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Styk skrajnych skrzydeł. 
(Od naszego korespondento). 

Berlin. w listopadzie. 

Zwyciężony może się chełpliwie 
łudzić, że będzie zwycięzcą w przy- 
szłości. 

Pokonana na platformie  parla- 
mentarnej i pozaparlamentarnej lewi 
ca niemiecka marzy już o „drugiej 

**. z czego można wniosko- 
že „pierwszą republikę“, t. j. 

wejmarską, uważa już za bezpowrot- 
nie straconą. Z trzech -jej filarów 
padł jeden — liberalizm — i wyraź- 
nie nie daje oznak życia. Drugi fi- 
lar — centrum — podejrzanie szyb- 
ko „spiknąl się* (chociaż nie zupeł- 
niej z Hitlerem i przeto w całej pełni 
potwierdza wypowiedzianą przeze 
mnie jeszcze w okresie szczytu po- 
wodzenia prognozę ..lewo-centrowe- 
go* Briininga... 

Z trzech filarów ocałał jeden — 
'socjal-demokracja. 

W wyniku 13-toletniego jej regi- 
mu wciąż jeszcze podawanemu tylko 
*| wyborców znajduje się pod sztan- 
'darem proletarjackiego socjalizmu, a 

*|, — przeciwko niemu. Aktywność 
i wpływ proletarjackiego socjalizmu 
są paral/žowane równocześnie przez 

          

rozłam w jego szeregach; zamiast 
jednolitego frontu proletarjackiego 
przeciwstawiają się jedna drugiej 
zawzięcie wrogie sobie socjal-demo- 
kracja i partja komunistyczna, które 
razem podczas ostatnich wyborów 
okazały się daleko słabszemi 
chu hitlerowskiego. Wybory  6-go 
listopada nie mogą tutaj wprowadzić 
istotnych zmian: obydwie partje pro- 
letarjackie pozostaną w mniejszości, 
gdyby nawet, jak się trzeba spodzie- 
wać, ich wzajemny stosunek z partją 
hitlerowską, uległ zmianie nieco na 

ich korzyść. Dla bloku reakcyjnego 
od centrum do hitlerowców pozosta- 
nie dostateczna większość absolutna. 

Nadto losy samego nowego Reichsta- 
gu są problematyczne, nie zważając 
na wszystkie głośne słowa opozycyj- 
nych elementów. 

Jest rzeczą zrozumiałą, że w obli- 
czu triumfu reakcji, krzepną hasła 
„jednolitego frontu proletarjackiego*'. 
Jednakże obydwie partje pod tą „jed- 
nolitością* mają na myśli coś od- 
miennego, a mianowicie zjednocze- 
nie .heretyków* pod sztandarem 
marksizmu, t. j. imnemi słowy, ko- 
muniści wystawiają sobie za cel, zwa- 
bianie na rą stronę socjal-demok- 
ratów, a ci ostatni — komunistów. 
Między obydwiema partjami bezsil- 
nie ławiruje socjalistyczna. partja ro- 
'botnicza, której zadaniem jest zjed- 
noczyć zwolenników i tej i drugiej, 
a osiągnęła to, że oderwała jeszcze 
kilka dziesiątków tysięcy wyborców, 
nie zdobywszy ani jednego mandatu .. 

Zanim wodzowie tak manewro- 
wałi częścią armji proletarjackiej w 
„dołach* daje się instynktownie za- 
uważyć dążenie do jedności. Bardzo 
pouczające były pod tym względem 
strajki ostatnich czasów. W związku 
z dekretem Papena o zniżce płacy 
zarobkowej przesunęła się po całym 
*kraju fala strajków, A co jest jeszcze 
'bardziej zdumiewającem: nie zważa- 
jąc na miljony bezrobotnych, nie zn:- 
leziono prawie łamistrajków. Jedy- 
nie poszczególni hitlerowcy zgłosili 
się w charakterze  łamistrajków. 
Większość jednak hitlerowców przy- 
łączyła się do masowego ruchu straj- 
kowego. powstał. jednolity front ro- 
botniczy, od komunistów do hitlero 
weów.l zwyciężyli robotnicy wbrew 
wszelkim regułom strategji związków 
zawodowych. 

Ten instynkiowy jednolity front 

proletarjacki szczególnie płastycznie 
daje się zaobserwować prawie co- 
dziennie podczas eksmisji lokatorów 
w Berlinie. W tych dniach w jednej 

z robotniczych dzielnie Berlina miano 
wyeksmitować inwalidę wojennego. 
który nie był w stanie opłacać komor 
nego. Od samego rana tłum bezrobo- 

tnych zgromadził się przed domem. 
Udali się za sekwestratorem do miesz 
kania j rozsiedli się. Daremne były je 
go prośby by opuścili mieszkanie, Wi 

dząc groźne zachowanie się wciąż 
wzrastającego tłumu, sekwestrator 
zwiał. Takie wydarzenia obecnie ma- 
ją miejsce na każdym kroku. .W in- 
nym domu iłum przemocą zajął wol- 
ne mieszkanie dla bezdomnej rodzi- 
ny. Właściciel domu będzie musiał są 
dzić się z narzuconym mu lokatorem. 

Kwestja mieszkaniowa — to bar- 

  

            

od ru- 

dzo ostra kwestja w szczupłym bud- 
żecie współczesnych berlińczyków. I 
jeśli wypada płacić 42 marki miesię- 
'eznie za suterenę, a w wielu domach 
75 proc. to bezrobotni, więc staje się 
zrozumiałą ewolucja mieszkanio- 
wa“ i właściciele nieustępliwi mogą 
być pewni, że powstanie przeciwko 
nim jednolity front od komunistów 
do hitlerowców. W dzielnicach ro- 
botniczych na wielu domach widnieje 
tabliczka „Hier ist Mieterstreik*, 02- 
dobiona partyjnemi emblematami ko- 
munistów, socjal-demokratów i hit- 
lerowcow. Lokatorzy żądają zniżki 
komornego o 30-—40 proc. Można co 
prawda zrozumieć właścicieli domów 
jeśli przedsiębiorą środki przymuso- 
we przeciwko „bezpłatnym  lokato- 
rom“. Ale z drugiej strony — dokąd 
ma się podziać niemajętna rodzina, 
wyrzucona z mieszkania? — Berlin 
otoczony jest gęstą taśmą improwizo- 
wanych domostw, wybudowanych 
przez wyeksmitowanych lokatorów. 
W jesienne, dżdżyste noce o 2—3 km. 
od Berlina, mieszkają ludzie w bara- 
kach, naprędce zbitych ze starych de- 
sek, bez okien i bez podłogi... O 2—-3 
km. od zalanego promieniami rekla- 
my, wspaniałego Kurfiirstendamm 'u, 
którego mieszkańcy żyją w rozkoszy 
i zadowoleniu... 

      

   

    

W tych dniach na południu Berti- 
na, gdzie w jednej dzielnicy mieszka 
320 pisarzy, artystów i małarzy mia- 
ło miejsce ciekawe wydarzenie. W kó 
lonji tej miano wyeksmitować z mie- 
szkania starą, chorą, bezrobotną arty 
stkę. Przed drzwiami domu stały wo- 
zy, na które znoszono jej meble i da- 
remnie literaci i artyści prosili sekwe- 
stratora, by odstąpił od eksmitowa- 
nia staruszki, Biedna inteligencja, któ 
rą julro czeka takiż los, stała tłumnie 

bezradna, trzymając w ręku zmięte 
kapelusze... Nagle zdała ukazała się 
grupa robotników budowlanych, wra 
cających z pracy i śpiewających pio- 
senki komunistyczne. Z drugiej stro- 
ny szedł oddział bojówki hitlerows- 
kiej. Zdawało się iż zetknięcie się bę- 
dzie nieuniknione. Lecz nagle ktoś z 
inteligencji powiedział: „„Towarzysze, 
tutaj eksmitują starą, chorą kobietę”. 
Nastąpił cud: zdrowi chłopcy w bron 
zowym uniformie bojówek hitlerows 
skich i robotnicy budowlani — komu 
nišci nie rzucili się na siebie... Nie. 
Współnie zdjęli meble starej, chorej 
artystki i wnieśli zpowrotem do mie- 
szkania. Na widok tego „„jednolitego 
frontu“ sekwestrator uciekł ze swymi 
łudźmi. 

Dyktatura proletarjatu? Dyktatu- 
ra Hitlera? — Jakie to jest nieznaczą- 
ce j nieważne, gdy wchodzi w grę cho 
ra staruszka, której nie wolno wyrzu 
cać w jesienny, dźdżysty dzień na uli- 
се?!... I gdy chłopcy w mundurach 
bronzowych wnosili meble chorej sta 
ruszki zpowrotem do mieszkania, i 
razem z komunistami zmusili do ucie 
czki stróża prawa, przypomniała mi 
się scena z dni lutowych 1917 roku, 
która głęboko utkwiła mi w pamięci. 

Tłum rewolucyjny z czerwonem' 
sztandarami kroczył naprzód ulicami 
moskiewskiemi. Łańcuch kozaków, 
wystawiony na rozkaz ostatniego mos 
kiewskiego komendanta, na rogu prze 
cinał drogę. Tłum zbliżał się do łań- 

cucha kozaków. Zetknięcie wydawa- 
ło się nieuniknionem. Lecz nagle łań- 
cuch kozaków rozstąpił się i przepuś- 
cił tłum rewolucyjny... Stało się dla 
manie wówczas jasnem, że władza car- 
ska runęła, Ostatnia gwardja pretor- 
jaūska caratu, przeszła na stronę re 
wolucji. Tam, w moich oczach odegra 
ło się wielkie wydarzenie historycz- 
ne, tutaj drobny, lecz charaktery- 
styczny epizod. Tam — ostatnia gwar 
dja caratu przeszła na stronę rewołu- 
cji przeciwko carowi, zamiast tego 
by bronić tronu. Tutaj — ostatnia 
gwardja kapitału — przeszła na stro- 
nę rewolucji, przeciwko właścicielom 
domów, zamiast tego by bron ię 
tej, prywatnej własności”. 

    

    

        

Kilka dni temu czytałem gdzieś w 
prasie, jak obok lokalu komunisty 
nego przechodził oddział bojówki hi- 
tlerowskiej w mundurach. Z lokalu 
strzelano i zabito jednego hitlerowca. 
Zabitym był, jak się okazało, ezelad- 
nik fry Zabójcą był bezrobot- 
ny blacharz. Bezrobotny blacharz za- 
bił bezrobotnego fryzjera... Gdyby się 
spotkali wśród tłamu przed domem 
eksmitowanego lokatora, nietylko, że 

     

  

  

  

EIDOS   

Nowy podsekretarz Stanu 
w Prezydjum Rady Ministrów, 

  

Dr. Bronislaw  Nakoniecznikoft-Klukowski. 

Przyjazd da Wilna premiera 
Prystora. 

W dniu dzisiejszym do Wilna 
przybywa premjer A. Prystor. W tym 
że dniu wieczorem p. premjer w to- 
warzystwe wyższych urzędników 
uda się do Woropajewa na otwarcie 
linji kolejowej Woropajewo—Druja. 

Uchwały Rady Ministrów. 

WARSZAWA (Pat). W piątek, dn. 

4 b. m. odbyło się pod przewodniet- 
wem p. premjera Prystora posiedze- 
nie Rady Ministrów. Na posiedzeniu 
tem Rada Ministrów po załatwieniu 
szeregu spraw bieżących, uchwaliła 
projekt ustawy o poborze rekruta, 
szereg projektów ustaw ratyfikacyj- 
nych oraz kilka projektów rozporzą- 
dzeń Pana Prezydenta Rzeczypospoli 
tej, dotyczących uproszczenia admini 
stracji. 

   

Nowy podsekretarz Stanu 
w MSZ. 

WARSZAWA (Pat). Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej podpisał nomi- 
nację Jana Szembeka, posła nadzwy- 
czajnego i ministra pełnomocnego 
Rzeczypospolitej w Bukareszcie, na 
podsekretarza stanu w ministerstwie 
spraw zagranicznych. 

* + 

Wiceminister SZEMBEK urodził się w ro 
ku 1882. Szkołę średnią ukończył w Krakowie 
zaś wyższe studja w akademji Orjentalnej w 
Wiedniu. Karjerę polityczną rozpoczął mini- 
ster Szembek w służbie austro-węgierskiej, ja 
ko urzędnik rządu krajowego w Bosni, gdzie 
przebywał: do roku 1908. W roku 1919 wstę- 
puje do polskiej służby dyplomatycznej. P:er 
wszem stanowiskiem, jakie zostaje mu po- 
wierzone jest stanowisko delegata Rzeczypo- 
spolitej przy rządzie węgierskim. Po podpi- 
saniu traktatu w Trianon mianowany zostaje 
ministerm pełnomocnym w Budapeszcie, zaj 
mując to stanowisko do roku 1924. Z Buda- 
pesztu przeniesiony zostaje minister Szem- 
bek do Brukseli, gdzie zajmuje stanowisko 
ministra Rzeczypospolitej do kwietnia 1927 
roku. Do chwili obecnej nominacji od roku 
1927 był posłem nadzwyczajnym i ministrem 
pełnomocnym przy rządzie rumuńskim. W 
czasie swej karjery dyplomatycznej minister 
Szembek brał kilkakrotnie udział w różnych 
konferencjach i rokowaniach, rezultatem któ 
rych były umowy, zawierane przez Polskę z 
państwami, w których pełnił funkcje posła. 
Między innemi za jego urzędowania w Bu 
kareszcie odnowiono traktat przymierza poł- 
sko-rumuńskiego oraz zawarto umowę konsu 
larną między obu krajami. 

  

Nowy szef Biura Prawnego 
Prezesa Rady Ministrów. 

WARSZAWA (Pat). Szefem Biura 
Prawnego Prezesa Rady Ministrów 
mianowany został dotychczasowy za- 
stępca szefa tegoż biura Władysław 
Paczowski, 

Nominacja stałego delegata 
Polski przy Lidze-Narodów. 

WARSZAWA (Pat). Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej mianował Ed- 
warda Raczyńskiego, naczelnika wy- 
działu ustrojów międzynarodowych 
w MSZ stałym delegatem Polski przy 
Lidze Narodów. 

nie strzelaliby do siebie — podaliby 
jeden drugiemu ręce i razem wnieśli- 
by meble zpowrotem do mieszkania, 
jak owi komunistyczni robotnicy bu- 
dowlani i bojówkarze hitlerowscy. 
przed mieszkaniem chorej, starej, bez 
robotnej artystki. 

Dr. G. W. 

ła numer dowodowy 15 gr. Ukłed cgłes zń 6-с10 łamewy, ze tekstem IQ-cielamewy. Aóminisiracia zastrzepa s0bóe prawe zmiawy terminu druka ogłoszeń. 

  

Sesja Sejmu i Senatu odroczone 
na dni 30. 

WARSZAWA (Pat). W piątek 4 
b. m. © godzinie 5,30 po południu 
szef biura prawnego Prezesa Rady Mi 
nistrów Władysław Paczowski udał 
się do gmachu Sejmu i wręczył pp. 

marszałkom Sejmu i Senatu wraz ż 
odnośnemi pismami prezesa Rady Mi- 
nistrów zarządzenia Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej, odraczające sesję 
Sejmu i Senatu na dni 30. 

Dekrety Pana Prezydenta Rzplitej. 
WARSZAWA (Pat). Zarządzenia Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, 

dotyczące odroczenia sesji zwyczajnej Sejmu i Senatu brzmią jak następuje: 
Na podstawie art. 25 konstytucji odraczam z dniem dzisiejszym sesję 

zwyczajną Sejmu na dni 30. 

Warszawa, dn. 4 listopada 1932 r. 
Prezydent Rzeczypospolitej 

(—-) I. MOSCICKIi. 
Prezes Rady Ministrów 

(—) A. PRYSTOR. 

Na podstawi art. 37 konstytucji odraczam z dniem dzisiejszym sesję 
zwyczajną Senatu na dni 30. 

Warszawa, dn. 4 Hstopada 1932 r. 

Oświadczenie p. 

Prezydent Rzeczypospolitej 
(—) I. MOŚCICKI. 

Prezes Rady Ministrów 
(—) A. PRYSTOR. 

ministra Becka. 
Ciągłość polityki zagran. będzie zachowana. 

Redaktor naczelny Ajencji „Iskra* 

odwiedził dziś rano nowomianowa- 

nego ministra spraw zagranicznych 

p. Józefa Becka w jego mieszkaniu 

i odbył z nim dłuższą rozmowę na 

aktualne tematy polityki zagranicz- 
nej. 

P. minister stwierdził w tej roz- 

mowie, że ostatnia zmiana na stano- 

wisku ministra spraw zagranicznych 

jest zmianą natury czysto personal- 

nej. Nasza polityka zagraniczna, о- 

parta przeszło już od sześciu lat na 

zasadach stałych, żywotnych i rzeczy 

wistych interesów Polski, nie podle- 

ga zatem fluktuacjom, wynikającym 

z zagadnień polityki wewnętrznej lub 

chwilowych nastrojów. Jeżeli przyj- 

rzymy się dokładnie wypadkom i fak 

tom z tej dziedziny w przeciągu tego 

właśnie okresu czasu, — to mówią 

  

one same za siebie. Ciągłość więc na- 

szej dotychczasowej linji w polityce 

zagranicznej będzie nadal bezwzględ- 

nie utrzymana. 

P. minister Beck podkreślił na- 

stępnie wielkie zasługi i prace swoje- 

go poprzednika, ministra Zaleskiego, 

na tem polu. Mnister Beck współpra* 

cował z ministrem Zaleskim jako pod- 

sekretarz stanu przez ostatnie dwa 

lata, łączyły go z nim nietylko węzły 

zaufania, ale i wspólnoty ideowej i 

poglądów politycznych. Tem bardziej 

iwięc zmiana ostatnia na posterunku 

ministra spraw zagranicznych nie mo 

(że przynieść w naszej polityce zagra- 

nicznej żadnych chyba 

nek. 

P. minister Beck upoważnił nas 
(do podania tych swoich poglądów do 

wiadomości publicznej. (Iskra). 

niespodzia- 

Przesilenie gabinetowe w Jugosławii. 
BIAŁOGRÓD (Pat). Rada minist- 

rów postanowiła podać się do dymi- 
sji Dymisja została przyjęta, Prezes 
ustępującego gabinetu oświadczył 
przedstawicielom prasy, że dymisja 
rządu pozostaje w związku z ostatecz 
ną organizacją jugosłowiańskiej, de- 
mokratycznej radykalnej partji chłop 
skiej i z nową organizacją przedstawi 

cięlstwa narodowego. 
BIAŁOGRÓD (Pat). Król rozpo- 

czął w dniu 4 b. m. rano narady w 
związku z kryzysem gabinetowym. O 
godzinie 12 król zaprosił do siebie do 
tychczasowego prezesa rady miinist- 
rów i powierzył mu misję tworzenia 
nowego gabinetu. 

Oferta Papena. 
BERLIN (Pat). Kanclerz von Pa- 

pen wygłosił dziś przez radjo mowę 
polityczną w której zwrócił się pod ad 
resem hitlerowców z zarzutami, że 
mimo poparcia jakiego rząd obecny u 
dzielił partji narodowo-socjalistycz - 
nej w poprzedniej kampanji wybor- 
czej, sprzeniewierzyła się ona w kry- 
tycznym momencie hasłu koncentra- 
cji narodowej. 

Jeżeli Hitler chce iść w jednym 
szeregu z wielkim obozem narodowo- 
niemieckim — oświadczył Papen — 
to nie wolno mu osłabiać stanowiska 
rządu, walczącego o równouprawnie 

nie i suwerenność narodu. „Czy nie 
chcecie wreszcie przyłączyć się do 
współpracy nad odbudową narodu, 

czy nie chcecie stanąć w naszych sze 
regach w walce przełomowej o su- 
werenność Niemiec? — oto jest histo- 
ryczne pytanie, z którem zwracam się 
przedewszystkiem do wielkiego naro: 
dowego ruchu wolnościowego dzisiej 
szych Niemiec**. — zakończył Papen 
swą mowę. 

Mowa ta uważana jest za pewnego 
rodzaju ofertę pod adresem przywód 
ców partji narodowo-socjalistycznej, 
po której należy oczekiwać daleko i- 
dących ustępstw za cenę poparcia ga 
binetu prezydjalnego. Pewne koła tłu 
maczą zmianę tonu w ostatniem oś- 
wiadezeniu Papena wpływami bardzo 
poważnych czynników politycznych. 

Brutalne walki wyborcze w Niemczech. 
HAMBURG (Pat). Bliższe szezegóły ostat 

niej strzelaniny komunistów na ulicach Ham 
burga świadczą o niesłychanej brutalności 
walki politycznej. Na wracających z portu 
kolporterów hitlerowskich ułotek napadła 
grupa komunistów i bez utarezki dała z ty 
łu kilkadziesiąt strzałów rewolwerowych, ra 
niac ciężke kilku osób. Policja otoczyła dzie 
Inieę, gdzie komuniści się schronili, ostrzeli 
wująe się wdalszym ciągu. W: końcu udało 
się zaaresztować około 200 osób i skonfisko 
wać hroń i nielegalne wydawnictwa, 

    

BERLIN. (Pat). Z prowincji nadchodzą 
wiadomości © szeregu krwawych zajść, ja- 
kie wydarzyły się w różnych częściach kra 
ju. W. Dulsburgu zabity został jeden naro- 
dowy socjalista. W! Rupertal wywiązała się 
strzelanina pomiędzy komunistami a naro 
dowymi socjalistami, W! wyniku tego kilku 
uezestników zajścia odniosło rany. W: miej- 
seowości Arnstadt doszło do walk pomię- 
dzy czonkanji republikańskiego Reichsht:- 
neru a narodowymi socjalistami. Po obu 
stronach byli ranni. Interwenjująca policja 
dokonała licznych aresztowań. 

  

. Qd Administracji 
Prosimy Szanownych Prenumeratorów o wniesienie przedpłaty 

za miesiąc listopad i wyrównanie zaległości za miesiące ubiegłe. 

Zalegającym w opłacie będziemy zmusżeni powstrzymać wysyłanie 

naszego pisma z dniem 75 b. m. 

  

Nowy prezes Najwyższego 
Trybunału Administracyjnego, 

  

p. Jan Kanty Piętak. 
SUSE TS ZOZ SS ÓW RATTZEZOZIA 

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty, 

  

   

— Spór 6 stopę procentową. Komu- 
nalne Kasy  Oszczędnódci  bksonią się 
gwałtownie przed arzute popierania 
zamaskowanej lichwy, б spotkał je w 

   

  

   
poło ub, m. ze stron 
„Gazeta Połska* uw 
dytu jest waż: 

azety Polskiej”. 
potanienie kre- 

niż kapitalizacja, ko- 

   

   

  

munalne kasy oszczędności wprost przeciw. 
nie... 

' w tem, że komunalae kasy 
płacą B proc. od wkłądów, prze 

- w ten sposób potanieniu kredy 
arzając zjawisko nielojalnej kon 

kurencji z bankami państwowemi i P. K. O. 
Głosy te idą po linji ostatniego rozporzą- 
dzenia o obniżeniu stopy procentowej, któ- 
re cechuje tendencja do potanienia kredytu 
w interesie przemysłu i do przerzucenia skut 
ków kryzysu na drobnych właścicień kapi- 
tału. W) obronie tych ostatnich występuje w 
Nr. 44 „Samorządu przewodniczący Rady 
Pow. Komunalnej Kasy Oszczędności w Łuc 
ku p. Jerzy Bonkowicz- . „Czyż ide- 
ałem — pisze on tam — ma być gospodar 
ka kartelowa, łupiąca skórę z bezsilnego 
konsumenta krajowego, na rzecz. mocniej- 
szego, bo niezależnego odbioru zagranicz- 
nego? Paskarzem jest drobny  sklepikarz, 
sprzedający mąkę drożej o grosz lub dwa 
od ściśle wyznaczonej ceny, ale nim nie 
jest natciarz, sprzedający benzynę o 108 
proc. i więcej drożej od cen Światowych, 
cukrownik sprzedający. cukier o kilkadzie- 
siąt proc. drożej od ceny własnej przy do- 
brej produkcji. Lichwiarzem ma być Kasa 
Komunalna, płacąca dość duży proc. od 
wkładów, często bez doraźnego interesu wła 
snego, byle wydobyć grosz z pończochy, by- 
le nauczyć ludzi oszczędzać, ale nie jest Fich 
wiarstwem operacja dillonowska, czy temu 
podobna, nie były lichwiarstwem 2 proc. 
miesięcznie pobierane przez Kasy Chorych, 
olbrzymie koszty administracyjne Zakładów 
Ubezpieczeń, fantastyczny stosunek opłat do. 
świadczeń Zakładu Ubezpieczeń od wypad- 
ków*. 

W ten sposób trwa spór między wiel- 
kim i drobnym kapitałem, kto uprawia li- 
chwę. Ciekawe, co w tym sporze miaałby do 

    

      

powiedzenia strona trzecia, — konsument? 
* * * 

— Niesprzedane zapasy przedzy bawel- 
nianej w przemyśle łódzkim rosną w zastra 
szającem tempie. W końcu sierpnia stan 
zapasów wynosił 743 tysięcy kg., 1 paździer 
nika już 963 tys. kg. Pierwsza połowa paź- 
dziernika wykazuje dalszy wzrost zapasów 
do 1,129,171 kg., 23 października zapasy 
wymoszą już 1484397. Kartel przędzalniczy 
postanowił unieruehomić częściowo należą- 
ce do niego fabryki. Obecnie właściciele 
przędzalni noszą się z zamiarem wprowadze 
nia stałego meldowania cen przędzy. Czyż 
by to była nieśmiała próba w kierunku 
„usztywnienia? 

   

   

  * * * 

— Odlewnie i emaljernie żelaza korzy- 
stają od pewnego czasu z dobrodziejstw syn 
dykatu. Unormowanie cen i warunków sprze 
daży, a zwłaszcza wprowadzenie specjalnej 
kartoteki firm, które nie płacą oto dzieło 

ykatu. Rozbicie symdykatu, którego 
wygasa w dniu 1 stycznia 1933 r., 

groziłoby obniżeniem cen. Obecnie toczą 
się rozmowy na temat przedłużenia umowy. 
Przedstawiciele syndykatu ostrzegają przed- 
stawicieli handlu przed nieobliczalnemi stra 
lami, na jakie musiałoby ich narazć 
rozbicie syndykatu. Straty te miałyby wy- 
nikuąć z niepewności i wyczekiwania. 

Yo. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
WIARSZAWIA (Pat). Londyn 29,35 — 29,50 
29,20; Nowy York 8,911 — 8,931—8,891; 

Е 7243 — 171,57; Berlin 
ba. 

Papiery procentowe: 4 proc. Pożyczka in. 
west, seryjna 104; 5 proc. poż. konwersyjna 
40; 6 proc. dolarowa 55,75 — 56,00 — 55,75; 
7 proc. stabiliz. 54,63 — 54,56 — 54,75; 
4 proc. dolarowa 49 i pół. — 49,60; 10 proc. 

kolejowa 101,00; 8 proc. bud. BGK. 93,06: 
7 proc. LZ, Ziemskie 50 i pół. Tendencje dła 
pożyć i KHstów słabe. 
RASTI S PRZEZE EAT 

Dr. med. A. Perewozski 
CHOROBY WEWNĘTRZNE 

Wilno, jagiellońska 16, m, 3, tel. 18-15 
Przyjmuje od 8—9 r. i 4—6 pp. 

  

    

       

  

     

     



K+ J E R 

Francuski plan rozbrojenia. 
GENEWA (Pat). Prezydjam kon- 

ferencji rozbrojeniowej zebrało się 
w piątek na specjalnem posiedzeniu 
w eelu wysłuchania expose Paul-Bon- 
coura o francuskim płanie rozbroje- 
niowym. Na wstępie podkreślił Paul 
Boncour, že plan ten nie jest wyłącz 

nie francuski, gdyż opracowując go, 

delegacja francuska współpracowała 
z innemi. Przyjęła ona zlecenia Bene- 
sza i Politisa, poza tem zaś kierowała 
się ideami, które wyłaniają się z do- 

tychezasowych debat konferencji. 
Paul-Bonecur miał następnie okazję 
wykazać, że projekt francuski, zmie- 
rzający do wzmocnienia sił obron- 
nych państwa i osłabienia jego sił 0- 
fenzywnych, idzie po tej samej linji 

co projekty angielski i amerykański, 
mimo, iż formułują one propozycje 
odmienne. Paul-Boneour podkreślił 
dalej, że licząc się z konsekwenejami 
uniwersalności Ligi i z koniecznością 
stopniowania żobowiązań wzajemnej 
pomocy, projekt francuski przewidu- 
je szereg kręgów coraz to szerszych. 
Plan francuski, obejmujący wszyst- 
kie narody, ma na celu uzupełnienie 
paktu Briand- Kellog w dughu propo- 

zycyj Stimsona, t. j. przez pozbawi ie- 
nie państw, prowadzących wojnę, 
wszelkiej pomocy ekonomicznej Dru 
gi krąg sianowi pakt Ligi Narodów i 
pakt locarneński, Obejmuje on człon 
ków Ligi. Tu nie nie ma być zmie- 
nione w tekstach. Jedynie ma być 
stworzona inna atmosfera przez za- 
pewnienie stosowania pakiu, w szcze 
gólności art. 16, przewidającego san- 
kcje przeciw napastnikowi. Wreszcie 

   

  

najwęższym kręgiem byłyby pakty 
wzajemnej pomoey, w szezególności 
pakt narodów europejskich kontynen 
talnych. W tym to pakcie figurowały- 
by zobowiązania co do redukcji zbro 
jeń, przyczem przewidywanoby, że je 
dynemi siłami stałemi, należącemi de 
kontrahenłów, byłyby silnie zreduko- 
wane siły, oddane do dyspozycji Li- 

gi Narodów. Obok nich należałoby u- 

słalić, jaka forma armji mogłaby za- 
pewnić równość w bezpieczeństwie. 
Tu delegat franeuski wykazał trudno 

ści, jakie nastręcza zrealizowanie pro 
jektu Hoovera, z powodu niemożnoś- 
ci porównania sił zbrojnych różnych 
krajów. Żołnierz, odbywający służbę 
12-letnią, nie może być uznany za e 
kwiwalent żołnierza, ćwitzonego 6 
miesięcy. To też konieczne jest zrów 
nanie typu armji. I tu chodzi tylko o 
państwa kontynentalne Europy. Po- 
nieważ armje zawodowe bardziej na- 
dają się do agresji, niż armie o krót- 
kiej, powszechnej służbie wejskowej, 
przeto należy zgeneralizowač ten 0- 
statni system, co będzie pewną gwa- 
rancją przeciwko wojnie. W tym wy- 
padku Francja gotowa jest do- dal- 
szych redukcyj. Przy ustalaniu czasu 
służby, należałoby uwzględnić wysz-- 
kolenie przedpoborowe. Poza tem 
trzeba ograniczyć rekrutowanie państ 
wa 6 bardzo wielkiej ludności tak a- 
by nie stanewiło ono niehezpieczeńst 
wa dla innych państw. Co się tyczy 
materjału wojennego to trzeba także 
wzmoenić siły obronne, a osłabić si- 
ły agresywne. Dełegacja francuska 
pragnie umiędzynarodowienia łotni- 

Angielskie wnioski rozbrojeniowe. 
LONDYN (Pat). „Daily Mail“ do- 

nosi z dobrego źródła, że gabinet bry 
tyjski rozważa przygotowane przez S: 
mona wnioski rozbrojeniowe, które 
Simon zamierza wysunąć w Genewie. 
Wnioski te obejmować mają: 1) cał- 
kowite wycofanie, lub conajmniej bar 
dzo poważne ograniczenie liczby ae-   

roplanów bombowych i wogółe uży- 
wanych do celów wojennych, 2) wpro 
wadzenie międzynarodowej kontroli 
aeroplanów komunikacyjnych, 8) о- 
graniczenie aeroplanów prywatnych 
wg. kontyngentów, ustanowionych w 
drodze porozumienia dla każdego. z 
krajów oddzielnie. 

Polska za jak najszerszą kontrolą. 
GENEWA. (Pat). Prezydjum kon 

ferencji rozbrojeniowej kontynuowa- 
ło po południu dyskusję nad sprawą 
kontroli przyszfych zobowiązań  roz- 
brojeniowych. a w szczególności nad 
zagadnieniem, czy stała komisja roz- 
brojeniowa będzie miała prawo prze- 

  

prowadzać inwestygacje na miejscu 
Delegat Polski gen. Burhardt-Bukacki 
wypowiedział się za najbardziej szero 
ką kontrolą międzynarodową. Zastrze 
żenia wysuwałi delegat włoski oraz 
delegat sowiecki 
lewski. 

ambasador Dowga- 

Nowy premier czechosłowacki 
o programie swego rządu. 

Jan Malypetr jest zdania, że do dwu lat kryzys światowy 
zostanie przezwyciężony. Konieczność konsolidacji Europy 

środkowej. 
PRAGA. (Centropress). W rozmo- 

wie ze specjalnym sprawozdawcą pa- 
ryskiego czasopisma „Petit Parisien* 
nowy premjer czechosłowacki Jan 
Małypetr wyraził się o programie 
swego rządu następująco: 

„Mój rząd widzi swoje główne za- 
danie w absolutnem zachowaniu po- 
rządku w gospodarstwie i skarbie 
państwa i odnowieniu rzeczywistej 
i stałej równowagi budżetowej Gel 
ten nie można osiągnąć inaczej, jak 
+ylko drogą oszczędności i redukcyj. 
© jakichkolwiek planach  inflacyj- 
mych nie może być wogóle mowy. 
Przeciwnie zarządzenia restrykcyjne 
rządu przedewszystkiem poczynione 
zostały w tym celu, aby zapobiec in- 
flacji. Będziemy niestety zmuszeni 
obniżyć płace pracowników państwo- 
'wych, ale będzie to tyłko zarządzenie 
przejściowe, rząd mocno zdecydowa- 
my jest najpóźniej po upływie dwóch 
lat przywrócić dotychczasowy poziom 
płac. Przypuszczam, że do tego czasu 
przezwyciężony zostanie światowy 
kryzys gospodarczy i usunięte zosta- 
ną trudności, z jakiemi walczy skarb 
państwa. Do tego czasu jednak każdy 
pojedyńczy pracownik mus ponosić 
potrzebne ofiary, aby przyjść z po- 

mocą państwu w walee z kryzysem, 

   

  

  

  

który skrywa w sobie wielkie nie- 
bezpieczeństwo. Nowy rząd popierać 
będzie działalność jednostek w kie- 
runku ożywienia ruchu gospodarcze- 
go i dbać będzie o to, aby bezrobot- 
nym dostarczyć pracy. 

' Mówiąc o polityce zagranicznej 
Czechosłowacji, nowy premjer powie 
dział, że Czechosłowacja uprawia po- 
litykę sojuszu z Francją i jej sprzy- 
mierzeńcami i dąży do utrwalenia po- 
koju. „Tem, że pracujemy dła bezpie- 
czeństwa, pracujemy po myśli tezy 
francuskiej, która jest również tezą 
naszą: organizację rozbrojenia na 
podstawie bezwzględnej solidarności 
wszystkich państw. eJśli chodzi o sto 
sunek do Niemiiec, to był on zawsze 
poprawny. Życzymy sobie stałej 
współpracy z Niemcami w ramach 
współpracy europejskiej. Wypadki 
tegoroczne w Niemczech zmuszają 
nas.do tego, abyśmy ich rozwój śle- 
'dziili baczniej, abyśmy znaleźli środki 
i drogi umożliwiające płodną współ- 
pracę, .która dla ochrony żywotnych 
interesów ludzkości jest niezbędna. 
Europa nie powinna zapominać, że 
dla ochrony jej olbrzymich gospodar- 
czych i kulturalnych interesów kon- 
solidacja stosunków, zwłaszcza w 
Europie środkowej jest konieczna”. 

etwa. Co się tyczy artylerji elężkiej i 
czołgów, projekt francuski zmierza 
do tego, aby stałe organizacje defen- 
zywne, t. j. tortyfikacje, były wypo- 
sażone w broń, dostateczną do odpar- 

cia napaści. Reszta materjału wojen- 
nego winna być w ten, ezy inny spo- 
sób oddana do dyspozycji Ligi Naro- 
dów, aby mogła być oddana państw. u 
napadnietemu. Expose Paul-Boncou- 
ra zwraca uwagę na ograniczenie głó- 
wnych propozycyj francuskich do 
państw kontynentalnych. Paul-Bon- 
eour podniósł w szczególności, że pro 
jekty te nie żądają od Wielkiej Bryta- 
nji ani uczestniczenia w pakcie wza- 
jeranej pomocy, ani zniesienia u sie- 
bie armji zawodowej i wprowadzenia 
obowiązkowej służby wojskowej, Za- 
stosowująe się w ten sposób do idei, 
dominującej w Anglji, Francja spo- 
dziewa się pozyskać rząd angielski 
dia swego planu 
     

Mowa prezesa Sławka 
na posiedzeniu klubu BBWR. 

Dnia 2 b. m. przed posiedzeniem 
plenarnem Sejmu odbyło się posie- 
dzenie pełnego klubu parlamentarne- 
go BBWR, na którem p. prezes Sła- 
wek wygłosił do zebranych posłów i 

  

senatorów przemów: .. Podajemy 
je poniżej w następującym skrócie. 

Pan prezes Sławek zaznaczył na 
wstępie, że wchodzimy obecnie w no- 
wy okres prac sejmowych właśnie w 
czasie, w którym sytuacja gapa 
cza nie uległa wcale poprawie ani 
w Polsce ani zagranicą. Okazało się, 
że na całym Świecie niema nikogo, 
ktoby znalazł radykalne lekarstwo na 
trapiące ludzkość kłopoty kryzysowe 
i kurczenie się życia gospodarczego. 

Równocześnie jednak p. prezes 

Sławek podkreślił, że śmiałe i podję- 
te na czas zarządzenia, decyzje i ak- 

cja naszego rządu doprowadzają do 
tego, iż przebieg kryzysu jest u nas 
łagodniejszy niż zagranicą. Nie leży 
w naszej mocy odwrócenie koła mię 
dzynarodewej konjunktury. m 
jednak i musimy dostosować nasze 
życie gospodarcze do doraźnych wa- 
runków ogólnych i rozłożyć równo- 

miernie na obywateli państwa cięża- 
ry wypływające z kryzysu. 

Rząd wykazał maksimum umie- 
jętności' i dobrej woli. Prezes Sławek 
stwierdza w tem miejscu, że rząd ten 
ma zaufanie społeczeństwa. Społeczeń 
stwo to wyrzeka na ciężkie czasy, ale 
rozumie dobrze, że żaden inny rząd 
lub system nie podołałby sytuacji. 
Opozycja judzi, ale nie jest zdolna 
do ponoszenia odpowiedzialności za 
losy państwa. Obóz nasz musi nadal 
dźwigać tę odpowiedzialność, wyka- 
zując, mimo kryzysu, uśmiech na u- 

stach, 
w pracy. Obóz nasz utrzyma nadal 
w ręku mocno i niiewzruszenie wła- 
dzę, starając się, ażeby wstrząśnienia, 
do których wywołania dąży opozycja, 
były jak najmniejsze. 

Następnie p. prezes Sławek omó- 
wił szereg spraw bieżących i prac о- 
czekujących klub BBWR w Sejmie, 
specjalnie kładąc nacisk na prace ko- 
misji konstytucyjnej. (Iskra). 

  

Dr. Med. 

Czesław Gzarnowski 
Choroby uszu, nosa i gardła 

przeprowadził się 
na ul. Zygmuntowską 20, m. 4, 

telefon 17-04 

Popierajcie Przemysł Krajowy 

2. 

siłę nerwów i intensywność ° 

LL EN S RT 

Nowy podsekretarz Stanu. 

  

Poseł Mikołaj Dolanowski. 

Mereżkowski kandydatem 
do nagrody Nobla. 

STOKHOLM. (Pat). Jak donosi „Nya Dag 

ligt Allehnda*, pisarz rosyjski Merežkowski, 

    

zkały w Paryżu, ma być obecnie naj ы    

  

niejszym kandydatem do magrody |!- 

Nobla, która e przyznana 

odniu. 

po 

terackiej 

w prz 

    zost 

    

WIARSZAWIA. (Pat). W! piątek o godzinie 
4 po południu odbyło się pierwsze posiedze 
nie sejmowej komisji budżetowej pod prze- 
wodnictwem posła Byrki. Po zagajeniu przy 
stąpiono do przydziału refertów budżeto- 
wych. Budżet Prezydenta Rzeczypospolitej 
objął poseł Czuma, budżet Sejmu — poseł 
Czemichowski, Senatu — pos. Czernichow- 
ski, Kontrola Państwa — pos. Czuma, Pre 
zydjum Rady Ministrów — pos. Czapski, Mi 
nisterstwo Spraw Zagranicznych — pos. Wa 
lewski, Ministerstwo Spraw Wiojskowych — 
pos. Polakiewicz, sterstwo Spraw Wew 
nętrznych — pos. ek, Ministerstwo Skar 
bu — pos. Hołyński, Ministerstwo Sprawizd 
liwości — pos. Seidler, Ministerstwo Przem. 
i Handlu —pos. Minkowski, Ministerstwo 
Komunikacji — pos. Brzozowski, Minister- 
stwo Rolnictwa ii Reform Rolnych — pos. 
Stroynowski, Ministerstwo W. R. i O. P. — 
pos. Zdzisław Stroński, Ministerstwo Pracy i 

    

   

    

300.000 zł. 
na Nr. 153.189 

  

ćwiartka zł. 10.— 

sa 

DWIE — 
główne wygrane 
padły w bieżącej Loterji na losy, zakupione w najszcześliwszej 

Kolekturze Loterji Państwowej 

„NADZIEJA“ 
LWÓW, LEGJONÓW 11. 

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

połówka zł. 20.— 

Główna wygrana wynosi 1.000.009 zł. 
bez żadnych zastrzeżeń. 

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

i interesującą ze wszystkich dotychczasowych. 

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

100.000 zł. 
na Nr. 144.936 

cały Zł. 49.— 

najbardziej korzystną 
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cel wpłaty tudzież dokładny adres. 

i a 

k i Senat. 
Pierwsze posiedzenie sejmowej komisji budżetowej. 

O. P. — pos. Sowiński, Ministerstwo Poczt 
i T. — pos. Sanojca, emerytury i zaopatrze 
nia — pos. Włagner, renty inwalidzkie i pen 
sje — pos. Whgner, długi pństwowe — pos. 
Hołyński, monopołe — pos. Czapski, fundu 
sze — pos. Czuma, generalny referat i usta 
wę skarbową — pos. Miedziński. 

Po rozdaniu referatów (pos. Trąmpczyń- 
ski zaproponował, aby przy budżecie Pre- 

zydjum Rady Ministrów odbyła się rozpra 
wa ogólna, ze względu na obecność prem 
jera. Przewodniczący pos. Byrka odpowie- 
dział, że dyskusja ogólna odbywa się zaz- 
wyczaj na wstępie obrad komisji budżeto- 
wej, albo przy referacie generalnym, obie- 
cał jednakże zawiadomić premjera, że pew 
ma część członków komisji pragnie jego o- 
becności przy rozprawie nad budżetem Pre 
zydjum Rady Ministów. 

Na tem obrady komisji budżetowej za- 
kończono. 

Pierwsze posiedzenie senackiej komisji skarbowo- 
budżetowej. 

WARSZAWA. (Pat). Zgodnie z art. 51 re- 
gulaminu obrad Senatu p. marszałek Raczkie- 
wicz przekazał preliminarz budżetowy komi- 
sji skarbowo-budżetowej Senatu dla wyzna- 
czenia sprawozdawców tymczasowych. 

W dniu 4 b. m. w godzinach porannych 
odbyło się pierwsze posiedzenie senackiej ko 
misji skarbowo-budżetowej. Na posiedzeniu 
tem przydzielono senatorom referaty „oszcze 
gólnych części preliminarza budżetowego na 

rok 1933—34. Referaty otrzymali. referat ge- 
neralny — sentor dr. Szarski, Prezydent Rze- 
czypospolitej i Prezydium Rady Ministrów — 
sen. St. Wańkowicz, Sejm i Senat oraz kon- 

trola Państwa — sen. Drucki Lubecki, Mi- 
nisterstwo Spraw Zagranicznych — sen. Hu- 
bicka, Ministerstwo Spraw Wojskowych — 
sen. dr. Dąmbski, Ministerstwo Spraw Wew- 

nętrznych — sen. dr. Sobolewski, Ministerst- 
wo Skarbu, Emerytury i Zaopatrzenia oraz 
Renty inwalidzkie i Pensje i Długi Państwo- 
we — sen. Szarski, Ministerstwo Sprawiedli- 
wości — sen, dr Zaczek, Ministerstwo Prze- 
mysłu i handlu sen. Evert, Ministerstwo Ko- 
munikacji — sen. inż. Skoczylas, Ministerst- 
wo Rolnictwa i Reform Rolnych — sen. Rduł 
towski, Ministerstwo Wyznań Religijnych i 
Oświecenia Publicznego — sen. prof. Ehren- 
kreutz, Ministerstwo Pracy i Opieki Społecz- 
nej — sen. dr. Barański, Ministerstwo Poczt 
1 Telegrafów — sen. dr. Lempke. Monopole 
przydzielono sen. Karłowskiemu, budżety 
przedsiębiorstw państwowych tudzież fundu- 

sze poszczególnych ministerstw przydzielono 
referentom właściwych części preliminarza 
budżetowego. 

Strajk w Berlinie. 
BERLIN. (Pat). Jednodniowy strajk w u- 

rządzeniaeh komunikacyjnych miasfa Ber- 
lina zakończył się niepowodzeniem robotni 
ków. Wpbee odrzucenia przez organizacje 
zawodowe robotników orzeczenia, wydane- 
go przez komisję rozjemczą, dyrekcje towa 
rzystw komunikacyj miejskich odwołały się 
do rozjemey urzędowego, który nadał orze 
czeniu mac obowiązującą. Jednocześnie dy 
rekeja ogosila komunikat, wzywający straj 

kujących do niezwłocznego podjęcia pracy 
pod groźbą wydalenia bez wypowiedzenia. 

Prezydjum policji wydało jeszcze wczoraj 
wieczorem szereg ostrych zarządzeń repre- 
syjnych przeciw  komitetom strajkowym. 
Władze uznały akeję strajkową za nielegal 
ną, 50 agitatorów komunistycznyeh zostało 
aresztowanych, drukarnie komunistyczne 
zamknięte i opieczętowane, zaś oba główne 
organy prasowe komunistów zawieszonę na 
okres 8 dni. Kierownictwo partji narodowo- 
socjalistycznej wydało odezwę, w której o 
ficjalnie solidaryzuje się z akcją strajkowa. 
atakując rząd Papena. 

  

Aresztowanie bojowca sowieckiego. 
PARYŻ. (Pat.) Aresztowano tu rosyjskie 

go bojoewea komunistycznego Dawida Re- 

ezyńskiego, który współpracował w dzien- 
niku „Humanite“. Reczyński, poszukiwany 
przez policję, nie miał stałego miejsca Za- 

mieszkania i występował tiągie pod przy- 
branemi nazwiskami, Był on w posiadaniu 
szeregu fałszywych dokumentów, m, in. fran 

euskiej książeczki wojskowej. Reczyński Sci 
gany był przez władze sądowe za podburza 
nie żołnier)zy do nieposłuszeństwa. Raczyń 
Ski przebywał przez pewien czas w Mosk- 
wie, gdzie otrzymał połecenie sprawdzania 
politycznego kierunku artykułów, ogasza- 
nych przez francuską partję komunistyczuą. 

Nowe przepisy o aplikantach 
i asesorach sądewych. 

Z dniem 1-ym listopada r. b. wcho- 
dzi w życie rozporządzenie ministra 
sprawiedliwości, ogłoszone w ostat- 
nim „Dzienniku Ustaw i zawierają- 

ce przepisy o aplikantach į asesorach 
sądowych. 

Rozporządzenie to w szeregu ar- 
tykułów omawia przepisy, dotyczące 
aplikantury sądowej. Między in. roz- 
porządzenie przewiduje, że aplikant 
w miarę możności winien odbyć pół- 
rocząn aplikację w sądzie grodzkim, 
a następnie jednoroczną aplikację w 
zakresie sądownictwa'*karnego, pozo- 
stały zaś czas aplikantury — w za- 
kresie sądownictwa cywilnego i hipo- 
teki. 

W każdym sądzie okręgowym pro- 
wadzone będzie obowiązkowe semi- 
narjum dla aplikantów, czynne od 
1-go października do 1-go czerwca 
każdego roku. 

Po zakończeniu aplikacji, aplikant 
składa egzamin sądowy. Egzamin piś- 
mienny polega na ppracowaniu wy- 
roku w sprawie cywilnej, oraz aktu 
oskarżenia lub wyroku w sprawie 
karnej. Egzamin ustny obejmuje 
wszelkie dziedziny prawa, których 
znajomość jest konieczna na stano- 
wiskach sędziego i prokuratora. 

W osobnych rozdziałach rozporzą 
dzenie określa służbę asesorów sądo- 

wych, oraz aplikantów  prokratorji 
generalnej, (Iskra). 

Na|młodsza redaktorka 
na świecie. 

Tatjana ks. Wiaziemska, trzynastoletnia 
wnuczka znanego w Londynie bogacza, Gor 
dona Selfridge, pełni funkcje najmłodszej w 
Anglji, a nawet na świecie, redaktorki. Reda- 
guje ona czasopismo „The Will of the Wisp“ 
(„Błędny Ognik*). Miesięcznik ks. Wiaziem- 
skiej kosztuje tylko jeden penny i rozchodzi 
się w dużej ilości wśród młodzieży w Anglji, 
Ameryce i kolonjach angielskich. Miesięcznik 
zawiera poezje, działy mody, rozrywek umy- 
słowych, pedagogigki, powieści etc. Artykuły 
wstępne na rozmaite tematy wychodzą z pod 
pióra samej redaktorki. 

Młodej księżniczce-redaktorce nie brak od 
wagi: pisze ona o wszystkiem, ba, zapuszcza 
się naweł w gąszcz skomplikowanych kwe- 
styj finansowych i udziela rad p. Montague 
Norman, gubernatorowi „Bank of England"! 

„Wskazywališmy — pisze księżniczka — 
w poprzednim artykule na to, że dyskonio 
bankowe jest zbyt wysokie. Cieszy nas, że 
dyrekcja Banku Angielskiego poszła za na- 
szą radą i obniżyła stopę dyskontową 

  

  

  

  

DLACZEGO SIĘ KRĘCI. 

Mały Stasio pyta ojca: 
— Tatusiu, dlaczego ziemia ciągle się krę 

cii? 
— Okropność! Znowu wypiłeś wino, któ- 

re schowałem w kredensie! 
(Gil Bias). 

JEDZIEMY DO OSZMIANY! 
Dzień targowy, dzień pokazu og- 

rodniczego zespołów rolniczych mło- 
dzieży wiejskiej, dzień targu Iniar- 
skiego, na który przybywa z Wilna 
niestrudzona pracowniczka na polu 
ikactwa p. Sokołowska, zabierając 
uprzejmie prof. Ć. Ehrenkreutzową 
fi niżej podpisaną. Każda z nas ma za- 
wodowe cele w tej wycieczce. Lniar- 
skie. etnograficzne i dziennikarskie. 
Dobrą drogą, suchym czasem (potem 
była zawierucha śnieżna), mijamy 
smutne ruiny Miednickiego zamku, 
na podmokłej płaszczyźnie tkwiące. 
Zapewne kiedy tam przebywał scho- 
rowany Królewiez Kazimierz, otacza- 
ły go łasy sosnowe, zdrowe dła cho- 
rych płue, obecnie, na tej malowni- 
czej drodze wiodącej z pagórka na 
wzgórek to najmniej ładny „kawa- 

Tek“. 
W Oszmianie tłoczno, targ liczny, 

„tanina* (niskość cen), bajeczna, mię 
so po 50 gr., jaja złoty, masło, dwa, 
it. p. Zażywni gospodarze 0 sympa- 
tycznym typie, przewažnie ubrani w 
domowe tkaniny, kobiety również 
noszą burnusy z własnego tkania. 
'To mile odróżnia oszmiańczuków od 

innych prowineyj, gdzie kupne mod- 
niejsze. 

Wystawa pięknie się przedstawia. 
Otwiera ją p. starosta Suszyński w 
otoczeniu instruktorów w obecności 
przedst. Województwa p. Szaniaw- 
skiego, U licznie zebranych widzów, 
przekonywującą przemową, dzięku- 
jąc przybyłym i zachęcając młodzież 
do dalszych wysiłków w pracy nad 
podniesieniem gospodarstw, ogrodów 
i warzywnictwa. Jak dotąd sadzenie 
drzew owocowych nie jest stosowa- 
ne, chociaż sporo jest ogrodów owo- 
cowych, przeważnie wyrabiają z jab- 
łek napoje: jabłecznik i t. p. Na kar- 
tach statystycznych widzimy, że po- 
wiat posiada: Stow. Młodzieży Pol- 
skiej: 39 kół i 309 czł. Zw. Młodz. 
Wiejskiej 21 kół — 243 czł., Zw. Strze 
lecki 12 kół, Kółek Rolniczych 11. 
Ogólna liczba zespołów biorących u- 
dział w konkursie-wystawie 71, osób 
552. Przychodzi na myśl, że poco te 
zróżniczkowania w dziedzinie rolni- 
с20- hodowlanej? Aż cztery organiza - 
cje! Czy nie osiągnęłoby się większej 
wydajności i silniejszej pomocy, gdy- 
by było jedno? Ale oglądajmy. Wy- 

stawa: Szkoła rolnicza w Antonowie, 
Zacisze p. Łaszkiewiczowej, kury- 
karmazyny, indyki-mamuty i kaczki- 
pekiny. Poza tem, buraki, marchew, 
kapusta, odznaczają siię: Wasilewicze, 
Bojły, Bieluny, jakiemiś niewidzia- 
nemi olbrzymami. Len wystawiiają 
Kozarcze, Strzelec z Giejstun buraka- 
mi się szczyci, są i poszczególni wy- 
stawcy, jaklieś pewnie dziewczęcie rę- 
ce uwiły estetycznie wianki cebuli 
z zielenią, i ułożyły marchewkii z gro- 
chem naprzemiany. 

Na boczku, skromnie, wielka i 
mało znana osobliwość: soja wysta- 
wiiona przez hodowców jedwabników, 
morw i tejże soi, p. Emila Koberrę, 
kt. jest pionierem  jedwabnictwa 
wśród kolejarzy, a dziś gospodarząe 
na 3-ch hektarach dzierżawionej zie- 
mi sieje rośliny lecznicze żywokost, 
walerjanę i apostołuje o tej soi. Ba- 
jeczna roślina! Strączki! jej, t. j. ziar- 
na zawierają 12,9 tłuszczów i 34,8 
części azotowych, a witamin... 40'/,. 
Czego z niiej nie możne wyrobić? 
Wszystko. Doskonały olej, czysty i 
pożywny, mleko, kawę, ser, łodygi 
dla krów i na zieloną paszę, odpadki 
do wyrobu linoleum i t. p., rozmaite 
smaczne potrawy z tego cudownego 
ziarna można przyrządzać, jeść jak 

  

soczewicę czy orzeszki, a wyrasta na 
byle jakiej, piaskowatej ziemi, jak 
łubin. Już jest Tow. Hodowców soi, 
chcących tę azjatycką rośliinę, uży- 
waną dotąd do sosów, przeflancować 
u nas. Może się przyjąć jak kartofle 
i jakie z tego korzyści! Dziś sprowa- 
dzamy za kilkanaście miljonów pro- 
duktów, któreby z soli dały się wyra- 
fbiać, Warto nad tem pomyśleć w 
szkołach i u hodowców. 

Po referacie o uprawie buraków 
p. przodownika Zamoro, o lnie p. 
przod. Wileńskiego Towarzystwa 
Lnliarskiego i p. Łapińskiego o zna- 
czeniu konkursów rolniczych, wszyst 
kie utrzymane w przystępnym stylu, 
następuje rozdanie licznych ódzna- 

czeń i nagród. Trudno wszystkie wy- 
liczać, nagrodzone są zespoły  0Sz- 
milański, żuprański, słobodzki, giej- 
stuński i in. szkolne zespoły i poszcze 
gólni pracownicy, za len nagrodę do- 
stał p. Mich. Odyniec, wszyscy dosta- 
ją bony na wybraniie czegoś użytecz- 
nego w sklepie narzędzi rolniczych. 
Teraz kolej na kobietki przęjęte oce- 
ną przez pp. Sokołowską i Ehren- 
kreutzową ich wyczynów tkackich. 
Niektóre z prac noszą wybitne i nie- 
fortunne piętno krzyżykowych wzo- 
rów, na te nie chcemy patrzeć, opo- 

wiadając że w mieście lubią tylko 
nasze, stare, tutejsze desenie. Wieś 

Kowale dała niieodpowiednie wzory, 
a Ogrodniki, np. p. Bernatowiczów- 
na, śliczne, zwłaszcza ręczniki, jak 
srebrne, od połysków dobrze wybie- 
lonego lnu. Pp. Matwiejko, Kwinko 
4 Dermatowa, otrzymują w nagrodę 
berda, niecienice i zamówienia. Za- 
paloną tkaczką jest Matwiiejkówna: 
„Czy tcze tak na wyprawę?* „Nie, ja 
już złożyła broń, będę tylko ot sobie 
tak tkać i tkać*. Śmieje się ślicznemi 
zębami ładna, o delikatnym profilu 
'dziewczyna, a równie miła, przystoj- 
na jej krewna, matka dorastających 
dzieci, (troje straciła, a dwoje hodu- 
je), też dobra tkaczka, dodaje, poka- 
zując takież perłowe zęby. „Ot będzi 
przebierać, to i tak zostanie się”, a 
tamta: „Taka bieda*! I w śmiech. 

Na giełdzie płótnianej pilne mie- 
rzenie, oglądanie gatunków, rzeczo- 
we wskazówki i polecenia p. Soko- 
łowskiej, oraz zakupy stumetrowe. 

Kobietkii „homonią* wesoło, zawsze 
"jakiś grosz kapnie do gospodarki. 
Narzeka je że len tego roku „króciń - 
'ki, nie ażeby... nie ciekawy”. .. Bardzo     

  

proszą o dostarczanie im na punkty 
sprzedaży farb, „takich jak państwo 
chcą kolorów, a to w kramie kupisz, 

a potem nie ta wychodzi”. Niechże 
nasi chemicy postarają się o to by dać 
im farby trwałe, i miłe w barwie. | 

Z ogólnego jazgotu babskiego i 
męskich pomruków w ścisku wysta- 
'wy, dostajemy się do miłego miesz- 
kania p. starostostwa, którzy całą tę 
zgłodniałą gromadę goszczą polskim 
sposobem, to znaczy serdecznie 1 
smacznie. Oboje, to wiłnianie; Pani, 
uczenica wileńskich szkół, pan, uni- 
wersytetu... a przytem: „miałem to 

szczęście, że za każdym razem broni- 
łem Wilna: w 1918, 1919, 1920, ran- 
nego wykradli z pod bolszewickich 
pazurów w 1920 r.*. Oboje pracują 
teraz na własnej ziemi ile sił. Trud- 
ności są, i to często od osób, które 
z charakteru swego powinny pacyfi- 
kować, a nie waśnić, ale cierpliwa pra 
ca robi swoje i zła woła jej nie znisz- 
czy. Dziękując za miłą gościnę, żeg- 
namy gospodarzy i w śŚnieżystą 74- 
mieć wracamy pędem do Wilna. Ki- 
cha raz tylko nawaliła. Bardzo przy- 
jemna wycieczka. 

H. Rom.     

  

  
I 
R
a
l
i
s
 
i



Nr. 281 (2496) 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Awantury poborowych 

na stacji kolejowej Kalenkiszki. 
Wybicie szyb w Luudynku stacyjnym. 

6 poborowych zatrzymano | osadzono w areszcie. 

Pełożena na odludziu stacyjka kolejowa 
Kalenkiszki na linji wąskotorowej Dukszty - 
Druja około Brasławia stała się w dniu wcza 
rajszym widownią gorszących scen na lie 
awantury wywołanej przez rekrutów. 

Grupa poborowych będąc w stanie pod- 
«shmielonym, w drodze z  Brasławia do 
Dukszt przez całą drogę zachowywała się 
głośno, urządzała ustawiczne awaniury i 
wkońcu doszło to tego, że młodzież uzbro- 
iwszy się w kamienie rzucała je po drodze 
z ekna wagonu. Wi pewnej chwili kiedy po 
<iąg zatrzymał się na stacji kolejowej w 
Kalenkiszkach, z okna wagonu w którym 

znajdewali się poberowi posypał się nagle 

grad kamieni w kierunku budynku stacyj- 

nego. : 
Krzyki personelu kolejowego Фгах grož 

by zawiadowcy stacji nie wpłynęły bynaj- 
mniej uspokojająco na awanturujących się 

Z działalności B. B. W. R. 
Zebranie w pow. wil.-trockim. 

W ostatnim tygodniu Sekretarjat 
Powiatowy BBWR zwołał w kilku 

ośrodkach gminnych na terenie po- 
wiatu posiedzenia zarządu komite- 
tów, na których za pośrednictwem 

swego delegata informował  czoło- 
wych działaczy organizacyj, jakie za- 
sdania winny być przeprowadzone w 
najbliższym sezonie. Zebrania takie 
odbyły się w Mickunach, Trokach, 
"Turgielach i M. Solecznikach. 

Z okazji uczestniczenia na tych 
zebraniach przedstawiciela Sekretar- 
atu p. A. Gawdy, jednocześnie załat- 
wiona została sprawa składu perso- 
nalnego zarządów komitetów, Komi- 

tety gminne, jak naprzykład Mickuń- 
ski przystąpiły ostatnio do zorgani- 
zowania kół wiejskich. Przy tym ko- 
mitecie, dzielnie prowadzonym przez 
p. Antoniego Matarewicza, istnieje 
biuro pisania podań, co stanowi o du 
żej popularności BBWR. Ludność 
"oceniając należycie tego rodzaju bez- 
płatną pomoc chętnie zaczyna uczest 
sniczyć w życiu organizacyjnem. 

Z życia Komitetu B. B. W. R. 
w Łyntupach. 

Nowopowstały Komitet BBWIR. w Łyntu 
"pach w składzie: prezesa Leona Małachow 

   

skiego, sekretarza Edwarda  Litorowicza, 
-skrabnika Michała Ryżego i członków: 
Wacława  Szczepkowskiego, Kazimierza 
Brzezińskiego i Stanisawa Rutkowskiego -— 
rozwija coraz bardziej swą działalność na 
terenie gminy Łyntupskiej. 

Na ostatniem posiedzeniu Komitetu uło- 
żono plan pracy — jak niżej następuje: 

a) Wiciągu roku 1932-33 zorganizować z 
-aparatem projekcyjnym „Ornak* szereg od- 
czytów: o ideologji I Marszałka Józefa Pit- 
sudskiego, historyczno-geografiiczno-społecz- 
nych, o LOPP. o P. WY. i W. F., krajoznaw- 
"cze, rolnicze i t. d., które wygłosić w m. 
Łyntupy i wsiach gminy łyntupskiej. 

Do przeprowadzenia odczytów zaamga- 
żowano miejscowych członków BBWR. z 
pośród nauczycieli, pracowników samorzą- 
"dowych, państwowych i kolejnictwa, którzy 
zgłosili swą pomoc i w myśl ułożonego pru- 
sgramu takowe przeprowadzą. 

b) Wim. Lymtupy utworzyć biuro próśb, 
podań i porad prawnych, gdzie za minimal- 
«ną opłatą udzielane będą porady prwne i 
"załatwiane będą wszełkie podania do Sądow 

mietwa i Urzędów. 
Powyższe Komitet uważa za niezbędne, 

"by miejscowej ubogiej ludności przyjść z po 
«mocą oraz zabezpieczyć takową przed wy- 
zyskiem ludzi złej wał. 

<) W) ciągu roku 1932-33 urządzić kilka 
"przedstawień i zabaw tanecznych, zaś osiąg- 
„mięty dochód przełać na LOPP, PCK. wzglę- 

' «dnie na cele kult..oświatowe miejscowych 
sorganizacyj społecznych. 

d) Wj m. Łyntupach zorganizować Kółko 
Pszczelnicze, prowadzenie którego powierzo 
*mo miejscowemu pszczełarzowi ob. Michało- 
"wi Ryżemu. 

e) Pr 

  

   
  

   

  

  

    

  

    

     

  

z jpomocą miejscowynt orga 
połecznym nad  przeprowadze- 

acy odczytowej, czytelnictwa” i wy- 
młodzieży w duchu narodowym. 

Z, S. 

   

Święciany. 
ODCZYTY © TAD. HOŁÓWCE 

W niedzielę 30-go ub. m. przybył 
*na zaproszenie Rady Powiatowej B. 
-B. W. R. do Święcian dr. Adolf Hirsch 
*berg, który wygłosił odczyt o Ś. p. 
"Tadeuszu Hołówce. Na odczyt przy- 
było kilkadziesiąt osób z pośród in- 
Aeligencji, co świadczyło zarówno 0 
dużem zainteresowaniu się tematem, 
„jak i o skuteczności inicjatywy Sek- 

ji Kulturalno-Oświatowej Rady Wo- 
jewódzkiej BBWR, w kierunku zor- 
*ganizowania wieczorów  odczytowo- 
dyskusyjnych na prowincji. 

Nadmienić należy, że 

    

wślad za 
*Oszmianą, Głębokiem, Postawami i. 
Brasławiem, Święciany zapoczątko- 
"wały organizacje wspomnianych wie 
*ezórów. Odczyt swój o Tadeuszu Ho- 
łłówce dr. Hirschberg zamierza wygło 

"sić w kilku jeszcze innych ośrodkach 
powiatowych. Przed Święcianami po 
"az pierwszy prełegent mówił na ten 
'łemat na zebraniu członków i sym- 
patyków BBWR w W:lnie na Zwie- 
*Tzyncu. 

ZWIĄZEK REZERWISTÓW 
ROZRASTA SIĘ. 

"W Ornianach gr 
ło się zebranie organi 

  

    
   

   

  

iej odby- 
cyjne koła Zw 

    

  

   

Rezerwistów. Na zebramie przybył prezes 

Zarządu powiatowego ze Święcian p. Wacław 

eśman w towarzyst członków za! а 
Koła Z: R. z Podhrodzia. Zawiązano w Or- 
'nianach Koło i wybrano zarząd na czele z 
"p. Janem Sienkiewiczem. Jest to na terenie 
powiatu święciańskiego 22-gie zkolei Koło 
Związku. 

„TYDZIEŃ STRZELECKI" 

Związek Strzelecki na terenie powiatu 

  

Święciańskiego zorg. wał „Tydzień Strze 
lecki* pod hasłem wzmożenia sił i potęgi 
zbrojnej państwa oraz jego obrony. Wi pro 
-gramie tygodnia: bał strzeleeki w następ- 
nym dniu strze członków Związku i 

  

     

  

rekrutów. W budynku słacyjnym wybito ka- 
mieniami 6 pedwójnych szyb. Neszezęśli- 
wych wypadków z ludźmi na szezęście nie 
było, 

Nie mcgae dać sobie rady z awanturni- 
kami na tym przystanku, zawiadowca stacji 
powiadomił telefonicznie o zajściu postern- 
nek policji, wobee czego po przyjściu po- 
ciągu do Opsy awanturnikami zajęła się po 

lieja. 

Awanturujących się poborowych w 0So- 
hach: Bronisława Hołuba ze wsi W 
leonpolskiej, Wiładysiawa  Wfisznie 
zę wsi Czernowszczyzna, gminy Drujskiej, 
Mieczysława Janowicza z majątku Miedzyń- 
ce, gm. leonpolskiej i Nikifora Tiszałowi- 
cza ze wsi Kościołowo gm. iMory zatrzyma- 
no i csadzono w areszcie policyjnym w Op 
sie do dyspozycji władz śledczych. 

      

osób postronnych (.,10 pocisków ku Chwale 
Ojczyzny*), bieg naprzełaj, d i rozż- 
danie nagród. W' trzecim dniu odbędzie się 

towarzyska czarna kawa, na której okolicz 
mościowe przemówienie wygłosi p. starosta 
St. Mydlarz. Gzarna va urozmaicona bę- 
dzie popisami wokalno-muzycznemi. Orgaai 
zacją Tygodnia kieruje prezes zarządu pow 

ązku Strzeleckiego p. Jan Oberleitner, Z 
Wilna przybył na uroczystości te komen- 
dant Podokręgu Z. S. kpt. Ptasiński 

        

   

„DZIEŃ OSZCZĘDNOŚCE. 
W, związku z przypadającym w 

ub. m. „Dniem O: ści w ę 
nach na placu przed kościoem odbył się 
wiec, zorganizowany staraniem Komitetu О- 
bchodu па czele z dyretkorem gimnazjum 
p. Fr. Skurskim. Do licznie zebrnych rzesz 

  

       

      
    
    

    

    

przemaw propagując ideę oszczedn: 
pos. Kra Link i dyrektor Komunalnej 
Kasy Oszczędności Mesojed. 

Komitet wydał do ludności odezwę, wzy 
wając do oszczędności, rozplakatowaną we 
wszystkich większych ośrodkach powiatu. 

POŻAR W! GMINIE ŚWIĘCIAŃSKIEJ. 

Wie wsi Pakaliszki gm. tworeckiej, pow. 
święciańskiego spaliła się stodoa i inne za 
budowania gospodarcze razem z tegorocz- 

nemi zbiorami i młócarką. Prócz tego past 
wą ognia padł budynek znajdujący się „na 
placu. 

Staty wynoszą 12.000 zł. Gospodarstwo 
należało do braci Jana i Macieja Mackiewi 
czów. Przyczyna pożaru mie ustalona. Ofiar 
w ludziach nie było. i (c) 

Wojstom. 
Zaduszki w: Wojstomiu. 

W: dniu 1 listopada rb. w miasteczku 
Wbjstomiu pow. wilejskiego w godzinach 
wieczornych na miejscowym cmentarzu ucz 
czono mogiłę Nieznanego Żołnierza. Na u- 
mieszczonej pięknej tablicy widniał napis 
„Spij cicho Bohaterze! Niech ziemia polska 
którąś tak głęboko ukochał, zroszona krwią 
Twoją i naszemi łzami po Tobie — lekką Ci 
będzie*. Oświetlono mogiłę rzęsiście, przy- 
brano zielenią, chorągwiami narodowemi i 
lampjonami barwnemi, Ustawiono wartę ho 

norową Strzelca. W obecności miejscowych 
przedstawicieli władz i organmizacyj, oraz 
mieszkańców gminy, odśpiewano „Anioł Pań 
ski”, poczem wygłoszono przemówienie. Na 
strój panował wielce podniosły, szczególniej 
w chwili gdy zebrana dziatwa klęcząc, od- 
mówiła głośno pacierz za naszych poległych 
Bohaterów prosząc Boga by ofiarna krew 
braci i ojców nie byłą przelana na marne, 
lecz .by zagrzewała młode serca duchem oby 
watelskiego poczucia miłości Ojczyzny i go 
rącej pracy dla Niej. Długo jeszcze wśród 
ciemnej masy padał krwawy blask od osa: 
motnionej mogiły. 

Dnia 2 bm, w dzień Zaduszny po nabn- 
żeństwie w miejscowym kościele wyruszyła 
imponująca procesja na cmentarz. Procesję 
prowadził Dyakon X. Whcław Juchniewicz 
(czasowo goszczący u proboszcza) który na 
miejscu, po odpowiednich modłach i Śpie- 

z „przemówieniu, obejściu 4 stacyj 
u, na prośbę jprywatną, uczcił 

grób š. p. Ignacego Chodzki, zm, 1861 r., w 
pięknem przemówieniu przypomniał zebra- 
nym iż zmarły u nas mieszkał i pracował, 
był pisarzem4poeią w okresie ciężkiej niewo 
K, a który pięknem piórem, lecz z wielką 
miłością Ojczyzny, krzepił ducha przedsta- 

wiając w swych dziełach ubiegłe czasy, opi- 
sując „Obrazy Litewskie“, a przedewszyst- 
kiem arcydzieło w swoim rodzaju „Pamięt- 
niki Kwestarza* i wiele innych. Na zakoń- 
czenie odśpiewano „Anioł Pański* i na o- 
statek „Boże coś Polskę", 

Nadmienić należy, iż w czasie inwazji 
bolszewickiej grób $. p. Igu. Chodźki został 
sprofanowany, — przed paru zaś laty pry- 
mitywnie odnowiony, lecz niestety, nie jest 
należycie zabezpieczony. 

Włojstom, dnia 2 listopada 1932 r. 
J. P. 

  

   

   

  

     

     

   

'Słonim. 
ARCYBISKUP ALEKSY PRZEPROWADZA 
WIZYTACJĘ PARAFIJ PRAWOSŁAWNYCH 

la terenie pow. słonimskiego bawi ar- 
1 kup prawosławny Aleksy, który prze- 

prowadza wizylację parafij prawosławnych. 
W” dniu wczor; ym Arcybiskup "Aleksy ba 
wił w Żyrowicach, gdzie odprawił nabożen 
sbwo oraz udziełał błogosławieństwa wier- 
nym. Pozatem arcybiskup Aleksy odbył kil 
ka narad z duchowieństwem prawosławnen. 

   
    

Dukszty. 
OKRADZENIE WILNIANINA W. POCIĄGU. 

W czasie przejazdu kolejką wąskotoro- 
- wą pomiędzy stacjami Opsa i Dukszty skra 
dziono czanną skórzaną: teczkę mieszkań- 

y a Janowi Korzeniowskiemu (Nowo 
3). W: teczce znajdował się dowód 
dokumenty różne, weksle i kwity 

ne na sumę 1600 zł. 

Z pogranicza. 
NIEUDANA UCIECZKA FAŁSZERZA DO 

Z. S. S. R. 

Na skutek listów gończych w dniu wczo- 
jszym miedaleko granicy sowieckiej za- 

ano Adolfa Grunbėrga pochodzącego z 
oskarżonego o fałszerstwo dolarów i 

   

    

     

   

    

waluty zagranicznej, Grunberga za- 
trzymano  wpobliżu granicznej wsi Miich- 
niewo odcinka granicznego. Zaniewicze 
Przy zatrzymanym znaleziono znaczną su- 
mę gotów zagranicznej i fałszy- 
wy paszport na nazwisko handlarza Chai- 
ma Naumaba. 

NA POGRANICZU POLSKO-LI 
TEWSKO-ŁOTEWSKIM. 

W ubiegłym miesiącu organa KOP. na 
terenie pogranicza polsko-litewskiego i 19- 

    

   

PRZEMYT 

КОВ РЕ МАВОМ ROT 

Stolica Jugosławii. 

  

Oto szereg reprezentacyjnych gmachów 
Białogrodu któ z rokiem każdym rozbu- 
dowuje się, st się jedną 2 najpiękniej- 
szych i najnowocześniejszych stolic europej 

    

       
  

skich. 
Folograij. 

Narodowa 
bialogrodi 

  

  
Bibljotekė 

niwersyletu 
   
    

    

Skazani na śmierć szpiedzy 
nie zostali ułaskawieni. 

WARSZAWA. (Pat). Pan Prezydent Rze 
tzypospolitej nie skorzystał z prawa łaski w 

100 złotych, jako 
Dwaj robotnicy: 20 i 18 lat. Czesław Stan 

kiewicz ma łat 20. Paweł Kowszyk ma lat 
18 obaj wilnianie. 

Rudnicka ulica Nr, 11. Kamienica ma kił 
ka sklepów. Czesław Stankie į Pe 
Kowszyk włamali się do piwnic 
do sklepu koszyków. Tam korzystając х 
«ciemności usiłowali podkopać się do sklepu. 

Słysząc podejrzane szmery zeszła do piw 
nicy staruszka Baszewa Mayzel. Wiidząc ob- 
ce ciała podniosła krzyk. Za ten krzyk ra 
busie zaczęli ją bić tak, że potem leżała 
przez kilka tygodni w szpitalu żydowskim. 
A dłużejby jeszcze pewnie leżała, gdyby 
na pomoc nie przybiegł syn. Inni mieszkań- 
cy domu także przybiegli w celach inter- 
wencyjnych. Interwencja odbywała się w 
rozmaity sposób, przeważnie wałkiem po 

głowach. Rabusie niedoszli uciekali pod gra 

dem ciosów przez schody, podwórko, płot. 

  

  

  

   

  

   

  

   

      

  

słosunku do skazanych na Śmierć Stanisła- 
wa Markowskiego i Saja. 

plama na słońcu. 
Z płotu jednego dozo 
miot? 

  

ca ordynarnie ściągnął 

    

z (4 listopada) obaj stanęli przed są 
dem. 

      

     

  

   

    

   

cu, że było tylko 
adu. Gdyby był „na 

г dby prawnie uznany za 
bunek* i grcziłby im sąd doraźny. Uni- 

tego uiebezpieczeństwa i wyszli na ca- 

    

y aresztu. Dzięki 
zonoim to ma 4 miesiące. 

eważ zaliczono im jeszcze areszt pre 
jny, więc (poszli sobie z ławy eskarżo- 

nych wolni do domu (o ile mają dom). 

I jedyną plamą na słońcu jest 100 złotych 
powództ cywilnego, które zasądzono od 
nich na rzecz Baszewy. 

    

    

   

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Pohulanka — sobota 5 listopa- 

da godz. 8 w. niezwykłe widowisko fanta- 
stycznej bajki Maeterlincka „Niebieski ptak” 

Dzieci — Uwaga! Niedziela 6 listopada 
© godz. 12 w poł. w Teatrze na Pohulance 
spotka was wielka radość: — prześliczny 
„Niebieski ptak* ukaże się tam w bajecznej 
oprawie efektownych dekoracyj i kostju- 
mów, ślicznych tańców i muzyki oraz czaro 

dziejskich zjawisk. Zobaczycie tam śmiesz- 
ną postać żywego Bochenka chleba, mówią 
cego Kota i Psa, tańczące Gwiazdy, ślicznie 
skaczący Ogień, dusze Drzew, Światła, Cu- 
kru i usłyszycie jak bohatersko spisze się 
mały Jaś ze swą siostrzyczką Marysią w sen 
nej krainie czarów, wiedzionych przez do- 
brą  Wiróżkę na poszukiwanie  zaklętego 
„Niebieskiego ptaka*, który wszystkim Ju 
dziom daje radość i szczęście. 

Ostatnia  popołudniówka „Dzikiej 
pszezoły*. Świetna komedja Morstina „Dzi 
ka pszczoła”, o którą ustawicznie upomina 
się publiczność wileńska, dana będzie w 
niedzielę 6 listopada o godz. 4 p. p. w Tea- 
trze na Pohulance. Pierwszorzędną reprezen 
tację artystyczną tworzą najwybitniejsze si- 
ły zespołu z ulubieńcami publiczności pp.: 
Niedźwiecką, Wfiesławską, Koronkiewiczów 
ną, Groliekim i Szymańskim w rolach czo- 
łowych. 

— „Niebieski ptak* wkrótce będzie mu- 
siał ustąpić z repertuaru, z powodu zbliża- 
jącej się premjery znakomitej sztuki Sha- 
wa „Zbyt prawdziwe aby było dobre". —- 
Wobec tego, kto nie widział jeszcze tego 
wspaniałego widowiska, powinien pośpieszyć 
do Teatru na Pohulance, w niedzielę 6 li- 
stopada o godz. 8 w., gdzie roztoczy swój 
czar Maetertinckowski „Niebieski ptak“, któ 
ry słusznie stał się artystycznem zdarzeniem 
dnia — teatralnego Wlilna. Wi poniedziałek 
7 listopada o godz. 8 w. ostatnie propagan- 
dowe przedstawienie „Dzikiej pszezoly“. 

— Teatr muzyczny „Lutnia%. Dziś 5 li- 
stopada ukaże się po raz drugi efektowna 
operetka Jarno „Krysia Leśniczanka”, która 
na jpremjerze odniosła wielki sukces arty- 
styczny i zdobyła ogólne uznanie i poklask 
publiezności. Rolę tytułową kreuje p. E. 
Gistedt. Ponadto wystąpią czołowe siły ze- 
społu: Gabrjelk, Halmirska, Dembowski, 

Szczawiński, (cesarz), Tatrzański i Wyrwicz 
Wiichrowski, który tę operetkę wyreżysero- 
wał. Początek o godz. 8 m. 15, Zniżki aka- 
demickie — ważne. 

— Popołudniówka niedzielna w „Lutni*. 
Jutro, w niedzielę o godz. 4 pp. grana bę- 
dzie po cenach żniżonych operetka Kalma- 
na „Księżniczka czardasza” z udziałem E. 
Gistedt. 

-- Koncert na dochód Szkoły specjalnej 
Nr. 1 odbędzie się dnia 6 listopada w sobotę 

o g. 20 (8) w Małej Sali Miejskiej (Końska 
3). Dochód przeznaczony na rzecz najbied- 
niejszych uczniów. Biorą udział bezintere- 
sowny: artystka Teatru p. Żmijewska Szy- 
mańska, p. Potopowiczowna (śpiew), chór 
„Hasto“ dyr. Żebrowski. Zw. szy że Szko 
ła specjalna ma za zadamie rozwijanie i 
kształcenie dzieci trudnego charakteru, ipo 
śledzonych nerwowo, opóźnionych i częścio 
wo wykolejonych z powodu warunków bytu 

  

          

     lub dziedzicznego obciążenia, cel zasługuje 
na jak najwyższe poparcie ze strony społe- 

  

czeństwa, któremu szkoła chce oddać pełno 
wartościowe „jednostki. 

— Jutrzejszy koncert wokalny Wžleūskie- 
go Towarzystwa Filharmonicznego w wyk»- 
naniu ń: Niny Grewcewowej (mezz0-60- 
pran), nej już na gruncie  Wfileńskim 
śpiewaczki i Whlentyny Czuchowskiej (so- 
pran), znanej już na gruncie wileńskim 
waka, zaszczytnie wyróżnionej przez prasę 
stołeczną, — zapowiada w swym programie 
prócz aryj i duetów ze znanych ńć lubianych 
oper, szereg pieśni najwybitniejszych i naj- 
nowszych kompozytorów polskich i rosyj- 
skich. > 

Koncert ten odbędzie się jutro 6 b. m. 
o godz. 8 wiecz. w Sali Konserwatorjum Mu 
zycznego w Wiilnie (ul. Wielka Nr. 47, wejś 
cie od ulicy Końskiej Nr. 1). 

Przedsprzedaż biletów w „Orbisie* (Mic 
kie 11-a) od 9 do 19 godz. 

GKUDAL ONDA TNA 

tewskiego zlikwidowały 6 band przemytai- 
czych, oraz zatrzymały przeszło 30 przemyt- 
ników z towarem wartości około 48 tys. zł. 
Głównie przemycano mastępujące towary: ty 
tuń, sacharyna, jedwabie, rodzynki, cukier 

i wszelkie przyrządy lekarskie organki i za- 
palniczki. 

  

   

  

Inauguracyjna „Czarna kawa“ 
Klubu Społecznego w Wilnie 

Zarząd Klubu Społecznego, pozo- 
słającego pod egidą Rady Wojewódz- 
kiej BBWIR w Wilnie komunikuje, iż 
dziś t. j. 5-go listopada r. b. nieodwo- 
4alnie odbędzie się pierwsza inaugura 
cyjna „Czarna kawa* z odczytem p. 
Ministra Józefa Wielowieyskiego p. t. 
„Rzut oka na obecną sytuację między- 
narodową'. Czarna kawa ta odbędzie 
się w lokalu Sekretarjatu Wojewódz 
kiego BBWR przy ul, Św. Anny 2—4. 
'Początek o godz. 18-ej. Wstęp tylko 
za zaproszeniami. 

Trzecia rewja kolejowa. 
W dniu 5 i 6 listopada 1932 r. o godz. 20 

w lokalu przy ul. Kolejowej Nr. 19 Zarząd 
Ogniska Kolejowego Przysposobienia Woj- 
skowego w Wilnie zaprezentuje IIl-cią rewję 
kolejową pod tytułem „Kapewiacy, kapewia- 
ty — to kochani chlopacy!“, na treść której 
'złożą się oryginalne szlagiery: Marokko! Na. 
to jest Ciechocinek! Jak to czasem bywa! 
Wojenko, wojenko! Foxtrott egzotique! Pan 
frejter z Poznania! Niewierny! Wojtkowe ja- 
mory! Kapewiacy, kapewiacy! i innėl... po 
raz pierwszy grywane numery rewji kolejo- 
ej. W rewji biorą udział pp. Marcinkiewicz, 
Ww. Nelen, Lisiewiczówna, Owczarkówna, 
Bułłówna, Zamrzycki, Lisowski, Czyż, Lwicz, 
Łukojć, Zaborski i mały Ryś. Kierownikiem 
'technicznym i reżyserem jest Leonard Lwicz, 
'kierownictwo muzyczne spoczywa w ręku 
d-ra Zygmunta Zamrzyckiego. Oprawa de- 
koracyjna Al. Brzozowskiego, Kapelmistrz T. 
Szymulski — wszyscy w uprzednich rewjach 
dali się poznać, jako nieprzeciętne amator- 
*skie siły artystyczne, rekrutujące się z ko- 
lejarzy. a 

Po rewji w sobotę dnia 5 listopada r. b. 
o godz. 23 odbędzie się pierwsza w bieżą- 
cym sezonie sobótka tówarzyska dla człon- 
ków K. P. W. z tańcami, cieszące się od 
'szeregu lat ogromną popularnością. Do tań- 
ców przygrywać będzie dęta orkiestra KPW, 
przyczem podczas przerw w tańcach zostaną 
"urządzone numery rewjowe. Wstęp płatny 
oddzielnie na rewję i sobótkę. Ze względu 
na to, że dochód z wskazanych wyżej imprez 
Żżostał przeznaczony na cele kulturalno-oś- 
wiatowe Ogniska KPW Wilno — jest spo- 
Uziewane liczne przybycie członków i sym- 
patyków KPW. Wypada nadmienić, że na 
miejscu znajdować się będzie bufet sowicie 
zaopatrzony. 

Kto może otrzymywać listy 
poste-restante. 

W, związku z wynikającemi często niepo 
rezumieniami przy odbiorze listów zwyk- 
łych, adresowanych „poste-restante", władze 
Pocztowe wyjaśniły, że stwierdzenie tożsa- 
mości odbiorcy mie może być stosowane 

przy zwykych listowych „poste-restante* +d 
resowanych przez todanie w adresie cyfr, 
diter, lub słów, albowiem z natury rzeczy od 
biorca takiej przesyłki ani nie może posia 
dać odpowiedniego dowodu osobistego, ani 
też wykazać uprawnienia do odbioru takiej 
przesyłki w inny sposób dopuszczony prze- 
pisami pocztowemi. 

W. wypadkach takich samo podanie 
przez odbiorcę cyfr, liter lub sów, użytych 
w miejsce imienia i nazwiska adresata ocze 
kiwanej przesyłki jest domniemanym dowo 
dem, że jprzesyka taka będzie wydana właś 
ciwemu odbiorcy, choćby w rzeczywistości 
mim mawet nie byt. W ten sposób adresowa 
ne przesyłki mogą być podjęte przez każdą 
osobę, która zgłosi jako adres daną cyfrę, 
literę lub słowa. 

  

Z Białorusi Sowieckiej. 
PŁONĄ SOWIECKIE SKŁADY ŻYWNOŚ- 

CIOWE. 

# pogranieza donoszą, iż w ub. wtorek 
w granieznem miasteczku Piaseczna nad 
Niemnem spaliły się trzy budynki należące 
do sowiecikego urzędu miejskiego zaopa- 
trzenia w żywność miasta. Pastwą płomie- 
ni padło kikadziesiąt worków mąki, kilka- 
set klg. cukru, kilka tys. klg. mięsa i sło- 
niny i innych artykułów spożywczych. Po- 
zatem spaliła się kaneelarja z aktami miej- 
skiemń i sądowemi. 

Pożar według ustalenia GPU. powstał z 

podpalenia.   

Tydzień Akademika. 
Dancing w lokału cukierni Sztralla (t. zw. 

Czerwonego) dzisiaj, w sobotę o godzinie 28. 
Doskonała kapela grać będzie do tańca. Zna- 
komity bufet, po bajecznie niskich cenach. 
Wstęp 2 zł. (akademicki 1 zł.) Dochód na 
rzecz Tygodnia Akademika. 

Wade 

„Krysia Leśniczanka”, wystawiona będzie 
w poniedziałek, 7 listopada w Lutni. Teatr 
przeznaczył 25 proc. od biletów sprzedanych 

akademików, na rzecz Tygodnia Aka- 
. Sprzedaż biletów odby się bę- 

laj w sobotę i jutro w niedziele, od 
godziny 12 do 14 i od 19 do 21 w cukierni 
3. Sziralla (Czerwonego). 

                

Ukonstytuował się komitet honorowy pań 
przy sekcji imprez Tygodnia Akademika. Ko- 
mitetowi przewodniczy p. rektorowa Opo 
czyńska, a specjalnem jego zadaniem jest u- 
rządzenie zarówno dzisiejszego dancingu u 
Czerwonego Sztralla jako też wielkiego Dan- 
cing-Rautu w Kasynie Garnizonowem w dniu 
12 b. m. 

    

   

  

WO e 

    wspólnym wysiłkom i pracom 
przedstawicieli starszego społeczeństwa, zgru- 
powanych w komitecie pomocy młodzieży a- 
kademickiej oraz r. y akademików, p: 

szedł do skutku DZIESIĄTY TYDZIEŃ AKA- 
DEMIKA, który trwać będzie od 5 do 13 li- 
stopada r. b. 

Dochody z Tygodnia Akademika, które w 
latach minionych szły na domy łetniskowe i 
wypoczynkowe dla akademików, będą w tym 

roku cebrócone na chleb dla głodującej mło- 
2 która ciepłą strawę widzi zaledwie co 

kilka dni. i na bursy akademickie, które z 
powodu braku funduszów znalazły się w ob- 
liczu katastrofy. 

Komitet rozesłał 1500 list składkowych i 
zbiera ofiary nietylko w gotówce, ale równeż 
i w naturze. Na apel odezwali się już niektó- 

  

      

      
    

  

   rzy ziemianie z okolic Wilna, nadsyłając dla 
akademików transporty ziemniaków na zi 
mę. 

Każdy obywatel, nabywając 10 groszowy 
znaczek Tygodnia Akademika, będzie miał 
możność wesprzeć tą drogą ubogich akade- 
mików. Dyrekcja Poczt i Telegrafów rozes- 

  

łała znaczki tygodnia do wszystkich urzędów 
pocztowych, Dyrekcja Lasów — do nadleš- 
nictw, Izba Skarbowa — 50-groszowe znacz 
ki do urzędów skarbowych. Znaczki będą roz 

sprzedawane w sklepach, restauracjach, kino- 
teatrach i teatrach. 

Komitet „Tygodnia* apełuje do znanego 
z ofiarności na szlachetne cele świata kupiec- 
kiego i do ogółu obywateli o nabywanie na- 
lepek na okna, zaofiarowanych przez studen- 
tów. 

Wczoraj wieczorem odbył się na ulicach 
miasta Wilna capstrzyk orkiestr wojskowych. 
Na murach miasta pojawiły się barwne afi- 
sze propagandowe. Dzisiaj — w sobotę — 
dancing u czerwonego Sztralla. W rzędzie 
różnych imprez odbędą się przedstawienia w 
obydwóch teatrach miejsk., które część do 
chodu ofiarowały akademikom. Odbędzie się 
w sali Śniadeckich niesłychanie interesujący 
„Czwartek Akademicki*. Komitet uprosił zna 
komitego profesora dr. Maksymiljana Ros>- 
go aby w jednym z dni Tygodnia wygłosił 
odczyt p. t. „Mózg, a życie psychiczne”. 

Orkiestry 1 i 5 p. p. Leg koncertować bę- 
dą na placach publicznych, a mianowicie na 
placu Orzeszkowej, na placu Łukiskim, dzi- 
siej, w sobotę, od 7 do 8 wieczór i jutro, w 
niedzielę, od 6 do 7 wiecz. 

Cwoździem Tygodnia będzie wspaniały 
DANCING-RAUT na zakończenie Tygodnia, 
w salach Kasyna Garnizonowego, w dniu 12 
b. m. Organizacją zabaw tanecznych zajął się 
komitet pań pod przewodnictwem p. rektoro- 
wej Opoczyńskiej. 

Zadaniem Tygodnia Akademickiego jest 
również pozyskanie masy nowych członków 
Wojewódzkiego Komitetu Pomocy Młodzieży 
Akademickiej. 

    

Dzień miłosierdzia 
chrześcijańskiego. 

WI związku z organizowanym w dniu 6 
b. m. dniem miosierdzia chrześcijańskiego 
odbędzie się z rana nabożeństwo w kościele 
św. Jama. Wi godzinach zaś południowych w 
sali Śniadeckich USB. zorganizowana zosta 
nie okolicznościowa akademja. 

W] ciągu tygodnia ząś na terenie wszyst 
kich parafij archidyecezji wileńskiej prze- 
prowadzona zostanie zbiórka ofiar oraz dat 
ków w maturze na rzecz biednych i ubogich. 

SPORT 
PRZED SPOTKANIEM POLSKA—NIEMCY. 

Spotkanie polskich pięściarzy z niemiec- 
kimi absorbuje w najwyższym stopniu oba 
związki. 

Niemcy pragną za wszelką cenę zmazać 
hańbę ostatniej porażki z Polską, to też w 
R reprezentacji nieustannie zmieniają 

ad, chcąc dać zawodników o najlepszej 
formie. dk np. GERE. półredniej 
Strathman został zastąpiony przez Donnera. 

Polskie władze bokserskie usiłują wzmoc 
mić nasz zespół przez przesunięcie pewnych 
zawodników do wagi lżejszej. A więc dosko 
nały przedstawiciel wagi półciężkiej Arski 
usilnie „robi wagę* by móc walczyć w lek- 
kiej wadze. Podobnie Majchrzycki — daw- 
ny olimpijczyk — będzie startował o wagę 
mniej czyli w półśredniej. 

Włlgi: musza, kogucia i piórkowa mają 
być obsadzone również przez bokserów 9 
wagach niższych. Należy przewidywać tu 
wystawienie trzech warciarzy: Polusa, For- 
lańskiego i Lipińskiego. 

Natomiast wagi: średnia, półciężka i cięż 
ka zachowałyby dotychczasowych reprezen- 
tantów: Chmielewskiego, Tomaszewskiego & 

Wockę. Tomaszewski, coprawda walczył kil 
kakrolnie w wadze ciężkiej, lecz raczej dzię- 
ki zaletom pięściarskim, niż kilogramom, 

Obok powyższych bokserów kandydują 
do reprezentacji pozostali! uczestnicy obozu 
przygotowawczego w Poznaniu: Rogalski, 
Misiorny, Śmiech, Wsolniakowski, Garnca- 
rek, Karpiński, Stibbe i inni, sądzimy jed- 

nak, iż wybór kapitana związkowego pad- 
nie na wyżej omówionych zawodników, 

Gram złota kosztuje 
5 zł. 92,44 gr. 

WARSZAWA. (Pat). W' „Monitorze Pol 
skim* z dnia 31 października ogłoszone z0 
stało obwieszczenie ministra skarbu z dna 
24 paźdzernika 1932 r., ustalające na mie 
siąc listopad 1932 r. wartość j. gr. czystego 
złota na 5 zł. 92,44 gr. 

Sala Zw. Drukarzy 
BAKSZTA 8 BEKSZTA 8 

   

w sobotę dn.5 b. m. odbędzie się 

Zabawa Taneczna 
przy dźwiękach jezzbandu. 

Bufet pod własn. zarz. obficie zaopatrz. 

Całkowity dochód przeznacza się na 

zypomogi dla bezrobotnych członków 

RADJO 
SOBOTA 5 LISTOPADA 1932 R. 

11.40: Przegląd prasy. Kom. meteer. Czas. 
16.10: Kom meteor. 13.15: Poranek szkolny 
15.05: Program dzienny. 15.10: 
pularna. 15.40: Komunikaty. z 
Włojskowe. 16.25: „Wilcze kły Radjowe“ — 
mówiony tygodnik młodzieży akademiekiej 
USB. 16.40: „Francuska wojna o Polskę -— 
Wilno 1812“ — odezyt. wygł. dr. W. Lipiń- 
ski, 17.00: Audycja dla chorych. 17.30: Wiad. 

17.40: „Akcja mił: rdzia chrzeš- 
ego“ - odczyt. Program na 

niedzielę. 18.00: Tr . nabożeństwa z ka- 
plicy w Ostrej Br °. 19.00: Tygodnik №: 
tewski. 19.15: „Ciotka Albinowa mówi* — 
monolog humorystyczny. 19.30: „Na widna- 
kręgu*. 19.45: Prasow dziennik radjowy. 
20.60: Koncert. 2! sportowe. 

„05: Koncert 
teatral- 

    
    

  

  

     

   

    
    

    

     

    

   

ojów 
Komunikat meteo- 

taneczna. 

  

10.00: 
zowni w W 

  

w związku ze Św 

lejarzy; 11,58: Sygnał czasu; 12.10: Kom. me 
teor. 12.15: Poranek symf.; W przerw 

— odczyt p. t ola świetle      

    

   
   

    

wyraz dążeń organiza 
odczyt; 14.20: : „Jak sprze- 

; 15.00: Audyc 
udycja dla mło 

а ludowe (pyty): 
17.00: Recital fortep ; 

Progr. na poi ziałek; 18.00: Muzy 
a; 18.50: „Co się dzieje w Wiil 

pogad.; 19.10: Pogadanka gospodarcza z ty 
klu „Kobieta ma gos*;19.25: Słuchowisko; 
20.00: Koncert kameraln 

  

    

  

   

      

cert solist.; 22.00: Muz. tan.; 2 
kat; 23.00: Muzyka taneczna. 

KINA I FILMY 
„BLOND WENUS* 

(Pan). 
Sternberg ma coraz słabsze scenarjusze. 

Najlepszy był w „X—27*, słabszy w „Ma- 
rokku“, nieco lepszy w „Shanghai — Ex- 
pres”, a w „Blond — Wžnus“, mimo wielu 
momentów ciekawych — najsłabszy. Także 
i Marlena nie sprawia tego wrażenia, co 
gdzieindziej, może wskutek niezbyt odpo- 
wiedniego dla niej zadamia, które jej tu po 
wierzono. Nie może wykazać ani swojej 
najlepszej formy z filmów poprzednich, am 
też nie zdobywa sobie mowej, oryginalnej. 

my się żądać od niej dużo i 
więcej, czy inaczej, Jej cha 

rakterystyczność tutaj jeszcze niekiedy in- 
teresuje, ale nie jest ani oryginalna, ani ao 
wa. To samo się tyczy jej urody, o której 

trudno powiedzieć coś innego ponad ba- 
nalne — że „maogół zbrzydia“, chociaż ma 

chwilę, że jst nawet bardzo piękna. 
Reżyserja także niczęm  osobliwszem, 

czemś, coby wykazywało talent Stenberga 
— mie wyróżnia się. Nietylko nie zaciera 
pewnych  monsensów  scenarjusza, ale je 
jeszcze podkreśla, przez niepotrzebny nacisk 
ma dane, niekonsekwencjami będące, epizo 
dy czy sceny. Pozatem ani jednego z tych 
zastanawiających pomysłów, na  poziomfe 
widzianych jprzez nas w filmach poprzed: 
mich, od najsłynniejszego z nich, jeszcze nie 
mych — „Ludzi podziemi*. W: jednem tylko 
się Steneberg zaznacza — t. j. w formowa- 
niu typżw. To są naogół jak zwykle u nie 
go pierwszorzędne. Niestety, są to jednak 
przeważnie tylko typy, a zamało charaktery. 
Brak znowu odpowiedniego ich pogłębienia 
i konsekwentnego opracowania. 

Zdjęcia są oczywiście, mawet niekiedy 
wspaniałe, co jednak nam nie imponuje 
specjalnie, bo uważamy to za normalne pod 
reżyserją Sternberga. Z obsady najciekawsz 
jest, pzemiiy „aktor... sąeścioletni, jako 
synek bohaterki, niepowszednio ładny i roz 
garnięty dzieciak o bardzo wyrazistej kino 
genicznej buzi. (sk) 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
POSTRZELONA PRZY PROCHOWNI 
KOBIETA ZMARŁA W) SZPITALU. 

We wczorajszym numerze „Kurjera* do 
nosiliśmy o tragicznym wypadku przy uli- 
ey Lipowej na Zwierzyńcu podczas którego 
postrzełona została przez żołnierza, stojące- 
go ńa warcie przy prochowni niejaka Kazi- 
miera Parafjanówiczowa. 

Jak się dowiadujemy ciężko ranna Pa- 
rijanowiezowa, której kula przebiła jelita 
zmarła po kilku godzinach w szpitalu św. Ja 
kóba dokąd ją niezwłocznie po wypadku 
przewiozła karetka pogotowia ratunkowego. 

Przeprowadzone dochodzenie wykazało, 
że wartownik działał zgodnie z przepisami. 
Dalsze dochodzenie prowadzi żandarmerja 

wojskowa. (e) 

  

   

ZASYPANY ZIEMIĄ. 

Wiezoraj w godzinach pp. pogotowie ra- 
tunkowe zawezwano na Kalwaryjski Rynek. 
gdzie na terenie koszar 4 p. ułanów przy k» 
paniu studni zasypany został ziemią obot- 
nik Wacław Stankiewicz lat 21, zamieszkały 
przy ulicy Lwawskiej Nr. 67. 

Po udzieleniu mu pierwszej pomocy po- 
gotowie ratunkowe przewiozło go do miesz 
kania. ) © 

    

й ZGINĄŁ TEŚĆ. Bit 
Do komisarjatu policji zgłosiła się wczo 

rj mieszkanka Wiilna p. Jadwiga: Kamińska 
i zameldowała o tajemniczem zaginięciu jej 
teścia Franciszka Kamińskiego, zamieszka 
łego przy ulicy Rysiej Nr. 6. 

Wiedług zeznań meldującej teść jej wy 
szedł w niedzielę do Kościoła i dotychczas 
nie wróci. Policja zarządziła poszukiwania 
zaginionego. (e) 

KRADZIEŻ PRZY KASIE MAGISTRACKIEJ. 

Mieszkaniec WIlilna p. Juljan Żaba udał 
się wczoraj do Magistratu celem zapłacewia 
podatków. W! pewnej chwili, stojąc w kolej 
ce przy kasie p. Żaba skonstatował, że z kie 
szeni skradziono mu portmonetkę zawierają 
cą 67 zł. 

Okradziony niezwłocznie podniósł alarm 
lecz złodzieja nie zdołano już zatrzymać. 
Q kradzieży powiadomiono policję, która 
wszczęła dochodzenie. (e) 

m | 

OBŁAWIA POLICYJNA NA RYNKACH. 
Wj dniu wczorajszym jako w dzień jar- 

marczny policja śledcza przeprowadziła ob- 
ławę na terenie rynków miejskich. Podczas 
obławy zatrzymano cały szereg złodziej 
wśród których znaduje się również kilku 
osobników, którzy znaleźli się na wolności 
dzięki dobrodziejstwom amnestji. te) 

WYŁUDZENIE PIENIĘDZY POD PRETEK 
: STEM OŽENKU. 

W, dniu 3 bm. Krupowicz Jadwiga, za- 
mieszkała przy zauł. Krupniczym Nr, 5, za- 
meldowała że Zamaro Franciszek, zam. przy 
ul. Zarzecze Nr. 1 pod pretekstem ożenie- 
mia się z nią wyłudził zł. 315 gotówką. Do- 
chodzenie prowadzi I Komis. PP. 

FAŁSZYWIY BILON. 
W' dniu 3 bm. zanotowano 4 wypadki u- 

siłowania puszczenia w obieg fałszywych 
тоде! 10210 1 1-nozłotowych,
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8. | | Wschód słońca — g. 6 m.31 

Ора || Z3Chód 50535 

Spostrzeżenia Zakładu Meteoroiegji U.S.B. 
'w Wilnie z dnia 4/XI — 1832 reku. 

'Ciśnienie średnie w milimetrach: 763 

Jutro: Leonarda. 

  

Temperatura średaia + ec 

5 пЕ С, 
najniższa + 20 С. 

*Opad: 0,5 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: wzrost 

Uwagi: pochmurno, deszcz. 

Przewidywany przebieg pogody na dzień dzi 
siejszy 5 listopada według PIM. 

Po chmurnym i mglistym ranku miejsca 
mi ze džždžą w ciągu dnia zachmurzenie 
umiarkowane. Dość ciepło. Umiarkowane 
wiatry zachodnie, potem południowo-zachod 
nie. 

MIEJSKA. 
— Kostka befonowa na ul. Wileńskiej. 

Jak już w swoim czasie donosiliśmy, Zwia- 
zek Cementowni Polskich wyraził gotowość 
ułożenia próbnego odcinka jezdni z kostki 
betonowej. Magistrat na propozycję tę przy 
stał wyznaczając na ten cel ul. Wileńską na 
odcinku przylegającym do gmachu Mag 
ratu. Roboły ą być rozpoczęte już w naj 
bliższy poniedziałek. W! związku z tem po- 
czynając od 7 bm. kołowy na przestrze- 
mi uł. Wileńskiej od Trockiej do Żeligow 
skiego będzie zamknięty. 

— Zadrzewienie Altarji. Magistrat za- 
mierza w najbliższym czasie przystąpić do 
zadrzewienia Altarji, co pozostaje w związ- 
ku z projektem połączenia kopleksu ogro- 
dów miejskich z podnóżem góry Trzykrzy 
skiej. Dla omówienia szczegółów zwołane 20 
stało ma dzień 7 bm. posiedzenie radzieckiej 
Komisji Ogrodowej. 

— Ostateczna likwidacja kina miejskie- 
go. Odwołanie się Magistratu od decyzji U- 
rzędu Włojewódzkiego w sprawie udźwięko- 

wienia ikna miejskiego nie dało pozytyw 
nego rezultatu. Ministerstwo Spr. Wewn. за 
akceptowało stanowisko Urzędu Wojewódz- 
kiego. W! związku z tem Magistrat po odby 
tej naradzie postanowił zrezygnować z przy 
sługujących mu jeszcze uprawnień odwoła- 
nia się do wyższych instancyj. W ten зрэ- 
sób kimematograf miejski ostatecznie już za 
kończył swój niesławny żywot. 

— Nowy ławnik. W! związku z wyborem 
nowego ławnika w osobie radnego Zygmun 
tą Fedorowicza, dokonanego na onegdajszem 
posiedzeniu Rady Miejskiej, Magistrat w 
najbliższych dniach prześle do Urzędu W»- 
jewódzkiego protokół dokonanych wyborów, 
celem zatwierdzenia przez władze nadzorcze 
poczem nowy ławnik przystąpi już do peł- 
nienia swych funkcyj. Nastąpi to prawdopo 
dobnie w drugiej połowie bm. 

SPRAWY AKADEMICKIE 
— SKMA. Odrodzenie zawiadamia, iż 

niedzielę dnia 6 listopada rb. 6 godz. 9.15 
zostanie odprawiona msza Święta przez ks. 
prof. W.' Meysztowiczą. Po mszy świętej ze- 
branie z referatem Kol. St. Wlawrzyńczyka 

     

    

  

   

    

zację* Goście mile widziani. 
— Zebranie Legionu Młodych. Dnia 6 Ii 

siopada br. o godz. 17 w lokalu przy ulicy 
Królewskiej 5—10 odbędzie się zebranie dy 
skusyjne Legjonu Młodych — Związku Pra 
cy dla Państwa. Na porządku dziennym re- 
ferat leg. Kongla p. t. „Precz z obcęgami 
myšli“, po referacie dyskusja. Obecność 

członków i atów obowiązkowa, goś- 

cie miłe widziani, 
— Akademickie Koło Muzyczne. Podaje 

się do wiadomości członków, że próby wszy 

stkich sekcyj AKM. odbędą się w niedzielę 

dnia 6 bm. o godz. 12 w lokału Ogniska Aka 

demickiego (ul. Wielka 24). Przyjmujemy za 

pisy nowych członków. 
— Nowe władze Korporacji „Coneordia- 

Vilnensis“. W| wyniku wyborów nowych 

władz korporacji „Concordia Vilnensis* skład 

jej prezydjum ukonstytuował się jak nastę- 
puje: marszałek: — KH. Holak Henryk, wice- 
marszałek — Kit. Krupowicz Jan, kanclerz -— 
Kit. Kurżawa Adam, olderman — Kit. Ruko- 
wicz Antoni 

— Z Koła Prawników U. S. B. Zarząd 
Koła Prawników Stud USB. niniejszem zawia 
damia, iż dnia 7 bm. o godz. 19 w s ali Śnia- 
deckich USB. odbędzie się Inauguracja Roku 
Prawników. Następnie odbędzie się w sali ()g 
niska Akademickiego dla członków Koła „Fer 
batka Zapoznawcza*. Wstęp na herbatkę 1 21 

Pozatem zarząd podaje do wiadomtości, 1ż 

  

   

  

M. NIKIFOROWSKI. 

kołedzy pragnący brać udział w akcji odczy- 
. towej w Ogniskach kolejowych proszeni są 

o zgłoszenie się w Sekretarjacie Koła w g0- 
dzinach urzędowania codziennie oprócz sobót 
od 13,30 do 14,30. 3 

— Walne Zgromadzenie Wojewódzkiego 
Komitetu Pomocy Młodzieży Akademickiej. 
Prezydjum Wojewódzkiego Komitetu Wileń- 
skiego Pomocy Polskiej Młodzieży Akade- 
mickjei podje do ogólnej wiadomości swych 
członków, iż w sobotę dnią 5 listopada 1932 
r. o godz. 17 min. 30 w Wiełkiej Sali Kon 
ferencyjnej Wiłeńskiego Urzędu Wojewódz- 
kiego odbędzie się z jne Whalne Zgro- 
madzenie członków V Kom. Pomocy Pol 
skiej Młodzieży Akademickiej. W w, 
niedojścia Zgromadzenia w pow 
mimie do skutku z powodu braku quorum, 
Zgromadzenie w drugim terminie prawomoc 
ne bez względu na ilość przybyłych odbędzie 
się w tymże dniu o godz. 18. 

SPRAWY SZKOLNE 
— Egzaminy eksternów na dyplom nau 

czyciela szkół powszechnych. Dyrekcja Pan 
stwowego Seminarjum Nauczycielskiego Mę 
skiego im. T. Zana w Wilnie (ul. Ostrobraru 
ska Nr. 29) powiadamia, że egzaminy ekster 
nów na dypłom nauczyciela szkół powszech 
nych rozpoczną się dnia 7 listopada 1932 r. 
o godz. 13. 

  

    

  

   

    

WOJSKOWA 

— Dodatkowe posiedzenie Komisji Pobo 
j. Najbliższe posiedzenie dodatkowej 

Komisji Poborowej wyznaczone zostało na 
dzień 9 bm. Komisja ta daje możność urega 
lowania swego stosunku do wojska wsz 
kim tym mężczyznom, którzy we właści 
wym czasie obowiązku tego nie spełnili. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— Unja Związków Zawodowych Praco- 
wników Umysłowych. Jak nam donoszą, na 
ostatniem Walnem Zgromadzeniu Delegatów 
Oddziałów Związków zgrupowanych w Wi- 

    

  

   

   

    

leńskiej Radzie Okręgowej, był poruszany 
cały szereg spraw obchodzących żywo ogół 
jpracowników umysłowych naszego terenu 

  

wileńskiego. Szeroko omawiano sprawę 
ganizacji [pomocy bezrobotnym  pracowai- 
kom umysłowym. Wysumięto dezyderat zor- 
ganizowania bezpłatnej pomocy prawnej 
dla członków, oraz zapewnienia pracowni- 
kom umysłowym odpowiedniej ilości miejsc 
w Sądzie Pracy. 

Sprawozdanie z wyniku obrad Rady Nau- 
czelnej w Warszawie referował p. Paweł Se 
diukiewiez. ‚ 

Do Prezydjum Rady zostali wybrani p.: 
Odyniec Paweł— prezes, Grabowski Leo- 
nard — I wiceprezes, Paneerzyński Aleksan 
der — II wiceprezes, Pudło Aleksnder - — 
skarbnik, Sediukiewicz Paweł — sekretarz, 
©raz jako członkowie: pp. Jurecki Stanisław 
Kościukiewiez Józef, Kerolko Józef i p. Kie 
<chner Wiktor. 

Do Komisji Rewizyjnej wybrano p.:Ma- 
linowskiego Wacława, Wójciekiego Henry- 
wa i Zawiszę Zygmunta. 

— Peowiacy! Odwołanie zabawy! Zarzad 
miejski POW. komunikuje, że z przyczyn 
od Zarządu niezależnych projektowana za 
bawa jesienna u Zielonego Sztrala w dniu 5 
listopada rb. nie odbędzie się. 

Wyrównnie rachunku z zakupionych bi 
letów nastąpi w ciągu tygodnia. 

— Zarząd Koła b. Wychowanków Gimn. 
im. Tadeusza Czackiego zawiadamia, że dn. 
6 listopada o godz. 16 odbędzie się Walne 
zebranie członków w lokału gimnazjum (W: 
wulskiego 13). Po zebraniu o godz. 18 odbę 
dzie się herbatka tańcująca, udział w któ- 
rej wynosi I zł. 

— Sekcja Kulturalno-Oświatowa Rodzi 
ny Wiojskowej podaje do wiadomości 
1) Dnia 6 listopada 1932 r. zostaje zorgan 
zowana wycieczka na wystawę obrazów Jó- 
zeta Horyda (Kasyno Garnizonowe), Wstep 
20 gr. 

Zbiórka o godz. 12 w hallu Kasyna Gar- 
nizonowego. 

2) Dnia 10 listopada br. o godz. 4,30 po 
południu w lokalu Rodziny Wojskowej (ul. 
Mickiewicza 13) zostanie wygoszona poga- 
danka na temat  „Przyśpieszona hodowla 
kwiatów cebulkowych (pędzenie), 

3) W] listopadzie zostaje otwarta porad- 
nia ogrodnicza i będzie czynna w pierwszy 
wtorek po 1 i 15 każdego miesiąca od godz. 
5 do 6 wieczorem, W; sekretarjacie Rodziny 
Wojskowej. 

4) Wi! drugiej połowie distopada br. od- 
będzie się kurs kulinarny dwutygodniowy 
pod nazwą „Wilja i święta B. Narodzenia”. 
Zapisy wraz z opłatą ma imstruktorkę i pro 
dukta w wysokości 7.50 zł. przyjmuje do 
dnia 10 Wstopada br. Sekretarjat w ponie- 
działki, czwartki od 5 do 7. Kurs ma ogra- 
niczoną łiczbę osób (20). 

   

    
  

  

„SZLAK NIEPOTRZEBNY". 
VH. 

Na drugi dzień dojechali do D. 
Nazajutrz rozpoczynał się przegląd. 
W wielkiej sali P. K. U. było pełno. 
Mieściła się na dole. Był to wielki, 
długi, na sześć okien, pokój. Pod 
ścianami stały t. zw. „nary* — po- 
środku przejście. Na tylnej ścianie — 
rzucał się w oczy portret cara — w 
mundurze białym. Po dtąż ścianą roz- 
ciągnęły się dwa długie stoły, a w 
żaden sposób nie chciały stać równo, 
kołysząc się to w jedną, to w drugą 
stronę. Na połaciach—narach i podle 
stołów — siedzieli grupami chłopaki 
—kolejni z całego powiatu. 

Wasil odnalazł swobodnie miej- 
sce. skrzynkę władował pod nary. 
Na sali huczało — jak w ulu. Chło- 
paki „hurtowały się po wsiam, po 
gminam*. W jednym kącie słychać 
było śmiech. w drugim — zaczynano 
śpiewać, a fam już grzmiała i har- 
moszka. Dym tytoniu zaćmiewał — 
i okna, i twarze ludzi. i portret cara. 

Było ciasno i duszno. 

Lecz tak już żyje chłop nasz — 
zawsze w ciasnocie i zadusze. na po- 

ciechę mając przysłowie — w ciasno- 

cie. lecz nie w krzywdzie. To samo, 
i fu — było ciasno, ale nikomu nie 
krzywdno, ponieważ byli wszyscy 
dziećmi wielkiej rodziny chło - 
których łączyła i teraźniejszość i przy 
szłość. Może byli. pośród nich, bogat- 
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sze i biedniejsze, mocniejsze i słabsze, 
lecz dusza była jedna, a wszystkim 
przyświecał jeden los — szara służba 
carowi — obleczonemu w biały mun- 
dur. 

Na ranku przyszykowali się na 
komisję — co miała zasiadać na pier- 
wszem piętrze. Na podwórku i w po- 
czekalni przechadzali się i więcej 
elegantni, modniej odziani, młodzień- 
cy. To byli folwarkowi i miasteczko- 
wi bogacze. Kiłku poznał i Wasił. 
Oni na sali nie nocowali, ponieważ 
prowadzeni jakimś głupim honorera 
—stronili od chłopów wioskowych= 
niby się bali powietrza chłopskiego. 
A do tego i kieszeń dozwałała na kwa 
terunek w hoteliku — gdzie podczas 
kumpany i powietrze moralne były 
gorsze iv niższe — od panujących na 
sali, ale za to pokazali fason. 

Zauważył Wasił i kilku odmien- 
nie ubranych. którzy czuli się tu—- 
jak w swoim domu zachodząc we 
wszystkie drzwi i zakamarki. Spo- 
strzegł i kiłku Żydków, co już swemi 
latami i wyglądem nie nadawali się 
do komisji. a jednak czegoś szperali 
pomiędzy ojcami rekrutów, lub odcią 
gali na stronę którego z młodzień- 
ców. 

Przegląd się rozpoczął. Gmina —- 
z której poehodził Wasil — stała w 
spisie na drugiem miejscu. Pod obiad 
(koło obiadowej pory) doszła kolejka 
i naszego znajomego. W pokoju gdzie 

   

  

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

  

     

K UR J ER 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Tymczasowy Komitet Pracowników 

Umysłowych do Spraw Bezrobocia w Wil- 

nie podaje do wiadomości ogółu. pracowni. 

ków umysłowych oraz wszystkich Zrzeszeń 

i Organizacyj Pracowniczych, że w dniu 6 

listopada 1932 r. o godz. 11 w lokalu Sto- 

warzyszenia Techników przy ulicy Wileń- 

33, odbędzie się zebranie przedstawie e 

li pracowników umysłowych, na którem 70 

stanie omówiona sprawa pomocy bezrobot- 

nym pracownikom umysłowym oraz wybór 

delegatów do Wiojewódzkiega Komitetu 40 

Spraw Bezrobocia w Wilnie. a 3 

Uprasza się o jaknajliczniejszy „udzia 

przedstawicieli w powyższem zebraniu. 

— Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W 

sobotę dnia 5 listopada br. o godzinie RZY 

odbędzie się w Dziekanacie Sztuk Pięknych 

posiedzenie Wydziałul. Na porządku dzien- 

nym: 1) Komunikat prof. dr. Stefana Gi.- 

xellego p. t. Tekst rumuński o zachowaniu 

się przy stole i 2) Komunikat prof. dr. Jana 

Oki p. t. Grodek jako numizmatyk. 

Wistęp wolny dla członków i wprowad 40 

nych gości. 

— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 

II Posiedzenie Naukowe odbędzie się 

we Śro ie dnia 9 listopada o godz. 20 w sali 

własnej przy ulicy Zamkowej Nr. 24 2 nast. 

porządkiem dziennym: 1) Odczytanie proto 

kułu ostat: posiedzenia, 2) Dr. W. Praž 

mowski: Wy i dotychczasowe szczepień 

ochronnych przeciw błonicy w Wilnie. 3) 

Dr. R. Łuczy Gruźlica ślinianki przy- 

uszenej. 4) Dr. Lewanda: Moje wrażenie z 

pracy nowym broncho i ezo agoskopem Has 

singera (pokaz przyrządu i wydobytych cał 

  

  

  

  

  

   
  

    

  

  

obcych). 
R 

-- Z Polskiego Czerwonego Krzyża. M 

ubieglą niedzielę Odbylo -się posiedzenie Ro- 

mitetu Okręgu Wlilenskiego Polskiego Czer 

wonego Krzyża. Wi zebraniu, któremu prze- 

i Prezes Komitetu p. wicewojewoda 
jięli udział przedsta- 

ziałów Okręgu, oraz 

delegaci Zarządu Głównego. | 

Po omówieniu spraw bieżących, oraz 

związanych z ostatniemi ypadkami w Za 

rządzie Okręgu, Komitet nie przyjął do wia 

domości rezygnacji obecnego Zarządu, po- 

zostawiając go w niezmienionym składzie. 

Jednocześnie Komitet powołał do zbada 

hczasowej gospodarki Zarządu O- 

swego łona Komi: w której 

Naczelnik Jocz, sta Ko 

or Szwykowski. Komisja ma 

prawo kooptacji członków z poza „Komite- 

tu; prócz tego do Komisji wchodzi rzeczo 

znawca z ramienia Zarządu Głównego PCE 

Komisja rozpoczęła swe prace dnia 3 li- 

stopada rb. 

  

      

    

    nia doty 
kręgu ze 

skł; weszli: 
walski i Dyre 

  

    

  

SPRAWY ŻYDOWSKIE 

Interwencja w sprawie zamkniętego 

teatru żydowskiego. Na ostatniem posiedze- 

niu Żydowskiego T-wa Teatralnego omawia 

na była sprawa zamkniętego teatru przy ul 

Ludwisarskiej, przyczem postanowiono м- 

terwenjować w Magistracie o uruchomienie 

tegoż teatru, pod warunkiem doprowadze- 

nia bezpieczeństwa lokalu do wymaganego 

przez Magistrat stanu w terminie dwóch 

miesięcy. Pozatem na posiedzeniu tym wy- 

brano nowy skład prezydjum Żydowskiego 

'T-wa Teatralnego. 

  

ZABAWY 

— Komunikat: W dniu dzisiejszym odbę 

dzie się sobótka w salonach Ogniska Podofi 

cerow zawodowych garnizonu Wilno, Tatar 

ska 5. Wstęp dla członków i ich rodzin. Po 

czątek c godz. 21. 
Przygrywać będzie 

stra salonowa. 

MODA. 
Co włożymy wieczorem. 

Moda tegororoczna zdecydowała bezape- 

lacyjnie, że modne są przedewszystkiem wel- 

ny. Dobrze, ale są przeciež okoliczności, 

  

pierwszorzędna orkie 

"kiedy wełny włożyć nie można. Na wielką 

galową premjerę, na koncert, na wieczór 

proszony,.obiad paradny i t p., nie mówiąc 

już o balach. Co wtedy? Skoro już trzeba 

sobie sprawić suknię jedwabną, to wiedzmy 

chociaż jaką. a 5 

Otóż przedewszystkiem wyklęta jest żor- 

żeta, która nudziła nas przez tyle sezonów. 

"Kto ma, to donasza, ale niech broń Boże 

sobie nie sprawia nowej. Jedwabie muszą być 

ciężkie, nieprzezroczyste, płynnie przelewa- 

"jące się przez ręce. Masywny crepe-marocain, 

pokrewny mu (ale dużo droższy!| flamisoł, 

crepe Balthazar, griselidis, caramena. Oto 

nazwy najmodniejszych materjałów jedwab- 

nych, wprowadzanych na rynek przez wiel- 

*ie firmy paryskie. Przy tem wszystkiem 

trzyma się przy modzie wypróbowany zna- 

jomy velours chiffon. 
Wogóle aksamit odgrywa teraz dużą ro- 

lę. Do sukni wieczorewej nosi się sortie albo 

pelerynki aksamitne, przy e futrem, bufy 

aksamitne na rękach Bo j już rękaw jest, 

ło nie może być zwyczajny gładki: bufy 
muszą być albo na ramieniu, albo na łokciu, 

   

się odbywał przegląd — trzeba było   

  

    

  

rozebrać się. Następnie — mierzył:, 
ważyli, pukali, słuchali i lakoniczn 
obwieszczali — zdolny, przyjęty, w 
kawalerję, w artylerję, do piechoty. 
Więcej było ostatnich. Wasil, jak za- 
bawka, prędko przeszedł przez bada- 
jące ręce. Doktór — w  epoletach 
błyszczących, obsłuchał Wasila, po- 
kręcił nim ze dwa razy na miejscu 
i urywkiem orzekł — „Zdolny — do 
piechoty”. 

Ubierając się, zauważył Wasil, — 
jak doktorowie długo się radziłi nad 
dwoma młodzieńcami z folwarku. 
Chłopy — jak dęby, z licem — krew 
z mlekiem — poszły w brak. Jeden 
miał wady sercowe, drugiemu dole- 

gało coś w wątrobie.. 
Piękne niezdolne! — pomyślał 

Wasil. wspomniawszy Żydków, któ- 
re długo się uwijali zrana naokoło 
tylko co zbrakowanych młodzieńców. 
— Prawdę Lejzor mówił — iż prawo 
obejść można... 

Wychodząc z pokoju, Wasił rzu- 
cił okiem na portret cara — w mun- 
durze błękitnym. (Car jakoś czule 
spoglądał na przyjętych w poczet je- 
go ..słażaków*, ale nie srożył się — 
i na „chorych* i swoich ..pachołków* 
—łak poniewierających jego prawem 

napisanem dła dobra narodu. 
Na czwarty dzień przegłąd się za- 

kończył. W »rem do sali nadszedł 
sam „woinskij* — w asyście młodego 
oficera i odczytał poborowych — kto 

i do jakiego oddziału został przydzie: 
lony. Wasilowi przypadł w udziale 
00 M pułk piechoty. Grzegorza 
'Piotr — dostał się w gwardję. Nie- 
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a jeśli nie bufy, to sterczące epolety. Coś, 
co poszerza ramiona, a tem samem zwęża 

biodra. Bardzo rozsądna moda! 

Do sukien aksamitnych modne są błysz- 
czące pelerynki z pailletów. Natomiast zni- 
kają zupełnie błyszczące naszyjniki. Przy 
'bardzo wielkich dekoltach (zwłaszcza z tyłu) 
sukien wieczorowych szyja pozostaje odkry- 
ta, wolna od obroży, która tak niedawno 

była czemś koniecznem 

Linja, ta rzecz najważniejsza niezmiernie 
trudna jest do określenia w tym sezonie. 
Oczywiście, pozostaje wydłużona, rozchodzą- 
ca się nisko przy ziemi kloszem. Ale zasad- 
nicza sprawa talji jest sporna: dwaj królowie 
mody walczą o jej miejsce. Jean Patou ob- 
niża ją niemal do bioder, Jany Regny pod- 
nosi ją coraz wyżej do samego biustu. Ta 
ostatnia tendencja jednak zdaje się zwycię- 
żać: za Jane Regny poszli wszyscy wielcy 
krawcy paryscy. Linja talji zaznacza się tyt 
ko lekkiem wcięciem, albo kokardą, wiązaną 

z tyłu. Paseczki, opasujące stan, są już coraz 
rzadsze. 4 

Kolory: wszystkie odcienie rdzawo-czer- 

      

wonych, zielone w nieokreślonych, zgniła- 
wych tonach (feuille mortej, bronzowe. No 
1 czarne, oczywiście ożywione białym lub 
płomiennym kołorem. Ten ostatni bardzo jest 
w modzie. Odpowiednie pantofelki muszą 
być aks. ne. Kto nie ma sukni z aksamitu, 
niech choć w ten sposób złoży hołd modzie. 

    

Anita. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 

— Jualjan Talke—Hryncewiecz. Wspom- 
nienia z lat ostatnich (1908—1932). Warsza- 
wa, 1932. Skład główny: Dom Książki Pol- 
skiej S$. A. Str. 200 i 4 ilustracje. Przedmowa 
Prof. Adama Wrzoska 

Przed dwoma laty ukazał się pierwszy 
tom pamiętników Prof. Talko-Hryncewi- 
cza p. t. „Z przeżytych dni*, obejmujący la- 
ta 1850—1908. Obecnie wyszedł z druku tom 
drugi p. t. „Wispomnienia z lat ostatnich” 
(1908—1932). Znakomity uczony—antropolo$, 
profesor Włszechnicy Jagiellońskiej, opisuje 
tu swe życie w Krakowie i przymusowy po- 
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byt w Rosji w czasie wielkiej wojny. We 
Wspomnieniach z lat ostatnich, dwie zwła- 
szcza rzeczy silnie przemawiają do czytelni 
ka. Po pierwsze, nader żywy, objektyway 
opis rewolucji rosyjskiej, której autor był 
naocznym świadkiem, po drugie, wielkie, 
wprost fanatyczne umiłowanie nauki. Oba 
tomy pamiętników sędziwego uczonego za- 
wierają mnóstwo faktów o znaczeniu histo- 
rycznem i stanowią wspólnie jedno z ciekaw 
szych zjawisk w naszej literaturze pamiętni- 
karskiej ostatniej doby. 

-- Bibljoteka Historyczna im. T. Korzo- 
na. Żydzi w Wiarszawie. Dr. Emanuel Rin- 
gelblum. Od czas6) najdawniejszych do 
ostatniego wygnania 1527 r. Warszawa 1932 
Tow. Miłośników Historji. Autor rozpatruje 
dzieje gminy żydowskiej w Warszawie za 
czasów odrębności Mazowsza, pod względem 
prawnym i gospodarczym. Handel, kredyt, 
rzemiosła, lecznictwo, cło, rolnictwo, wzajem 
ne stosunki z chrześcijanami, wewnętrzne 
organizacje, omawiane są w ciekawem dzie 
le wyczerpująco. 

      

  

DZIŚ! 'Najciekawsza kobieta świata, słynna 

MarlenaDietrich 
BLOND VENUS 

Dźwiękow y 

Kino-Teatr 

w swojej najlepszej 

z dotychczas. krecyj 

Wielka 42 kowo-rysunkowa Flejszera. 
tlaniem tegož arcydziela — ceny nie podwyžszone. 

płatne bezwzględnie nieważne. 

świetnej reżyserji, mistrza J. won Sternberga. 
Cudowne są piosenki śpiewane przez Marienę w trzech językach. 

NAD PROGRAM: DODATK! DŹWIĘKOWE, oraz wspaniała komedja dzwię- 
Pomimo wielkich kosztów związanych z wyświe- 

Passe-partouts i bilety bez- 
Początek o godz. 2, 4, 6, 8 i 10.15. 

  

Dziś! Pierwszy polski film egzotyczny na tle powieści Ossendowskiego p. t. 

Bźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

bl) 
Film całkowicie zrealizowany w Afryce. > 

W rolach gł.: Nora Ney, Marja Bogda, Adam Broczisz, Eug. 

JUR 
Bod 

    

    

© i W. Conti. Muzyka H. Warsa. 
NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. Na |-szy seans ceny zniżone. Początek o godz. 2, 4, 6, 8 i 1015 
  

DZIŚ! 
Film, o którym mó- 

wi cały światl 

*ćwięk. Kino - Teatr 

Keilywood 
Miekiew. 22,tel. 15-28 

KINO-TEATR 

UL. WIELKA 25 

Dziś wielki pod- 1 
wójny program: 

Podwójne życie człowieka 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

2) Eddie Polo 

Dr. JEKYLL i Mr. Hayde 
W rol. gł: mistrz maski Frideric March i Mariam Hopkins 

Początek seansów o godz. 4, 6, B i 10'15, w dnie świąt. o godz. 2-ej 

GRZESZRIC 

Real. Mamouliana. 

Najpotężniejsze arcydzieło 
techniki kinematogrzf. p.t 

Na tle głośne; 
powieści 

Stewensona. 

Reżyserja słynnego 
Józefa von Sternberga: 

W rolach głównych: Esther Ralston i James Hail. 
w najlepszej swojej 
kreacji cowbojskiej. 

Początek codziennie o godz. 4-ej po poł... 
w soboty, niedziele i święta o godz. |-ej. 

  

Z 0 

Koedukacyjne Kursy 

Wyższej Rachunkowości 
Stowarzyszenia Buchalterów m, Wilna 

ul. Szopena 6 

  

GIMNASTYKA DLA PAŃ 

Zapisy godz. od 8—4 
Portowa 4, 

В. KOWARSKA-BERNSTEIN 
Abs. Wyż. Szkoly Wychowania Fiz. w Berlinie 

Dr. med. Leon Papp 
Akuszerja i chor. kobiece 

przeprowadził się 
M. Pohulanka 10, tel. 176% 
Przyjmuje od 4—6 pp. 

Akuszerka 

tel, 1-49 

  

Celem Kursów jest uzupełnienie teoretycznych 
i praktycznych wiadomości osób, pracujących 
w zawodzie buchalteryjnym i naukowe przygo- 
towanie tych osób do uzyskania tytułu buchal- 

tera dyplomowanego. 

W związku z uruchomieniem grupy równoleg- 

Marja Laknejogė 
  

„PON 
aa 

IB U aS orzetikacoriG8 AO 
golenia Patent Nr. 37.105. Bez kó 
łek, trybików, wałków, pasków it p. 

Nie może się zepsuć nigdy. 

rrzyjmuje od 9 do 7 wiecr. 
lica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

  

łej, termin zapisów został przedłużony do dnia 
15-go listopada b. r. 

Zapisy przyjmuje kancelarja przy ul Szopena 6, 
Gimnazjum) w poniedziałki, wtorki i OEI 
czwartki od godz. 8—10 wiecz. 

  

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

z siedzibą w Wilnie, przy ul. Zakretowej Nr.7, zgodnie 
z art, 1030 U.P.C. podaje do wiadomości publicznej, 

o godz. 10-е) 
w Wilnie, przy ul. Gimnazjalnej Nr. 6, odbędzie się 
sprzedaż z licytacji, należącego do Józefa Piotrowicza 
majątku ruchomego, składającego się z umeblowania 

że w dniu 14 listopada 1932 r. 

mieszkania, oszacowanego na sumę zł. 492,50. 
1075/VI Komornik Sądowy H. Lisowski. 

   

KURSY 
pisania 

na maszynach 
Maszyny: Remington, Un- 

derwood. Royal. Idealiin, 

Korespondencja handlo- 

rano, 

  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru Il-go 

zamieszkały w Wilnie przy ul. Zakretowej 7, zgodnie 
z art. 1030 U,P.C. podaje do wiadomości publicznej, 
że w dniu 14 listopsda 1932 roku © godz. IQ-ej rano 
w Wilnie przy ulicy Gimnazjalnej 6—10, odbędzie się 
sprzedaż z licytacji, należącego do Nisona 
Rudych, majątku ruchomego, składającego się z ume- 
blowania mieszkania, 

1076/V1 
oszacowanego na sumę 

znajomy facet pozostawał w D przy 
P.KAGZECE 

W oznaczonym dniu wszyscy po- 
winni byli stawić się w tej samej sali, 
by stąd odjechać do swoich oddzia- 
łów. Kto chciał — miał prawo po- 
wrócić jeszcze, na kilka dni, do ro- 
dzimego kąta, reszta zaś mogła ko- 
rzystać z gościnności nowych gospo- 
darzy — nad duszą i ciałem — ledwie 
przyjętych na służbę młodzieńców. 

Vasil powędrował do siostry, po- 
zostawiając skrzynkę pod opieką 
Piotra. 

  

VIII. 
Na wyznaczony dzień maszerowa- 

li młodzieńcy na kołej, co leżała o 
12 kilometrów od D. Trzy fur- 
manki ciągnęły rekruckie tłomoki i 
skrzynie. Grzmiała pieśń, śmiała się 
i płakała harmonja. Życie nasze ta- 
kie.-- śpiewamy wszędzie i zawsze. 
Ciężko powiedzieć — czego się wię- 
cej czuło w tej młodej pieśni — smut 
ku, lub radości. Napewno — smutku. 
Dziwaczną wydawała się poniekąd 
maszerująca hromada, która może 
pierwszy raz w życiu swojem, została 
rzuconą na ten szlak, wysadzony stu- 

rozłożystemi, na 

    

   

letniemi brzozami 
szłak tak niepotrzebnie szeroki, Na- 
wet las przydrożny ze zdziwieniem 
spoglądał na młodzieńców — z tęsk- 

noty i biedy — śpiewających. Zacichł 
bór — i słuchał. 

Wasiłowi się nie śpiewało. Szedł 
droży obok szłaku i zbijał kij- 
kiem z viałe liście na ołszynach. 
Tylko dwa—trzy tygodnie, a prze- 
szedł tak bogatą szkołę. Tę szkołę 
życiową — co przekonywuje i kształ- 

   

      

Komornik Sądowy H. Lisowski. 

Wilno, Sosnowa !0, m. 5 

od godz.9—11 i 3 6 

Cena zł. 3.— 

Reprezentacja: В. PRUŻAN 

Wilno, Mickiewicza 15, vis-a-vis Hot „Georges“ 

M. Blumowicz | * 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciows, 

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

W. Z. P. 29. 
  

Dr. J. Bernsztein 

Mickiewicza 28, m. 5 
przyjmuje od 9—1 i 4—6 

z 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 

przeprowadziła się 
Zwierzyniec, Tom. Zana 

iewo Gedeminows 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Ne. 3093 

    

Wybitny 

0 
„peda 909. 
Specjalność: matematyka. 

łacina i historia z zakresu 

  

Нар B-u klas. Przygotowuje 
wa i urzędowa. Metoda | choroby s A SA eksternistów. 

nowoczesna. lnformacje: NAREW Julien Surażski, Wilno, 
ul. Kijowska 6, m. 8, 

w.P tel. 2-54 

  

  

Młody chłopiec 
z ukończonemi 6-u oddz. 
Szkoły Powszechnej i zna- 
jomością języka niemiec- 
kiego gorąco uprasza o 

Įakąkoiwiekbądž pracę 
Oferty w Admin. „Kurjera 
Wilensk."— Wilno, Jagiel- 
lońska 3—1, dla W. S. 

na uł. 
i Simy   zł 730   
ci lepiej od wszelkich uczelni i te- 
oryj. Lejzor, Żydzi, doktorowie, „cho- 
rzy” rekruci, a nad nimi car w białym 
i niebieskim mundurach — to szkoła 
zwichniętego rozumu, egoizmu i pa- 
nującego ucisku. Żary, sznury zielo- 
ne, rodzice i Hanulka — druga szko- 
ła, szkoła —- świetlanej duszy, świę- 
tej pracy mozolnej, zasłużony szacu- 

  

nek i szczere kochanie. Kto zwycię- 
ży Kto zapanuje nad duszą mło- 
dzieńca? : 

Ciężko zgadnąć. Widział Wasil— 
że w życiu codziennem — przewagę 

ma szkoła pierwsza, a w życiu du- 
chowem — 'skierowanem ku mecie 

  

wyższej — zwyciężała szkoła druga. 

A na której stronie zwycięstwo du- 

chowe — ten zwycięży i całe życi 
sil nawet się przełąkł — zau- 

y — do jakich to horyzon- 
tów sięgnął jego prosty, młody zmys 
Zmysł — który poznał się tylko 

szkołą powszechną, kilkoma ksią 
mi, a dalej Zagorja i Pogorzelee 
nigdzie i nie bywał. Lecz też 

  

    

    

    

dostarcza nam doświadczeń — jak 
częsło proste, młode głowy rodzą wiel 

  

kie dojrzałe myśli i czyny. 
Gwizdanie lokomotywy wyprowa 

dziło Wasiła z zadumania. Podcho- 
dzili ku stacji, Podleciał i osobowy. 
Wasił i kilkoró młodzieńców przy- 
dzielonych do N. pożegnali pozosta: 
jących do pociągu w inną stronę i 

ma gnęła naszych rekru- 

tów w objęcia nowych krajów. no- 

wego życia. 

Na trzeci dzień podróży, paro- 

krotnie przesiadając z pociągu do po- 
ciągu, Wasil stanął w N. gdzie był 

    

   

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła sią 

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

‚ Wasil zdąży 

Korepetycje 
udzielam oraz przygoto 
wuję do egzamnów z za. 

kresu gimnazjum. Wyma 
gania skromne. Nauka 
sołidna. Łaskawe zgłosze 

nia do administracji 
„Kurjera _ Wiileńskiego** 

pod W. K. 

  

  
rozłokowany M—ski pułk. Na stacji 
spotkał chłopaków kapral i kilku żoł 

nierzy, czekała również, przedtem. 
przybyła grupa rekrutów. Wojskowa 
orkiestra błyszezała trąbąmi. Kapral 
podał komendę — muzyka zagrała 

marsza. Rekruci w żaden sposób nie 
trafiali „w nogę* — żołnierze się: 
śmieli, lecz nic nie mówili. Mieszczu- 
chy stawali na ulicach i także się śmie 
li z rekrutów — niezręcznie masze-. 
rujących. 

-- Zaczynamy hucznie — pomyś- 

lał Wasil, siląc się maszerować w 
takt. — Lecz nie wiadomo jaki ko- 
niec. Mawiają — kto zranku skacze, 
ten wieczorem płacze. A przecież to: 
prawie poranek życia mego. Tfu! — 
do licha — znów zbił się z taktu. 

Maszerowali przez całe miasto Ł 
I torchę się przyjrzeć ży- 

ciu i ludziom grodzkim. 
— Ładnie, wcale ładnie, niema 

co i mówić. Tyłko li ładnem jest i 

samo życie człowieka miastowego? 
Bo czasem „zwonku* (z wierzchu) 
rzecz któraś i bardzo piękna, a we- 
wnątrz jedna brzydota. 

Orkiestra zamiłkła. Weszli na 
plac — gdzie się zazwyczaj odbywała 
musztra. Z trzech stron. niezliczone- 
mi oknami, spoglądały trzy wielkie— 
po dwa piętra — gmachy. Z czwar- 

lej — przeciągnął się mur wysoki,. 
a za nim biegła ulica. 

Poszeregowali się jeszcze raz. Zja- 
wił się dowódca pułku z kiłkoma ofi-- 
cerami. 

    

е ь) 

  

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


