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Święto Chrystusa-Króla. 
Archidjecezjalny Instytut Akcji Ka 

tolickiej polączywszy się z Komitetem 
Obchodu Święta Chrytusa Króla, po” 
stanowił dzień 30 października, zgod- 

nie z poleceniem Kościoła przeznaczyć 

nietylko na uczczenie władzy boskiej 
na ziemi i panowania Jezusa Chrystu 
sa nad ludźmi, ale w tymże czasie po- 
święcić się uśwadomieniu o walce z 
pornografją i roli akcji katolickiej 
przeciw deprawacji powojennego po- 

kolenia. 

Uczezenie symbolu królewskości 
w Tym, który rzekł „królestwo moje 
nie jest z tego świata”, zostało ustalo, 
ne przez Encyklikę Papieża Piusa XI 
p. t. QUAS PRIMAS, w której na pod- 
stawie poglądów Ojców Kościoła i 

Proroków, oraz wygłaszanych przez 
nich poleceń, niezbicie opiera zasadę 

suwerenność boskiego pierwiastka w 
rządzeniu światem, który dążyć mus: 
w przepaść zatiacenia, jeśli tego auto 
rytetu, ponad ludzkiemi autoryteta: 
mi, nie uzna za najwyższy, najbar: 
dziej godny subordynacji. 

  

   

Kościół, znawca odwieczny psy- 
chołogji ludzkiej, słusznie rozumuje, 
że łatwiej stworzeniu słuchać Stworzy 
ciela, albo nawet ludzi przemawiają 
cych w Jego imieniu, niż bez złudzeń 
upakarzać się przed ludzką władzą, 
bez blasku mistycznej pomocy z nies- 
kończoności. 

Mówiąc o władzy królewskiej Chry 
stusa, wspomina Papież Pius XI o 
wiełkiej cenie za którą kupił nas Chry 
stus, co Piotr Apostoł nazywa w liście 
do Koryntjan „zapłatą wielką*. Było 
nią i jest wiecznie męczeństwo Nau- 

czyciela z Nazaretu, ukrzyżowanie 
Króla Izraelu i całej ludzkości, nie- 
świadomej, iż w owej epoce, z pod 
jarzma rzymskiego, w ubogiej Judei, 
poprzez gnewy, chciwość i zazdrość 
taryzeuszy, mimo ich potępienia i sk 
gi do obcej władzy, w świecie niewol- 
ników i panów, w zatraconym wśród 
obumarłych wierzeń pogańskim świe 
cie. rodzi się nowe światło, nowa, naj 
potężniejsza moralna władza, nowy pu 
rządek społeczny, niesłychany przew- 
rót, równający w obliczu Boga i wyz 
nawców najwyższego dostojnika koś 
cioła czy państwa z najuboższym ro- 
botnikiem czy żebrakiem. W świat wy 
apoteozowanych  cial, piorunujące 
światło padło, rodząc Świat dusz! 

I nad tym światem, nad tem pań- 
stwem panowanie swe głosił Mistrz z 
Nazaretu. Król, w koronie z cierni, na 
tronie krzyża, wystawionego rękami 
Jego własnego ludu. Ofiara rajboleś- 
niejsza, najstraszliwsza, z której Bóg 
mógł tylko tryumfalnie zmartwych- 
wstać a ta kludzka, tak bezprzestannie 
się powtarzają, łowa: „Pójdźcie za 
mną, którzy je: ie obciążeni” odno- 
szą się do wszystkich dróg krzyżowych 
człowieka, niosącego każdy na swoją 
Golgotę, swoje narzędzie męki, wyku 
te dłońmi bliźnich. A ukoronowanie 
ludzkie bolesne jest i nietrwałe... ale 
królewskość boska jest wieczna. Lu 
dzie wznieśli Bogu-Człowiekowi trony 
ze złota i drogich kamieni, pozostawia 
Jąć obok glodnych i ubogich, a słowa 
Chrystusa nauczają: „Powiedźcie cór 
ce Syjońsk oto król twój idzie to- 
bie cichy, siedzący na oślicy i na oślę 
ciu, synu podjarzemnej* (91 z. 62, LI, 
Zach. 9, 9, Jan 12,15) zaś Piłatowi od- 
rzekł: „Ty mówisz że ja jestem kró- 
lem. Ja się na to narodziłem i na to 
przyszedłem na świat, abym świa 
dectwo dał prawdzie”. Encyklika Piu 
sa XI i Leona XII mówią o władzy 
Chrystusa króla nietylko nad ludami 
obmytemi wodą chrzstu św. ale że się 
rozciąga na cały rodzaj ludzki. Ency- 
klika QUAS PRIMAS, specjalny nacisk 
kładzie na jedyną możliwość osiągnię 
cia równowagi społecznej, braterstwa 
ludów, ctyki w stosunkach międzyna 

rodowych, sprawiedliwego rządzenia 

doczesnem życiem ludzkiem. Inaczej 
jak pod hasłem Chrystusowem nie da 

się nie z tego osiągnąć wogóle nic trwa 
tego i utrzymującego równowagę świa 

ta. 

Odstępstwo od haseł Chrystusa, dzi 
siejszy pseudo-chrystjanizm nieraz za 
kłamany nie mniej, niż za życia Jezu 
sa oraz współczesna zewnętrzność, nie 
pozbawiona sprzecznej z duchem 
Chrystusa wspaniałości — wywołują 
osłabienie wpływów duchowych bos- 
kiej nauki Chrystusa i sprawiają, iż 
ludy i państwa usuwają się od władzy 
Chrystusowej nauki, widząc w niej jak 
by świecki zamach na świeckie wła- 
dze. Aprzecież eliminowanie pierwiast 
ka nadzmysłowego z duchowej budo- 

    

   

  

  

    

    

      

  

    

   

     

wy wszechświatowewego planu współ 
istnienia ludów, jest niepokojącą śle- 
potą. Człowiek, oparty pysznie tylko 
na potędze człowieka, załamie się i zgi 
nie, zamordowany tąż wyzwoloną, ma 

terjalną potęgą. 
Papięż Pius XI łącząc ustalone 

przez papieża Piusa X święto Serca 
Jezusowego ze świętem Chrystusa Kró 
la, oddaje dnia tego cały ród ludzki 
królewskiej opiece Chrystusa, dzień 
święta został naznaczony na niedzie- 
lę poprzedzającą Wszystkich Świętych 

Akcja Katolicka związała jeden z 

odcinków swej pracy mianowicie, wal 

kę z pornografją ze Świętem Chrystu- 

sa Króla. Opierając się na słowach 

Chrystusa o odcięciu ręki, wyłupieniu 

oka i uwiązaniu kamienia młyńskie- 

go do szyi gorszyciela  maluczkich, 

pragną wzniecić owocny strach przed 

zalewającą falą bezwstydu i nurza- 

niem się we krwi i brudach pewnego 

rodzaju literatury, kina, i ogólnego 
współczesnego gustu. Rozpisywać się 

i użalać nad złem, wyrządzanym mło 

dzieży i warstwom mniej oświeconym 

przez kryminalistyczną literaturę, pod 

niecejące płciowo obrazy kinowe i za 

bawy. lamentować že pan poseł Dąb= 

rowski wydaje ,poczytny w najszer- 

szych warstwach, zwłaszcza wśród 
młodzieży tyg. „Detektyw*, rozdzierać 
szały nad każdą sprośnością kabare- 
tów warszawskich, gdy tu występują 

— to jeszcze nie wystarcza. Jakaś re- 

alnie czynna akcja powinna być wska 
zaniem dla Katolików zrzeszonych, 

czy to w Akcji Katolickiej, czy w Od- 

rodzeniu. Ale wałka taka jest niepo: 
pularna, grozi etykieia zacofaństwa, 
ale być w mniejszości jest niemiłe, a- 
jai słe zróżniczkowanie co jest por 
nogra a co nie jest, czasami trud- 
ne... Więc też do tego odcinka pracy 
nad higjeną społeczną najmniej się 
znajduje ochotników. A przecież pa- 
miętać trzeba, poniżenie duszy, bos- 
kiego, królewskiego w człowieku pier 
wiastka, prowadzi ludzkość do cier- 
pień niezmiernych. H.R. 

   

    

  

Francuski plan rozbrojenia. 
PARYŻ. (Pat.) W ogólnych zary- 

sach francuski projekt rozbrojenio- 
wy, podany do wiadomości Izby, 
brzmi następująco: 

Franeja zgodzi się w określonym 
terminie zredukować czas trwania 
służby wojskowej dla wszystkieh ga- 
tunków broni lądowych, stacjonowa- 
nych w metropolji, pod następujące- 
mi warunkami: 

1) Wszelkie formacje, oparte na 
innych zasadach, jak np. Reichswe- 
hra, zostaną rozwiązane, a ilość po- 
lieji wewnętrznej określona. 

2) Wprowadzona zostanie między- 
narodowa kontrola, uprawniona do 
badania stanu zbrojeń. 

3) Zawarty zostanie regjonalny 
pakt wzajemnej pomocy, uzupełnia- 
jący traktat w Locarno. Do paktu te- 

go należeć hędą wszystkie państwa 
Europy. Ujęty on będzie w ten spo- 

sób, by przewidziana łączna siła zbroj 
na stanowiła wystarczające zabezpie- 

czenie przed napadem. Powyższa siła 
zbrojna składać się będzie z pierw- 
kwalifikowanych, mogących stanąć 
w każdej chwili do dyspozycji i roz- 
porządzających pełnem uzbrojeniem. 

4) Stany Zjednoczone udzielają 
gwarancji bezpieczeństwa w/g swego 

Stanowisko 
BERLN. (Pat). Dziś ogłoszony zo- 

stał komunikat biura Conti, przedsta 
wiający tymczasowe stanowisko nie- 
mieckich kół miarodajnych wobec pro 
pozycyj, zawartych we wczorajszem 
przemówieniu premjera Herriota . 

ZE STANOWISKA NIEMIECKIE 
GO FRANGUSKI PLAN ROZBROJE- 
NIA UWAŻANY JEST ZA MOŻLIWĄ 
PODSTAWĘ DO ROKOWAŃ. Czyni 
się przytem szereg zastrzeżeń, przede 
wszystkiem co do tego, by uznane zo- 
stało równouprawnienie Niemiec, aby 
międzynarodowa kontrola: rozciągnę- 
ła się równomiernie na wszystkie pań 
swa, ab ytak samo traktowane były 

  

szych oddziałów poborowych, 

uznania. 
5) Państwa, należące do Ligi Na- 

rodów, zobowiążą się wypełnić wszy- 
stkie warunki art. 16 paktu. Wszyst- 
kie państwa, przystępujące do paktu, 
zgodzą się bezwzględnie na arbitraż. 

niemieckie. 
poszczególne zarządzena  bezpieczeń- 
stwa, aby Niemeom zapewniony był 
udział w polityce mędzynarodewj о- 
raz, aby w żadnym raze podstawą roz 
jemstwa nie był traktat wersalski. 
Rząd Rzeszy zastrzega sobie przytem 
zajęcie oficjalnego stanowiska dopero 
po otrzymaniu autorytatywnego tek- 
stu mowy. 

„ Według opnji wspomnianych kół, 
po raz pierwszy premjer francuski po 
rzueł stanowisko, jakóby traktat wer 
salski był nienaruszalny, a część V tra 
ktatu, dotycząca zbrojeń niemieckch, 
ne mogła ulec zmanie. 

wy- 

Próba porozumienia rządu Rzeszy z Prusami. 
Konferencja Hindenburga i Papena z Braunem. 

BERLIN (Pat). W sobotę w połud- 
nie prezydent Hindenburg w obecnoś 
ci kanclerza Papena, przyjął na jedna 
godzinnej audjeneji premjera prus- 
kiego Brauna. Przesdmiotem narad 
była kwestja uregulowania stosunku 
między rządem Rzeszy a dawnym rzą 

dem pruskim oraz sprawa projektu 
reformy administracji w Prusach. 

Jak zaznacza uzgodniony między 
obu stronami urzędowy komunikat, 

na wstępnej konferencji prezydent 
Hindenburg stwierdził, że spór między 
Rzeszą a Prusami został wyrokiem 
Trybunału lipskiego został zlikwido- 
wany i że zarówno prezydent, jak i 
rząd Rzeszy stoją eałkowicie na grun 
cie wyroku i uznają, że obie strony 

winne poczynić lojalne próby, umożli 
wiające praktyczną współpracę przy 
uwzględnieniu z jednej strony uzna” 
nia praw rządu pruskiego, z drugiej 
zaś koempetencyj kanclerza Rzeszy i 
konieczności utrzymania jednolitej li 
nji polityki Rzeszy. 

W odpowiedzi premjer Braun 
zaznaczył, że gabinet pruski stoi rów 
nież na gruncie wyroku lipskiego, po 
czem przedstawił poglądy rządu prus 
kiego. Rząd pruski musiał odzyskać, 
przyznane mu prawa, kompetencje 
zaś komisarza Rzeszy, o ile są jesz- 
cze potrzebne ograniczone być winne 
tylko do zapewnienia spokoju i po- 
rządku. Winny ustać róównież zmia 
ny personalne. W sprawie uproszcze- 
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Plan reformy konstytucji i ustroju Rzeszy. 
Przemówienie min. Gayl'a na bankiecie prasy. 

BERLIN. (Pat.j Na dorocznym 
bankiecie prasy francuskiej, wyda” 

nym na cześć rządu niemieckiego, 

minister Gayl wygłosił „dłuższe prze- 
mówienie, poświęcone planom refor- 
my konstytucji i ustroju Rzeszy. 

Minister zaznaczył, iż wszystkie 
zamierzenia rządu idą w kierunku 
rozbudowy dotychczasowego stanu, a 
nie w kierunku stwarzania zasadni- 
czych nowych form. Zwłaszeza nie 
zamierza się ograniezać Suwerenno- 
Ści poszczególnych krajów związko- 
wych. Nie płanuje się żadnych no 
wych podiałów Rzeszy na kraje lub 
prowineje. Nowe uregulowanie sta- 
sunku do Rzeszy jest niezbędne jedy- 
nie w Prusach, stanowiących */, ca- 
łych Niemiee, a gdzie przeciwstawiają 
się sobie dwa rządy. Ogłoszene wy- 
roku przez Trybunał zawiera w sobie 
zarodek nowych konfliktów, które 
muszą być drogą reform jak najprę- 
dzej usunięte dla uzykania jednolitej 
linji polityki Rzeszy i Prus. 

Mnister zapowiada następnie zmia 
nę w rozrachunkach finansowych po- 
między krajami związkowemi a Rze- 
Szą, co daje się uskutecznić bez do- 
konywania zmian w konstytueji. 
Prace przygotowawcze nad usunię- 
ciem zbędnych władz niemieckich zo- 
stały j akończone. Dotyczy to 
przedewszystkiem władz skarbowych 
i administracji pocztowej. Co się ty- 
czy właściwych zmian konstytucyj- 
nych, minister zapowiada, iż nie zde- 

cydowano jeszeze, w jak sposób roz- 
budowany ma być ustrój parlamen- 
tarny Rzeszy — y przez rozszerze- 

nie praw Rady twa, czy też przez 

powołanie Izby, złożonej z reprezen- 
tantów zawodowych kół, względnie 
przeż pomieszanie obu tych koncep- 

cyj. W każdym razie władza wyke- 

nawcza musi być uniezależniona od 
kryzysów parlamentarnych.  Wresz- 
cie minister zapowiada zmianę pra- 

wa wyborczego i ordynacji wybor- 

czej w tym kierunku, iż przewiduje 

się podniesienie cenzusu wieku ber- 
nego i czynnego prawa wyborczego 
o 5 lat i przyznanie samodzielnym gło 
wom rodzin, zarówno mężczyznom, 

  

   

   

   

   
   

jak i kobietom, jako też uczestnikom 
wojny dodatkowych głosów. Uniemo' 
żliwione ma być pozatem rozbijanie 
głosów na drobne stronnictwa. Dal- 
sze postępowanie rządu niemieckiego 

Uchwały rządu 
BERLIN (Pat). RównoczeŁśnie z 

komunikatem o przebiegu audjencji 
u prezydenta Rzeszy, nastąpiło ogło- 
szenie uchwał komisarycznego Rzą 
du, które zoestały powzięte na noc- 
nem posiedzeniu pod półzewodnict- 
wem kanclerza Papena. 

Odnośne rozporządzenie datowa- 
ne z dnia dzisiejszego w sprawie u- 
proszczenia i potanienia administracji 
przewiduje m. in. ujednostajnienie 
pruskiego szkolnietwa, scentralizowa 
nie sprąw finansowo-kredytowych w 
Prusach oraz właściwe uproszczenie 
administraeji drogą zniesienia mini 

rg PARC 
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zależy od rozwoju sytuacji wewnętrz- 
no-politycznej w najbliższych tygod- 
niach i miesiacach. Jedno wszakże 
jest pewne — że rząd nie zrezygnuje 
nigdy z reform. 

komisarycznego. 
sterstwa opieki społecznej i rozdziele 
nią jego agend między inne resorty, 
dalej przekształcenie ministerstwa 
handlu na ministerstwo gospodarki i 

pracy, dualizw między Rzeszą i Prusa 
mi w pracach ministerstwa handlu i 
rolnictwa, przez dostosowanie posz- 
czególnych wydziałów de organiza- 
cji odpowiednich instancyj Rzeszy. 

Poza tem przewiduje się przepro 
wadzenie szeregu zmian w zministerst 
wie finansóów i w ministrestwie spr. 
wewnętrznych. Reforma ta ma dać 
szereg oszczędności w wydatkach na 
administrację, 
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Pierwsze posiedzenie Sejmu 
we czwartek. 

WARSZAWA. (Pat). Marszałek Sej 
mu dr. Świtalski zwołał posiedzenie 
Sejmu na czwartek dnia 3 listopada © 
godz 10 rano. Na porządku dziennym 
obrad znajduje się pierwsze czytanie 
projektu preliminarza budżetowego na 

okres od 1 kwietnia 1933 r. do 31 mar 
ca 1934 roku oraz projekt ustawy skar 
bowej, tudzież plan fińansowo-gospo- 
darczy i preliminarz wpływów i roz- 
chodów funduszu inwestycyjnego 
przedsiębiorstwa PKP. 

sai is 

Rumańsko-sowiecki pakt o nieagresji. 
BUKARESZT. (Pat). Rumuńska 

rada minstrów wysłuchała ekspose mi 
nistra Titulescu, dotyczącego sprawy 
paktu o nieagresję między Rumunją a 
Związkiem Socjalistycznych Republik 

Rad: Rada ustaliła jednomyślnie swój 
punkt widzenie w tej sprawie w całko 
witej zgodności z raportem, przedsta- 
wionymt przez ministra spraw zagra- 
nicznych 

nia i połączenia administracji Rzeszy 
i Prus winny odhyć się rokowania 
między rządem Rzeszy a rządem pru- 

skim. 
Zkolei zabrał głos kanclerz Papen, 

który zaznaczył, że rząd Rzeszy nie 
podawał w wątpliwość integralności 
osobistej premjera i członków gabine 
tu pruskiego, lecz że tylko wzgiędy na 
polityczną rację stanu skłoniły rząd 
do jego zarządzeń. Zdaniem kanclerza 
komisarz Rzeszy nie może ogranic 
swych funkcyj iedynie do strzeżen: 
porządku i spokoju, lecz musi posia- 
dać w swem ręku całkowitą władzę 
wykonawczą. Konieczne jest przepro 
wadzenie reformy pruskiej administra 
cji i przedstawienia ciałom ustawo- 
dawczym ostatecznego uregulowania 
tej sprawy. Zmiany personalne wedł. 
Kanclerza Papena — dokonywane są 
tylko ze względów rzeczowych. Komi 
sarze Rzeszy da rządowi pruskiemu 
możność wykonywania przysługują- 
cych mu praw, nie Ścierpi jednak in- 
terweneji w korypetencje urzędowe k 
misarza Rzeszy. Premjer pruski wów 
czas oświadczył, że obstaje przy 
swem stanowisku, zwłaszcza w spra 
wie reformy administracji. 

Zkolei zabierając głos prezydent 
Hindenburg zaznaczył, że przywróce' 
nie trwałych stosunków w Prusach 

wymaga utrzymania w jednem ręku 

władzy w Prusach i Rzęszy oraz pro- 
wadzenia jednolitej polityki. Wresz- 
cie prezydent wyraził nadzieję, że 0- 
siągnięte zostanie porozumienie w 
sprawie wykonywania  przysługują- 
cych rządowi pruskiemu praw. W 

   
   

  

Wysoki komisarz Rosting 
u Pana Marszałka Piłsudskiego. 

  

Pan 
wederz 

szałek Piłsudski przyjął w Bel- 
elmara Rostinga prowizorycz- 

   
   

    
   

nego komisarza Ligi Narodów w 
Gdańsku. 

ej stoją od lewej wysoxt 

Pan M: 

  

k Piłsudski 

Spraw ch 

  

ora wice-minister 
Beck. 

Rada Ministrėw. 
WARSZAWA. (Pat). W dn. 29 paź 

dziernika o godz. 8 rano pod przewod 
nietwem p. premjera Prystora odbyło 
się posiedzenie Rady Ministrów, poš- 
więcone załatwieniu kilku spraw for 
malnych, związanych z wniesieniem 
budżetu do eSjmu 

Demonstracje antyżydowskie 
BUDAPESZT. (Pat). Po onegdajszych zajś 

eiuch w Instytucie Anatomicznym wczoraj 
się znowu w uniwersytecie de- 
antyżydowskie. W instytucie bie 

znm doszło de bójki. Wykłady zawieszo 
ydzi interwenjowali u rządu, domaga- 

się wydania odpowiednich zarządzeń. 
-————— 

  

   

   
   

      

Lekarze-specjaliści 
zalecają 

kąpiel dziecka tylko 

Mydłem BEBE 

  

      

Szofmana. 

Dr. med. EM. CHOLEM 
"UROLOG. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 
przeprowadził się na ul. Zawalną 18 

(róg Żeligowskiego), telefon 3-83 

Przyjmuje 12—2 i 5—7. 

końcu ustalono, że utrzymany będzie 

w tej sprawie kontakt między rządem 
pruskim a komisarzem Rzeszy. 

Bezpośrednio po zakończeniu aud 
jencji u prezydenta Hindenburga, 
premjer Braun odbył naradę z pozosta 

łymi członkami dawnego rządu prus 

kiego. ` 

р 

Polityka międzynarodowa Francji 
{ na pienum izby Deputowanych. 

PARYŻ. (Pat.) Podczas wczoraj- 
szej dyskusji w Izbie Deputowanych 
Louis Marin oświadczył, iż sprzymie- 
rzeńcy muszą wiedzieć; czem jest dla 
nich Francja. Polityka przymierzy zo- 
stała potępiona przez Ligę Narodów, 
Francja jednak powinna przyjść z 
pomocą wszystkim sprzymierzeńcom. 
Marin wyraża pochwały dla Herriota, 

że w rokowaniach genewskich zaape- 
lował do przedstawicieli Małej Enten 

ty, Belgji i Polski. Mówca zastana- 

wią się dlaczego Francja nie miałaby 

okazać pomocy finansowej narodom, 
które jej pomagały w czasie wojny. 

Herriot zabiera głos, ażeby pod- 
kreślić, że Francja zawsze dążyła do 
podtrzymania praw mniejszych na- 

rodów. 
Deputowany Pierre Cot w swem 

przemówieniu zaznaczył, że należy 

utrzymać traktaty z roku 1919 w za” 
kresie tego, co przyniosły one dziełu 
oswobodzenia narodów, nie uważa je- 
dnak, że traktaty te są bez zarzutu. 

W imieniu grupy radykalno-spo- 
łecznej Franęois-Albert wyjaśnia, że 
popierany przez niego porządek dzien 
ny ma być wyrazem kontynuowania 
przez Francję radykalnej republikań- 
skiej polityki międzynarodowej. Po: 
lityka francuska wstępuje obecnie w 
okres pozytywnej aktywności pod 
kierownietwem człowieka po raz pier 
wszy wprowadził do aktów pokoju 

   

pakt genewski. Obecnie po raz drugi 
wprowadza projekt ścśle logiczny, 
dowodzący, że Francja ani przez chwi 
lę nie.była na błędnej drodze i że za 
wsze miała rację. Takiego paktu na- 
ród francuski nie może odtrącić. 

Herriot wyraził podziekowanie 
wszystkim, którzy wypowiedzieli się 
za porządkiem dziennym, proponowa 
nym przez Franęois-Alberta. Przyłą- 
cza się on ze swej strony do hołdu, zło 
żonego przez przedmócę ministrowi 
wojny Paul-Boncourowi, który wśród 
nawału najrozmaitszych i najbardziej 
doniosłych kwestyj wykazuje wielką 
czynność w Genewie. | 

Blum w imieniu socjalistów i 
Ghaissaigne w mieniu grupy komuni: 
stów-dysydentów oświadczają, że gło 
sować będą za porządkiem dziennym 
Francois-Alberta. 

Franklin-Bouillon jeszcze raz zaz 
naczył, że po zrewidowaniu klauzul 
militarnych Niemcy domagać się bę- 
dą rewizji granic. 

Przewodniczący zarządza  głoso- 
wanie nad porządkiem dziennym 
Francois-Alberta w sprawie zaufania. 
Wniosek przyjęty został 430 głosami 
przeciwko 20. 

Następnie Izba wyraża sympatję 
dla republiki hiszpańskiej. Następne 
posiedzenie odbędzie się 8 listopada a 
godzinie 1,30.



Rozwój wkładów w Banku * 
Gospodarstwa Krajowego. 
Do zadań Banku Gospodarstwa 

Krajowego, uprawiającego w myśl 
swego statutu wszystkie operacje 
bankowe, należy również przyjmo- 
wanie wkładów wszelkiego typu, tak 
instytucyj o charakterze prawno-pu- 
blicznym, jak i osób i firm prywat- 
nych. Stan wkładów w Banku wyka- 
zuje szybki i nieprzerwany wzrost od 
początku rozpoczęcia działalności in- 
stytucji do 1928 r, w. następnych 
trzech latach, pod wpływem pogar- 
szającej się ogólnej sytuacji gospo- 
darczej, a zwłaszcza podejmowania 
z Banku wkładów przez instytucje 
samorządowe i zakłady ubezpieczeń, 
suma wkładów w Banku zmniejsza 
się. Szczególnie w latach 1926 i 1927 
suma wkładów zwiększa się bardzo 
silnie, wzrastając z 72 milj. zł. w 
1925 r. do 230 milj. zł. w 1927 roku 
oraz do 255 milj. zł. na koniec 1929 r. 
W następnych zaś dwóch latach ob- 
niża się o 16 miljonów do 239 milj. 
zł. w 1931 r. Korzystną zmianę przy- 
nosi natomiast rok 1932, gdyż w prze 
ciągu pierwszych 9 miesięcy tego ro- 
ku ogólna suma wkładów w Banku 

zwiększyła się o 27 mlj. do przeszło 
266 miljonów złotych w dniu 30-go 
września b. r. 

Z ogólnej sumy wkładów na ko- 
niec września b. r. przypadało na 
wkłady bezterminowe 171 miljonów 
złotych, na wkłady terminowe 89 mil- 
jonów złotych oraz około 6 miljonów 
złotych na różne salda kredytowe. 
Należy tutaj zaznaczyć, że w sumie 
wkładów bezterminowych figuruje 
cała suma wkładów  oszczędnościo- 
wych, które wynoszą 51 miljonėw 
złotych. 

Mówiąc o wkładach w Banku Go- 
spodarstwa Krajowego należy pod- 
kreślić przedewszystkiem stały i sy- 
słematyczny wzrost wkładek na ksią- 
żeczki oszczędności. Na gromadzenie 
tego rodzaju wkładów Bank nie kła- 
dzie specjalnego nacisku, gdyż do 
tego celu powołana jest w Polsce o- 
sobna instytucja, Pocztowa Kasa O- 
szczędności oraz sieć komunalnych 
kas oszczędności. I rzeczywiście in- 
stytucje te zdołały zgromadzić u sie- 
bie poważną, jak na stosunki pol- 
skie, sumę wkładów oszczędnościo- 

wych, dochodzącą obecnie prawie do 
jednego miljarda złotych. 

W Banku Gospodarstwa Krajowe- 
go wkłady na książeczki oszczędno- 
ści — mimo, że Bank tej dziedziny 
działalności specjalnie nie reklamuje 
—stanowią dziś już pokaźną sumę 
dzięki szybkiemu wzrostówi, zwłasz- 
cza w ostatnich kilku latach. Zwięk- 
szyły się one bowiem z 4 miljonów zł. 
w końcu 1926 r. do 24 miljonów w 
1929 r. oraz do 46 miljonów w 1931 
roku, wykazując w pierwszych trzech 
kwartałach b. r. dalszy wzrost o 5 
miljonów do 51 miljonów złotych w 
dniu 30 września b. r. 

W chwilach naprężenia na rynku 
pieniężnym największem zaufaniem 
cieszą się instytucje Wielkie, zasobne 
w kapitały. Zwłaszcza ubiegły rok 
oraz bieżący nacechowane były nie- 
spotykanemi oddawna zaburzeniami 
w sferze pieniężno-kredytowej, które 
odbiły się również na bankowości 
polskiej, powodując spadek wkładów, 
zwłaszcza w bankach prywatnych. 
Ujemny ten objaw nie wystąpił pra- 
wie zupełnie w odniesieniu do Banku 
Gospodarstwa Krajowego. Ogólny 
stan wkładów w tej instytucji zmniej 
szył się w ciągu ubiegłego roku tylko 
o nieznaczną kwotę, a w ciągu pierw- 
szych trzech kwartałów b. r. wyka- 
zuje dość znaczny wzrost. Jeszcze 
korzystniej kształtował się rozwój 
wkładów oszczędności, które w ciągu 
ostatnich 4 lat wykazywały zwięk- 

„szenie prawie trzykrotne. 

Niewątpliwie na stan taki wpłynę 
ło bardzo dodatno wysokie zabezpie- 
czenie, jakie Bank Gospodarstwa Kra 
jowego przedstawia dla swoich wkła- 
dców. Bank jest dziś bowiem naj- 
większą obok Banku Polskiego insty 
tucją finansową w Polsce i zalicza się 
do wielkich banków również na skali 

europejskiej. Posiada on 150 miljo- 

  

nów złotych kapitału zakładowego i 
60 miljonów rezerw. Suma bilansowa 
Banku osiągnęła w końcu września 
b. r. 2.142 miljonów złotych, a łączna 
suma kredytów, udzielonych przez 
Bank na dzień 30 września b. r. wy- 
nosiła 1.881 miljonów złotych; ogól- 
na suma obrotów (po jednej stronie 
księgi głównej) osiągnęła w roku 
1931 17 miljardów złotych, co stano- 
wi kwotę bardzo poważną, jeżeli się 
zważy, że Bank Gospodarstwa Kra- 
jowego jest właściwie głównie insty- 
tucją długoterminowego kredytu. 

Osobno podkreślić należy wysokie 
zabezpieczenie wkładów oszczędn”ś- 
ciowych w Banku, za kióre gwa- 
rantuje Skarb Państwa. Książeczki 
wkładowe Banku Gospodarstwa Kra- 
jowego mają przytem prawa papie- 
rów, posiadających bezpieczeństwo 
pupilarne, a rozporządzenie Prezyden 
ta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 
1930 r. postanawia, że lokowane w 
Banku wkłady na książeczki oszczęd 
ności do zł. 2.500 nie podlegają za- 
jęciu egzekucyjnemu. 
EROS ROZ AKT RER ZSZ ZWARONCZERZRCEZĄ 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
WIARSZAWA. (Pat). Nowy York 8,915 — 

8,935 — 8,895; Paryż 35,03 — 34,94; Szwaj- 
carja 172 — 171,57; Włochy 45,68 — 46; Ber- 
lin 211,80. 

AKCJE. Bank Polski 85,25 — 85 i pół. 
Tendencja mocniejsza. 
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Nadanie praw szkół wyższych Szkole Instytutu 
turopy Wschodniej w Wilnie. 

Ostatni „Dziennik Ustaw* zamie- 

szcza Rozporządzenie Ministra W. R. 

i O. P, nadające wszystkie prawa 

szkół wyższych, Wyższej Szkole In- 

stytutu Naukowo-Badawczego Euro- 

py Wschodniej w Wilnie. Poczynają 

więc od bieżącego roku akademickie- 

go dyplomy, które będą wydawane 

słuchaczom Szkoły po ukończeniu 

8-ch lat studjów, złożeniu wymaga- 

nych egzaminów, zostają zrównane 

   

    

    
Wielka 44, tel. 4-25 

10.000 na Nr. 21033, 
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OBECNA LOTERJA 

z główną wygraną 
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w której w ostatnich Loterjach padły następujące większe wygrane: 

zł. 100.000 na Nr. 73313, 20.600 na Nr. 68522, 15.060 na Nr. 82158, 

10.060 na Nr. 86392, 10.000 na Nr. 88695 

i wiele, wiele innych sum. 

Zreformowany plan gry 26-ej Loterji Państw. przynosi graczom 

niebywałe dotychczas korzyści: 

stawkę w kl. 

1.000.000 =. 
znacznie powiększona ilością wygranych, oraz premij, przy nie- 

zmienionej przytem cenie losów, która wynosi 

10 złotych za 14 losu, 
stanowi prawdziwe źródło SZCZĘŚCIA, FORTUNY i DOBROBYTU, 

i dlatego wzywamy wszystkich do kupna losów szczęścia w na- 

szych zawsze szczęśliwych PLACÓWKACH LOTERYJNYCH. 

ZAKOPANE - BRISTOL 

  

pod względem znaczenia formalnego 

z dyplomami państwowych Uniwer- 

sytetów i Politechnik. 

Przyp. red. Podając powyższe zarządzenie 

do wiadomości ogółu, składamy zarazem gra- 

tulacje kierownictwu Instytutu, a w szcze- 

gólności Prezesowi Zarządu, prof. S. Ehren- 

kreutzowi, Dyrektorowi Szkoły Wyższej, p. 

Wł. Wielhorskiemu, którzy największą mają 

zasługę w uznaniu przez Rząd wartości i wy- 

sokiego poziomu naukowego prowadzonej 

przez Instytut Wyższej Szkoły. 

ESMZEABRBEERGZEKNEMSESARGERKCNRE| 

Gdzie należy nabyć los 

Loterii Państwowej? 
Tylko w najszczęśliwszej i największej 

t WILNIE Kolekturze „LICHTLOS“ 

Mickiewicza 10, tel. 13-58 

l-ej gra <> 4 przez dwie klasy 
2-ej „ == „ trzy я 
3. ej 5 = „ cztery , 
4-ej pięć ‚ 

L 

  

NAJTAŃSZY LUKSUSOWY 
HOTEL - PENSJONAT 

OŚRODEK ŻYCIA TOWARZYSKIEGO i SPORTOWEGO. 

Idealne warunki wypoczynkowe. — Dancingi i five o'clocki w ogrodzie lub na sali, 

CHORYCH BEZWZGLĘDNIE NIE PRZYJMUJEMY. 

DZIEŃ OSZCZĘDNOŚCI. 
(Obrazek 

Sala Domu Ludowego w małem 
miasteczku. Na estradzie stół, pokry- 
ty tkaniną wiejską. Przy stole trzech 
mężczyzn. Jeden powstał i zwrócił 
się do zgromadzonej publiczności. 

— Zgodnie zapowiedzi *) organi- 
zacyjnego komitetu Dnia Oszczędno- 
ści mamy oto tutaj dzisiaj akademię, 
poświęconą sprawie aktualnej, która 
jest dzsiaj na porządku dziennym ca- 
łego Świata. Kwestja oszczędnościo- 
wa stała się sprawą bardzo doniosłej 
wagi: nie zwalczymy kryzysu, jeżeli 
nie nauczymy się oszczędzać. Kryzys 
gospodarczy, jak wiadomo, jest po- 
wszechny i kwestja oszczędnościowa 
stała się sprawą powszechną, móię- 
dzynarodową. To też z woli Między- 
narodowego Komitetu Dnia Spółdziel 
czości cały Świat dzisiaj zajęty będzie 
rozważaniem: kwestji oszczędnościo- 
wej. I my tu obecni weźmiemy rów- 
nież udział w tych rozważaniach. 
    

*) Pisownię autora, jako swego rodzaju 

iłustrację przemówień zebraniowych na na- 

szej wsi, pozostawiamy bez zmian. Red. 

wiejski). 

Wypełniając miły obowiązek zagaje- 
nia niniejszej akademji i borąc prze- 
wodnictwo takowej, upraszam szano- 
wnych uczestników o wzięcie udziału 
w poważnem rozważaniu nad aktu- 
alną kwestją oszczędnościową i po- 
myślnem rozwiązaniem akcji oszczę- 
dnościowej. 

-—- Przepraszam — odzywa się 
głos z sali — oszczędnościową prośbę 
pana wysłuchałem i aktualnie zrozu- 
miałem; proszę o głos. 

— Notuję pana; otrzyma pan głos 
zkołei; obecnie ma głos referent Ko- 
mitetu Dnia Oszczędności. 

Referent przystępuje do stołu i 
zwracając się do publiczności prze- 
mawia. Między in. powada: 

„.oszczędność — to jest cnota, 
oszczędność prowadzi do bogactwa, 
a bogactwo do dobrobytu, oszczęd- 
ność więc jest dobrodziejstwem. Osz- 
czędzajmy!  Oszezędzajmy zawsze, 
wszędzie, we wszystkiem! 

— Proszę o głos — woła głos z 
sali. 

— Przepraszam — zwraca się prze 

wodniczący — prosze nie przeszka- 
dzać, referent jeszcze nie zakończył. 

— Panie przewodniczący—woła 
tenże głos z sali — mam ekstra wnio- 
sek: co takiego oszczędzaj? 

— Otrzyma pan odpowiedź — u- 
spakaja przewodniczący. 

Szto tam pytać, hetaż wieda- 
ma — odzywa się wieśniak z sali —- 
oszczędzaj — heta znacza: hroszy ni 
razpuszczaj, a u anuczu chawaj... 

— Proszę o spokój — woła prze- 
wodniczący — głos ma referent. 

Słyszeliście szanowni zebrani, 
słyszeliście — głos z miejca — przy- 
pomnieliście to zło, z którem trzeba 
walczyć. Ja na ten głos odpowiem 
„taksama składna i paprostu: nia toj 
hrosz, szto nai ali toj szto biażyć— 
toj daječ žyč 

— Prauda, prauda, 
się z sali kilka głosów. 

` — Ali u anuczca hroszy daużej 
wiaducca, — woła z miejsca sołtys 
Maciej. 

— Niezawsze, — przeczy referent: 
—A ileż to złodzieje wykradną, a ile 
ogień zniszczy! Uważajcie: pieniądz 
jest rzeczą obiegową. a więc musi być 
w obiegu, w użyciu, z rąk do rąk 
przechodzić, — a nie leżeć, nie mar- 
nieć w onuczce, Kto nie potrafi, albo 
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KOMUNALNA KASA OSZCZĘDNOŚCI 
MIASTA WILNA 

Przyjmuje wkłady w złotych w złocie, dolarach i złotych obiegowych. 

Załatwia wszelkie operacje w zakres bankowości wchodzące. 

ich oprocentowanie ręczy miasto Wilno 
całym swsim majątkiem. 

Zapewnia wkładcom tajemnicę wkładów, daje możność wycofania wkładów 

na kaźde Żądanie bez ograniczenia sumy, solidne oprocentowanie. 

Zł. 4.762.016,81. 

NA 
„Włóczęgi* numer drugi 

wyszedł wczoraj z pod prasy w 
bardzo estetycznej szacie zewnętrznej 
pomysłu J. Kruszyńskiego. Żywotność 
aktywizm „Klubu Włóczęgów-Senjo- 
rów* ich ambicja zajęcia własnej moc 
nej pozycji w rozprzężonem, rozmie- 
nionem na drobną monetę życiu spo 
łecznem Wilna, znajduje w tem samo 
dzielnem wydawnictwie swoje pot- 
wierdzenie. 

Numer drugi ,„Włóczęgi* zajmuje 
się zagadnieniami szczególnie żywot 
nemi dla naszego kraju. Krytycyzm, 
który bije z poszczególnych artyku- 
łów, prowadzi w konkluzjach do zde- 
cydowanych, wyraźnych wniosków, 

zmierzających do poprawy i nacecho- 
wanych zasadniczym optymizmem. 
Znać w autorach ludzi praktycznie 
znających życie i aktywnie ustosun- 
kowujących się do jego charakterys- 
tycznych form i objawów. „Włóczę- 
ga” reaguje więc żywo na wszystko co 
Się znajduje w okręgu bezpośredniej 
jego obserwacji, poczynając od biuro 
kracji, a kończąc na „Arbonie*, nie ob 
wijając w bawełnę i nie przytępiając 
pióra. 

Dr. S. Wysłouch ostro rozprawia 
się z centralizmem i z biurokracją, p. 
H. Zabielski optymistycznie ocenia 
możliwości polsko-litewskiego porozu 
mienia, nie szczędząc gorzkich słów 
przeszłości. P. T. Nagurski nawołuje 
do współdziałania gospodarczego Wil 
no i Lipawę, P. St. Hermanowicz kre 
Śli syłwetkę ,,przeoczonego i zapom- 
nianego* rzemieślnika wileńskiego, p. 
„K. Leczycki pisze o zadaniach Pola- 
ków zagranicą... Sprawy fotografiki 
wileńskiej (J. Kruszyński), młodzieży 
akademickiej (W. Wojtkiewicz), wę 
drówki „Włóczęgi* wśród książek i 
pism, „za literatami“, oraz „po mies- 
cie“, zawierają szereg ciekawych, nie 
kiedy nazbyt ostrych uwag i przyczyn 
ków. 

Konkluzja z przejrzenia drugiego 
numeru „Włóczęgi*: każdy obywatel 
miasta i kraju, nie zgorzkniały ramol 
i nie zobojętniały na wszystko pospo- 
lity zjadacz chleba powinien stać się 
prenumeratorem i czytelnikiem „Włó 
częgi“. 

*) Pierwszy numer „Włóczęgi* ukazał 
się w lipcu jako dodatek do „Kurjera Wi- 
lenskiego“ 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. żołądka i jelii 

przyjmuje od 12—2 i 4—6 

Kwiatowa 7, tel. 14-25 

  

nie potrzebuje sam swych oszczędno- 
Ści użyć dla interesu gospodarczego, 
ten powinien tam swe oszczędności 
ulokować, gdze one nie zmarnieją 
dla wkładcy i gdzie z nich może być 
korzyść dla potrzebujących grosza 
na cele przedsiębiorcze; lokować trze 
ba — naprzykład — w Banku Spół- 
dzielczym lub w Banku Komunalnym 
mt ca: 

— Aha, — woła głos z sali, 
ale oszczędzać przy kryzysie kto ma 
liszni grosz? 

— Zgoda, ale i ten skąpy grosz, 
który kto potrzebuje wydać, niech na 
marne rzeczy nie wydaje. Kupować 
trzeba rzeczy użytkowne, z wyrobu 
miejscowego, krajowego. I nietylko 
pieniądze trzeba oszczędzać ale i czas 
swój i cudzy: nie należy tracić czasu 
na cotygodniowe wyjazdy, na targi, 
na przesiadywanie w kompanji gra- 
czy, pijaków... 

— A kudyż czas padzieć zimoj?— 
woła głos z sali. 

— Zużytkować na pracę pożytecz 
ną, lub na cele społeczne. I nietylko 
czas trzeba oszczędzać ale i zdrowie 
nie nadużywać w jedzeniu i piciu lub 
w zabawach. Dla zaoszczędzenia cza- 
su i zdrowia trzeba ulżyć sobie wpro- 

Telefony: 17-73, 15-70, 15-71. 

Suma wkładów w dniu 25 października 1932 roku wynosiła 

Dnia | kwietnia i | października każdego roku Kasa rozlosowuje wśród wkład- 

ców, posiadających na książeczce oszczędnościowej sumę 100 złotych 

20 premij po 500 złotych każda 
na łączną sumę 10.000 złotych rocznie. 

Dla dogodności wkładców Kasa czynna również w godzinach wieczorowych. 
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300.000 zł. 
na Nr. 153.189 

ćwiartka Zł. 19.— 

padły w bieżącej Loterji na losy, zakupione w najszczęśliwszej 

Kolekturze Loterji Państwowej 

„NADZIEJA“ 
LWÓW, LEGJONÓW 11. 

LOSY 1-ej KLASY 
26-ej Loterji są już do nabycia 

połówka zł. 20.— 

Główna wygrana wynosi 1.000.600 zł. 
bez żadnych zastrzeżeń. 

Nowy plan gry zawiera cały szereg inowacyj, poczynionych 
specjalnie dla zapewnienia uczestnikom największych szans. 
26ta Loterja będzie najciekawszą, 

i interesującą ze wszystkich dotychczasowych. 

Ciągnienie 1-ej klasy już 17 b. m. 
Zwracamy uwagę P.T. Odbiorców na nowy adres: Legjenów Il 

Losy wysyłamy za zaliczeniem pocztowem lub też za uprzed- 
nią wpłatą należytości na nasze konto P. K. O. Nr. 405.016, 
przyczem na odwrotnej stronie blankietu należy wymienić 

cel wpłaty tudzież dokładny adres. 

  

USUWA ZMARSZCZKI, 
zapobiega tworzemu się no 
wych, utrzymuje czystą, gład- 
ką cerę i nadaje Li R: 

młodzieńczy wygląd 

Mem ВАМ 
Perfection. 

Sprzedają pierwszorzędne per- 
fumerje i składy apteczne. 

  

  

Bezrobotni i zreduń 10%, Wzędnicy 
Mogą sobie zapewnić stały zarobek przy 
SZEJ rado 
Rzmsówanym poneó R ZAMSECAR W. 
Wiłno, ul. Jagiellońska 5 m. 36. 
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główne wygrane 
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100.000 zł. 
na Nr. 144.936 

cały zł. 40.— 

najbardziej korzystną 

  

  

    

    

   

  

   

wadzając do pomocy Av. ргасу narzę- 
dzia mechaniczne... 

— A za szto kupić? — pyta głos 
z sali. 

— Niektóre można samemu zro- 
bić. I nieylko siebie trzeba oszczę- 
dzać, ale i rzeczy — od psucia, od 
szybkiego zniszczenia bronić, słowem 

trzeba oszczędzać na ich zdrowiu, а 
zaoszczędzi się na wydatkach... 

— Razumieju, — ktoś odzywa Się 
—bo kali szto dziarecca — na nowaja 
spadziajecca... 

— Otóż kończę, — powiada re- 
ferent: — oszczędnie żyjmy, oszczęd- 
nie wydawajmy, oszczędności... 

— Chawajmy — ktoś przerwał. 
— Tak, — powiada referent, — 

ale w instytucjach poważnych. 
— Których niema — przerwał 

głos z sali. 
— W takim razie zwlekać nie 

można: trzeba je stworzyć. Twórzcie, 
łączcie się w organizacje! Kto nie na- 
leży do organizacyj gospodarczych 
czy to spożywczych, rolniczych, rze- 
mieślniczych, czy innych — jeszcze 
nie umie oszczędzać, jeszcze nie u- 

mie walczyć z kryzysem. Dzień Osz- 
czędności „jest dniem rozwagi nad ko- 

niecznością oszczędności, nad sposo- 
bami czynienia oszczędności, nad ra- 

Już JUTRO inauguracyjna premjera pierwszego polskiego 

filmu egzotycznego całkowicie zrealizowanego w Afryce. 

W rolach głównych największe gwiazdy ekranu polskiego: 

Adam Brodzisz, Eug. Bodo, Nora Ney, 
Marija Bogda I Witold Conti. 

Muzyka H. WARSA. 

W KINIE „HELIOS“ 

cjonalnem zużytkowanem oszczędno- 

ści. 
— Nie, ni tak pan każysz, — woła 

Maciej z miejsca. 
— Słucham, słucham; ja już skoń- 

czyłem, — oświadcza referent. 
— W takim razie udzielam głosu 

panu Maciejowi. 
— Panoczku starszynia i darahija 

susiedzi, wybaczajcia za moj prosty 
razum i za maje prostyja słowy, ali 
ja kończu praściej, pirakruczu słowy 
jahomaścia referenta. (Dalej „Ciągnie 
powolnie). Siahońnia nia jość Dzień 

Aszczednaści, nie! Iduczy siudy ja 

bajausia: dumau hroszy treba niaści 
--u skarbonku ci na kniżku jakuju 

składać, a dzież mnie hałyszu ich 
brać! Ali dobra szto pryjszou, ja tut 
druhoja szto zrazumieu i Dzień Asz- 

czednaści u mianie paramaniusia na 
Dzień nawuki: jak treba żyć kab hro- 
Szy ni marnawać, żywioły ci rzeczy 
jakoj ni marnawać, zdarouja i czasu 
ni marnawać! 

— Brawa, Maciej; ty hramaciej! 
—ozwało się kilka głosów na sali. 

Nastąpiły huczne oklaski. 
Wtem ozwał się głos przewodn|- 

czącego: 
— Ogłaszam om przerwę. 

Bo: : Е. В.



Nr. 277 (2492). 

Uchwały komisji kredytowej 

W dniu 28 b. m. w Urzędzie Wo- 
jewódzkim odbyło się pod przewod- 
nictwem prof. W. Staniewicza posie- 
dzenie Komisji Kredytowej Woje- 
wódzkiego Komitetu do Spraw Finan 
sowo-rolnych, poświęcone omówieniu 

konsekwencyj jakie powinnyby wy- 
niknąć z faktu obniżenia stopy dys- 
kontowej przez Bank Polski, następ- 
nie warunków spłaty kredytu han- 
dlowego, opłat pobieranych przez 
banki przy proteście weksli i kilku 
innych spraw. 

W związku z pierwszą sprawą Ko 
misja Podatkowa uchwaliła kilka 
wniosków, stwierdzających koniecz- 
ność odpowiedniego obniżenia stopy 
procentowej pobieranej przez inne 
banki, oraz potrzebę ustalenia przez 
Centralę Komitetu do Spraw Finan- 
sowo-Rolnych pewnych metod postę- 
powania umożliwiających realizację 
powyższego postulatu. 

Uchwały powzięte w sprawie kre- 
dytów hodowianych i opłat przy pro- 
teście weksli zmierzały do zmniej- 
szenia ciężarów, ciążących z tego ty- 
tułu na dłużnikach. 

Ponadio rozważana była sprawa 
przejęcia przez Bank Rolny zadłuże- 
nia drobnego rolnictwa w Banku 
Ziemskim. Wymenone banki mają 
w tej sprawe porozumieć się celem 
zebrana odnośnego materjału i opra- 
cowania konkretnych wniosków, któ- 
re następnie będą rozpatrzone na jed- 
nem z posiedzeń Komisji. 
<cę5dljiuzwź 

Amnestja za wykroczenia 
przeciwko ustawie przemy- 

słowej. 

Wi ciągu ubiegłego półrocza, po- 
<czynając od 1 kwietnia Urząd Prze- 
mysłowy m. Wilna sporządził 130 na- 
.kazów karnych za rozmaitego rodza- 
ju wykroczenia przeciwko ustawie 
przemysłowej. Obecnie w związku 2 
wejściem w życie nowego kodeksu 
karnego kary te na mosy amnestji 
'P. Prezydenta Rzeczypospolitej uleg- 
mą umorzeniu. 

“ Zakup płótna. 

Przedstawiciele Komitetu Opieki 
nad Wsią Wileńską objeżdżają po- 
szczególne powiaty Wileńszczyzny i 
szakupują płótno lniane. Za najlepsze 
„gatunki płótna Komitet udziela na- 
grody. 

Ostatnio przedstawiciele Opieki 
mad Wsią Wiłeńską bawili w pow. 
oszmiańskim a onegdaj w pow. Świę- 
<iańskim, gdziezakupiono około. 1500 
mtr. płótna. 

Obrady Polsk. Związku Wy- 
dawców Dzienników i Cza- 

sopism. 
W, dniu 25 października 1932 r. odbyło 

się 12-te posiedzenie Rady Polskiego Związ 
ku Wydawców. Dzienników i Czasopism w 
'Warszawie pod przewodnictwem prezesa Ra 
«dy p. Feliksa Mrozowskiego. przy licznym 
"współudziale przedstawicieli _prowincjonal- 
mych ośrodków wydawniczych. 

Na posiedzeniu rannem Rada wysłucha- 
ła sprawozdanie z prac Zarządu Głównego i 
aDyrekcji Związku a następnie referatu dy- 
«rektora Związku. p.. Stanisława, Kauzika O 
„obecnej sytuacji przemysłu wydawniczego па 
le ogólnej sytuacji finansowej i gospodar- 
«czej Państwa. Z uwagi na wyjątkowo ciężki 
d niebezpieczny dła bytu przedsiębiorstw wy 
śdawniczych stan gospodarczy wydawnictw 
„Rada Z ku uchwaliła przedłożyć Panu 
'Premjerowi i Panom Ministrom dezyderaty 
w sprawach gospodarczych regulowanych 
iprzez Państwo w dziedzinie dotyczącej przed 
siębiorstw wydawniczych. 

Drugim głównym punktem obrad była 
«omówienie spraw kolportażowych. W; kwe- 
stji tej uchwalono jednomyślnie szereg wnio 
«sków mających mn cełu sprawnićnie i pod- 
miesienie kolportażu w Państwie, oraz czytel 
mictwa dzienników i czasopism. Przyjęto 
«również wnioski p. dyr. Mieczysława Dobij, 
«mające na celu rozpoczęcie ostrej walki z 
„madużyciami przy sprzedaży dzienników i 
<szasopism, specjalnie zaś z przestępstwem 
wypożyczania pism przez nieuczciwych kol- 
porterów. Zaznajomiono się przytem z opini 
„jami kilku wybitnych znawców prawa karne 

podstawie kto- 
ąazku Wydaw 
tw. 

Po przerwie obiadowej Rada omówiła wy 
ftyczne porozumienia Związku Wydawców & 
Polskiem Radio w kwestji radjowych komu 
mikatów informacyjnych oraz w tji 
%lamy radjowej, poczem szereg 
«spraw wewnętrzno-administracy jnych. 

Budowa pomnika Ś. p. Józefa 
Godwoda na cm. Rossa. 

«da na em. Rossa. Przy Związku Prac. Uż 
żeczności Publ. z inicjatywy grona p 
«ciół powstał Komitet Budowy Pomnika Ś.p. 
inž. Jozefa Godwoda, obrońcy klasy robot- 
miczėj. 

Komitet zwraca 
MWiilna i wszyst 
zmarłego 0 skład 

sekretarza Związku — ul. 

w godz. 6—7 wiecz. 

List de Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

o zamieszczenie po- 

   

  

   

   

  

   
   

   

  

     
  

  

   

    

się do robotników m.      

    

     

Wiełka 25 m. 5 

  

Uprzejmie prosimy 
miższego oświadczen 

W litewskiej i łotewskiej prasie ukazała 
się wzmianka, że my którzy odbyliśmy z 

      

   
   
     

  

   

  

Pleczkajtisem dwu je w Niem- 
«czech i uważamy ” w jego ро- 

litycznej dz na emigracji, mamy 
      obecnie zam władze kowieńskie 

spozwolenie nam powrotu do ojezyzny. Wo- 

bec lego Ošwiadezamy, žė jest to niepraw- 
da. 

Również mylna jest infrmacja, że Dauk- 
-sza, czy też ktoś inny z nas otrzymał od 

przybyłego na Litwę emigranta Kozłowskie- 
go (albo Jankowskiegoj list, w którym pro- 
ponuje on powrót. O takim liście nic dotych 

czas mie wiemy. 
Wyżej wspomniana wzmianka ma na « 

iu jak widać zdyskredytowanie nas jako 

-stronników pewnego kierunku na emigracj: 

i kolportuje ją widocznie ten kto jest w tem 

<ainteresowany. 
Z poważaniem: 

Józef Filipowicz, Antoni Dauksza, 
Piotr Zełenka, Albin  Żemajfis. 

SWiilno, 28 — X — 32 
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Konferencje graniczne polsko-litewskie. 
Na pograniczu polsko-liiewskiem 

w rejonie Kołtynian. Olkienik, Lož- 
dziej, Druskienik odbyły się lokalne 
konferencje połsko-ltewskie w spra- 
wie t. zw. małego ruchu granicznego. 
Konferencje mają na celu omówienie 
zakończenia sezonu rolnego, w czasie 
którego mieszkańcy pogranicza pol- 
sko-litewskiego korzystali z praw kon 

  

wencji o t. zw. małym ruchu granicz- 
nym. Zamknięcie granicy nastąpi z 
dniem 1 listopada r. b. 

Ogółem według obliczeń granicę 
polsko-litewską przekroczyło 154 tys. 
650 rolników z obu stron. 

W porównaniu z latami poprzed- 
niemi ruch graniczny w b. r. wzrósł 
o 30 proc 

    

Pożar cysterny benzyny. 

  

Straszne były skutki zderzenia się w Lon 

gjumeau (Francja) samochodowej cysterny 
benzynowej z tramwajem. Wskutek zapale- 
mia się benzyny powstał pożar, który strawił 
samochód, tramwaj oraz trzy sąsiadujące 

domy, przyczem szereg osób poniosło śmierć 
w płomieniach. 

Qto wszystko co pozostało z cysterny sa- 
mochodowej. 

  

Wielka aiera przemytnicza. 
Wyrok. 

Wszyscy uniewinnieni. 
W, sobotę 29 bm. w południe w Sądzie 

Okręgowym w Wiilnie zapadł wyrok w głoś- 
mym od 18 października ciągnącym się рго- 
eesie Strakuna, Bajona i innych, oskarżo- 
nych o nadużycia przy transportowania to- 
warów przez komorę cełną polsko-łotewską. 
Wszyscy oskarżeni, zarówno przedsiębiorcy, 

jak i urzędniey eełni zostali uznani za nie- 
winnych i wołnyeh od kary. 

Jak wiemy linja obrony szła w kierunku 
przerzucenia odpowiedzialności na funkcjo- 
narjuszy zagranieznych. 

O Łotwo! A 
Ost. 

210 więźniów zwolniono z więzień wileńskich. 
W. związku z ogłoszoną amnestją wileń- 

skie władze opracowały już listę więźniów, 
którzy uzyskują  przedtermnową wolność. 
Speejalna komisja sądowa w ciągu ostatnich 
dni bez przerwy. preowała w gmachu wię: 
zienia na Łukiszkach i Stefańskiem. 

Zwolniono z więzienia łukskego 90 osób, 
zaś z węzienia Stefańskiego 120. 

Zakwalifikowanych do zwolnienia zgru- 
powano przedwczoraj w mallu więziennym, 

gdzie dokonano ostatnich formalności. Do 
opuszczających więzienia przemówił przed. 
sławiciel Prokuratury, wskazując, że amne- 
stja ma na celu wskazanie więźniom i umoż 

Sąd dyscyplinarny 
Waligórą 

Jak już podawaliśmy w dniu 28 bm. miał 
się odbyć powtórnie Sąd Dyscyplinarny nad 
komendantem Whligórą, któremu akt oskar 
żenia zarzuca bezprawne pobieranie opłat 
przy plombowaniu gaśnie pożarowych. Na 
skutek jednak raptownego zasłabnięcia jed 

nego z członków Sądu rozprawę odroczono 

liwienie im warunków, któreby wprowadziły 
ich na drogę uczeiwego życia. 

Łista obcenie zwolnionych nie jest kom- 
pletna i dalsze prace w tym kierunku trwa 
ja. Indywidualne zwalnianie z więzień bę- 
dzie trwało do dnia 6 listopada r. b. 

` 
Zaznaczyć należy, iż mury więzienia с- 

puścili jedynie przestępey, którzy odeierpie- 
i już ezęść kary za dopuszczenie się prze- 
stępstw natury kryminalnej. Jak wiadomo 
przestępstwa wymierzone przeciwko  ustro- 
jowi i eałości państwa jak również zbrodnie 
szpiegostwa objęte amnestją nie były. 

nad komendantem 
odroczony. 

do najbliższego poniedziałku. Jednocześnie 
dowiadujemy się, że w składzie personalnym 
Sądu zaszły zmiany. Z powodu wyjazdu pos 
ła Brokowskiego do Wiarszawy na sesję sej 
mową, miejsce jego w Sądzie zajmie sekre- 
tarz Rady Miejskiej p. Dziewicki. 

Fabryczka fałszywych monet. 
Bezrobotny stolarz Piotr Tereško poro- 

zumiawszy się z również bezrobotnym kowa- 
lem Adamem Miśniewiezem zam. we wsi 
Chojniaki gm. wiśniewskiej założyli warszta 
cik fałszywych monet. Na sfinansowanie „fa 
bryczki* Terećko sprzedał dwie szafy, zaś 
Miśniewicz nieco starszego żelaziwa i narzę 

dzi kowalskiech i przystąpił do dzeła. 

Falszerzy pušeli w obieg najpierw 50 gr., 

a gdy kilka sztuk wepehnęli bez cienia po- 

deprzenia staremu sklepikarzowi w Wisznie 

wie Gurwiezowi, ufni w swoje „areydzieła* 

poczęli fabrykować monety 1 i srebrne 2 zł. 

Kilkanaśee falsyfkatów Tereśko i Mišniewiez 
zdołali puścić w obieg wśród kmiotków, leez 
w Wiszniewie wpadli przy zakupie ubrania 
i butów u kupea Mendelsona. 

Kupiee połapał się, iż ma do czynienia z 
falsyfikatami i o spost rzeżeniu swem powia 
domił policję. į 

Obu fałszerzy aresztowano. W, ezasie 
rewizji znaleziono przy nich 15 sztuk fet- 
szywych 2 zł. i 18 1 zł. monet. 

Wimieszkaniu zać znalezione około 100 
sztuk falsyfikatów. * (e) 

Znalomi przed sądem. 
Wi gmachu naprzeciw placu Łukiskiego 

na ostatniem piętrze sala Sądu Apelacyj- 
nego. 

— Jest co u Pana dzisiaj dziennikarsko 

wartościowego? — pytam wożnego. 
— A niedużo. Tylko ia ostatnia sprawa. 

Jacyš „inteligentni“. 

— (0, co? — zapalam się — jakieś pew- 
nie wyrafinowane morderstwo, kwalifikowa- 
na zbrodnia? opuszczenie rodziny? 

— Jacyś inteligentni. Musi być naduży- 
cie. 

Podchodzę do tablicy ze spisem spraw. 
Znajome nazwiska! 

  

    

5) ZKA. 572/32 Kownacki Piotr i Wło- 
dek Stanisław osk. z art „KK. 

Moja radość reporte anic. 

Kownacki Piotr napisał do Gazety War 

j 4 artykuły zniesławiające w spo- 

sób ubli y o Henszlu b. staroście powia 

tu słonimskiego. 
Kownacki Piotr, mieszkając w Wilnie jest 

korespondentem prowincjonalnym Gazety 
Wiarszawskiej. Wiadomości posyłał niespraw 
dzone osobiście i widocznie dość pochopne, 
skoro 23 kwietnia r. b. Sąd Okręgowy w 
Grodnie skazał go, wraz z red. odp. Gaz. 

Whrsz. każdego na 1 miesiąc aresztu. 
Wyrok był pobłażliwy. Zwolniono od od- 

powiedzialności sądowej obu osk. z kilku z 

pośród zarzutów. 

Między innemi p-ko Hensziowi był sporzą 

dzony jakiś protokół jednostronny w „po- 

stępowaniu honorowem“ į Henszel byt boj- 

Nawet fałszywe 
Kradną. Wszędzie kradną. Na ulicach, w 

pociągach, na strychach. Z kieszeni, z przed- 
i, z safesów. Borują otwory w ogniotrwa 

h. Podkopują pod banki, domy 
bogaczów i instytucje publiczne. 

Wszystko kradną. Przedmioty codzienne- 
go użytku i objekty luksusowych rozrywek. 
Chleb, słoninę, masło. « Bawełnę, jedwab i 

tkaniny o wysokiej cenie, słaroś ckie suk- 

nie z sowilskich koronek. Przedmioty nietrwa 
łej radości i dobra stanowiące podkład dla 
pomyślności na dłuższą metę. Porcje lodów 
w ceukierniach i marki stemplowe. Papiery 
wartościowe i bilon srebrny. 

rawiedliwość ści złod Sprawiedli 
i ścigać złodziei bezwzględnie. S 

jest jedynym (zresztą dość 

bym) hamulcem ma powszechny pęd do 1 

ceważenia prawa cudzej własności. To ież 

pobłażliwość, dosyć pobłażliwa i ślepa na 
niemoralnych jednostek, na 

jest ostrowidzącą, jest bar 
dzo, bardzo wrażliwą. Najmniejsze poszłaki 
—zaraz wdrażają postępowanie. 

To też jeżeli chcecie komuś uczynić krzy 
wdę, wywrzeć na kimś drapieżną osobistą 

szawskie 

  

   

  

   
  

   

  

   

    

     

     

    

      

      

    

      

  

   
    

    

    

niejszą* „społeczeństwa* słonimskiego. Otóż 
Otóż Sąd Okręgowy w Grodnie uznając się 
kotowany towarzysko przez część .honor- 
widocznie nietylko za wykonawcę Kodeksu 
Karnego, ale i... Kodeksu Bodziewicza nie 
uznał rozpowszechniania złośliweog podob- 
nych wiadomości za godne ukarania. 

Pozatem była prowadzona akcja (po 9 
czernieniu) celem niedopuszczenia do oto- 
czenia Pana Prezydenta Rz-plitej „człowie- 
ka o zaszarganej opinji* — Henszla. W, tej 

sprawie Sąd Okręgowy w Grodnie uznał, że 
Kownacki i s-ka „działali w dobrej wierze 
gwoli pożytkowi państwowemu”. 
Dnia b.m. Sąd Apelacyjny w Wfilnie 

pod przewodnictwem prezesa Wyszyńskiego 
sprawę potraktował nieco inaczej surowiej. 

Zaskarżony (i przez obronę i przez 06- 
karżyciela i przez powoda cywilnego) wyrok 
z dnia 23 kwietnia (który nikogo nie zado 
wolih — uchylił i uznając Kownackiego i 
Włodka za winnych również w punkcie po- 
błażliwie potraktowanym w „Okręgówce* ska 

zał każdego na 2 miesiące więzienia i na 

700 zł. kosztów sądowych i obrończych — 
więc uderzono dobrze po kieszeni. 

Wi motywach podano, że pobudki działa 
nia w danej sprawie są dość obojętne, wy 

starczy że oskarżeni działali świadomie i w 

złej wierze (nie udowodnili „dobrej wiary”) 

Zarzuty przez nich publikowane dotyczyły 
iež prywatnego życia starosty, a mogły 

go na ulralę zaufania, podrywając 

jego autorytet jako przedstawiciela władzy. 

monety kradną. 
zemstę: niebijcie go pałką po głowie, nie strze 
lajcie doń z rewolweru, nie wbijajce go na 
parasol. Postąpce delikatniej i sprytniej: 
rzućcie nań podejrzenie o kradzież. 

Tak właśnie postąpił starszy sekretarz pro 
kuratury Sądu Okręgowego w Nowogródku 

Jan Kolesiński względem swego osobistego 
wroga — urzędnika sekretarjatu Bronisława 
Nizowicza. 

A nie o byle 
okoliczności 
czynił akt zems lifikowanej“. 

ik prokuratury Bronisław  Nizo- 
wiez został oskarżony o to że kradł... fałszy 
we pieniądze. 4 

Rzeczą szczególnie dlań poniżającą miało 
być to że nie zagarnął odrazu jakiejś więk- 
szej sumy, ale po troszku, po troszku, po 
groszku, po groszku. 

W czasie od kwietnia 1930 r. do lutego 
1932 r. miał przywłaszczyć sobie okrągłą licz 
bę 17 monet fałszywych, powierzonych mu 
w celu przekazania do ekspedycji prokura- 
tury. 

Aby ukryć swój występek oskarżony miał 

        

radzież go obwinił: wybrał k 
; godne pogardy; u-      
   

   

  

   

   

  

WE LE Ń SKT 

Program Święta Chrystusa- 
Króla. 

Dziś dnia 30 bm. całe katożckie Wilno 
obchodzi uroczystość Chrystusa Króla. W 
związku z tem podajemy szereg informac 

  

          1) Naho: łówne nabożeństwo 
lebruje J. E. cyb. R. Jałbrzykowski o 
godz. 15 w kościele św akóba. —     

  

władz 

Ścioła przez siebie obranego. 
Ii) Zbiórka Archidiecezjałneg Rady Akcji 

Katoliekiej i Komitetu Organizacyjnego Uro 
czystego  Obehodu Święta Chrystusa-Krój: 
nastąpi przed kościołem Św. Jakóba o go 
10 punktualnie. Wbzystkie organiz , К- 
re wchodzą w sklad Koinitetu Orga 
diego pros: są o delegowanie po 1 ew 
tualnie po 2 przedstawicieli do kościoła 4 
Jakóba. 

III. Zbiórka szkół, organ 
Wszystkie szkoły e i parafje pro- 

o punktu ycie na plac Lu 
. 12. Tam zostaną ustawione wed 

£ idzianego porządku. 

IV. Pcchód do Sali Miejskiej. Czoło po- 
róg ulicy Miekiewicza i Mont- 
— Wyruszy punktualnie o g. 

      

       

   

   

    

acyj i parafij. 

   
       

    

12 min. 30. 
W? wypadku deszczu, padającego od sa- 

mego rana do godz. 13 w poł. — pochód nie 
  

    
odbędzie się. — Orga je ze sztandarami 
proszone o przyb wówczas na akadem 
ję do Sali Miejskiej. Młodzież szkół śred- 
nich i akademicy do sali „Ogniska“ Akade- 
mickiego ulica Wielka Nr. 24. 

Akademja Główna w Sali Miejskiej roz- 
pocznie się punktualnie o godz. 13 min. 30. 
Że względu na transmisję przez radjo upra 
Sza się bezwzględnie o punktualne przyby 
cie. 

Wistęp na akademję wyłącznie za zapro- 
szeniami i kartami wstępu. 

Akademja oszczędnościowa. 
Z inicjatywy Wileńskiego Komitetu Ob- 

chodu Międzynarodowego „Dnia Oszczędno- 
a 31 października rb. 
ej Sali Miejskiej przy 

ulicy Ko ademja, na program któ 
rej złożą się: Przemówienie prezesa Central 
nego Komitetu Oszczędnościowego Rzplitej 
Polskiej dr. Henryka Grubera, odczyt dr. Mi 
chała Króla p. t. „Oszczędność a Kapitaliza 

cja” oraz produkcje cieszącego się dużem i 
zasłużonem uznaniem, zespołu śpiewaczego 
pocztowców wileńskich. 

Wstęp na akademję bezpłatny. 

Ogólne zebranie członkiń 
Z.P.0.K. 

Wi czwartek dnia 27 bm. odbyło się ogól 
ne zebranie ZPOK. w lokalu Związku. 

Przewodnicząca ZPOK. p. dr. J. Rostkow 
ka wygłosiła referat sprawozdawczy ze Zjaz 
du ZPOK. w Włarszawie poddając pod dysku 
sję wszystkie omawiane na Zjeździe spra- 
wy. Referat prelegentki obejmował następu- 
jący porządek dzienny: 

1) Prace Związku Pracy Obywatelskiej 
Kobiet. 2) Akcja Poradni świadomego macie 
rzyństwa. 3) Stanowisko Związku wobec kry 
zysu. 4) Udział Związku w pomocy dla bez 
robotnych. 5) Komitet organizacyj kobie- 
cych dla akcji społecznej i politycznej. 

Najbardziej ożywioną dyskusję wywoła- 
ła sprawa Poradni świadomego macierzyń- 
stwa w której zabierało głos szereg pań, po- 
nieważ jest to zagadnienie dotyczące ogółu 
kobiet. — Uchwalono rozesłać do wszystkich 
członkiń ankietę ze streszczeniem referatu 

dr. Rostkowskiej w tej sprawie oraz urzą- 
dzić w najbliższym czasie kilka odczytów 
lekarek. 

Podczas dyskusji nad innemi punktami 
porządku dziennego wyłoniono Komisję z 
trzech pań, która się podjęła zbierania ścis- 
łych danych co do nieporządków i nadużyć 
przy ściąganiu wszelkich podatków na tere- 
nie całej Wileńszczyzny. Postanowiono po- 
zatem powołać do życia Komitet Organiza- 
cyj Kobiecych, mający prowadzić akcję do- 
żywiania dzieci w wieku przedszkolnym. 

Ożywiona dyskusja i miły nastrój zebra- 
nia, które się przeciągnęło do 11, wróży po- 
myślny rozwój i coraz większy udział człon 
kiń w herbatkach i dyskusjach organizacyj 

mych. : Z. K. 

O IT PSS, 

Mody paryskie. 

   

   

  

    

  

> 

  

    
Pole wyścigowe w Longchamp słynie na 

cały świat z tego, że gromadzi najelegantszą 
publiczność Paryża. Lansowane są tam naj- 

nowsze mody. 
Ilustracja nasza przedstawia dwie elegan- 

tki w ostatnich kreacjach paryskich salonów 
mody. 

podrobić cały szereg dokumentów. 
poszła przez instancję sądów. 

Oskarżony oczywiście zarówno w pierw- 
szej, jak i w drugiej instancji do winy się 
nie przyznał. 

Całą sprawę uważa za akt osobistej zem 
sty ze strony p. o. starszego sekretarza Jana 
Kolesińskiego, który go (Nizowicza) podej- 
rzewał o dopełnienie romansu ze swoją żo- 
ną (Kolesińską, p. o. starszo-sekretarzową). 

Oczywiście taka linja obrony jest niebez- 
pieczna, zawiera podejrzenie wzajemne; mo 

że niesłuszne, może oszczercze. Sąd staje 
wobec niebyle dylematu. Adwokaci mają po 
le do popisu. 

Instancje w orzeczeniach nie były zgod- 

Rzecz 

ne. 
Sąd Okręgowy w Nowogródku po rozpoz 

naniu sprawy w dniu 11 lipca r. b. skazał 
Nizowicza na osadzenie w więzieniu na 1 rok 
zamieniającem dom poprawy. 

W: Sądzie Apelacyjnym w Włflnie po prze 
mówieniach przedstawiciela oskarżenia pu- 
blicznego p. prokuratora S. Turowicza i о- 
brońcy adw. R. Petrusewicza — uznano wi- 
mę oskarżonego za niewdowodnioną i posta- 
nowiono Nizowicza zwolnić od kary.   

NIKT z CIERPIĄCYCH 
na reumafyzm, poda: $ 

grę i bóle nerwowe g 
nie powinien wątpić w 
możliwość swego uzdro- 
wienia. gdyż wielu cier- 

| piących odzyskało przy 
pomocy Togalu swe zdro- 

4 wie. Tabletki Togal bo- į 
A wiem wstrzymują nagro- Ji 

madzanie się kwasu mo- IU 
czowego. _ Nieszkodliwy 
dla serca. żołądka į in- 
nych organów. Spróbuj- 
cie i przekonajcie się sa- 
mi. Do nabycia we 

wszystkich aptekach. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Pohulanka daje dziś w niedzie 

lę 30 października o godz. 8 wiecz. czaru, 
cą bajkę — misterjum Maeterlincka „Niebies 

ki Ptak". Piękny śpiew Hendrychówny i ilu 
stracja muzyczna Szeligowskiego dopełniają 

całości, która codziennie ściąga ogromne ma 
sy publiczności. 

— „Szezęście od jutra* — doskonała ko- 

medja iKedrzyńskiego ukaże się dziś 30 paź 

dziernika o godz. 4 pop. w Teatrze na Pohu 

lance. й 
— Cieszeie się dzieci! — Dziš w niedzielę 

30 paždziernika o godz. 12 w pol. na poran- 

ku w Teatrze na IPohulance zobaczycie cu- 

downego „Niebieskiego Ptaka” — który od- 

słoni wam tajemnicę snu Jasia i Marysi — 

i zachwyci wasze oczy tańcami Chmur i 

Gwiazd, pałacem Królowej Nocy, i zaklętej 

Wróżki — i pokaże co myślą i mówią wszy 

stkie zwierzątka z Psem i Kotem na czele, 

jak skacze Bochenek chleba, prawdziwy о- 

gień, Włoda i Dusza Światła. I ia 
-— Propagandęwy poniedziałek w Teal 

rze na Pohulance, będzie dnia 31 paździer- 

nika o godz. 8 wiecz. na którym już za ce- 

mę od 20 gr. do 2 zł. będzie można podzi- 

wiać wspaniałą grę artystów w przemiłej ko 
medji „Szezęście ed jutra$. 

— Teatr muzyczny „Lutnia*. Po połud- 

niu w niedzielę 30 października o godz. + 

po cenach zniżonych „Wiiktorja i jej huzar* 
z Elną Gistedt w roli tytułowej. 

Wieczorem o godz. 8 m. 15 powszechne 

lubiana operetka „Księżniczka czardasza” 

udziałem E. Gistedt, w otoczeniu njwybit- 

nejszych sł zespołu. @ 

 Popularne przedstawienie „Wiktorji“ 

odbędzie się w poniedziałek po cenach zniżo 

nych, z niezrównaną odtwórczynią roli ty- 

tułowej Elną Gistedt. Początek o godz. 8 m. 

15. Najbliższą premjerą Teatru Lutnia bę- 

dzie wspaniała operetka „Krysia Leśniczan- 

    

— Recital Deli Lipińskiej już dziś. Dzi- 

siejszy jedyny występ Deli Lipińskiej odbę- 

dzie się w Sali Konserwatorjum (Wielka 47) 

© godz. 8 iwecz. Pozostałe bilety są do na; 

bycia w kasie Konserwatorjum od godziny 

6. wiecz. 

KINA | FILMY 
„FRANKENSTEIN“. 

(Pan) 

Zaczęło się. Najpierw „Wampir* czy jak 

się tam zwał, potem Dr. 

coś — poszło. Mr. Zukow, Laembe, Goldwyn, 

teraz Fox coś zapowiada, słowem jeden po 

drugim chwytają się tych potworactw, które, 

gdy egzotyzmy już nie idą, a jeśli i idą, za- 

czynają wracać... może na jakiś czas spodo- 

bają się siostrzeńcom czy bratankom uncje'a 

Sama a pp. Goldwynowie e tutti quanti na- 

łapią dolarów do spragnionych „ogniotrwa- 

łek*. Konsumcja przyjemności wzrokowych, 

względnie „oglądowych”, ściślej, jej możli- 

wości, są czemś dość trudnem do obliczenia. 

Psychologja t. zw. publiczności jest zagad- 

nieniem nader zawiłem i to, żenaraz Yanke- 

som podobają się dzikie makabryzmy, ob- 

rzydliwie przenaturalizowane, grube efekty, 

w rodzaju gorylich, monstrualnych gryma- . 

  

r. Jekylla“, czy cmentarno-trupich Sów, 54 ! 

realizowanych w „Frankenstei- pomysłów 
KEG "ZR A х 

Cóż jaki konsument, taka i produkcja. 

Oczywiście producent decyduje najwięcej, ale 

i om się dostosowuje do rynku. Umyślnie tu 

używam terminów właściwszych p. koledze 

„Czangowi* w jego „Lakonicznych notat- 

kach“, ale chcę przez to podkreślić czysto 

handlowy charakter amerykańskiej pofilmji 

Jakże czasem komicznie zaznacza się to 

wszystko w takim np. „Frankensteinie*. Cała 

naiwność mas widzów amerykańskich, oszo- 

łomionych w tym filmie najpierw cmentar- 

nym wstępem, potem śmieszną machiną fan- 

tastycznego laboratorjum (w czem lubują się 

nadzwyczajnie holływoodzcy filmiarze), „08- 

łupianych prymitywnemi, grubo materjali- 

stycznemi teoryjkami, pchaniem w nich naj- 

jaskrawszych, wręcz antynaukowych  niedo- 

rzeczności, bądź zanomocą obrazów, „bądź, 

co gorsze, bo łatwiejsze do uniknięcia — 

napisów, czy gadaniny : 

Machina — etwas kolosal. Rozmach, jak 

w nowojorskich niebotykach. Ubocznie parę 

obrazów ciekawych. Cała walka z potworem 

—homenculusem i jej epilog z płonącym wia 

trakiem zrobiona interesująco. Eefekty na 

wielką skalę, ale nie tak grube jak w pierw- 

szej połowie filmu. Są sceny b. malownicze 

i warte widzenia. Strona aktorska w stylu 

całości i na tymże poziomie 

Dość nieszczęśliwym pomysłem było pu- 

szczenie srodze podtatusiałego „gracza w sza 

chy”, jako dwa razy większy od głównego 

punktu programu „nadprogram*. Ciężko 

znieść dziś te „staromodne*, przeszarżowane 

gesty dramatyczne, a jeszcze ciężej te głup- 

stwa i fałsze histopyczne, na temat naszych 

dziejów w Wilnie, powtykane do' filmu przez 

jego francuskich fabrykantów. Parę efektow 

niejszych scen, jak zamordowanie „czarnego 

charakteru* przez manekiny i jedna jeszcze, 

łub dwie pozatem, teo nie powetują. (sk) 

® sa     

Przy cierpieniach pęcherzyka żółciowego 

i wątroby, kamieniach żółciowych i żółtacz- 

ce, naturalna woda gorzka „Franeiszka-Jó- 

zefać znakomicie ułatwia trawienie. Żądać 

w aptekach i drogerjach. 

NASZE DZECI. ' 
Siedmioletni Jaś wchodzi nieśmiało do 

sklepu z zabawkami i pyta sprzedawcy: 

— Czy ma pan gazy trujące dla żołnierzy 
ołowianych? 

(L= Rire). 

eJkyll“ i jeszcze | 

RADJO 
NIEDZIELA, dnia 30 października 1930 r. 

10.05: Transmisja nabożeństwa. 11.58: 
Czas. 12.10: Kom. meteor. 12.15: Transmisja 
poranku symfonicznego z Filharmonji War- 
szawskiej. 13.00: Muzyka religijna z płyt. — 
13.30: Transmisja uroczystej Akademji z Sa- 
li Miejskiej w Wiilnie w związku z Obcho- 
dem Święta Chrystusa — Króla. 14.25: Mu- 

zyka. 14.40: „Konjunktury drzewne* — od 
czyt. 15.00: „O celach i organizacji I tygod- 
nia rolniczego w Polsce* -— odczyt. 15.15: 
Muzyka. Aud. żołnierska. 16.00: Audy- 
cja dla dzieci. 16.30: Muzyka. 16.45: Wiiad. 
przyjemne. 17.00: Koncert. 17.56: Program 
na poniedziałek. 18:00: Muzyka lekka. 18. 
Rozmaitości 19.10: „Moje dziecko nic nie je“ 
odczyt. 19.25: Słuchowisko. 20.00: Ogłoszenie 
wyników konkursu muz. wraz z przegra- 

    

  

   

          

teor. 23,00: Muzyka taneczna, = 0 

PONIEDZIAŁEK, dn. 31 października 1932 r. 

11.40: Przegląd prasy. Kom. meteor. Czas. 
15.05: Program dzienny. 15.10: Audycja dla 
dzieci starszych. 15,40: Komunikat. 15.50: 
Muzyka z płyt. 16.15: Lekcja francuskiego. 
16.30: Laureaci konkursu „Młodego Śpiewa- 
ka* (płyty). 16.40: „Socjalizm niepodległoś- 
ciowy w Polsce* — odczyt. 17.00: Koncert, 
17.55: Program na wtorek. 18.00: Muzyka. -- 
18.30: Audycja. 19.00: „Zagadnienie kłajpe 
dzkie* — odczyt. 19.15: W$l. kom. sporto- 
wy. 19.30: „Na widnokręgu*. 19.45: Pras. 
dziennik radj. 20.00: Koncert. 21.10: Kom. 
Wiad. sportowe. Dod. do dz. radj. 21.20: Kon 
cert. 22.00: Skrzynka techniczna. 22.15: Muz. 
taneczna. 22.55: Kom. meteor. 23.00: Muz. 
taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. | 
POŁUDNIE SYMFONICZNE. 

Dzisiaj, w niedzielę o godz. 12 m. ló w 
poranku symfonicznym transmitowanym z 
Filharmonji Włarszawskiej, występuje znako 
mity wiolenczelista włoski Amedo Baldovi- 
no, który odegra Koncert Schuberta. W) częś 
ci symfonicznej: uwertura do baletu „Stwo 
rzenie Prometeusza* i Symfonja Włojskowa 
Józefa Haydna. 

AKADEMJA KU CZCI CHRYSTUSA-KRÓLA. 

O godz. 13,30 radjo wileńskie transmito 
wać będzie z Sali Miejskiej uroczystą Aka- 
demję w związku z obchodem Święta Chry- 
stusa Króla. Na program złożą się przemówie 
nia i produkcje artystyczne. 

MUZYKA KLASYCZNA W. RADJO. 

W. poniedziałek o godz. 20 w radjo kom 
cercie popularnym pod dyrekcją Józefa O- 
zimińskiego wystąpi młodocana skrzypacz- 
ka Ruta Krongold, w której interpretacji 
usłyszymy Koncert A—moll J. S. Bacha z 
towarzyszeniem orkiestry. Jest to jeden_ z 
pierwszych koncertów skrzypcowych wieł- 
kiego klasyka. 

Oprócz tego w programie „Melodja* Glii 
cka, posiadająca mimo lirycznej rozlewności 
charakter muzyki baletowej. W' części sym- 
fonicznej uwertura. Beethowena „Korjolan“ 
i warjacje z Koncertu A—dur, które w wy- 
konaniu pełnej orkiestry smyczkowej wycho 
dzą szczególnie soczyście i wdzięcznie. 

Wi WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ. 

W] serji poniedziałkowych odczytów wy- 
różnia się prelekcja p. Władysława Malinow 
skiego, poświęcona wspomnieniom rewolucji 
1905 roku z podkreśleniem roli socjalizmu 
polskiego w tym ruchu i uwypukleniem bo- 
haterskich postaci, straconych w Cytadeli 
przez rząd rosyjski (godz. 16,40). 

NADZWYCZAJNE 

Premie Pieniężne 

dla palaczy tutek (gilz) 

Altesse 
MOKKA-PEŁNOWATKI 

Bliższe szczegóły w sklepach 

tytoniowych. 

Dziecko z przestawionemi 
organami wewnętrznemi. 
Amerykański lekarz, specjalista chorób" 

sercowych, dr. G. C. Deihl, został wezwany 
do chorego w rodzinie Myhres w Poplar 
Bluff (Missouri). Po zbadaniu chorego zbli- 
żyła się do doktora córeczka 8-letnia p. Myh 
res, ciesząca się doskonałem zdrowiem i wy 

glądem, prosząc go przez ciekawość dziecin 
ną o zbadanie jej serduszka. Doktór przyło | 
żył stetoskop do piersi małej, ale po chwili 
stwierdził ze zdumieniem, że ma ona serce 
po prawej stronie. Gdy zbadano potem ten 
fenomen natury w szpitalu St. Louis, oka- 
zało się, że mała Petty ma wszystkie organy 
wewnętrzne po niewłaściwej stronie: wątra- 
ba np. leży po lewej zamiast no prawej stro 
mie, żołądek jest przekręcony. 

Co najważniejsze to to, że mała Pety jest 
okazem zdrowego, dobrze rozwiniętego dzie 
cka, którego wszystkie organy funkcjonują 
normalnie. Sensacyjne odkrycie i opis, oraz 
fotografje małej Petty obiegły całą prasę a- 
merykańską. Według statystyk lekarskich na 
każdy miljon ludzi zdarza się czterech o ser 
cu położonem po prawej stronie. Anomalja 
ta mosi w medycynie nazwę dextrokardji. | 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 
w Wilnie z dnia 29/4 — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 752 
Temperatura średnia + 6° С. 

= najwyższa + 7° С. 
najniższa - 5° С. 

Opad: 0,6 

Wiatr: poludn. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: mgła, deszcz. 

Przewidywany przebięg pogody w dniu dzi- 
siejszym 30 października według PIM. 

Naogół pochmurno i mglisto z drobnemi 
opadami. Chłodno. Temperatura w ciągu 
dnia do 6 stopni. Słabe wiatry wschodnie, 
później umiarkowane północno-wschodnie. 

OSOBISTA. 
— Wyjazd woj. Beczkowicza, Pan Wo- 

jewoda Z. Beczkowicz w dniu wczorajszym 
29 bm. wyjechał do Nowogródka na dawno 
zapowiadany jednodniowy zjazd spółdziei- 
czy, 

— Ze Zjazdu starostów. Drugi dzień zjaz 

AKTYWA 
mz" 

Kasa i sumy do dyspozycji . 
Papiery wartościowe własne PASZ, 

^ 2 funduszu zasobowego . 
Waluty obce własne ZOE NSE 
Weksle zdyskontowane . . 

2 protestowane a asi 
POZYCZKI: 

a) zabezpieczone hipotekami . . 
b x wekslami i innemi wartościami . 

Pożyczki term. na zastaw papier. wartość. 
» na remont domów 
A „ Zobowiązania dłużne . , . . 

Korespondenci . . W 
Ruchomości 3 
Zakład Zastawniczy . 

Z Bree EW yz 
Koszty handlowe . . . . . . . . . 
Należności wątpliwe . . . . . . . 

Weksle i dokumenty do inkasa 
Depozyty BARCZA 

Prezes Zarządu: 

(-) Józef Koroiec. 

RONIKA 
du starostów 28 października poświęcony był 
sprawom gospodarczym. Obrady odbywały 
się przy udziale Dyrektora Robót Publicz- 
nych i inżynierów Dyrekcji Robót oraz in- 
żymierów powiatowych. 

MIEJSKA. 
— Z iniejatywy Rady Wojewódz- 

kiej BBWR w Wilnie, w dniu 31 b. m. 
o godzinie 17 odbędzie się w lokalu 
sekretarjatu Wojewódzkiego w W:l 
nie przy ul. św. Anny 2 m. 4 organiza 
cyjne zebranie Komitetu Obchodu 14- 
tej rocznicy odzyskania niepodległości 

— Doakoła wyborów nowego ławnika, W 
związku z niedojściem do skutku wyborów 
nowego ławnika na miejsce opróżnione po 
p. Łokucjewskim na czwartkowem posiedze 
niu Rady Miejskiej, w celu umówienia wy- 
nikłej sytuacji w przyszłym tygodmiu zwo- 
łane zostanie posiedzenie Konwentu Senj>- 
rów. Do tego czasu nastąpi prawdopodoh- 
nie porozumienie międzyklubowe. 

ARTYSTYCZNA. 
— Otwarcie dorocznej wystawy dzieł Jó- 

zeta Horyda odbędzie się dziś, w niedzielę, 
30 bm. o g. 12.30 w salonach Kasyna Garni- 
zonowego (Mickiewicza 13). 

Włystawa obejmuje twórczość artysty z 
roku beżącego, malarstwo monumentalne, 
pejzażowe i rysunkowe i jest pierwsza w 
Wilnie, obejmująca pierwsze z nich, zwłasz 
cza w tych rozmiarach i postaci. 

SPRAWY AKADEMICKIE 
— Akademickie Koło Polskiej Macierzy 

Szkolnej podaje do wiadomości, że Zarząd 
Akademickiego Koła iPolskiej Macierzy Szkol 
mej urzęduje w czwartki w godz. 19—21 i w 
niedziele w godz. 11—13 w lokalu przy ul. 
Wileńskiej 23 m. 9. 

Jednocześnie nadmieniamy, że Koło w 
bież. roku akademickim wznawia Kursy dia 
analfabetów oraz prelekcje popularne na ре- 
ryferjach miasta dla szerokich mas społe- 
czeństwa. 

Koleżanki i Kolegów, którzy pragnęliby 
chętnie oddać się pracy społecznej Koła pro 
si na urzędowanie Zarządu. 

— Ogólnopolski Zjazd Kół Chemicznych 
Studentów Szkół Akademickich w Wilnie. 
Wł dniu 30 bm. o godz. 11 rano nastąpi ot 
warcie VIII Dorocznego Zjazdu Akademic- 
kich Kół Chemicznych w Sali Śniadeckich U. 
S. B. 

Uroczystość inauguracyjna zostanie po- 
przedzona mszą św. w kaplicy Matki Bos 
kiej Ostrobramskiej o godz. 9 rano. 

Na Zjazd przybywają delegaci  wszyst- 
kich Wyższych Uczelni polskich: Wiarsza 
wa — Politechnika i Uniwersytet, Lwów — 
Politechnika i Uniwersytet, Kraków — Uni 
wersytet, Poznań — Uniwersytet, Gdańsk--- 
Politechnika. 

W) związku z powyższą uroczystością Ko 
ło Chemików zaprasza tą drogą na inaugu- 
rację Zjazdu wszystkich akademików i sym 
patyków Koła. 

SPRAWY SZKOLNE 

—- Drużyny ratownieze. Zrzeszenie Mio-    

  

dzi rzemieślniczej i przemysłowej woj. wi 
leńskiego pragnąc przygotować jak najwięk- 
szą ilość młodzieży rzemieślniczej i przemy- 
słowej, w razie potrzeby t. j. na wypadek 
klęsk żywiołowych, lub też wojny do niesie- 
nia pomocy zagrożonej ludności — w porozu- 

BILANS SUROWY 
KOMUNALNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI MIASTA WILNA 

na dzień 1-go października 1932 roku 

403.633.63 Kapitał zakładowy 

  

325.667.44 FRRACSZYZASODOŻY I oC oSA OP AN 
6.660.— 3 

52.226.83 Wkłady: 
667.589.35 Rachunki bieżące (salda kredyt. otwartego kredytu) . 
70.411.05 _ Kredyt udzielony Kasie na remont domów . . . . 

Zobowiązania inkasówe sm auta ia. b sgaiiw 
1552.765.60 Różne. į 3 . 
1593.934.43 3146.700.03 Procenty i prowizje. . . . . . 

92.775.31 Należności Skąrbu. . . . . . 
175.591.82 
55.187.— 
75.989.78 
32.782.59 
171.100.— 
21.467.89 

R ‚ 149,916.02 
Ki ZOZ” 

Razem . . 5447.718.74 
165.052.21 Różni za inkaso . ZY ORE 

2527.028.58 Bepeneri o ло оОО оИ ааНа 

Razem . . 8139.799.53 

Byrekcja: 

(--) Antoni illinicz. (--) Anatoli Fried. 

mieniu z instruktorem głównym Polskiego 
Czerwonego Krzyża — postnowiło zorganizo 
wać we wszystkich szkołach zawodowo-do- 
kształcających m. Wilna drużyny ratowni- 
cze. 

'To też zarząd centralny ZMR i P. — na- 
wiązał już kontakt z temi szkołami i w naj- 
bliższym czasie zorganizowane będą specjal- 
ne kursy ratownictwa ogólnego i obrony prze 
ciwgazowej w następujących szkołach: 

żeńskiej im. Marji Konopnickiej; Miejskiej 
Dokształcającej nr. 1; i 3; w szkole zawodo- 
wo-dokształcającej im. „Promienistych“. 

Wszczęta akcja przez ZMR i P. — zmierza 
jąca do przygotowania najszerszych warstw 
młodzieży rzemieślniczej do tak obywatels- 
kiego obowiązku spotkała się z ogólnem uz- 
naniem, wzbudzając ogromne zainteresowa- 
nie wśród młodzieży. 

GOSPODARCZA 
— Sytuaeja w handlu. Ilość likwidują- 

cych się na terenie Wilna przedsiębiorstw 
handlowych spadła ostatnio do minimum. 
W' ciągu bieżącego miesiąca zlikwidowa- 
nych zostało załedwie 1 2sklepow i to wy- 
łącznie drobnych. Faktu tego nie można jed 
nak uważać za pólepszenie się sytuacji gos 
podarczej „chodzi poprostu o to, że ci właś 
ciciele sklepów, którzy mieli swe zakłady 
zlikwidować uczynili już to w sezonie let- 
nim. 

Nowych przedsiębiorstw handlowych w 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Komitet pracowników umysłowych 

de spraw bezrobocia. W: dniu 27 paździer- 
nika odbyło się zebranie delegatów poszcze- 
gólnych urzędów i instytucyj na którem powo 
łany został tymczasowy komitet organizacyj 
ny pracowników umysłowych do spraw 
bocia. Komitet ten powziął uchwałę zwrócić 

   

się z apelem o samoopodatkowanie się na 
rzecz bezrobocia do tych urzędów i instytu- 
cyj oraz zrzeszeń pracowników umysłowych, 
które jeszcze tego nie uczyniły. Następne ze- 
branie komitetu wyznaczone zostało na dzień 
6 listopada o godzinie 11 w lokalu Stowarzy- 
szenia Techników ul. Wileńska 33 w celu u- 
możliwienia przyjęcia w nim udziału przed- 
stawicielom wszystkich urzędów i zrzeszeń 
pracowników umysłowych oraz ustalenia pla 
nu dalszej pracy ARE 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Z T-wa Eugenicznego (walki ze zwy- 

rodnieniem rasy). 3 listopada w lokalu Po- 
radni Eugenicznej (ulica Żeligowskiego 4) 
dr. Wysocki wygłosi odczyt na temat „Fiz 
jologja życia kobiety”. 

Początek o godz. 5 w. WStęp wolny. 
— Twe Mandolinistów „Kaskada* zwo- 

łuje czynnych i wspierających członków To 
warzystwa na walne „zgromadzenie, które 
odbędzie się w dniu 31 października r. b. 
o godzinie 19 w lokalu własnym przy ulicy 
3-g0 maja Nr. 15 m. 10 wejście z ulicy Fi- 
lipa. Przybycie obowiązkowe. 

— Odezyt w Tow. im. Łaskiego. Dziś o 
godz. 7 i pół w Tow. Jana Łaskiego (Zawal 
na I) odczyt p. d-ra Pawła Krzowskiego „O 
Reformacji w kulturze staropolskiej. 

Goście mile widziani. Wstęp wolny. 

SPRAWY ROBOTNICZE 
— Bezrobocie. Prowizorycznie dokonane 

obliczenia ostatniego tygodnia ustalają cyfrę 
bezróbotnych na terenie Wilna na 5549 >- 
sób. 

W stosunku do tygodnia 
bezrobocie wzrosło o 30 osób. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 
— Zawieszenie zarządu kasy samopomo- 

eeowcj fryzjerów Żydów. W wyniku rewizji 

    

  

poprzedniego 

   

gospodarki jaką obecnie przeprowadza U- 
rząd Przemysłowy w poszczególnych  ce- 
chach rzemieślniczych, został zawieszony w 
czynnościach. Zarząd kasy samopomocowej 
cechu fryzjerów Żydów. Zawieszenie zanzą- 
du nastąpiło na skutek stwierdzenia bezpia 
nowej gospodarki finansowej kasy. 

ZABĄWY 
— Dancing L. M. i K. Wi dniu 31 bm, 

Liga Morska i Kolonjalna urządza w €u- 
kierni B. Sztralla (róg ul. Mickiewicza i Ta- 
tarskiej) Dancing, dochód z którego przezna 
czony jest całkowicie na „Fundusz Kolon- 
Jamy* L. M. i K. 

Że względu na cel mamy nadzieję, iż za- 
bawa będzie miała powodzenie. 

SPORT 
DRUKARZ — MAKABI. 

Dziś, t. j. w niedzielę dnia 30 bm. na 

boisku Makabi przy ulicy Wiwulskiego od- 
będzie się mecz towarzyski pomiędzy ben- 

jaminkiem kl. A Drukarzem Makabią. 

Początek meczu o godzinie 2 po poł. 

O PUHAR EUROPY ŚRODKOWEJ. 
WIEDEŃ. (Pat). Wczoraj odbył się w 

Pradze ostatni mecz z cyklu walk tegorocz 
nych o puhar Europy Środkowej w piłkar- 
stwie. Mecz rozegrany został między repre- 
zentacjami Czechosłowa i Włoch, przy- 
czem zwycięstwo odniosła niespodziewanie 
drużyna czeskosłowacka w stosunku 2:1 (1:0) 

Włochów zdecydowała o ostatecz- 
nem zwycięstwie Austrji w tegorocznych za- 
wodach o puhar Europy i pierwsze miejsce 

Austrja, mając 11 punktów drugie 
> zajęły Włłochy — 9 p., trzecie Węy- 

„ czwarte Czechosłowacja — 7 p.'i 
c'e — Szwajcarja, mając 5 punk- 

  

   
   

  

     

      

       

    

  

piąte miej 
tów. 

4.736.506.87 

2.221.62 
194.270.— 

BA 1.824.68 
vat 2.529.50 

353.027.17 
4.383.79 

  

Razem . . 5447.718.74 
4 165.052.21 
wk 2527.028.58 

Razem . . 8139.799,53 

Gł. Buchalter : 

(—) Michał Gruźdź. 
  

Dziš! 
Potężny arcyfilm pełen grozy i niesamowit. 
To, czego świat jeszcze nie widział! 

Bźwięk. Kine-Teatr 

PAN 
| uiłea Wielka 42. 

Dziś!    

    

Zadziwiające przeżycia młodego bada- 
cza, który stworzył sztucznego człowie- 
ka-przestępcę! Najbardziej emocjonujący 

i osobliwy filml A 
W rol. główn.: następca Lon Chaney'a 

Boris Karloff i Joln Boles 
Oglądanie tego filmu zaleca się tylko lu- 
dziom o zdrowem sercu i siln. nerwach. 

NAD PROGRAM: Bodatki dźwiękowe 
Z powodu wysokiej wartości artystycz- 
nej filmu uprasza się o przybycie na po- 
czqtęk seansów: ogodz. 2, 4,6, 8.3 1015 

Na pierwszy seans ceny zniżone. 
Pąsse-partouts i bilety bezpłatne — bęz- 

względnie nieważne. 
  

DZIŚ! Genjalne arcydzieło króla reżys. niezapomn. 
twórcy „Trojki'* i „Śpiewaka Nieznanego" 

Turżańskiego 

Jak żyją. kochają i cierpią akadem. Uniw. w Paryżu 
NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE, między 
in. groteska rysunk.-śpiewna na temat myśliwski. | a 
Początek o godz. 2, 4, 6, 8.1 10.15. 3 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 1541 

Cena od 25 gr. 

    
  

  

Od roku 1813 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

  

igieł | koks 
GÓRNOŚLĄSKI 

Zjednocz. Kop. Górnośl' „PROGRESS* ko- 
palnie: Eugenie, Hr. Laura, Dębieńsko, Ma- 
tylda, Andaluzja. Radzionków, Mysłowice, 

Ferdynand i Florentyna. 
Wagonowo i od jednej tonny w szczelnie 
zamkniętych i  zaplombowanych wozach 

dostarcza / 

M. DEULL 
EGZYSTUJE 'OD 1890 R. 

Biuro: ul. Jagiellońska 3. Telefon 811 

Składy: Kijowska 8, Telefon 999, 

% ET @РР ке › оан 

5 pań od 24 lat 
wzwyż 

z dobrą prezencją pewnych siebie szu- 
kających stałej posady poszukuje po- 
= Towarzystwo od zaraz na do- 
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brych warunkach. Fachowość i kaucja 
zbyteczne. Zgłaszać się z dokumentami 
poniedziałek 10—12 ; 2—4 Ad. Mickie- 

wicza 4] — 19. Front. 
  

       
    

TEA CISKI Ex 

iałą skórę i brodawki 
Ša: bólu i beż: 

powrotnie znany od %: wieku 

KLAWIOL 
FABRYKA CHEM= FARMACEUTYCZNA 

SZ) „AD.KOWALSKI” wąnszawA 

  

   
  

Zatwierdzone przez M. $. Wewn. 

BIURO REKLAMOWE 
STEFANĄ GRABOWSKIEGO 
w Wilnie, ui. GARBARSKA 1, tel. 82 

PRZYJMUJE OGŁOSZENIA DO „KURJERA 
WILEŃSKIEGO" ORAZ WSZYSTKICH PISM 

10.000 
kompletów towarów zimowych przeznaczyłiśmy ce- 
lem reklamowar zej tirmy. Przeczytajcie uważ- 
nie: Chcąc dać możność najszerszym warstwom lud- 
ności zaopatrze ę w towary zimowe obniżyliśmy 
ceny tychże towarów do minimum. A więc: 

Tylko za 12 zł. 50 gr. 
wysyłamy 3 mtr. najmodniejszego materjału na mę- 
skie ubranie jesienne, t pullower w najmodniejsze de- 
senie, 3 białe ręczniki waflowe, 3 białe chusteczki do. 
nosa, | krawat jedwabny oraz 1 parę rękawiczek weł- 
nianych podwójnych. Opłatę pocztową 2 zł. 75 gr. 
płaci odbiorca. 

Tylko za 14 zł. 50 gr. 
+ mir. modnego materjału na damską sukienkę zimo- 
wą, I pullower damski z pięknym haftem, 3 pary poń 
czoch zimowych „Macco*; 3 ręczniki białe watlowe, 
3 chusteczki białe mereżkowane do nosa oraz 1 parę 
rękawiczek wełnianych podwójnych. Opłatę pocztową 
2 zł. 50 gr. płaci odbiorca. 

Tyłko za 34 zł. 
1 szt. płólna białego (17 mtr) w bardzo dobrym ga- 
tunku, 9 mtr. wyborowej flaneli na męską bieliznę, 
9 mtr. białego dobrego barchanu pikowego oraz 6 
mtr. płótna ręcznikowego w żakardowych deseniąch. 
Opłatę pocztową 3 zł. 50 gr. płaci odbiorca. х 

Towary powyższe wysyłamy każdemu na listow- 
nie zamówienie, z 

zyka, jeżeli towar się nie podoba, przyjmujemy go- 
z powrotem i pieniądze zwracamy lub zamieniamy 
na inny towar. Zamówienia prosimy kierować pod 
adresem 

„Łódzko-Bielski Przemysł Włókienniczy* 
Łódź, Al. Kościuszki 53. Skrzynka pocztowa 551.. 
UWAGA. Kto zamówi jednocześnie 2 komplety, 
yma zupełnie bezpłatnie 1 chustkę jedwabną na 

1w. „apaszkę”. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru 2-50. 

z siedzibą w Wilnie, przy ul. Zakretowej Nr. 7, zgodnie 
z art, 1030 U.P.C. podaje do wiadomości publicznej, 
że w dniu 8 listopada 1932 r. o godz. IO-ej „Tano, 
w Wilnie, przy ul. Mickiewicza Nr. 18 odbędzie się 
sprzedaż z licytacji, należącego do Związku Spółdzielni 
Polskich w Warszawie, Oddział w Wilnie majątku 
ruchomego, składającego się z maszyn do pisania. 

oszacowanego na sumę zł. 600. 

1019/VI Komornik Sądowy H. Lisowski. 

najmodniejsze na rok 1933 
m, 

TAŃCE m0 tema czas 
P. BOROWSKI, ul. Trocka Nr. 2, róg Niemieckiej. 
Kurs rozpoczyna się w sobotę 5-go listopada. 
o godz. 7-ej wiecz. Opłata 10 zł. Zapisy wcześniej. 

Ur. Zeldowioz | „Akuszerka ° 

Choroby skórne, wener., Maja LalNETOWG 
narządów moczowych, 

  

  

   

    

      

   

   

  

     
     

  

otr. 
szyję t. 

  

  

  

  

zaliczeniem pocztowem. Bez гу- _ 

jadalne, sypialne I ga- 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. | przyjmuje od9 do 7 wiecz 
ulica Kasztanowa 7, m5 

Dr.Zeldowiczowa | w.z.P: Nr. 69. — 8520 «iwięk. Kino - Teatr Dziś ostatni dzień! 
roza krwawych dni w Rosji TEODOZJA - SEWASTOPOL Ostatnie chwile caratu 

Walka armji białej z 
binetowe, kredensy, NA WARUNKACH BARDZO DOGODNYCH. 

  

Chor. kobiece, wenerycz- 
ne, narządów moczowych 

HELIOS 
Wiłeńska 38, tel. 9-26 

czerwoną. 

Dziś ostatni dz. 
Arcyfilm reżyserji Dźwięk. Kino-Teatr | j wy, Stejnberga 

Hollywood ; Jutro premjera! 
Mickiew. 22, tel. 15-28 Film, o którym mó- 

wi cały światl 
Podwójne życie człowieka 

DZIŚ wspaniały program 
składany! Najlepszy film 

p. t. 
bulska i Benda. Ciekawe, pełne upojenia momenty: Mobilizacja! 

wików! Zwycięstwo wojsk polskich! 
Początek codziennie o godz. 

KINO-TEATR 

UL. WIELKA 25 

  polskiej produkcji 

Kfwizk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
i Wielka 36: 
Dźwiękowe Kino | 

LUX 
Miekięw. ||, tel. 15-61 | 

i Mary Kid. 

  

Udzielanie informacyj i 
tel. 11-81-05, 11-57.98. 

W rol. gt. boh. filmu „Dr. Jekyt“ Miri 
marynarz-bolszewik. Wielkie emocje. 

Na pierwszy seans ceny zniżone. 

Dziśl Prawdziwa uczta kinowa! 
Paweł Richter, Viavian Gibson, Hans Junkerman 

100% dźwiękowo-śpiewne arcydzieło p.t. * 
Nad program: Zupełnie nowa sensacja p. t. Na straży prawa. 

DZIŚ! 100% dźwiękowiec. Wielki film z życia paryskiego. 
który wstępnym bojem zdobył wszystkie ekrany świata P.t. 
W rol. gł. bohater filmu „Książe Bounbonle“ 
Bulwarów* będzie śpiewało całe Wilno. 

Nadmieniamy, 

   

Początek o godz 

МАКОКК 
4, 6, 8 

PONAD ŠNIE 
NAD PROGRAM: 

4-ej po poł., w sobo 

ZAWIADOWIEMIE 
„SOWPOLTORG w WARSZAWIE" 

modele i fasony produkcji 1932 roku. 

    akta, WDR 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

„SOWPOLTÓRG w 

lopKins jako tancerka cesarska i George Potężne sceny. — NAD PROGRAM: ATRAKCJI 

W roli gł. słynna 
gwiazda ekranu 

Sześć gwiazd w jednym programie: 

Zaklęta rzeka 

Bancroft jako 
DŹWIĘKOWE 
godz. 2-ej 

Marlena Dietrich, 
GARRY PER i ADOLF MENJOU. 

i 1015, w dnie świąteczne o 

NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. Początek scańsów o godz. 4, 6, B i 10-15, w dnie świąt, o godz. 2-ej 

Dr. JEKYLL i Mr. 
Real. Mamouliana. W rol. gł: mistrz maski 

Na tle głośnej 
powieści 

H a V d e Stewensona. 
Frideric March i Mariam Hopkins 

Dramat psychelogiczny w-g powieści 
St. Żeromskiego. W rol. gł: Jaracz, 
Wysocka, Korejwo, Szymańska, Су- 

Wojna polsko-bolszewicka! Napad bolsze- 
FLIP I FLAP najlepsi komicy świata. 
ty, niedziele i święta o g. |-ej. 

G 

Richard Bartheimes, Betty Compson, 
Sensacyjny dra- 
mat w I0-u akt. 

Sens. dram. ilustr. walkę z przemytn. alkoholu 

RÓL BULWARÓ    słynny komi/ Georges Milton. Melodyjńe piosenki z filmu „Król Ze wzlędu na wysoką wartość artystyczną—dla młodzieży dozwolone 

  

, Sp. z ogr. odp. podaje niniejszem do wiadomości, że została otwarta sprzedaż 

OBUWIA GUMOWEGO 
MARKI 

„REZINOTRUST“ 
przyjmowanie zamówień odbywa się w lokalu Warszawa, ul. Nalewki Nr. 29, 

że kolekcja wyrobów marki „REZINOTRUST* zawiera najnowsze 

WARSZAWIE" Sp.z ogr.odp. 
Warszawa, ul. Wierzbowa 11. 

  

stoły, szafy, łóżka it.d. 
Wykwintne, Mocne,   KOSZTORYSY i OFERTY na ŻĄDANIE   
  NIEDROGO, 

ta dogodnych Waropkaca 

   

     

    

Wałki, watę 
i papier do okien 
poleca . Skład Apteczny 

i Perfumeryjny 

J. Szambedał 
Wilno, Pohulanka 14 

(vis-a-vis Teatru) 
Istnieje od 190| roku 

st 

  

BW” 

  

ZAKŁAD 
Elektro-Techniczny 
„ELEKTROPRĄD“ 

Szopena 3. 

Przyjmuje wszelkie roboty 
elektrotechniczne, 

I NA RATY. 
NADESZŁY NOWOŚCI. Dokąd 

4 

„ARX 

Składu Aptecznego 

ale nowości. 

j ? Tylko do 
66 (dawniej „I. B. SEGALL") 

Mickiewicza 5, tel. 8-73 
'po kosmetykę, perfumerję, artykuły podróżne 

i inne wyroby skórzane. 
Najniższe cenyl Gwarantowana jakość! 

GB GI ED KD GP UB GD DA 

  

KTO —- 
_ nadeśle swój charakter pisma 

oraz imię, miesiąc i rok urodzenia 

OTRZYMA LOS 
do l-ej klasy 26-ej Loterji Państwowej, wybra- 
ny zupełnie bezinteresownie przez słynnego 

od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 

Mickiewicza 24, tel. 277 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

Wileńska 7, tel. 10.67 
od godz. 9—| i 4—8 

H Kenigsbarg 
Choroby ekórne, 

  

weneryczne 
t moezopiel 'we, 

ulica Mickiewicza 4 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4-—8. 

li. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ui. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 į 3—8 

  

ZASTĘPCĄ 
dobrze ustosunkowany 

wśród klijenteli branży 

żelaznej Województwa. 
Wileńskiego 

poszukiwany © 
przez fabrykę wyrobów 

kutych Oferty pod „те- 
ferencje 10“ kierować. 

do Administracji Kurje- 
ra Wileńskiego. 

Do wynajęcia od zaraz 
MIESZKANIE 3 POKOJ. 
ze wszelkiemi wygodami 

wolne od podatku. 
Ut. Tartaki 34-a m. 10. 

  

TANIO—Willa z ogrodem. 

do wynajęcia 
4 pokoje, wanna, woda,. 

elektryczność. 
Dowiedzieć się: Miła 11-t 

godz. 16—18 

Do wynajęcia 
mieszkanie 4 pok, 12 
pok. z kuchniami, wolne 

  

ladowanie i naprawa 

akumuiatorów 
se TO i EA J AZ 

Inteligentna osoba 
szuka posady gospodyni 

u samotnego 

Zgloszenia pod „1249“ 

astrologa Szyllera-Szkolnika na zasadzie obli- 
czeń kabalistycznych i astrologji po uprzedniem 
wpłsceniu do P, K. Q. za Nr. 18607 nsleżno- 
ści za ćwierć losu 10 zł., pół losu 20 zł., 
cały los 40 zł. Losy wysyłamy natychmiast po 
otrzymaniu gotówki, Główna wygrana miljon zł. 
Ciągnienie |-ej klasy już 17 listopada 1532 г. 
Uwaga: Do każdego losu Kolektura dołącza 

  

NEPA RZA od podatku lokalowego 
przy Placu Św. Piotra ż Akuszerka Pawła Nr. 5—1, u właś. 

iciela, M. Brzezina ciciela 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

  

do Adm. „Kurjera Wil.* 

Latarki elektr. 
i Baterje kicsz, 
w wielkim wyborze poleca 
Skład Apteczny i Perfum 

  

Adresować: 

Wilno, Pohulanka 14 1 
( -vis Teatru) 

Istnieje od 1901 roku 

centrefugą 
Sprzedam także 

  

       
  

w Wilnie, ) 
Z 

"WST S i 

z motorem, 

oddzielnie. 

magle i t. p. 

"własnoręczne potwierdzenie p. Szyllera- 
Szkolnika wybranego przezeń numeru. 

Kolektura Loterji Państw. N 751, 
Warszawa, Marszałkowska 58, m. 34. 

EAT S TITANO TTT SIS 

$ Okazyjnie do sprzedania kompletne urządzenie 
* PRALNI MECHANICZNEJ J. \ zambedał Składająca się: z 2 maszyn do prania z motorami, 

sprzęty. 
każdą maszynę ewentuslne rzeczy 

Ul. Nikodema 4 m. 3. 

Zwierzyniec, Tom. Zani 
an lewo Gedeminowsk: 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3693 

POKÓJ 
z osobnem wejściem 
DO WYNAJĘCIA 

Zygmuntowska 20, m. 7 
  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

ma ul. Mickiewicza 4—6 
tamże gabinet kosmetycx 
ny, usuwa zmarszczki, bro: 
dawki, kurzajki i wągry 
W. Z. P. 48. 8323     POKÓJ 

słoneczny, suchy, umeblo-- 
wany, elegancki, wszelkie- 
wygodv, |-sze piętro 
DO WYNAJĘCIA 

ul. Mickiewicza 43, m. 2 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

s


