 
polskiej zajął jednak stanowisko n'e 
banalne, lecz solidaryzujące się czę- 
ściowo z p. Kruszewskim podkreślił 
w swem przemówieniu przepaść, ja- 
ka dzieli młode pokolenie inteligenc- 
kie od starszego. 

Inni mówcy mówili podobnie, ak- 
centując sprawy ustrojowe. 

Znany ortodoks endecki z Orzesz- 
kowej 11 p. Ważyński uprawia, jak 
zwykle zresztą, donkiszoterję na anty 
żydowskiej szkapinie, a przedstawi- 
ciel t. zw. Myśli Mocarstwowej p. 
Krassowski z urzędu  „jałowił* się 
nad swym starodawnym postulatem 
o mocarstwowości mocarstwowej Pol 
ski, l-głośnie oklaskiwany przez ko- 
goś siedzącego w kącie. 

Podczas dyskusji p. Wolski ; z na- 
leżną sobie godnością złożył do pre- 
zydjum wniosek o przerwanie dysku- 
sji i przejście do głosowanina nad re- 
zolucją. Wniosek przeszedł, a zarzą- 
dzone głosowanie nąd rezolucją wy- 
kazało masowy, lecz dość bierny en- 
tuzjazm w stosunku do proponowa- 
mej rezolucji, która bez żadnych po- 
prawek in extenso została przyjęta. 

Tak zwana atmosfera  wiecowa, 
która stała się synonimem czegoś wy- 
buchowego i gorączkowego tym ra- 
zem była niezamącona, spokojna i 
robiła przezto wrażenie wysoce kul- 
turalnej. 

Zgodność większości zastanawia- 
jaca. Z. K. 
ERA YIT RSS NSENININĘ TRIO 

Napaść orła. 
RZYM. (Pat). W; okolicach Trydentu pe: 

wien wieśniak, pracujący na polu, spostrzegi, 

że olbrzymi orzeł skalny napadł na kurnik 

na podwórzu jego domu. Wieśniak, , chcąc 

odstraszyć orła, zaczął rzucać kamieniami. 

Orzeł jednak zaatakował wieśniaka, SRA 

jąc go szpónami za piersi. Po qługiej Wal-- 

ce wieśniakowi udało się udusić drapieżni- 

ka. Człowiek był jednak tak wyczerpany 

walką i upływem krwi, że zemdlał. 

kim. Jak podają dzienniki, rozmowa 
toczyła się w tonie uprzejmym. 

W dniu 27 przed południem mia- 
ły miejsce awantury w politechnice. 
Rektor politechniki zarządził z tego 
powodu przymus legitymowania się. 
Na wszechnicy handlowej hitlerowcy 
pobili 5 studentów, w tem kilku Ru- 
munów. Studenci rumuńscy postano- 
wili zożądać interwecji i ochrony od 
posła rumuńskiego. Rektor wszechni- 
cy zarządził spisanie protokółu. Akc- 
ja oddana zostanie radzie dyscypli- 
narnej. Do czasu dalszych zarządzeń 
zarówno wszechnica handlowa, jak i 
uniwersytet zostają zamkniąte. 

„Die Stunde* donosi że rząd uni- 
wersytecki zażądał od rektora uniwer 
sytetu dalekoidących gwarancyj prak 
tycznych, że, awantury nie powtórzą 
się. Wrazie powtórzenia się zajść pla 

nowane są zarządzenia przeciwko na 
dużywaniu swobody akademickiej. 

WIEDEŃ (Pat). Wskutek wczoraj 

Zakaz wstępu „Gazecie 

Polskiej'* do. Gdańska. 
GDAŃSK (Pat). W „Stadt Anzei- 

ger“ z datą 26 b. m. Nr. 79 opubliko- 

wane zostało zarządzenie senatu gdań 

skiego, zakazujące rozpowszechniania 

na terenie Gdańska „Gazety Polskiej* 

w ciągu 2-ch lat. Po „Kurjerże Poran 

nym į „I.K.C.“, jest to w ciągu ostat 

nich miesięcy trzeci zakaz, dotyczą- 

cy pism polskich. 
  

szych ekscesów uniwersytet wiedeńs- 
ki został ponownie zamknięty. 

* Ekscesy wczorajsze spowodowały 
interwencję dyplomatyczną posła a- 
merykańskiego, który zjąwił się wczo 
raj w urzędzie kanclerskim i wniósł 
zażalenie z powodu pobicia 4-ch stu- 
dentów obywateli amerykańskich 
przez hitlerowców. Wskutek tej inter 
wencji minister oświaty Rintelen za- 
wezwał do siebie rektora uniwersyte- 
tu prof. Abla i zażądał energicznych 
kroków celem zapobieżenia dalszym 
wykroczeniom. Rektor Abel przy- 
rzekł, że wyrazi posłowi amerykańs- 
kiemu najgłębsze ubolewanie w imie 
niu niwersytetu z powodu pobicia 0- 
bywateli amerykańskich. 

Na zebraniu studentów niemiec- 
kich rektor Abel wygłosił przemówie 
nie, w którem wezwał studentów do 
spokoju, gdyż ekscesy mogą wywołać 
skutki dalekoidącę. 

Porozumienie osiągnięto. 
PARYŻ (Pat). „La Liberte“ donosi 

że pomimo ścisłej rezerwy, zachowy- 
wanej w kołach miarodajnych, infor 
macje ze źródeł wiarogodnych pot- 
wierdzają, że między sztabem general 
nym a rządem doszło do zasadniczego 

porozumienia w sprawie płanu konst- 
ruktywnego, dzieki pewnemu systemo 
wi rekompensat. Porozumiegie to sta 
ło się możliwe wskutek poparcia. ja- 
kie gen. Weygand znalazł u premjera 

Herriota. 

Obrazki z walki przedwyborczej w Niemczech 
Bruening obrzucany kamieniami. 

BERLIN (Pat), Ostatnio zaczyna- 
ją dochodzić doniesienia o powtarza- 
jących się zaburzeniach na tle walk 
przedwyborczych. W Banbergu po 

. zgromadzeniu centrum, na którem 
przemawiał Bruening, grupa narodo- 

wych socjalistów i komunistów obrzu 
ciła kamieniami samochód, w któ- 
rym jechał Bruening. W samochodzie 
zostały wybite szyby. Były kanelerz 
wyszedł bez szwanku. 

PR 

Żyrardowskie porządki. 
Dalsze zeznania świadków. 

Zeznania świadków zaczynają się rozbi- 
jać, ale to wcałe nie gmatwa sprawy. Wszak 
jedna grupa: Wiojeicehowski, Piestkowski, 
Gawenbłoek, to tacy poddyrektorzy, kierowni 
cy działów, ludzie mocno, bardzo mocno z 
Żyrardowem związani... Ci są dobrego zda- 
nia © Kochlerzc. Obecny dyr. Koźmiński, o- 
raz główny inżynier Rumpei nie ciekawego 
nie. wnoszą. 

Druga grupa — to ta „reszta“... Tu Zez- 
nania są inne. — Postrach Żyrardowa, szy- 
kany, wyrzucanie na bruk „starych* i tak 
daleį i dalej. Oto kwiatek: — Dzieweżyna 
dźwigając zwał sukna dostała krwotoku. — 
Miał właśnie przechodzić p. dyrektor, więc... 
kazali jej się ukryć, aż do końca „spaceru*, 
żeby... nie sprowadzać wysokiego gniewu. 
Pe „spacerze* odprowadzono dziewczynę 
mdiejącą do domu... 

Radna Tomaszewska stwierdza  pojenie 
wspólne dyrekcji z inpęktorem pracy, co 
miało Swe zrozumiałe konsekwencje dla ro- 
botników. Jednocześnie na łamach „Gazety 
Polskiej* b. inpektor Inspektoratu Głównego 
p. Halina Krahelska dementuje oświadcze- 
nie dyr. Waśkiewicza, jakoby inspektorzy 
pracy byli na inspekejach zachwyceni. Wi- 
dccznie więe miejscowi byli „zachwyceni* a 
warszawscy nie, gdyż p. Krahelska wiedzia- 
ła i meldowała swego ezasu o zbiorowych 
pracach dziewcząt po dwie, zarabiających 

tygodniowo 7 zł, © zarobkach tygodniowych 
niżej 5 zł. o niesamowitem wprost odmładza 
niu fabryki, wylewaniu nim się robotnik do 
czeka urlopu, © pracy nieletnich i t. p. — P. 
dyrektorzy przy tych kilku łustracjach byli 
bardzo uprzejmi dopóty, dopóki uważali in- 
spektorów za durni. Próbowali izolować „i t. 
p“ kiedy to nie skutkowało, gdy widzieli 
„upór stawali się aroganecy, pouezali, ro- 
bili trudności, potrafili być brutalami. Mię- 
dzy in. p. Krahelska musiała przywołać do 
porządku samego p. Waśkiewieza. Mowy nie 
było, żeby ezegoś dowiedzieć się © robotni 
kach w cbrębie zakładów — trzeba było szu 
kać kontsktu gdzieindziej.. 

Jeśli chodzi © zeznanie pozostałych świad 
ków to b. oficer Morie opowiada, jak to przed 
nm, proszącym swego czasu o posadę wy- 
myślał Koehler na Polaków, biorąc go zu 
Francuza. Kiedy p. Morie sprostował to mnie 
manie... wyleciał za drzwi. 

W, końcu pes. Dobrowolski stwierdza, że 
tragedja zaczęła się z przyjazdem Kochlera 
i utrzymuje że konsorcjum dążyło zdecydo- 
wanie do zniszczenia Żyrardowa, traktujące 
go jako filję handlową do zbywania fran- 
cuskich towarów pod płaszczykiem „krajo- 
wości”. 

Ponieważ ten sam komplet sędziów sądzi 
szereg innych spraw, przeto przewód sądowy 
zestał przerwany do poniedziałku. (m). 
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WIADOMOŚCI z KOWNA 
WIYDAWINICTWA NA LITWIE. 

Obeanie Litwa posiada 206 pism perjody- 
cznych, w czem kilka nników (np. „Di> 
nos Naujenos*, „Ryta „Liet. Žinios“ : 
„Liet. Aidas“). W 1928 r. lit. Zw. Wyzw. 
Уа począł wydawać własny organ „Musu 
Vilnius“. 

Młodzież litewska zrzeszona w różnych 
organizacjach ideowych ró 27 posiada 
swe pisma, jak „Jaunoji Karta“ (1927), „Pa 
vasaris“ (1915), „Jaunienas“ i in. Z pośród 
pism gospodarczych wym „Mu- 
su Rytojus“. „Musu Patarėjas“, 
i „Musu Laikrastis“. Wlreszcie 
w Litwie tygodniki, jak „Vairas*, 
„Bamgos* i in. 

Wikrótce, bo w listopadzie r. b. Litwa bę- 
dzie obchodziła setny jubileusz prasy li- 
tewskiej. (o się tyczy wydawnictw jednorazo 
wych, czyli książek, to ilość ich w okrese 
od 1547 do 1864 r. wyni aledwie 1000. 
Od chwili ukazania się k ki Atewskiej do 
1904 r. wydano 2,666 książek. Wi ciągu 40 
lat zakazu druków litewskich wydano 300 
z czemś książek litewskich. 

Za czasów Niepodległej Litwy, a więc ad 
1919 do 1931 r. ilość wydanych książek wy- 
nosi 6.105 „książek. W samem Kownie w r. 
1931 wydano 1.069 książek, w czem 1,007 
książek litewskich i 62 książek w innych ję- 
zykach (czyli 5,8 proc). Na Ž 
pism z każdym rokiem się zw 
dług Komunikatu Radja Kow 
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Przesunięcia i nominacje 
w sądownictwie. 

WARSZAWA (Pat). Dowiadujemy 
się, że w sądach apelacyjnych, okrę- 
gowych i grodzikich na terenie całego 
państwa oraz w Sądzie Najwyższym 
dokonano szeregu nominacyj i prze- 
sunięć. Między innemi sędzia sądu a- 
pelacyjnego w Toruniu Alfred Sosiń- 
ski mianowany został wiceprezesera 
sądu okręgowego w Wilnie, sędzia są- 
du okręgowego w Wilnie Wincenty 
Szawłowski — wiceprokuratorem są- 
du okręgowego w Równem, prezes 
sądu okręgowego w Pińsku Adam 
Bobkowski — prezesem sądu okręgo 
wego w Radomiu. 

RADA MIEJSKA 
WINIOSKI NAGŁE. 

Wczorajsze posiedzenie Rady Miejskiej 
rozpoczęło się jak zwykle od wniosków nag- 
łych i nie zapowiadało tej burzy jaka się roz 
pętała nad sprawą wyborów nowego ławnika. 

Po otwarciu posiedzenia przez prezydenta 
Maleszewskiego postanowiono przekazać da 
komisyj technicznej i finansowej wniosek nag 
ły dr. Wygodzkiego zwracający uwagę Ma- 
gistrału na konieczność rozbudowy sieci u- 
stępów publicznych. Następnie przesłano do 
załatwienia komisji „Arbonowej” w poro 
zumieniu z Magistratem niczem nie usprawie 
dliwionego przez Arbon skurczenia tinji 3, 

ograniczając jej przebieg do Ryneczku An- 
tokolskiego, a nie do ul. Tramwajowej jak 
to miało miejsce nawet przed wojną. Trzeba 
wierzyć, że komisja potrafi poskromić nie 
pierwsze już z resztą u nas wybryki Arbonu. 

PODATKI. 

Prządek dzienny otwarło sprawami po- 
datkowemi. Szybko i bez dyskusji Rada Miej 
ska uchwaliła na rok bieżący wymiar dotych 
czasowych norm dodatków komunalnych do 
podatków państwowych, poczem przystąpio- 
no do cłou posiedzenia — wyboru nowego 
ławnika na miejsce oprėžnione po p. Lokuc- 
jewskim. 

Odrazu dało się odczuć zaognienie jakie 
sprawa ta wywołuje ród radnych. Mimo 
braku realnych podstaw do wybrów nowe 
go ławnika, mimo, że endecja przy każdej 

spóśobtiości pochopnie podkreślała że przy 
becnym składzie Rady nie ponosi odpowie 
ności za rządy miastem, a p. Łokucjewski 
wszedł w szeregi Magistratu jedynie jako 
„spec”, mimo, że przy poprzednich wyborach 
ławnika ugrupowania prorządowe porozuinia 
ły się lojalnie co do osoby kandydata, rdąc na 
wet na ustępstwa — przedstawiciele enede ej” 
chciaż bili obecnie na moment lojalności 
nie uważali jednak za. wskazane poinformu 
wać o swym kandydacie, wysuwając zreszłą, 
jak się później okazało, kandydaturę па 
wskroś polityczną w osobie radnego Fedo- 

rowicza. 
"To też prof. Staniewicz imieniem ugrupo- 

wań prorządowych najsłuszniej w świecie о- 
perując całym szeregiem ważkich motywów 
wniósł o czasowe odroczenie terminu wybo- 
rów. Jednocześnie radny Rafes wystąpił z 
wnioskiem nie wybierania nowego ławnika. 

Dyskusja, jaka się później wywiązała przy 
jęła charakter ogromnie namiętny i w rezulł 
tacie doprowadziła do zarządzenia przerwy, 
WE pa naradzie Konwentu Senjorów po- 

zenie Rady Miejskiej odroczono d następ 
nego czwartku, pozostawiając kwestję wy- 
borów ławnika nadał otwartą. 

      

Teatr na Pohulance. 
—NIEBLESKI PTAK. Bajka M. Maeterlincka w X obrazach. Przekład 

J. Ciešliūskiego. 

Jest przysłowie francuskie, które 
mówi nie narzekaj, że panna młoda 
za piękna. Chciałoby się to powie- 
dzonko. powtórzyć o wczorajszem 
przedstawieniu. Widząc długą litanję 
artystów opracowujących symbolicz- 
ną, bardzo głęboką w treści, baśń bel- 
gijskiego poety, uczuwałam silne 0- 
bawy, że poważna mistyka discypu- 
lusa Ruysbroecke'a Admirable (za- 
chwycającego), którego Ornament 
Ślubów Duchownych przetłumaczył 
z takim pietyzmem i jego bardzo sub- 
telne operowanie fantazją, przy pro- 
stocie środków, zmienić się może w 
zbyt wielkie bogactwo zewnętrzne. 

Tak się i stało. Ujrzeliśmy orgję 
barw (niezawsze tłumaczonych treś- 
cią) : wspaniały montaż dekoracyjny, 
blaski i złoto, purpurę i fiolety, ruch, 
często koszmarny, tańce jak najbar- 
dziej plastyczne, ale jak najmniej błę 
kitu i zamyślenia, którym ten sen fi- 
lozofa jest nasycony. Gdzie był błę- 
kitny ptak, kiedy wszystkie ptaki i 
ten, cudnie tańczony przez Hrynie- 
wiecką, był białawo-pstry? Gdzie był 
błękitny Świat maeterlinckowskiego 
snu mglistych nocy nad kanałami 
Brugii i Gandawy? Dlaczego śliczne 
i pełne znaczenia imiona dzieci (Tyll, 
sowizdrzał flamandzki, i Myrtill, bru- 
sznica, więc Jagódka) zamieniono 

'na Jaś i Marysia? Niepotrzebna po- 
lonizacja. _ Dlaczego wypuszczono 
przed kurtyną niczem nie tłumaczą- 
cy się balet z ptaka-psa-kota? Dla- 
czego tak przeszarżowano kolorysty- 
kę dekoracyj, że na ich tle ginęły w 
oszałamiającej pstrokaciźnie i chao- 
tycznej batalji kolorystycznej, bar- 
dzo piękne i pomysłowe kostjumy, w 
których co prawda w dość nieprze- 

trawionej symbiozie odnaleźć można 
było reminiscencje ze Sjamu, z Żar 
Pticy, ze Stryjeńskiej, z zakopiańsz- 
czyzny i Łowicza, z wycinanek i kra- 
szanąk, ale w rezultacie sprawiały 
wrażenie estetyczne chociaż nie mia- 
ły pod względem symboliki, a o nią 
przecież ciągle chodzi, nic wspólnego 
z baśnią meeterlinckowską, nietylko 
w duchu flamandzkim, ale i przeiłu- 
maczoną na polski styl. Żadne dziec- 
ko, nawet naczytane i napatrzone na 
jaskrawe ilustracje bajek, nie śni ta- 
kich snów, chybaby miało gorączkę. 
Dorośli tracą wrażenia. artystyczne, 
gdy się niemi przeładuje widownia. 
Nie mówiąc już o zatracęniu tekstu, 
który, jeśli jest. jak w tym wypadku, 
bardżo subtelny, bardzo z głębi du- 
szy snuty, ugina się pod ciężarem bo- 
gactw dekoracyjnych i zbytniej roz- 
maitości wizualnej. Ale Maeterlinck 
sam powiedział do nas za Ruysbroe- 

ckiem: . Trzeba, żebym się ucieszył 
ponad czasy, chociaż świat ma wstręt 
do mojej radości i jego grubijaństwo 
nie wie co chcę powiedzieć'. 

Tak wypowiedziawszy t. zw, „za- 
strzeżenia*, przejdźmy do pochwał, 
narażając się że znów jakiś młody 

/amaior kryminałów życiowych naz- 
wie to „sitwą pomiędzy prasą i te- 
atren;*, i obrzydzać będzie swym to- 
warzyszom „,„filozofiezną sieczkę* au- 
tora „Niebieskiego ptaka*. Otóż! wiel- 
kie pytanie, czy dając widowisko uję- 
te mistycznie, znalazłaby się w Wil- 
nie współczesnem odpowiednia do 
zrozumienia i odczucia tych strun 
publiczność? Powojennym gustom 
trzeba pięści w nos, trzeba wywleka- 
nia, nie konfliktów psychicznych, u- 
mysłowych lub etycznych (religijne 
nie istnieją u nas na scenie, a może 
więc nie istnieją w życiu?) ale pro- 
blemów społecznych, kwestji głodu 
i chłodu cielesnego, bezrobocia i sztu 
cznych poronień, trzeba wiecowej sali 
w teatrze. Tego oni chcą, o to proszą; 
nie dosyć im tych wyjaskrawionych 
sytuacji, któremi hojnie darzy życie 
współczesne, nie dosyć ciągłych spo- 
łeczno-ekonomicznych nieporozumień 
zapienionych od jałowych dyskusyj, 
i na scenie nie chcą dać odetchnąć. 
Zdrowi są, młodzi, silni i wszystkiego 
głodni, wszystko zdolni wytrzymać. 

Ale o wiele nie wszystk ozdolni 
zrozumieć... Zdolność zamyślenia się, 
poszukania sensu wędrówki człowie- 
ka po tym dziwnym padole świata, 
chęci odkrycia niebieskiego ptaka, 

tęsknoty do krainy wspomnień, gdzie 
groby i kwiaty... gdzież na to miejsce 
w krainie placów sportowych i jazzu, 
w świecie scholastycznych nadbudo- 
wywań teorji wyzwalania ludzkości 
przez trzeźwe rozumowania? Jasne 
i wygimnastykowane mózgi rekordzi 
stów nie mogą ani doznać rozkoszy 
spoglądania na świat z pobłażliwym 
uśmiechem, ani upoić się mglistą mi- 
styką gandawskiego poety. Więc być 
może, że transponując jego dzieło 'na 
feerję-balet, dając doń modernistycz- 
ną, arytmiczną i dysonansową muzy- 

kę, uprzystępniło się ten otwór współ 
czesnym gustom. Zobaczymy. Styl 
jego został w każdym razie zmienio- 
ny. Jeśli się zapomni, że to Niebieski 
Ptak i Maeterlinck, to widowisko trze 
ba przyznać, że imponuje bogactwem 
kostjumów (w tem drzewa i zwierzę- 
ta), pomysłowością i ogromem pracy 
położonej w kierunku czy to dekora- 
cji, czy reżyserji i inscenizacji. Naj- 
piękniejsze były może efekty kolory - 
styczne oświetlenia, z którego jak 
wiądomo można całe symfonje wy- 
grywać. 

Najefektowniejsze były sceny w 
pałacu Nocy (chociaż dekoracje Ścien 
ne zbyt pstre, psuły sylwetę postaci 
ubranych fantastycznie), oraz Kró- 
lestwo Przyszłości, gdzie głębia otwie 
rająca się na maszyny w. purpurowej 
zorzy (niedość tłumaczące się treścią) 
była jednak bardzo pięknym efektem 
scenicznym, w połączeniu z ugrupowa 
niem dzieci i aniołów na proscenium. 
Również u drwala, wrażenia kolory- 

styczne dawały ciekawe niespodzian- 
ki. Ruchy i strona reżyserska odnoś- 
nie do osób, była bez zarzutu, wszyst 
kie znaczenia, symbole i tak dość re- 
alistyczne, na podkładzie mistycznym 
u Maetrlincka, zostały podkreślone 

tak, jak dekoracje tego wymagały cz. 
wyjaskrawione. 

W rezultacie dało to widowisko 
ciekawe, barwne, bogate bardzo, ale 
męczące, i przez swą bujną zewnę- 

trzność płytsze niż utwór, który nie 
będąc bynajmniej bajką dla dzieci, 
ale w tormie bajki, filozofycznym 
traktatem dla dorosłych, został spre- 
parowany au gout du jour. Jeśli to 
sprawę uprzystępni... niech mu bę- 

dzie... Armja Zbawienia nie takich 
sposobów używała żeby zdobywać 
wiernych. Z pewnością warto zoba- 
czyć to, co skomponowano na tle baj 
ki Maeterlincka grono naszych arty- 
stów, bo dużo w tem jest pomysłowo- 
ści, pracy i pragnień artystycznych, 
powiedzmy nawet tęsknot znalezienia 
odpowiednich dla współczesnej. psy- 
che dróg, prowadzących do Ptaka, 
który w każdem ręku zmienia barwę 
i mało komu danem jest ujrzeć jego 
niebieskość... 

Brak miejsca i konieczność spra- 

wozdania z przedstawienia. nie pozwa 

la rozwodzić się nad treścią tej opo- 
wieści o człowieczkach wędrujących 

po nieskończoności wszechświata, 

trafiających ślepo lub w nagłym bły- 

sku zrozumienia w duszę żywiołów, 
pojmujących na chwiłę duszę świata, 
by wnet zgubić drogę, świadomość i 

zdolności pojmowania, pozwolić od- 
lecieć ptakowi, który był może tylko 
snem, a może jedyną racją bytu? 

W maeterlinckowskim stylu po- 
zostawało tylko dwoje dzieci. PP. 
Trapszo i Paszkowska, doskonalę wy 
wiązały się ze swych ról, zwłaszcza 
Jaś, oboje byli właśnie trochę tajem- 
niczy, trochę nierealni, a prawdziwie 
dziecinni. 

P. Ładosiówna świetnie grała pod 
łego kota, a p. Dejunowicz poczciwego 
psa, p. Wiesławska jako Noc, p. Nie- 

dźwiedzka jako Dusza Światła i P- 
Biernacka jako Wróżka, były bajko- 
we, stroje miały przepyszne, tylko 
Światło i Wróżka zbyt podobne do 

siebie. P. Hryniewicka cudnie tań- 
czyła i jako Ptak, i jako Ogień, jej 
zwłaszcza stalowe rzuty nóg, pory- 
wają całą postać w przestrzeń istnym 

lotem, ma przytem, to już pamiętamy 
z dawnych jej występów, doskonałe 
zrozumienie znaczenia ruchów w od- 
dawnej treści; ruchy ognia lub pta- 
ka są różne, i właśnie takie, jak ma 

ogień, czy ptak. 
Publiczność, wyczekawszy się Ra 

zapowiedzianą oddawna niezwykłość, 
runęła tłumem „niewidanym* na Po- 

hulankę, Tłok, jakiego szczerze Ży- 
czymy aż do ostatniego przedstawie- 
nia Dyrekcji! 

  

Hel. Remer.   
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WIEŚCI | OBRAZKI 7 KRAJU Arbon znowu strzaskał wóz i zabił człowieka. 

Odczyty BBWR. dla inteligencji w Brasławiu. 
We wtorek 25 b. m. przybyli z 

ramienia władz wojewódzkich BBWR 
do Brasławia Kierownik Sekretarja- 
tu wojewódzkiego poseł Stanisław Do 
bosz oraz pp. Mieczysław Matuszkie- 
wicz i B. W. Święcicki, którzy tegoż 
dnia wieczorem wzięli udział w zeb- 
raniu towarzyskiem, zwołanem przez 

Radę Powiatową BBWR. 
Mimo, iż tego rodzaju zebranie po 

raz pierwszy zostało zorganizowane. 
łokał klubu urzędniczego szczelnie 
był zapełniony przedstawicielami ii 
teligencji miejįscowej. Rėowniež za/- 
naczył się liczny udział przedstawicie 
li sfery ziemiańskiej z zarządami or- 
ganizacyj ziemiańskich na czele. 

Punktualnie o godzinie 6 zebranie 
zagaił w imieniu Rady Powiatowej, 
wybitny tamtejszy działacz społeczny 
Bronisław Zaleski. który w zwięzłych 
słowach podkreślił inicjatywę władz 
organizacji w kierunku planowego 
zorganizowania współżycia towarzys 
kiego i umysłowego inteligencji na 
prowincji. P. Zaleski kończąc swe 
krótkie przemówienie zapowiedział 
iż miejscowe czynniki BBWR. dołożą 
wszelkich starań by odtąd przynajm- 
niej raz w miesiącu odbyły się tego 
rodzaju zebrania, połączone z odczy- 

p 

tami i dyskusją, W wykonaniu porzą 
dku dziennego wygłosili kolejno od- 
czyty p. Mieczysław Matuszkiewicz 
p. t. „Duma i więź państwowa oraz 
poseł Stanisław Dobosz na temat bie 
żącej sytuacji politycznej w państwie. 
Obydwa odczyty wywarły na zebra- 
nych duże wrażenie i nagrodzone by- 
ły hucznemi oklaskami. 

W dniu następnym p. poseł Do- 
bosz, wizytator Matuszkiewicz i red. 
Święcicki wzięłi udział w posiedzeniu 
prezydjum Rady Powatowej BBWR, 
na którem m. in. wybrano na stanowi 
sko stale urzędującego wiceprezesa 
p. inspektora szkolnęgo Piotra Piału- 
chę, a to ze względu, iż prezes Rady 
poseł Kwinto Witold mieszkający w 
znacznej odległości od Brasławia nie 
może bezpośrednio kierować pracami 
organizacyjnemi. Wyżej wymienieni 
przedstawiciele władz wojewódzkich 
BBWR. wykorzystując swój pobyt w 
Brasławiu, zapoznali się z pracami 
tamtejszych związków i organizacyj 
społecznych, popierających BBWR, u 
czestniczyli w otwarciu i zwiedzili wy 
stawę powiatowego przysposobienia 
rolniczego oraz posęł Dobosz odbył 
konferencję ze starostą powiatowym 
p. Januszkiewiczem. 
  

Epidem]ja szkarlatyny na Wileńszczyźnie. 
Nie minęła jeszcze fala epidemji 

tyfusu brzusznego i plamistego, gdy o 
to niemal ze wszystkiech powiatów wo 
jewództwa wileńskiego nadchodzą 
wiadomości, iż w wielu ośrodkach za 
notowano wypadki szkarlatyny u dzie 
«i. Na terenie powiatów Wileńszczyz 
my choruje zgórą 100 dzieci. Kilka 
już umarło. 

W powiecie wołożyńskim zano- 
towano kiłkanaście wypadków szkar 

latyny. W kilku gminach tego powia- 
tu chorują przeważnie dzieci do lat 
12. Władze sanitarne wydały szereg 
ostrych zarządzeń w celu zapobieże- 
nia tej epidemji. W dwóch szkołach 
powszechnych 4 i 7 klasowej zawie- 
szono naukę z powodu groźnej epide- 
mji szkarlatyny u dziatwy. 

Dotąd zanotowano dwa wypadki 
śmiertelne. 

Napad rabunkowy 
na trakcie Marszałka Piłsudskiego. 

W dniu wezorajszym policja wi- 
deńska otrzymała wiadomość o napa- 
dzie rabunków jm dokonanym na tra 
keie Marszałka Piłsudskiego. 

Napadu dokonano na wracająee- 
go furmanką, naładowaną rozmaite- 
ami towarami bławatnemi z Wilna do 
Ejszyszek, Josela Blacharewieza. 

Kiedy Blacharewicz przejeżdżał 
przez las pomiędzy wsłą Biercupie a 

wrzeką Solce z krzaków wypadło czte- 
"rech uzbrojonych w rewołwery o0sob- 
mików, wśród których znajdowała się 
wównież kobieta. Napastnicy otoczyli 
furmankę i steroryzowawszy groźbą 

Tragedija 
Skończyły się długie dni letnie przyszła 

jesień. Zmniejszyły się obowiązki pastucha 

Kozanowieza ze wsi Lubeza, gm. wojstoms 

kiej. Mniej przebywał w połu, więeej w eha- 

«ie gospodarza, gdzie z konieezności musiał 

<wysłuchiwać skarg gospodyni na ciężkie cza- 
szy. Próbowano go zatrudnić czemś innem. 

nie nadał się, eo ciągie mu wymawiała gos- 

zpodyni w formie dość przykrej. Widział, że 

dłaktycznie do niczego się nie nadaje, leez 

śmierci Blacharewicza zrabowali z fu- 
ry 10 paczek towarów bławatnych i 
trykotażowych ogólnej wartości po- 
nad 1500 zł., poczem zbiegli w nie- 
znanym kierunku odgrażając się, że 
zamordują go, jeżeli waży się powia- 
domić о napadzie policję. 

Po ucieczee napastników poszko- 
dowany zgłosił się do najbliższego po- 
sterunku skąd zarządzono niezwłocz- 
ną obławę. W wyniku obławy dwóch 
podejrzanych o dokonanie napadu 
osobników zatrzymano. Dalsze docho 
dzenie w toku. 

pastucha. 
na wszystkie zarzuty niec nie odpowiadał 

Przejął się tem jednak bardzo i... postanowił 

skończyć. 

Przed trzema dniami opuszczając wieś 

oświadezył: „jnż więcej nawet bydła paść 

nie będę*. Do wsi więcej nie powrócił. 

Onegdaj w pobliżu pastwiska koło wsi 

Leski znaleziono wisielea. 

Przeprowadzone śledztwo ustalilo, že by- 

ły to zwłoki pastucha Kazanowieza. (e) 

Wódka, ranny i trup 
na wiejskiej zabawie. 

We wsi Wereszowo, gm. lebiedziewskiej, 
mpow. molodeezeūsklego, w domu jednego х 
włościan odbywała się zabawa. Grała mu- 
szyczka, na stole pobrzękiwały butelki i kie- 
Wiszki. Wiszystko było dobrze, dopóki wśród 
gości nie zjawił się sklepikarz i nie zażądał 
pieniędzy za wódkę. Wiśród gości powstała 

%konsiernacja. Nikt płacić nie myślał. Jeden 
adsyłał do drugiego. Szezegółnie nie chcieli 
ssłyszeć o zapłacie właśnie ci, co ją przyno- 

sili a mianowicie Jan Krėlko i Józef Łazar. 
W obronie pokrzywdzonego sklepikarza wy- 
stąpili Mikołaj Głobiee i Piotr Giniewski. 
Rozpoczęła się bójka na noże. 

W wyniku bójki został Śmiertelnie pora- 
Ho Głobiee i ciężko pokaleczony Giniew- 
ski. 

Obu rannych przewieziono do szpitala po 
wiatowego, gdzie Głobice nie odzyskująe przy 
tomności zmarł. (e) 

Szturm na komisję meljoracyjną. 
Do miasteczka Hruzdowe pow. postaw- 

<skiego zjechała komisja meljoraeyjna Okr. 
%WUrz. Ziem. z technikiem na e€zełe. Nikt nie 
wiedział poco zjechała i cała wieś przyglą- 
<dała się co poezną robić. Ktoś jednak zaagi- 

tował, że mają robić drogę przez pastwiska. 
MKledy więc technik przystąpił do pracy, wbił 

paliki, wyciągnął taśmę zaagltowane baby 
(koło 150 osób) rzuciły się na technika i za- 
częły go okładać. 

Interwencja policji była konieczna. Ktoś 
z kemisji dał znać na posterunek PP. Ko- 
biety z trudem uspokojeno. (el 

Spisek antysowiecki na Białorusi. 
Z pogranicza donoszą, iż GPU. na tere- 

wie Mińszczyzny wpadło na ślad szeroko roz 
gałęzionej organizacji kentrewolueyjnej, któ 
wa dążyła do obalenia komunistycznego ust- 
wojn. Aresztowano kilkanaście osób w tej 
Riczbie kilku wybitnych działaczy bialorus- 
kiej demokracji. 

Aresztowania przeprowadzone zostały w 

Aresztowanie 
Połieja wileńska otrzymała informację, źe 

ma terenie gminy niewiarowskiej zatrzymano 
miejakiego Josela Sztejberga, rzekomego kup 
"ca leśnego, oskarżonego 0 oszustwo. Sztej- 
%werg przez oszukańcze machinaeje sprzedał 
55 ha starego lasu z majątku Zieminów właus- 
mości p. Aleksandra Chrmieleckiego, jakiejs 
sspółee kupieckiej, pebierając od niej tytu- 

  

tem zaliczki 5000 zł. Po otrzymaniu tych pie- 

Wołożyn. 
'POD GROŹBA NOŻY OEBRALI 60 ZŁ. 
Onegdaj mieszkaniec wsi Pedworańce, gaz. 

sobotniekiej pow. lidzkiego wraenł o zmroka 
do domu z Dziewieniszek, gdzie był na od- 

  

SALA ZW. DRUKARZY M. WILNA 
W sobotę dnia 29-go października r. 

Mińsku, Połocku, Orszy, Borysowie, oraz w 
niektórych miasteczkach okręgu mińskiego. 

Nazwiska uresztowanych są trzymane w 
ścisłej tajemnicy. 

De wykrycia organizaeji przyczynił się 
rzekeme jeden z byłych nacjonalistów bia- 
laruskich, który był na usłagach GPU. 

kupca-oszusta. 
niędzy „kupiec* usiłował ułotnić się. 

Pekrzyżował jęgo plany właściciel majat 
ku, który dowiedział się o oszustwie i zameł 
dował o tem policji. 

Sztejberga areszłowano w chwili gdy 0- 
puszezał teren gminy z zamiarem udania się 
dlo Wilna. 

Podczas rewizji przy areszłowanym zna- 
leziono 5000 zł. w całości. (e) 

bywającym się jarmarku. Po przebyciu kil- 
ku kilometrów z przydrożnych krzaków wy 
skoczyło 2-ch rabusiów uzbrojonych w noże 
i ped groźbą śmierci odebrali mu 60 zł. go 
tówki. 

Powiadomiona policja © wypadku wszczę 
ła energiczne dochodzenie. 

BAKSZTA 8 

b. o godz. 9-ej wiecz. odbędzie się 

ZABAWA TANECZNA 
przy dźwiękach jazzbandu oraz znanego harmonisty 

Bufet o własnym zarządzie obficie zaopatrzony w zakąski i chłodzące napoje. 
Całkowity dochód przeznacza się na za pomogi dla bezrobotnych człouków Zw. 

  

Dlaczego milczą władze bezpieczeństwa? 
W dniu wczorajszym w godzi- 

nach wieczorowych mknący z nadmie 
rną szybkością aułobus Arbonu nr. 
rej. 38464 chcąc wyminąć w: pełnym 
biegu furmankę wiejską, jadącą w kie 
runku miasta, wjechał wpobliżu wię- 
zienia antokolskiego na tylne koła 
turmanki, 

Następstwa tego zderzenia były ia 
talne. Furmanka uległa rozbiciu, zaś 
jadący furmanką wieśniak został si- 
łą uderzenia wyrzucony na bruk, przy 
ezem doznał zgniecenia klatki piersio 

wej i rozbicia czaszki. Na miejsce wy 
padku niezwłocznie zawezwano pogo- 
towie ratunkowe, które przewiozło 
ciężko rannego do szpitala św. Jakó- 
ba, gdzie ten po upływie paru godzin 
nie odzyskawszy przytomności zmarł. 
Nazwiska zabitego wieśniaka wobec 
braku przy nim dokumentów narazie 
nie ustalono, 

Szofera autobusu zatrzymano. 

21 bm. notując dwa 

„Arbony” na fur 

Nie tak dawno, bo 

wypadki najechania przez 

  

  

Na Montmartre. 

TUE 

Józefina Backer, słynna murzyńska gwiaz 
da kabaretowa, wzięła udział w zorganizo 
wanem przez gminę Montmartre, rozdawu 
wie darów dla najstarszych mieszkańców tej 

  

  

    

słynnej dzielnicy Paryża. 
Jak widzimy artystka spełnia swe 

mie z wielkim zapałem. 
zada- 

SREPESEZEEZKA GEDORE CCS RZEC TO ORG RORSZEORRACYCA 

Brzuch jak sito. 
Mieszkaniec folwarku Jasinowszyzna gm. 

Borodyjskiej powiatu Baranowickiego 24-1at 
mi Oskar Wiierzwoski, syn Oskara dnia 28 
lutego 1932 roku w tymże folwarku Jasinow 
czyzna usiłował dokonać morderstwa. 

Rzecz poszła na tle sporu o spadek. — 
Kłótni zasadniczej. W! czasie jej trwania pok 
rzywdzony przez Wierzbowskiego Jan Kai. 
kuta wystąpił gwałtownie. Witedy Wierzbow 
ski wpadł w stan silnego wzruszenia ducho- 
wego (wywołanego gwałtem Jana Kalkuty) 
i zaczął strzelać w brzuch Kalkucie. 

Kiedy przerwano mu strzelanie, odebrano 
rewolwer ze skórzanym futerałem i 11 jesz- 
cze dziewiczych (to zn. niewystrzelonychi 
naboi, ecałono Kalkutę z przestrzelonym 

    

Na złym odbiorniku 
nie odbierzesz 
dobrej muzyki. 

DETEFON i AMPLIFON 
Idealny kompiet odbiorczy 

  

Szczegółowych informacyj udziela „Detefon“ 

Warszawa, Zielna 30 oraz Urzędy Pocztowe. 

kilkakrotnie brzuchem o ciężko uszkodzo- 
mem ciele, ale żywego, nie złamanego na du 
chu i gotowego szukać sprawiedliwości choć 
by przed sądem najwyższej instancji. 

Dnia 2 lipca w Sądzie Okręgowym w No 
wogródku Oskar strzelający został skazany 
na mocy art. 470 cz. II p. K. K. na karę 
zamknięcia w twierdzy na przeciąg miesięcy 
6. 

Dnia 27 października na posiedzeniu pub 
licznem Sąd: Apelacyjny w Wilnie postanowił 
zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego zatwier 
Gzić, ale wymierzoną karę twierdzy na zasa 

dzie art. 10 lit. a. przep. wprowadzających 
K.K. z 1932 r - zamienić na karę aresztu. 

Ost. 

  

  

    

  

PROKURATOR OSKARŻA 

W: drugiem ponad 2 godziny trwającem 
z wielką siłą wygłoszonem i ciekawie skotu 
struowanem przemówieniu prokurator Ja- 
cuński rozbił sprawę na Szereg żagadnień. 

Przedewszystkiem zajął się kwestją ew. 
przedawnienia sprawy, co rozstrzygnął w 
sensie negatywnym 

Kwestję listów anonimowych, które za- 
początkowały sprawę tłumaczył jako pocho- 
dzące od pokrzywdzonych konkurentów, ucz 
ciwych kupców, którzy. od swych towarów 
opłacając zgodne z przepisami cła, nie mog- 
li na rynku skutecznie konkurować z prze- 
mytnikami. 

Co do Strakuna i Bajona zwrócił uwagę, 
że pracowali mając różne koncesje, uczciwie 
do roku 1924. Wi tym czasie powstała spółka 
„Eurotrans* į Strakun „połeciał” na „geszef- 

ty“. 45 proc. zysków miało nań przypadać, 
więc chyba nie był bezróbołnym wykonawcą 
czyichś pomysłów, lecz motorem poruszają 
cym interes. Wielką wiarę przypisuje zezna 
niom świądka Dmitrjewa, który opowiadał 
szczegółowo 0 rozdziale funkcyj w „spółce*. 

Przyłącza jako rzecz wysoce charaktery- 
styczną to, że gdy spółka upadła ustały wy- 
padki nadużyć. 

Naskutek wniosków wycigniętych z prze: 
wodu sądowego prokurator postanowił od- 
stąpić od oskarżenia w stosunku do firmy 
„Sair” i Abrama Ettingina. 

W. stosunku do inmych oskarżonych nie 
szczędzi słów mocnych na określenie ich dzia 

  

łalności. Podkreśla, że mie przedstawiają żad 
nych niezbitych dowodów swej niewinnoś 
prócz zeznań nie o wszystkiem poinform 
wanych świadków, podczas gdy oskarżenie 
jest w posiadaniu dokumentów, dokumentów 
łotewskich, co do których niema powodu 
wątpić iż są prawdziwe. Pocóż, główny 06- 
karżony Jakób Ettingin zbiegł do Berlina? 
Widocznie sumienie jego nie jest czyste jak 
Świeży jesienny Śnieg, ale jest zabarwione w 
jakiś inny, podejrzany sposób? A Świa- 
doszcz? Świadoszcz jeden z ważnych udzia- 
łowców puzedsiębiorczej spółki, który tak 
się przejął wezwaniem na śledztwo, że wzru- 
szenie przypłacił śmiercią? Przestępstwo na 
leży uznać za kwalifikowame, sprawa nabrz- 
miewa, domaga się wyroku skazującego. 

    

DZIEKAN PETRUSEWICZ BRONI. 

Po krótkiem wyjaśnieniu biegłego doda!- 
kowem do mowy oskarżycielskiej, głos zab 
rał dziekan Petrusewicz obrońca  Marjana 

Włęcławskiego. Poddaje analizie sam fakt, 
który zaszedł 30 września 1927 roku na ko- 
morze celnej: — zakwalifikowanie towaru 
zgodne z listem przewozowym i cedułą cło- 
wą, a niezgodne z istotną zawartością tran- 
sportu, i nie znajduje niezbitych dowodów, 
na lo, że miało miejsce nie zaniedbanie о- 
bowiązków służbowych, lecz naumyślne prze 
stępstwo. A Marjan Węcławski ma dowody 
bardziej zasługujące na uwagę, niżby chciał 
prokurator: jednym ze świadków obrony był 
aptekarz. Jest to świadek bardzo przydatny, 
gdyż z natury swego zawodu jest przystosn- 
wany do precyzji ocen i niepopełnienia omy- 
łek. Ten dobry świadek aptekarz chciał na- 
być transport masła kakaowego i poddał a- 
nalizie próbki z 20 skrzyń otwartych z tran- 
sportu, o którym akt oskarżenia opiewa, że 
był zamaskowanym transportem proszku ka 
kaowego. Niezbitych dowodów oskarżenie w 
kraju nie znalazło. Sięgnęło po te dowody 
zagranicę. Sprowadzono z Litwy Mańkow- 
skiego, człowieka którego jednocześnie pocią 
gają do odpowiedzialności sądowej. Sięgnię- 
to również do Łotwy i przedstawiono Łotwę 
jako szczęśliwy kraj, w którym niema nad- 
s 6 w urzędach, w którym celnicy nie kra 

Czyż prawdopodobne by był taki szczę 
śliwy kraj pod słońcem, pod słońcem 0 ktė- 
rym Wiktor Hugo mówi, że gdziekolwiek 
świeci, wszędzie widzi kontrabandzistów. -— 
Jeden jest tylko dowód na precyzję w fun- 
kcjonowaniu ceł i kolei łotewskich — zezna 
nia biegłego Purinsza. Kim jest ten urzęd- 
nik buimego państewka? Nawet nie podej- 
rzewając Purinsza o Świadome kłamstwo, 
wystarczy to, że odtwarza łotewską  rze- 
czywistość nie tak jak ona wygląda w isto- 
cie, bo choć jest funkcjonarjuszem, poprostu 
nawet mnie wie o składach w Zemgale. Urzęd 
nik łotewski wie mniej o wyglądzie dworców 
łotewskich od naszych wywiadowców! 

Zresztą Purinsz plątał się, dawał odpo- 
wiedzi wykrętne, zapytany wręcz czy nad- 
użycia będące przedmiotem rozprawy nie 
są wprowadzaniem w błąd celnych władz 
polskich... nie zrozumiał pytania! Dla chara 
kterystyki stosunków przytacza dziekan Pet 
rusewicz jeszcze fakt, że $zmul Aron obywa- 
tel łotewski stale mieszkający w Warszawie 
otrzymał wizę w Łotwie na wyjazd do Pol- 
ski... ale bez prawa powrotu. 

Józef Aronsberg kupiec londyński nie 
jest również fikcją. Firmę swą w 1921 >. 
zwinął, ałe handel prowadził dalej, tylko już 
bez firmy, unikając angielskiego podatkn. 

Znajdziemy wytłumaczenie całej afery, 

    

  

  

      

w przypisku redakcyjnym zaznaczy- 

liśmy, że coraz częstsze katastrofy autobu- 

sowe w Wfilnie są wynikiem skurczenia iloś 

ci autobusów do. granic zakrawających po- 

prostu na kpiny i że odpowiedzialność 

nieszczęśliwe wypadki powinien ponosić nie 

a zarząd „Arbonu*. 

Nsesze oskarżenie wczoraj, niestety zbyt 

tragicznie, znowu się potwierdziło, Nie chce 

my być dobrym prorokiem, lecz jeszeze raz 

twierdzimy stanowezo, że ilość podobnych wy 

padków będzie coraz większa, bowiem stan 

manki, 

   

bezpieczeństwa na ulicach, dzięki warjackie 

pędzeniu „Arbonów*, 

gorszy. 

mu staje się coraz 

Jeżeli szofer ma nakaz: np. trasa cerkiew 

na W. Pohulance — ryneczek na Antokolu 

musi być przebyta w ciągu 15 minut (oczy 

wiście z odpowiednim postojem na każdym 

przystanku), to ezy szofer jest winien, je- 

żeli w szałonym pędzie wpadnie na wóz, dom 

przechodnia, zabijając go, ezy ti, którzy szo 

ferowi pędzić tak każą? 

I dziwne, że władze odpowiednie mil- 

czą, patrząc na to, chociaż obowiązkiem ich 

jest przeciwdziałać temu, właściwych wino- 

wajeów pociągające do odpowiedziałności. 

BEBE DRA TRRTKGTRATATECE WERE REOWENY 

List do Redakcji. 
Do 

Redakeji „Kurjera Wileńskiego* w Wiilnie. 

Redaktorze. 

Włobec umieszczenia w numerze Nr. 245 
z dnia 25 października r. b. wzmianki -pod 
tytułem „Kom. Właligóra w opałach. Spółka 
która pachnie aferą*, w której w niewłaści- 
wem świetle podaną została sprawa parcela 
cji maj. „Kojrany”, Zarząd Spółdzielni Ko- 
lonizacyjno — Mieszkaniowej Pracowników 
Państwowych i Samorządowych m. Wilna, 
w myśl odnośnych przepisów prasowych, up- 
rasza Sz. Pana Redaktora o łaskawe umiesz 
czenie następującego sprostowania: 

Statut p. n. „Spółdzielnia Kolonizacyjno- 
Mieszkaniowa Pracowników Państwowych i 
Samorządowych m. Wiłna został wciągnięty 
do rejestru spółdzielni dnia 30. 10. 1930 r 
za Nr. 810 przez Wydział Re Get Handlowe 
go Sądu Okręgowego w Wilnie. Na mocy 
tegąż statutu i odnośnej uchwały „Walnego 
Zgromadzenia członków Spółdzielńi, w dniu 
17 marca 1931 roku Zarząd Spółdzielni za 
warł umowę przyrzeczenia sprzedaży z p. J. 
Mackiewiczem — plenipotentem Mikołaja i 
Teodora Stołypinów, na kupno okolo 1000 
ha ziemi maj. 'Kojrany, na poczet czego 
wpłacono p. Mackiewiczowi w różnych ter- 
minach około 14.000 zł. 

Wobec jednak odmownej decyzji Min. 
Skarbu z dnia 19. II. 1932 roku Nr. D. I. 
858 L—32, na udzielenie właścicielom maj. 
Kojrany zgody na dokonanie sprzedaży te- 
goż majątku, jako projektowanego do wyw 

łaszczenia na cele wojskowe, Zarząd Spół- 
dzielni wstrzymał pobieranie od członków 
dalszych zaliczek oraz wypłat sprzedawcom, 
zabepieczając jednocześnie wydatkowane su 
mu na hipotece maj. Kojrany na mocy uzy 
skanego od Sądu Okręgowego w Wałnie ty- 
tułu wykonawczego z dnia 9. I. 1932 r. Nr. 
С. 4—32. 

Zgłaszane obecnie przez poszczególnych 
członków Spółdzielni żądania zwrotu wpła 
conych na poczet nabywanych działek: zali. 
czek, są pozbawione wszelkich podstaw fak 
tycznych i prawnych, gdyż w myśl statutu 
Spółdzielni, oraz uchwały Walnego Zgroma- 
dzenia z dnia 29. II. 1932 wypłata może być 
uskuteczniona po rewindykacji wpłaconych 
sprzedawcom sum i ew. likwidacji Spółdzi el 
ni, do czego właśnie zmierzają poczynione 
przez Zarząd kroki. 

Sprawa o zwrot wpłaconych sum, znajdu- 
je się w toku postępowania sądowego i w 
najbliższym czasie ma być rozpoznana. -- 
Jednocześnie Zarząd Spółdziełni zaznacza, 

że komendant Waligóra — jako skarbnik 

W. Szanowny Panie 

  

  

   

Spółdzielni — żadnych funduszów do usku- 
tecznienia wypłat nie posiada. 

Z poważaniem: KE AU 
Zarząd Spółdzielni 

St Szubert, J. Cywiński, Wł. Bądzyński. 
Wiiłno, dn. 27. 10. 1932 r. 

  

Wielka afera przemytnicza. 
gdy odpowiedzialność z naszych, pozwanych 
urzędmików przerzucimy na nieporządki pa- 
nujące w komorach celnych łotewskich. 

A Węcławski? Urzędnik celny stale kwali 
fikowany jako dobry, lub b. dobry. On to 
wykrył „aferę Strakuna* i w listopadzie * 
grudniu sporządził przeciwko tej firmie pro 
tokuły karne. Gdyby „upadł* już we wrze- 
śniu — nie ważyłby się w parę miesięcy tak 

postępować. 

MECENAS ANDREJEW 

obrońca Bajona stara się rozwiać nimb, 
jakim wyraz ' „zagranica* jest otaczany 
wśród Słowian. Polacy, którzy wprawdzie od 
1809 roku są nazywani Francuzami północy 
nie powinni jednak swej kurtuazji posuwac 
aż tak daleko, by stale opluwać wszystko. co 
swoje a na niedościgły piedestał wciągać 
wszystko co łotewskie. 

Inflanty są krajem o świetnych tradye- 
jach przemytniczych, trzeba dać troszeczkę 
więcej wiary naszym ludziom, a w trudnem 
do rozwiązania zagadnieniu sprawy pod nie 
wiadomą X podstawić: nadużycia w Łotwie 

Witedy wszystko okaże się proste i jasne. 

PRZEMÓWIENIA INNYCH. OBROŃCÓW. 

Mec. Kulikowskiego, obrońcy Strakuna, 
mec. Szyszkowskiego (nadzwyczaj dowcip- 
ne) obrońcy Wiileńczyka, mec. Śmilga; ob- 
rońcy Wiszniewskiego i Jakóba Ettingina, 
mec. Łuczywka obrońcy Abrama Ettingina 
mec. Seifera szły w podobnym kierunku co 
przemówienia dwu mówców wstępnych, do- 
szukując się źródła afery w kraju sąsiadów 
z północy i tylko różniąc się między sobą 
ujęciem stylistycznem i warjantami spraw 
szczegółowych. 

Dzień był pracowity. 6 adwokatów mów:- 
ło przez 9 godzin. Potem nastąpiła odpo- 
wiedź Prokuratora i repliki mecenasów. 

W. OSTATNIEM SŁOWIE 

wszyscy oskarżeni oznajmili że są niewin 
ni. Najobszerniej wyjaśniał Strakun: — Od 
czasów niemieckiej okupacji ma handel. Ma 
ła to koncesja, trzeba było pilnować żeby 
mie stracić. Bo to był cały kapitał, a Str: 
kun nie dopuści żeby ktoś miał z jego kapi 
tału skorzystać. Żadnych nadużyć nie robił. 
Od 1928 roku rozrachował się i ma na utrzy 
maniu ojca, matkę. Niewinny jest, od czte- 
rech lat jest ścigany niesłusznie. a teraz od 
tygodnia siedzi w sądzie i marnuje czas, za 
miast te 5 zł. dziennie móc na siebie, ojca i 
matkę zarobić. 

Wyrok zostanie ogłoszony w KDE 
t. 

   

  

* 
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Jak pracuje Wydział 
Budowlany Magistratu 

(Od kierownika Szkoły Powszechnej 
Nr. 82 otrzymujemy poniższą skargę z 
prośbą o zamieszczenie: 

We wrześniu, t. j. raz po objęciu szkoły 
Nr. 32 m. Wilna wysłałem pismo do Magi- 
stratu w sprawie przerobienia pieców. W r. 
szk. 1930/31 bowiem zamarzał w klasach at- 
ram pomimo, że na piec zużyto przecięt- 
nie 7 kg. węgla. Po kilkakrotnem pisaniu 
otrzymałem do szkoły żelazne piecyki z tem, 
że piece zostaną przerobić e w odpowiedniej 
szej porze. Co piewien czas przypominałem 
o tm Magistratowi do tego stopnia, że sa- 
mych pism do początku sierpnia r. b. wysła- 
łem 9. 

Wydział Budowlany, którego obowiąz 
kiem było się tem zająć, pisma gdzieś zawie- 
ruszał, a ały sierpień czekał aż będzie 

stratu, ażeby niem wysłać do 
ję, celem zbadania sprawy na 

. Komisja przybyła w końcu sierpnia 
ła, że wszystkie prawie piece trzeba 

przerob dobudować 3 nowe. Około 10-go 
września miano już rozpocząć remont. Tym 
czasem kosztorys, który był zmieniany, był 
gotowy zaledwie na 10 października, a na 
posiedzeniu Magistratu w dniu 11 bm. uch- 
walono kredyty na remont i polecono Wy- 
działowi Budowlanemu, ażeby przystąpił do 
roboty „niezwłocznie. W] międzyczasie wy- 
słałem znów kilka pism, kilkanaście razy 'n 
terwenjowałem osobiście lub przez woźnego 
i stale otrzymywałem zapewnienie, że pracę 
już się rozpocznie. 

Często też Wydział Budowla 
nę na Wydział Szkolny, po w. 
nak okazywało się, że sam tyłko był win 

W dniu 18 bm. 

  

   

      

  

   
    

   

  

   
        

    

  

    

   

      

ny remont rozpoczęty zostanie już „dziś lub 
jutro”, gdyż sprawę tę oddano przedsiębior- 
cy. Ponieważ do upływie i tego terminu ni- 
kogo nie było widać udałem się do Wydziału 
Budowlanego, gdzie z triumfem zakomuniko 
wano mi, że wszystko już jest gotowe do og- 

łoszenia przetargu. Po 13 miesiącach od roz 
poczęcia sprawy — wszystko gotowe do ogło 
szenia przetargu! A kiedy zacznie się robota? 
Trzeba przecież rozbierać wszystkie 
stawiać je w nowem miejscu, dobudowy 
3 nowe, bielić sale i malować u dołu na olej 
no i t. p. A jeśli przyjdą mrozy, to kiedy to 
wyschnie? Ile na ten ucierpi praca szkolna? 
О tem nikt nigdy w Wydz. Bud. nie pomyślał 
A szkoda. 

Gdyby w tym kryzysowym czasie opóź- 
mieniu był winien brak pieniędzy, można 
byłoby się z tem od biedy pogodzić. O pie- 
niądze jednak nigdy nie chodziło, gdyż na 
kilkaset złotych, które zostaną zwrócone w 
formie zaoszczędzonego opału, Magistrat je- 

szcze stać. 
Winna tu wszystkiemu albo przestarzała 

ultrabiurokratyczna organizacja pracy w 
tym Wydziale, albo ludzie w nim pracujący. 

Jarzyna Tadeusz. 
Kier. Szkoły Nr. 32 w Wilnie. 

SPORT 
Z POLSKI. 

Z OBOZU ZAWODOWCÓW. 
Jest rzeczą powszechnie wiadomą, iż za- 

wodowi zapaśnicy cieszą się wielką wzięto- 
ścią u publiczności. Pomimo nieustannych 
twierdzeń o umowie wyników, remisów, re- 
wanżów i innych szacherek t. zw. „turnieje 
walki francuskiej" mogą prawie w każdem 
mieście liczyć na komplet widzów. 

Czołowym przedstawicielem polskiego za 
paśnictwa zawodowego jest Teodor Sztek- 
ker. Popularny ten atleta. sukcesy swe zaw- 
dzięcza raczej wysokiej technice i świetnej 
taktyce, niż wrodzonej sile. 

Sztekker jest dwukrotnym mistrzem świa 
ła, a mianowicie w r. 1930 zdobył ten tytuł 
w Budapeszcie, obecnie w sierpniu b. r. w 
Wiedniu powiodło mu się uzyskać powtórnię 
mistrzostwo. 

Najgroźniejszym rywalem naszego roda: 
ka był Estończyk Petersen. Siłą i wzrostem 
górował nad Poląkiem, techniką mu dorów 
nywał i jedynie lepszej taktyce Sztekker 
zawdzięcza zwycięstwo. ' 

Jednak nowokreowany mistrz šwiata nic 
jest bezkonkurencyjny. Bawi obecnie w Pol 
sce zapaśnik, przed którym Sztekker dwukrv 
tnie już musiał ugiąć czoło, a jest nim Hisz- 
pan d'Oliveira. 

Polak dwukrotnie już spotkał się z Hisz 
panem: w Warszawie i Lwowie. W: obu mia 
stach d'OfKveira zdobył pierwszą nagrodę. 

Obecnie w Poznaniu odbywa się między- 
narodowy turniej zapaśniczy. O pierwszeń- 
stwo walczą: Sztekker, d'Oliveira i znany 
Garkowienko. Ten ostatni przegrał już dwu 
krotnie z Oliveirą, natotniast pokonał Sztek- 
kera; odwetowa wałka mistrza świała jesz- 
cze nie nastąpiła. Pierwsze spotkanie Sztex- 
kera z Oliveirą przyniosło wygraną Polako- 
wi, w drugiem zaś zwyciężył Hiszpan. О 
pierwszeństwie więc rozstrzygnie tu trzecie 
spotkanie. A 

ZE ŚWIATA.' 
BEZROBOCIE WŚRÓD BOKSERÓW. 

ANGIELSKICH. 
BRUKSELA, (Pat). — Angielski minister 

Pracy zabronił bokserom cudzoziemskim roz 
grywania zawodów w Anglji ze względu na 
wielk ąilość bezrobotnych bokserów angiel 
skich. Zakaz łen wszedł już w życie 1 6 bok- 
serów francuskich jadących na zakontrak- 
towany mecz do Folkenstone zatrzymano i 
wysłano z Anglji. Zakaz ten dotknął prze- 
dewszystkiem Belglję, której bokserzy roz- 
grywali liczne mecze z Anglikami. 
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Z teatrów warszawskich. 

  Oto scena z farsy „Hulla ben Bulia“, gra 
nej z wielkiem powodzeniem w Teatrze Jet. 
nim. Główną rolę w tej zabawnej sztuce gra. 
Antoni Fertner (na lewo na naszem zdjęciu,



  

Dziė: Szymona. 

Jutro: Euzebji. 

Wschód słońca — g. 6 m. 16 

ерБ и — в« 3 т. 52 

  

Spostrzeženia Zakladu Meteorologji U.S.B. 

w Wilnie z dnia 27/X — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 744 

Temperatura średnia + 8° С. 
К najwyższa + 99 С. 
> najniższa + 4 C 

Opad: 3,2 
Wiatr: połudn. 

Tendencja: silny spadek, potem wzrost. 

Uwagi: rano mgła i deszcz. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu 28 
października według PIM. 

Pogoda zmienna o zachmurzeniu przeważ 
nie dużem, z przelotnemi opadami. Do 
chłodno. Umiarkowane wiatry zachodnie i 
północno-zachodnie. 

   

OSOBISTA. 
— Min. Butkiewiez powrócił do Warszawy 

Po dokonaniu inspekcji gospodarki kolejo- 
wej p. minister komunikacji inż. M. Butkie 
wicz w towarzystwie dyrektorów. departamen 
tu odjechał w dniu 27 bm. pociągiem osobo 
wym wieczorem do Warszawy żegnany na 
dworcu przez prezesa Dyrekcji PKP. w Wii 
nie inż. Falkowskiego i wyższych urzędni- 
ków dyrekcji. 

Lustracja gospodarki wileńskiej dyrekcji 
kolejowej wypadła zadawalniająco. 

— Związku Pracy dla 

RONIKA 
SPRAWY AKADEMICKIE 

— Związek Akademiekiej Młodzieży Zjed 
ncezenicwej Środowisko Wiileńskie ul. Ta- 
tarską 5, nieniejszem podaje do wiadomości, 
że na Dorocznem Walnem Zebraniu z dn. 23 
października 1932 roku Zarząd ukonstytuo- 
wał się w następującym składzie: 

Prezes i kierownik sekcji ideowej kol. 
Szenwic Stanisław. vice—prezes kol. Weiss 
Leopold. Sekretarz kol. Kapłan Leon. Skar- 
bnik koł. Lerner Jakób. Kier. Samopomocy: 
kol. Neuman Stanisław. Komisja Rewizyjna: 
kol. abs. med. Celmajster Józef, kol. abe. 
med. Wiołfowicz Seweryn. 
kol. kol. mgr. praw. Pines Leon, mgr. Leon 
Kry 5 

Sąd koleženski: 

yński, mgr. Kiern Szulin. 
Dyżury w poniedziałki, środy i piątki od 

  

godziny 19 do 20. 

  

— Komunikaty „Legjonu Młodych*. Dz 
w Sali Śniadeckich o godzinie 19-ej odbędzie 
się zebranie inauguracyjne Legjonu Młodych 

Państwa. Obecność 
członków i kandydatów obowiązkowa. Całe 
zaś społeczeństwo akademickie komenda L. 
M tą dro.gą zaprasza na powyższe zebranie. 

sk 

We środę odbyło się zebranie informacyj 
ne Legjonu Młodych w Wyż. Szkole INBEW. 
Zainteresowanie słuchaczy było niezmiernie 
wielkie i poważne. Przy wypełnionej po brze 
gi sali kol. Jan Duchnowski odczytał swój 
referat deklarujący stanowisko Leg. Mł. Po 
referacie wywiązała się żywa i rzeczowa dy- 
skusja oraz posypały się pytania celem wy- 
jaśnienia niektórych punktów programu, na 
które wyczerpującej odpowiedzi udzielił mgr. 
Stefan Jędrychowski. Przewodniczył kol. St. 
Bohdziewicz. Zebranie zaszczycił swoją obe- 
cnością p. dyr. Wielhorski 

— Komendant Akademiekiego Oddziału 
Związku Strzeleckiego podaje do wiadomości 

ADMINISTRACYJNA 

— Prolongata pozwoleń na broń. Staro- 
sta Grodzki przypomina, że termin ważnoś- 
«i pozwoleń na broń wydanych w r. b. przez 
Starostwo wygasa z dniem 31 grudnia. 

Osoby, które pragną posiadane pozwole- 
nia przedłużyć na rok 1933, winny są przed 
końcem roku bieżącego złożyć podania do 
Starosty i prosić o prolongatę posiadanych 
pozwoleń. 3 

Do podań dołączyć należy posiadane poz 
wolenia i karty łowieckie. 

— Koniereneja starostów. W! dniu 27 
października w gmachu Urzędu Włojewódz- 
kiego pod przewodnictwem p. wojewody Zy- 

   

że zebranie członków oddziału odbędzie się 
dziś, 

tualnie) w lokalu Komerydy Podokręgu Z. S. 
ul. Żeligowskiego 4 

  

dnia 28 b. m. o godzinie 19,15 (punk- 

Obecność członków w umundurowaniu о- 
bowiązkowa. 

Zapisy do Akademickiego Oddziału Zwią- 

zu Strzeleckiego odbywają się codziennie. w 
godzinach od 9 do 15 w lokalu Komendy 
Podokręgu Z.S., ul. Żeligowskiego Komendani 
AOZS przyjmuze we wtorki i czwartki od 
20 do 21-ej Tel. r. 18-23. 

SPRAWY SZKOLNE 
Państwowego Gimnazjum 

  

— Dyrekcja 
Żeńskiego im. ks. A. J. Czartoryskiego w 

  

gmunta Beczkowicza, przy udziale inspekto-  Wiilnie podaje do wiadomości, że otwiera 
ra ministerjalnego p. S. Jar: ego, odbyła drugi równoległy oddział klasy drugiej. Po- 
się konferencja pp. starostów wojew. wileń- da o przyjęcie do tej klasy przyjmuje 
skiego. W) konferencji wzięli udział również  Kancelarja gimnazjum codziennie od godz. 
pp. naczelnicy wydziałów z p. wicewoiewodą 10 do 14. 
M. Jankowskim na czele. Przedmiotem ob- EM 

rad konferencji były sprawy bieżące. i WOJSKOWA 

ję IST ' MIEJSKA. — Kto jest zwolniony od płacenia podatku 
   

— Elektrytikacja miasta. Wpbec szczup- 
łych funduszów magistrat nie mógł w tym 
roku przeprowadzić elektryfikacji miasta w 
granicach w jakich początkowo zamierzał. 
Siłą rzeczy zwórcono największą uwagę na 
peryferje miasta, gdzie niedostateczne oświe- 
tlenie, lub całkowity jego brak jest istną plagą 
okolicznej ludności. W związku z tem elek- 
trownia miejska ustawiła ostatnio 8 nowych 
lamp na trakcie Batorego, 7 na ulicy Świetl- 
nej (Snipiszki) oraz 6 na ulicy Chełmskiej. 
Penadto wzmocniono oświetlenie 25 nowemi 
lampami na rozmaitych ulicach i zaułkach 
przedmieść. 

Qgółem ustawiono 46 nowych punktów 
świetlnych, co oczywiście nie rozwiązuje je- 
szcze bolączki naszych przedmieść, w dużym 
jednak stopniu przyczynia się do stopniowe- 
go polepszenia stanu bezpieczeństwa na pery- 
ferjach miasta. 

— Reklamy świetlne na ulicach. Do elek 
trowni miejskiej coraz częściej zaczynają na 
pływać podazjia rozmaitych firm handlowych 
o zainstalowanie rekłam świetlnych. W zwią- 
zku z tem elektrownia: miejska opracowuje 
obecnie taryfę opłat za tego rodzaju oświe- 
tlenia. Niewątpliwie pojawienie się większych 
ilości reklam świetlnych przyczyni się do pod 
niesienia efektu zewnętrznego miasta. 

— Półtora miljona zeległości podatkowycii 
Masowe zubożenie ludności, spowodowało, 
że wydział podatkowy, Magistratu nigdy jesz 
czę nie był zawalany taką ilością podań о 
umorzenie i odroczenie terminów płatności 
rozmaitego rodzaju podatków komunalny 
jak to ma miejsce w roku bieżącym. Dość 

    

    

wojskówege? Ze źródeł samorządw 
dujemy się, że w związku z okólnikiem Mi- 
nisterstwa Spraw Wewnętrznych, wydanym 
w porozumieniu z Ministerstwem Spr. Wojsk 
nie płacą podatku wojskowego osoby, urs- 
dzone w Il. 1883—1897. Płatnicy tego podat- 
ku, którzy otrzymali nawet wezwania plal- 
nicze z Magistratu na r. 1930 i 1931, nie 
mają obowiązku do uiszczenia odpowiednich 
należności. Roczniki te nie otrzymają już 
nakazów na rok 1932, które za rok 1930 i 
1931 były rozesłane przed opublikowaniem 
wyjaśnienia 

nych. 

ezłonków. do 
się w niedzielę 30 p. 
12 na placu przed Kościołem Świętego Jakó 
ba pod sztandar ZKP. dla udziału w pochy 
dzie na cześć Chrystusa-Króla do Sali Miej 
skiej. 

daje do wiadomości swych członków. 
ranie informacyjne odbędzie się w ni 
dmia 13 listopada r. b. o godz. 11 min. 30 w 
lokalu Koła przy ulicy Wileńskiej 338. Po- 

ch dowia 

  

  

Ministerstwa Spraw Wewnętrz 

— Dodatkowe posiedzenie Komisji Po- 
borowej. Najbliższe dodatkowe posiedzenie 
Komisji Poborowej wyznaczone zostało na 
dzień 9 listopada. 

Komisja urzędować będzie od: godz. 8 ra 
no w lokału przy uł. Bazyljańskiej 2. 

Z KOLEI 

— Zarząd Okręgowy ZKP. wzywa swych 
jakna, niejszego stawienia 

lziernika rb. o godz.    

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zarząd Koła Wiileńskiego Z. O. R. po- 
iż zeb 

iedzielę 
   

  

аОМ в ЧЫ Ge 4 i rządek dzienny: 1) Przemówienie przewodni 
powiedzieć, że w roku bieżącym, Magistrat SE я i Z! : РО 

= S Lana Ё , „ czącego. 2) Sprawozdanie ze Zjazdu w Gdy- 

sozpatyzył, już. kUkaniście Tysiscy, podah 9 ni — wy ka Ge. Edward Góra. 3) Sprawozda 
umorzenie podatku, z czego blisko 95 pr: 
cent załatwiono przychylnie, mimo to Mi 
gistrat ma wciąż jeszcze do wyegzekwowania 

zgórą półiora miljona złotych. 

Z UNIWERSYTETU 
` 

— Nagrodzone prace z literatury iraneu- 
skiej. Z fumdacji na' nagrody za prace z 
resu literatury nowożytnej, ob pochodzą- 
cej z ofiarności p. Leona Kochnitzky'ego, — 
znanego: literala belgijskiego, Wydział Huma 
mistyczny USB. nagrodził w r. b. dwie roz- 
prawy, odz ię zal ni naukowemi 
i literackiem g 
o Mussecie i magistra Marji $orokówny o 
LŁamartinie. Pozatem na wyróżnienie zasłu- 
giwała praca magistra Edmunda Roszaka z 
zakresu składni historycznej francuskiej, któ 
ra zostało ogłoszona drukiem we włoskiem 
Archivum romanicum. 

    

    

          

    
      

      

    

   

„SZLAK NIEP 
Jesień. Żółte Ściernisko, zaciągnie- 

te pajęczyną. błyszczy i miga — jak 

obrus złoty djamentowemi nićmi 

przetkany. Opodal las — ubrany w 

złoto i purpurę. Cicho w nim, tylko 

szeleszczą padające żółte i czerwone 

liście. Spada liść, pokrywa ziemię 

pięknym dywanem. a jasne promie- 

nie słoneczne kąpią się w jego splo- 

tach wzorzystych, Wysoko, wysoko-— 

pod błękitem nieba „kurłyczą* żó- 

rawie. Ciągną na południe, do ciep- 

łych krajów. śpiewając naszym stro- 

nom pieśń pożegnalną. 
Z oddali dobiega śpiew dziewcząt 

kopiących kartofle. Reszta to pracy 

w polu — reszta pieśni na wolności. 

Jmielknie do wiosńy, a ponad niwa- 

mi osierocialemi smutnie zastęka 

wiatr, zatrzeszczą mrozy, zaśpiewają 

ponuro szalone wichry północne. 

1 czuč w tej pieśni tęsknotę i skargę. 

  

   

   
   

аНЙ 4 

  

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" 

dzi 
cia: się zebrania informacj 

odwołujemy. 

  

nie z działalności Zarządu Koła. 4) Program 
prac P. W. i W. F. na sezon zimowy — zre 

feruje kpt. Konig. 
dziny O. P. Ł. Gaz. — zrteferuje mjr. Kamiń 
ski. 6) Dyskus, 

  Program prac z dzie- 

  

7) Wołne wnioski. 
ego ogłoszony uprzednio 

jako data odby- 
ego mia:ejszem 

    Włobec powyžs2 
ń 30 października r. b.       

  

  

— Klub Włóczęgów. W piątek dnia 25 
bm. w lokalu przy ul. Przejazd 12 odbędzie 

się 93. zebranie Klubu Włóczęgów Senjorów. 
Początek o godzinie 20-ej. Na porządku dzien 
nym referat p dyr. Bobrowskiego p. t „Rosja 
w roku 1932. Wstęp dla członków bezpłatny 
— dla gości 50 groszy. Informacyj w sprawie 
zaproszeń udzielą p. St. Hermanowicz codzien 
nie w godzinach między 18—20, w lokalu 
przy ul. Jagiellońskiej 3 m. 1, tel 99. 

Wszystkie zaproszenia dotychczasowe anu 

OTRZEBNY“. 
Skargę na dolę, tęsknotę za życiem 
przeszłem — nad przyszłością niewia: 

domą. 

Śpiawją kobiety z Żar. Z tych 
Żar — co to się przytuliły — ot tam 
pod górą i zaszyły w jesienną złoią 

czerwień ogrodów. Tęsknotą bije 

pieśń, bo nieządługo. niejeden mło- 

dzieniec — podpora gospodarstwa, 
ozdoba wieczoryńy. duma wsi — po 
rzuci, na lat kilka, kraje rodzinne. 
Jeszcze parę miesięcy. a zapłacz 
matka, siostry, młąda żona — żegna- 
jąc najdroższych. Niejedno serce dzie 
wczęce niepokojem zabije — 
w ślad miłemu. Zbliża się czas, g 

    
    

    

   
cała wieś wyjdzie na pożegnanie 
swych wychowańców, wysyłając ieh 
w drogę — mało komu potrzebną. 
Nadchodzi okres — gdy po rozlaz- 
łych. kołami pociętych drogach — 
pod 'strumieniami zimnej ulewy j 
siennej — ledwie, ledwie ciągną się 

        

S-ka z ogr. odp. 

KU R J E R 

łują się. Wstęp za zaproszeniami imiennemi 
za okazaniem przy wejściu 

— Zebranie Zrzeszenia Asystentów USB. 
Wie czwartek dnia 3 listopada o godz. 19 w 
pierwszym terminie, o godz. 19 m. 30 w dru 
gim odbędzie się w sali II w gmachu Głów 
nym USB. doroczne walne zebranie Zrzesze 

nia Asystentów USB. 

— Do wiadomości nauczycieli połonistów 
wszystkich szkół średnich w Wilnie. Zebra. 
nie „Koła Polonistów* nauczycieli szkół śred 
nich odbędzie się dnia 4 listopada 1932 roku 

o godzinie 19 m. 30 w gimnazjum pańsiwo- 
wem im. Е. Orzeszkowej w Wilnie. 

Na porządku dziennym: 
„Aktualizacja w nauczaniu języka pol- 

skiego”. 
a) WI klasach młodszych: — kol. Masie- 

jewska. 
b) Wi klasach starszych: kol. Achremowi 

czowa i kol. Stabińska—Przybytkowa. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 

— Wpłaeanie opłat na rzecz Izby Rzemie 
ślniczej sprołongowano do 31 października 
1932 r. — Włobec tego, iż w ostatnich d ! 
wpłacania opłaty na rzecz Izb Rzemieś 

czej w wysokości 3 złotych, ze względów te- 

chnicznych nie można było załatwić „wszyst 

kich zainteresowanych rzemieślników, prag- 

nących te opłaty uiścić, — Zarząd lzby Rze- 

mieślniczej w Wilnie sprolongował termin 

wnoszenia wspomnianych opłat do dnia 31 

października r. b., z tem jednak, że płatni- 

cy obowiązani będą zgodnie z-par. 5 Rozpo 

rządzenia Wykonawczego do Ustawy o zasi 

laniu funduszów lzb Rzemieślniczych — jed 

nocześnie wpłacać karę za zwłokę w wyso- 

kości 2 proc. miesięcznie t. zn. 0,6 gr. od wez 

wania. 
Kasa Izby czynna jest codziennie w godz. 

8—14 w lokalu Izby Rzemieślniczej w Wit- 

ulicy Mickiewicza Nr. 23 m. 5. — 

  

   
  

  

nie przy 3 

Przesłanie nakazów  sekwestracyjnych — 40 

Izby Skarbowej zostało automatycznie 

wstrzymane do dnia 31. października r. b. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 

— Wybory do gminy żydowskiej. Prasa 

żydowska donosi, iż wybory do Gminy Ž 

dowskiej w Wilnie odbędą się między 15 a 

21 stycznia 1933 r. W, związku z tem pow- 

stają już bloki, które pójdą do wyborów. 

RÓŻNE 

— Wycieczka naukowa. W. sobotę dnia 
22 października b. r. wieczorem, korzystając 
2 75 proc. zniżki kolejowej wyruszyła z Wil 
na wycieczka naukowa, złożona z przeszło 
20 osób. Wycieczka ma na celu zwiedzenie 
głównych ośrodków przemysłowych w Was 
szawie, Katowicach, Krakowie oraz zwiedze- 
nie Państwowej Fabryki Związków  Azoto 
wych w M cach, koto Tarnowa. Wyciecz- 
ka nieomieszka również  zwiedz 
zabytki historyczne, artystyczne i 
cze, znajdujące się na wyżej wymienionych 

szlakach. 
Z ramienia Uniwersytetu wycieczką kie- 

ruje asystent Zakładu Chemji Organicznej 
p. Bolesław Bochwie. Stroną zaś organizacyj 

ną zajmuje się prezes Koła p. Jan Wojcie- 
chowski. Powrót wycieczki do Wilna nastą- 
pi w sobotę dnia 29 bm. rannym pociągiem 
х Wharszawy. 

— Kiedy można lieytować nieruchomści. 
Weszło w życie rozporządzenie regulujące 
terminy licytacji majątków nieruchomych. 
W myśl tego rozporządzenia nieruchomości 
miejskie mogą być sprzedawane przez licy- 
tację jedynie w miesiącach mastępujących: 
styczeń, marzec, maj, wrzesień i listopad, na 
tomiast nieruchomości ziemskie w. miesią- 
cach: luty, kwiecień, czerwiec, październik 
i grudzień. 

   
  

            

* 

ао ZABAWY 
— Dancing L. M. i K. Wi dniu 31 bm. 

Liga Morska i Kolonjalna urządza w Cukier 
ni B. Sztralla (róg ul. Mickiewicza i Tatar- 
skiej DANCING, dochód z którego przezna- 
czony jest całkowicie na Fundusz Kolonjal- 
ny L. M. i K. 

Ze względu na cel mamy nadzieję, iż za 
bawa będzie miała wielkie powodzenie. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Pohulanka. Piątek dnia 28. 10 

  

o godz. 8 w. — sobota dnia; 29 bm. godz. 8 
w. — niedziela dnia 30 bm. godz. B w — 

pełne fantastycznej bajkowości. widowisko 
Maeterlincka „NIEBIESKI PTAK* we wspa- 
niałych ramach dekoracyjnych,  kostjamo- 
wych i barwnych reflektorów. 

— Poranki „Niebieskiego Ptaka*. Piątek 

dnia 28 bm. o godz. 12 w, poł., sobota dnia 

29 bm. o godz. 12 w poł. i niedziela dnia 30 

bm. godz. 12 w poł. — ódbędą się na Pohu- 

lance południowe przedstawienia egzotycznej, 

cudownej bajki „NIEBIESKI PTAK" Bilety 

na 2 pierwsze poranki są wyprzedane = b:- 

lety na poranek niedzielny są do nabycia w 

kasach teatralnych. 

— „Szczęście od jutra”. Prześliczna, lek- 
ka komedja Kiedrzyńskiego w koncertowej 
grze zespołu z pp.: Szpakiewiczową, Bonec- 
kim na czele — dana będzie w niedzielę dn. 

30 bm. o godz. 4 po poł. w Teatrze na Po- 
hularńce. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Dziś po raz 

i doskonale wystawiona operetka Kalmana 

„Księżniczka czardasza”, która zdobyła wiel 

ki sukces artystyczny i cieszy się zasłużonem 

powodzeniem. Rolę. Silwy Waresecu—kreuje 
Elna Gistedt. 

W. przygotowaniu „Krysia Leśniczanka 

— barwna operetka Jarko z udziałem E. Gi- 

stedt. Zniżki akademickie — ważne. 

—. Przedstawienie popołudniowe „Wiktor 

ji. Niedzielne przedstawienie popołudniowe 

  

  

  

  

  

koniska wioskowe. wioząc gospodar- 

skich synów i braci na „zdaczu”. 

Te „zdaczy”, sceny pożegnalne, w 

różnych odmianach, istnieją w całymi 

świecie i istnieć będą tak długo — 

póki serce ludzkie nie stanie się czy- 

stem i szlachetnem — jak kryształ 

górski, a myśl świetlana i wspaniała. 

jak jasne słońce. Wtedy „zdaczy“ nie 

będą potrzebne. 

Śpiewała i Hanna  Szkielanka. 
Śpiewała i miłkła, ponieważ myślą 

wciąż wracała do swego Wasila. który 
w lę jesień musiał stawać do poboru. 

Różne myśli plątały się w młode 

kształtnej głowie, przewiązanej bia 

chusteczyą > w kwiatuszki czerwo- 

ne — z pod której się wydostawały 

nieposłuszne „„ruse* kędziorki—lazły 

do karych oczek i przeszkadzał: 

pracy. Praca ciężka, lecz młoda, zgra- 
bna kibić Hanulki, jak la „łoza”, na- 
chyłała się i znów się podnosiła: lak 
sprytnie i lekko — iż zdawało się, ż 
praca dla dziewczyny zaróżowionej— 

ta tylko zabawka. Zostawiła za soba 
kobiety, by zostać sam na sam z ma- 
rzeniem. A marzy się rozmaicie — 

     

   
   

     

      

МЕОМ Ок 

po cenach zniżonych wypełni melodyjna о- 
„, peretka Abrahama „Włktorja i jej huzar* z 

E. Gistedt w roli tytułowej. Obsada premjero 
wa. — Początek o godz. 4 po poł. 

Bilety już są do nabycia w kasie zama- 
wiań od 11 do 9 w. 

— Recital fortepianowy Izo Elisona w 
Konserwatorjum. Jednym z wybitniejszych 
pianistów doby obecnej — jest Izo Elison, 
który przybywa do Wilna na jeden koncert, 
w sóbotę dnia 29 października w sali Konser 
watorjum. 

Bilety nabywać można w biurze podróży 
„Orbis* (Mickiewicza 11) od 9 do 7 w. 

Ceny miejsc dostępne dla każdego słu- 
chacza. 

— A. Baldovino (wiołenezeła) i E. Rossi- 
Vecchi (tortepiari) wystąpią raz jedćn we 
wspólnym recitalu w dniu dzisiejszym w sa- 
li Konserwatorjum (Wielka 47). Šwietni kon 
certanci zdobyli sobie. rozgłos w Europie i 
od miedawna w Polsce. Na zaproszenie Wiłeń 
skiego Towarzystwa Filharmonicznego wy- 
konają bardzo obfity i interesujący program. 

Szczegóły w afiszach. Biłety w „Orbisio“ 
w godzinach przedpołudniowych oraz w ka 
sie Konserwatorjum od 7 wiecz. 

  

Anons: W] niedzielę 30 bm. wieczór pieś- 
ni, tańca charakterystycznych i oryginalnych 
inscenizacyj w wykonaniu znakomitej dise- 
use'y Deli Lipińskiej. Szczegóły w afiszach. 

„Międzynarodowy Dzień 
Oszczędności”. 

Program obchodu „Dnia Oszczędności'* 

w Wilmie przewiduje urządzenie Akademji 
w Małej Sali Miejskiej dni4 31 października 
1932 roku o godz. 18. Cały szereg popular 

y odczytów w szkołach, organizacjach 
społecznych i wojsku. Dnia 81 październi- 
ka gmachy  instytucyj  oszezędnošciowyci 
przyozdobione będą flagami. 

Protektorat nad Komitetem Obchodu 
„Dnia Oszczędnści* przyjął p. wojewoda wi- 
leński Zygmunt Beczkowicz. 

    

RADJO 
PIĄTEK, dnia 28 października 1932 r. 

11.40: Przegląd prasy polskiej Kom. me- 
teor., Czas; 15.05: Program dzienny; 15.10: 
Utwory skrzypcowe na płytach; 15.40: Kom.; 
1560: „Mała skrzyneczka*; 16.15: Lekcja 

gielskiego; 16.30: Kom. Wil. Tow. Org. i 
Roln.; 16.40: „.Polskie płatowce* — odczyt; 
17.00: Koncerė 17.55: Program > 
18. Muzyka lekka 5 
19.00: Polakom na Ko 
Przegląd prasy rolniczej В 
19.30: „Nad niedalekiem ciepłem morzem“ 
— feljeton; 19.45: Pras. dzien. radj.; 20.00: 
Pogad. muzyczna; 20.15: Koncert symfonicz 
ny z Filharmonji War 22.40: Wiad. sport. 
Dod. do pras. dz. radj.; 238.00: Muz. tan. 

BOWINKI RADIOWE. 

POLSKIE PŁATOWCE. 
‚ 

    

   

    

     

        

    

Radjosłuchacze. interesujący się rozw3- 
jem naszego lotnictwa, z zadowoleniem do 
wiedzą się, że dzisiaj o godz. 16,40 transmi 
lowany będzie. z Warszawy odczyt jedńegu 
z czołowych polskich konstruktorów, iu 
Drzewieckiego, który będzie mówił o po!- 
skich płatowcach. 

     

TRANSMISJA Z FILHARMONJI WARSZ. 

Solistą dzisiejszego koncertu symton 
nego (transmisja z Filharmonji Warsz 
skiej) będzie znakomity pianista niemiecki 
Wilhelm Backhaus, który z towarzyszeniem 
orkiestry wykona koncert B-dur Brahmsa. 
W części symfonicznej orkiestra pod batutą 
Grzegorza Fitelberga odegra uwerturę „Anal 
reon* Cherubiniego, poemat symfoniczny 
Różyckiego .„Ahhelli* i „Sowizdrzała* Ry- 
szarda Straussa. 

  

   

      

W) przerwie koncertu symfonicznego Kor 
nel Makuszyński w prelekcji „Grób na wzgó- 
rzw* przypomni radjosłucha 
lentowanego poety—żołnie 
łaczewskiego w 10 rocznicę 

  

   

    

Nr. 275 (2490). 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
WISZYSTKO PRZEZ MIŁOŚĆ. 

Wie środę późno w nocy przy ulicy Pif- 
sudskiego rozegrał się wstrząsający wypadek. 

Pod koła mknącego z wielką szybkością 
autobusu t-wa „Arbon“ rzucił się w zamia” 
rze samobójstwa jakiś osobnik. Na szczęś- 
cie szofer Piotr Hajduk w ostatniej ehwili 
zauważył manewr denata i nie straciwszy 
orjentacji szybko skręcił kierownicę, dzięki 
czemu autobus ominął samobójcę ratując ge 
ad niechybnej śmierci. Niedoszły samobój 
ea został jednak poważnie uderzony błotni 
kiem, naskutek czego doznał poważnych po 
ranień. Na miejsce wypadku zawezwanć fo 
gotowie ratunkowe, które przewiozło ranńe 
go do szpitala Św. Jakóba w stanie dość po- 
ważnym. Z ujawnionych przy nim dokumen 
tów ustalono, że jest to 26 letni Zygmunt 
Bakraio portjer hotela „Grand* przy uliey 
Trockiej Nr. 2. 

Jak zdołano stwierdzić Bukrate dokonał 
zamachu samobójezego na tle zawodu mi- 
łosnego. 

Pomiędzy nim a jego narzeczoną Żemaj- 
tełówną zam. przy uliey Piłsudskiego 11 wy- 
nikły niepórczumienia, z powodu randek jej 
z pewnym młodzieńcem. Fatalnego wieczoru 
Bukrato ponownie spotkał swoją „narzecze 
ną* w towarzystwie owego młodzieńca. Pow 

stała sprzeczka, podczas której Bikratoe na 
cdzach swej narzeczonej rzucił*się pod koła. 
autobusu. 1 

GFIARY 
Dla ucz ia nieodžalowanego š. p. Jas 

Klotta składają na rzecz Wileńskiego Wo- 
jewódzkiego Komitetu Pomocy Bezrobotnym: 
p. Ludwik Maculewicz — Dyr. Państw. Ban- 
ku Rolnego Oddział 'w Wiilnie 5 zł., p. Ta- 
deusz M »wicz 5 zł, p. Wiineenty Łu- 
czyński 5 zł., p. Jan zrło-Orlicki — 3 zł. 

KTV SPAM OP AA ASS 

Popierajele Przemysł Kralowy 

    

  

     

    

Dziś uroczysta premiera! 
Potężny arcyfilm pełen grozy i niesamowit. 

To, czego świat jeszcze nie widział t 

Sźwięk. Kine-Teatr 

PAN 
wliea Wielka 42. 

dźwiękowe Kino | 

CASINO 
Wielka 47, tei. 15-41. | 

/ Jutro premjera! Genjalne arcydzieto 

króla reżyserów niezapomnianego twėrcy 

„TROJKI“ i „ŠPIEWAKA NIEZNANEGO“ 
Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 1541 

Dziś ostatni dzień! 
franc. na tle przeistoczenia się kobiety w mężczyznę p. t. 
z udział. Carmeny Boni : Armanda Bernard. 

Ceny od 25 gr, Początek o godz. 4. 6, 8 1 10'15, w sobotę i niedzielę o godz. 2-€j. 

na temat myśliwski. 

Wyświetl. doskonałą komedję prod. 

  

    

Zadziwiające przeżycia młodego bada- 
cza, który stworzył sztucznego człowie- 

ka-przestępcę! Najbardziej emócjonujący 
i osobliwy filmi 

W rol, główn.: następca Lon Chaney'a 

Boris Karioff i John Boles 
Ogląduije tegd "Elin" ZAleca się tylkóKi- 
dziom o zdrowem sercu i siln. nerwach. 

NAD PROGRAM: %bodatki dźwiękowe 
Z powodu wysokiej wartości artystycz- 
nej filmu uprasza się o przybycie na po- 
czątek seansów: o godz. 4, 6, 8 i 10.15 

Ńa piełWszy stania tery źniżone. 
Passe-partouts i bilety bezpłatne — bez-- 

względnie nieważne. 

DAMA W SMOKINGU 
NAD PROGRAM: Urózżmaićone aktóalńóści dźwiękowe. 

: uržanskiego 

„HOTEL STUDENTÓW 
Jak żyją, kochają i cierpią akademicy Uniwersytetu w Paryżu. 

NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe między innemi groteska rysunkowo-śpiewna: 
Początek o godz. 4, 6, 8 1 10.15, sj Ceny od 25 gr. 
  

Jńwrięk. Kino - Teatr 

HELIOS" 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Dźwiękowe Kino DZIši 

LUX 
Miekiew. 11, tel. 15-61   

  

Nr. 24.110. 

  

nie będzie przyjmować. 

KAWIARNIA 
„Wielka Gastronomia" 

ul. Mickiewicza 28 

Aby dać możność szerszej publicz- 
ności korzystania ze smacznych i po- 
żywnych śniadań, obiadów i kolacyj 

CENY NA WSZYSTKO ZNIŻONE 
DO MINIMUM! 

B. Kulaszyński. 

  

odejdzie na lat kilka, może wojna 
wybuchnie — zabiją, albo i zapomni. 

— Ale... Wasil nie taki... I Hanna 
znów zaśpiewała. Podtrzymała ją re: 
szta kobiet i dźwięczna pieśń—niby 
pożegnanie zachodzącego słońcą, po- 
niosła się nad pustkowiem pól i za- 
trzymała się gdzieś w zamierającym 
lesie. U góry wysoko. wysoko prze 
ciągnął klucz żurawi. Śpieszący na naj 
bliższy nocleg. 

     
  

   

Il. 
Wasił Kapczuk tej jesieni miał i: 

na ..zdaczu*. Smutny czas zbliżał się 
dla żarskieh chłopców... Chociaż nie 
tracili napozór ducha, chociaż jeszcze 
wyżej nieśli głowy, a na wieczoryn- 

kach mocniej tupali obcasami, nieje- 

dnemu jednak „po sercu skrobały się 

kotki“. Wasil zastanowił się nad zbli- 

żającą się zmianą życia. Ciężko było 

pozostawić na trzy, albo cztery lata 
wi rodziców, Hanułkę i jechać w 
kraje nieznane — czasem het na dru- 

gi kraniec świata i tam, wśród ludzi 
cudzych. ciągnąć szare, bezwolne ży- 
cie w takiejże szarej i bezwolnej „ka- 

zarmie”. 

   

     

    

   

  

   

  

   
   
Ji no, ul. Ś-to Jańska d. tel. 3-40. 

` 

PR" 
w Wilnie. 

Największy sukces światowy. 
DZIŚL Groza krwawych dni w Rosji 

100% dźwiękowiec. 
który wstępnym bojem zdobył wszvstkje ekrany świata p t. 
W rol. gł. bohater filmu „Książe Bounbonle" 
Bulwarów* będzie śpiewało całe w 

ннна : LICYTACJA | 

WILEŃSKI LOMBARD „KRESOWJA' 
Wilno, Hetmańska 1 (róg Wielkiej 53) tel. 7-22 

podaje do ogólnej wiadomości, że 7 i 8 listopada r.b. o godz. 4-ej pp. 
odbędzie się w lokalu lombardu Hcytacja niewykupionych i niepro- 
longowanych zastawów od Nr. 50.000 do Nr. 100.000 i od Nr. 1 do 

Uwaga: W dniu licytacji prolongat N-rów licytacyjnych lombard 

   

SE 

    

Potężne sceny. 

Wielki'film z życia paryskiego 

    toówytk gore 

  

      
          

       
            TTT oc 

Mieszkania 
DO WYNAJĘCIA 

2 po 4 pokoje z kuchnią, 
| mieszk. 3 pok z kuchnią 
ize wezelkiemi wygodami 
(wodociąg, ubikacja, ła- 

  

POKÓJ 
słoneczny, suchy, urmeblo- 

wany, elegancki, wszelkie 
wygody, |-sze piętro 
DO WYNAJĘCIA 

ul. Mickiewicza 43, m. 2   
Żal było rodziców, dla których 

był potrzebnym pomocnikiem. Gos- 
podarstwo chociaż niewielkie, ale spra 
wnošcią + pilnošcią Kapezukow — 

nieźle się trzymało i chociaż cała wła- 

sność wynosiła cztery, moeno okrojo- 

ne dziesięciny — jednak żyli nienaj- 

gorzej, daleko lepiej od mających w 

dwójnasób. Ojciec starzał i ciężar pra- 

cy kładł się na barki Wasiła, Stars 
brat Grzegorz, co oddzielnie gospoda- 

rował. z rodzicami coś nie ładził, a 
więc na niego liczyć bardzo nie było 
można. Wyręczał Wasil, ale mu rek- 
rut nadszedł. I dla matki pomocnica 
była potrzebną bo siostra zeszłego la- 

odeszła. Hanulka więc była 
mile widzianą u Kapczuków, lecz Wa 
sił, nie odbywszy wojskowości, żenić 
się nie chciał. nawel i rodzice odma 

wiali. 

— „Damy jakkolwiek rady, za trzy 
cztery lała nie się nam gorszego mo 
że i nie stanic, a zrzusisz biedę z gło 
wy i powrócisz, wtedy i wesele będzie 

weselszem* — mawiał czasami stary 

Kapczuk, nielitościwie ćmiąc fajkę. 

Żal wsi i rodziców — ale trzy-czte: 

  

  

      

TEODOZJA - SEWASTOPO 
czerwoną. W rol. gł. boh. filmu „Dr. Jeky!" ińirlam Hopkins jako tancerka cesarska i Ge. 

marynarz-bolszewik. Wielkie emocje. ‹ 
Na pierwszy seans ceny zniżóne. Początek o godz 4, 6, 8 i 1015, w daie świąteczne o godz. 2-ej 

KRÓL BULWARÓW 
słynny komił Georges Milton. Melodyjne piosenki z filmu „Kr 

ilno Ze wziędu na wysoką wartość artystyczną— dla młodzieży dozwolońe- 

[| Br. Zeldowiez 
Choroby skórne, wener., 
narządów moczowych, 

„Dr.Zeldowiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz- 
ne, ńarządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 

Mickiewicza 24, tel. 277 

i. Blumowicz 
Choroby weneryczne. 

ekórne » móczopłciowe, 

uk Wiełka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8 

      

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierżyniec, 

Redaktor odpowiedzialny Witold K 

Ostatnie chwile caratu 
Walka armji białej z 

e ssak jako 
NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE 

  

Akuszerka 

Wara lalnerowa 
rrzyjmuje od 9 do 7 wieex 
„liea Kaoztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 8527 

ENGLISH 
groups aid single 

N. GAWRONSKA 
(University Collegė 

b _ London) 
| Słowackiego Nr, 1 m. 16 

telefon 838. 

Kupię psa 

  

  

sienka i elektryczność). ZEBĘ 2% dobrego stróża na wieś 
wierzyniec, abryczna Mickiewicza 2 
3/10; dow nię w mieszk. 12 Akuszerka Sklep kapeluszy 

  

Długoletnia 

pracownica aptekarg. 
Tom. Zani poszukuje pracy w aptece   aa lewo Gedeminowslk: ża skrómne wynagrodz. 

ul. Grodzka 27. Adres w Admin. Kurjera 
W. Z. Nr. 3493 dla Е. k. 

ry lata nie oglądać Hanulki, nie pa- 
trzeć w jej kare oczy, nie słyszeć śmie 
chu srebrzystego i rozmowy miło- 
dźwięcznej — to zbyt już ciężko. Be 
zawsze stały w pamięci te chwile, gdy 
w czas swobodny od pracy, spotkał 
się z Hanulką. Kładła wtedy swą głó- 
wkę Wasilówi na piersi i tak słodko 
słodko zaglądała mu w oczy jakby 
cheała zaczarować, lub znieruchomiė. 

Potem znienacka darzyła pocałun- 

kiem gorącym i chyżo umykała. A 
te oczy, morze bezdenne, morze bu- 

rzy i łaski, morze namiętności i pie- 

szezoty, niespodzianek, powabu i złu- 

dy. 

1 gdy słodycz ta stawała Wasilowi 
przed oczyma -— posyłał tysiąc Lucy- 
ferów temu, kto wymyślił rekructwo 
i zmuszał ludzi odrywać się od swej 
doli, swego szczęścia i swego kocha- 
nia, 

  

     

  

(D. e. n.) 
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ań 

  

=


