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NA ZACH 
Wyniki wyborów w Niemczech. 

Wynik wyborów niemieckich nie 

wnosi zasadniczych zmian do układu 

działających tam: sił politycznych — 

o iłe chodzi o teren parlamentarny. 

Szans na utworzenie zdolnej do rzą- 

dzenia większości parlament niemiec 

ki w dalszym ciągu nie posiada. Szu 

kać rozwiązania kryzysu niemieckie- 

go w arytmetyce wyborczej jest rze- 

czą bezcelową. 

Nowy Reiclistag, tak jak i poprzed 

ni, można podzielić zgruba na dwa 

wielkie bloki: socjalistyczny, wzglę- 

dnie socjalizujący i  mieszczański. 

Pierwszy miał w poprzednim Reich- 

stagu 452 miejsca, w nowym ma ich 

416, drugi — odpowiednio 154 i 166. 

Ale ta ogromna przewaga różnobarw- 

nego socjalizmu nie daje mu żadnych 

szans objęcia władzy. Składające się 

na ten blok trzy stronnictwa — hitle- 

rowcy, komuniści i socjal-demokraci 

toczą zażartą walkę pomiędzy sobą i 

o sojuszu ich przeciwko partjom mie- 

szczańskim narazie niema mowy. W 

obozie mieszczańskim również brak 

jest solidarności.  Antyparlamenta- 

ryzm niemiecko-narodowych stwarza 

pomiędzy nimi a centrum przeciwień 

stwa nie do pokonania, a mało praw- 

dopobobne wskrzeszenie t. zw. Koali- 

cji  weimarskiej 

centrum i partja państwowa) dałoby 

jej tylko 211 głosów, podczas kiedy 

większość wynosi 292. 

Klucz sytuacji znajduje się wiec 

(mówimy wciąż o terenie parlamentar 

nym) w rękach Hitlera. Z kim pój- 

"dzie jego 195 adherentów? Z obozem 

socjalistycznym, czy mieszczańsk.m*? 

W obu wypadkach tworzy się więk- 

szość — ale tylko cyfrowa. W obu wy 

padkach nieunikniony jest rozłam we 

wnętrzny w obozie Hitlera. Wpraw- 

dzie punkt ciężkości przesunął się w 

tym obozie po ostatnich wyborach 

wyraźnie na lewo. Stratę 35 manda- 

tów przypisać należy odejściu elemen 

tów promieszczańskich, u których mo 

ment nacjonalizmu dominował nad 

momentem społecznego radykalizmu. 

Ale to pewne przechylenie się na lewo 

nie stwarza jeszeze mostu pomiędzy 

hitleryzmem a socjaldemokracją lub 

komunistami. „Styk skrajnych skrzy- 

deł*, o którym pisał przed kilku dnia 

mi nasz korespondent berliński (Kur- 

jer Wil." Nr. 254 z 5 b. m.) jest obja- 

wem bardzo znamiennym, ale przed- 

wczesnem byłoby budować na n:.m 

dalej idące wnioski, į 

Żadne więc przestawianie liczo 
parlamentarnych nie daje rozwiąza- 

nia zagadki niemieckiej... Wszystko 

przemawia za tem, że Papen będzie 

próbował dalej rządzić przeciwko par 

lamentowi. Dopóki żaden z jego prze 

ciwkników nie posiada ani dostateez 

nych środków pozaparlamentarnyčh, 

ani zdecydowanej woli ich użycia, do- 

póty Papen. s 

nia Hindenburga na wojsku i związ- 

kach może 

  

opierający się z porue 

militarnych, pozoslawać 

panem sytuacji, choćby mu wypadło 

co dwa miesiące robić nowe. wybory. 

Wyborcom wreszcie kiedyś ia zabaw- 

ka dokuczy a walne starcie obozów, 
dysponujących wielkiemi * zasobami 

dynamiki społecznej rozegra się kie- 
dyś nazewnątrz Reichstagu. 

Dziś jednak syłuacja nie dojrzała 

do momentu decydującego bowiem 

rewolucjonizm staropruski Papena 

przeważa delerminacją i stojącemi w 

jego dyspozycji środkami przygotowa 

nie bojowe i psychiczne każdego z je 

go przeciwników. 

Testis. 

(socjal-demokraci, 

NARODOWI SOCJALIŚCI . . . . 
SOCJAL DEMOKRACI . . . . . 
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PARTJA STANU ŚREDNIEGO. . . 
PARTJA SOCJAL - REPUBLIK. . . 
SOCJ. PRATJA ROB. (opozycja) . . 
MNIEJSZOŚCI NARODOWE . . . 
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Układ sił po wyborach poprzednich. 
BERLIN (Pat). — Procentowy uk 

ład sił partyjnych w wyborach z 31 
lipca r. b. przedstawiał się jak nastę- 
puje: narodowi socjaliści uzyskali 
37,3 proe. gł. (230 mandatów), socjal- 
demokraci — 21,6 (138), komuniści 
— 14,3 (89), centrum — 12,1 (75), ba- 

warska partja ludowa — 3,6 (22), nie 
miecko narodowi — 5,9 (40), niemie- 
cka partja ludowa — 1,2 (7), niemiec 
ka partja państwowa — t (4), chrześ- 
cijańsko socjałni — 1 (3), partja gos- 
podarcza — 0,4 (2), Reichspartei — 
1 mandat. 

Znaczne przesunięcia w stanie posiadania 
głównych stronnictw. 

BERLIN (Pat). W porównaniu z 
wynikiem głosowania w dniu 31 Пр- 
ca wybory wczorajsze wykazują zna- 
czne posunięcia w stanie posiadania 
głównych  stronnietw  parlamentar- 
nych. Głosowało tym razem 79 proc. 
uprawnionych do głosowania (w po- 
przednich wyborach — 84 proce.) Ogó 

łem stracili narodowi socjaliści powy 
żej 2 miljonów głosów, socjal demo- 
kraci — około 700 tysięcy, centrum 
około 200 tys., zyskali natomiast nie- 
miecko narodewi i komuniści po 700 
tys. gł, Landvolk — prawie 70 tys. 
głosów. 

Krwawa niedziela wyborcza. 
BERLIN, (Pat). W; dalszym ciągu nadcho 

dzą wiademości © krwawych zajściach, jakie 
miały miejsce w Niemezech w ciągu niedzie 
Н wyborczej. W Cainsdorf pod Zwieku, w 
czasie starcia między członkami republikań 
skiego Reiehshanneru a' hitlerowcami 6 na 
rodowych socjalistów it trzech Reichsbanne 
reweów odniosło ciężkie rany, w tem jeden 
poseł socjal demokratyczny, na którego przed 

    

      

kilku siącami dokonano już raz zamacha 
jsdowości Whppertal. Wielkie poru 

wywołał niewyjaśniony dotychczas akt 
ru, dokonanego z udziałem posła naro 

dowo socjałistycznego Velira. Z przejeżdża 
jącego ulicami miasta samochodu dano sze 
reg strzałów do przechodniów , w okna ka 
wiarń, przyczem jedna osoba została ciężko 
postrzelona. Grup umundurowanych poczto 
wych, ostrzeliwana z tego samochodu, odpo 
wiedziała sałwą rewolwerową, jednak strzały 
chybiły. W! jednym z pasażerów samochodu 
policja miłą rozpoznać posła Vellera. W; cza 
sie starcia, jakie wydarzyło się między naro 
dowymi socjalistami i komunistami pod Du 
esseldorfem, trzech uczestników bójki odnio 
sło ciężkie rany. 

Komunistyczny Berlin. 
Znamienny jest wynik głosowania 

do Reichstagu w Berlinie. Na ogólną 
ilość 2.722.618 oddanych głosów ko- 
muniści uzyskali najwięcej, bo — 
860.579 gł. Na drugiem miejscu znaj- 
dują się narodowi socjaliści 719.749, 

na trzeciem zaś dopiero socjal-demok 
raci, którzy osiągnęli 646.266 głosów. 
Z pośród partyj mieszezańskich naj- 
większą ilość głosów uzyskali niemie 
eko-narodowi, zdobywając 313.811 gł 

RETRO UTE RITA 

Sowiecko-japoński modus vivendi 
w sprawie 

SZNAGHAJ (Pat). Uważają tu za 
możliwe, że z rokowań toczących się 
obecnie w Rosji sowieckiej między u 
dającym się do Genewy delegatem ja 
poūskim do Ligi Narodów a zastępcą 
sowieckiego komisarza spraw zagra- 
nieznych Karachanem wyłoni się ro- 
syjsko-japoński modus vivendi w spra 
wie Mandżucji. Rosja sowiecka starać 
się ma o zwolnienie swych obywateli, 

   

    

Mandżurii. 
uwięzionych w Mandžurji, proponu- 
jące wzamian swą interwencję o zwel 
nienie obywateli japońskich. Prasa 
chińska wyraża opinję, że narady te 
zmierzają do izolacji Chin. Koła cu- 
dzoziemskie sądzą, że Japonja prag- 
nie jak rychlej osiągnąć porozumie- 
nie z Rosją sowiecką w sprawie pół- 
nocnej Mandżurji. W obecnej chwili 
położenie jest poważne. 

Marsz bezrobotnych na Waszyngton 
przygotowują komuniści. 

WIASZYNGTON, (Pat). Do Waszyngtonu 
nadeszły wiadomości z trzech rozmaitych źró 
del, że różne ugrupowania projektują 
sze bezrobotnych Waszyngton w pe 
ku nadchodzącej . Głó i 
zwrócił się do szefów policji wszystkich sta 
nów o dostar ie władzom w W 
nie możliwych informacyj eo do si 

słów oraz liczebności wspomnianych ugru 
powań. Pierwsza grupa komunistyczna ocze 

  

      
    
   

      

   

  

kiwana jest w Waszyngtonie 5 grudnia, przy 
czem termin zwołanego przez nią meetingu 
jest już zgłoszony policji. W! dniu 7 grudnia 
ma przybyć do Waszyngtonu grupa farme 
rów, w której wezmą udział ofiejalni delega 
ci najrozmaitszych gmin. Wreszcie bezrobot 
ni marynarze grożą rozpoczęciem marszu 
na Waszyngton, jeżeli w ich położeniu nie 
zajdzie zmiana. 

  

Zderzenie się dwóch holowników. 
LIZBONA, (Pat). Holownik „Rosina* zde 

rzył się z holownikiem „Augusta*, który nie 
zwłocznie zatonął. Holownik „Rosina“ wrył 
się tak głęboko dziobem w bok drugiego krą 

żownika, że musiał dać kontrparę, by unik- 
nąć losu „Augusty*. 10 członków załogi „A- 
ugusty*, których zaskoczyła katastrofa we 
Śnie. zatonęło. 

  

Hitlerowcy nie tracą miny. 
BERLIN (Pat). Kierewnicdwo par 

tji narodowych socjalistów ogłasza 
komunikat, w którym podkreśla, że 
wybory wczorajsze nie podważyły 
podstaw narodowych socjalistów, jak 
tego oczekiwał kanclerz Papen. Tem 
samem partja norodowych  socjalis- 
tów nie widzi powodu do zrezygnowa 
nia ze swego zasadniczego żądania- 
pozostawienia jej kierownictwa rządu 
Narodowi socjaliści przetrzymali pró- 
bę ognia, dając dowód, że nie można 
jeh wyeliminować jako decydującego 
czynnika w życiu politycznem Nie- 
miec Rozporządza jąc 200 mandatami, 
partja narodowo-socjalistyczna pozo- 
staje nadal najsilniejszem stronnict- 
wem Reichstagu. 

Twardy orzech dla Papena. 
BERLIN (Pat). Rezultaty wybo- 

rów wy ły, że rząd Papena, o ile 
chce współpracować z parlamentem, 
musi szukać porozumienia z wielkie- 
mi stronnictwami .,obozu narodowe- 
go”. W tym kierunku uczynił już pró 
bę kanelerz Papen w ostatniej mowie 
przedwybarczej. 

Obecnie koła zbliżone do rządu su 
gerują mu wejście na drogę bezpośre 
dnich układów z przywódcami partyj 

Pierwsze. oficjalne oświadczenie 
Hitlera, zawarte w jego dzisiejszej o- 
dezwie do członków partji, nie pozo- 
sławia wątpliwości co do stanowiska, 
jakie w tej sprawie zajmują decyda- 
jące czynniki narodowo-socjalistycz- 
ne. Hitler odrzuca wszelki kompro- 
mis i porozumienie z rządem Papena, 
któremu: zapowiada dalszą walkę aż 
de całkowitej jego likwidacji. 

To zdecydowane oświadczenie Hi 
tilera wywołało konsternację w tych 
sferach, które licz na ха!ате @о 
tychczasowych różnic. Wielkie stron 
nictwa parlamentarne zachowują re 
zerwę. Kierownictwo partji ludowej, 
której prasa lansuje idęę bloku naro- 
dowego, wykażuje wielką wstrzemię 
źliwość. W! tych warunkach rząd Pa 
pena liczy na bezwzględne poparcie 
ze strony prezydenta Hindenburga, 
przygotowując plan kampanji w par 
lamencie. 

Według wszelkiego prawdopodo- 
bieństwa niezwłocznie po ukonstytu- 
owaniu się prezydjum rząd wniesie 
swój projekt reformy konstytucji. Od 
przyjęcia lego projektu przez parla- 
ment zależeć będzie wzajemne usto- 

sunkowanie się rządu i Reichstagu. 

          

  

  

Pierwsze posiedzenie parlamentu ot- 
worzy najstarszy wiekiem poseł naro- 
dowo-socjalistyczny gen.  Litzmann, 
liczący 82 lata. 
BEST TIT TENS LAS TEST 

Nowa opera polska. 
WARSZAWA, (Pat). Znany kompo 

zytor polski Michał Kondracki ukoń- 

czył operę p. t. „Popieliny czyli naro 

dziny Marchołta*. Utwór ten ma być 

wysawiony w ciągu bieżącego sezonu 

w Operze Warszawskiej. . 

25-lecie śmierci Wyspiań- 
skiego. 

   Z okazji przypadającej dwudziestopięcio - 
letniej rocznicy kiego patrjoty, 
wieszcza i artysty w jednej osobie Stanisława 
Wyspiańskiego, zawiązał się w Krakowie 
Komitet, którego zadaniem jest uczcić pami 
Wyspiańskiega w sposób jak najbar i 
godny, w dniach od 24 do 28 listopada rb. 
W! uroczystości tej weźmie w Krakowie u- 
dział przez swoich przedstawicieli niema 

a Polska a przedewszystkiem przedstaw'- 
siele Władz z Panem Ministrem Wyznań Re- 
ligijnych i Oświecenia Publicznego na cze- 
Je, oraz świat naukowy, artystyczny i litera- 

i. Na ten czas przypada w Krakowie 
zjazd Związku Zawodowych Literatów. 

Przewodniczącym Komitetu jest Dr. Jui- 
jan Nowak, Sekretarz prof. A. Balicki 
Przew. Sekcji Prasowej prot. Rawicz-Roj 

  

       

      

  

Dziwaczny podarek. 
HAMPURG, (Pat). W. tych dniach przy 

wiózł okręt przybyły z Australji dziwaczny 

podarunek. Studenci australijscy zebrali ze 

wszystkich lotnisk Australji, gdzie łądowała 

śmiała piłotka Beinhern, po jednym kwiat 

ku. Cały bukiet zamwozidi w słupie lodu © 

wadze 300 kg i przesłali go lotniczce do 

Berlin: ; celni byłi w kłopocie, jak 

tę przesyłkę oclić. Zażądali początkowo 900 

mk cła, 

  

Urzędnie: 

  

wkońcn zaś 15 mk. 
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Dyrektor Międzynarodowego 
Biura Pracy Ligi Narodów — 

w Warszawie. 

  

WARSZAWA, (Pat) W poniedzia- 
łek rano pociągiem berlińskim przy- 
był dyrektor Międzynarodowego Biu 
ra Pracy Butler. Na dworcu powitali 
gościa: stały delegat przy Lidze Naro- 
dów p. naczelnik Rączyński, główny 
inspektor pracy p. Klott. dyrektor de 
partamentu w ministerstwie rolnict- 
wa i reform rolnych p. Rose i inni. 
Od granicy towarzyszył p. Butlerow: 
radca mininst/rstwa Jpieki społecz- 
nej Hoszowski. 

  

Powrót p. premiera 
do Warszawy. 

WARSZAWA (Pat). W poniedzia- 
łek o godzinie 8.30 powrócił da War- 
szawy z Woropajewa: p. premjer Pry 
stor. Wraz z premjerem powrócili mi 
nister komuwikaej; | robót publicz- 
nych Butkiewiez oraz podsekretarz 
stanu w temże ministerstwie inż. Gal- 
lot. 

WARSZAWA (Pat). Prezes Rady 

Ministrów Prystor przyjął w dniu 7 
b. m. dyrektora Międzynarodowego 
Biura Pracy p. Butlera, a następnie 
nowomianowanego podsekretarza sta 
nu w ministerstwie spraw zagraniez- 
nych Szembeka. 
DISTRI T TASTE RETRO 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
KONGRES ANTYKLERYKALNY. 

Odbył się w tych dniach kongres związku 
„Kultura”, którego członkowie prowadzą 
walkę z klerykalizmem na Litwie. Po wyp? 
wiedzeniu się prof. Romera w sprawie metry 
kacji cywilnej zabrali głos: prof. Vabalas — 
Gudajtis, który ostro występował przeciwko 
działalności centrum Akcji Katolickiej na 
Litwie, zmierzającego do sklerykalizowania 
całego kraju i zwałczającego po dyktatorsku 
odmienne kierunki myślenia; p. Rondomań- 

i óry oświadczył, że obecnie w uniwersy 

jest aż 17 katolickich organizacyj i że 
nie w ostatnich czasach Kościół Katoli- 

cki na Litwie ożywiony jest wojowniczym 
duchem; wreszcie sędziwy działacz z czasów 

„Auszry* dr. Jan Szliupas, prezes litewskich 
wolnomyślicieli i przewodniczący litewskiego 
Czerwonego Krzyża. Dr. Szilupas zarysowal 
historję Akcji Katolickiej na Litwie, podkre 
ślając, że Kościół katolicki ma na Litwie 
ochady roczne w wysokości 26 milj. kitów. 
šaždy ksiądz ma od 10 do 28 tys. litów ro- 
znie. Tautininkowie powinniby, zdaniem 
mówey, wprowadzić małżeństwa cywilne. Dr. 
Szliupas przedłożył czternaście następują- 
cych rezolucyj: wypowiedzenie konkordatu, 
zniesienie przywilejów duchownych, wprowa 
dzenie obowiązku służby wojskowej dła mło 
dych duchownych, przekaznie budynków ko 
ścielnych instytucjom Opieki Społecznej, о- 

podatkowanie k ołów i poszczególnych du 
chownych, wysiedlenie zagranicznych mni- 
chów, ukara duchownych za ańtypaństwo 
wą działalność i t. d. Kongres rezolucje te 
przyjął do wiadomości. Naogół kongres od- 
był się w nastroju ś nie wojowniczym w 
stosunku do „wojującego klerykalizmu* na 
Litwie. (Wiibi). 

      

   

      

     

      

  

  

    

LOSY DOMKU MICKIEWICZA. 

„Liet. Żin.* podaje, że Wydział Budowla 
ny samorządu kowieńskiego pragnie ro. 
rzyć wl. Vadis przed gmachem uni      
      prze 

> dociek Mi ieza gdzieindziej. — 
Ostateczna decyzja w tym w zględzie jeszcze 
mie zapadła, gdyż pragnie się zasięgnąć op'n 

społeczeństwa. 

A: 

£ DROKARNA i IrROLGNTORNA 
„ZNICZ“ 

WILNO, Š-TO JANSKA 1, TEL. 3-40 

Wykonuje wszelkiego rodzaju 

roboty w zakresie drukaretwa 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIONIE 
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Lakoniczny dziennik 
ekonomisty. 

W] naszym wieku elektryczności wszyscy 
się spieszą. Dlatego wiele rzeczy robi się od 
tak lapu cupu po staremu. Wiciąż to zawroł- 
ne. tempo roniące nieudale efemeryczne ide- 
ologje codzienne. Oc '"zywiście, ta powojenna 
neurastenja mie rozwikła spęłanego motka 
kryzysu Świata współczesnego.  Cerowanie 
starych pończoch nie pomoże. Zostawmy tę 
robotę niedołężnym babkom. 

Mówiliśmy niedawno o „łatwych”* spo- 
sobach walki z kryzysem które zma jstrował 
nasz domowy „Robotnik*. 

Dziś posłuchajmy b. ministra spraw za 

granicznych Anglji, Artura Hendersona, 
dnego z najwybitniejszych członków II Mię. 
dzynarodówki, sekretarza angielskiej Labo 
ur Party. Jako socjalistyczny autorytet, Hen- 
derson wypowiedział się © zadaniach keon- 
ferencji gospodarczej w Londynie, która ma 
uzdrowić świat. Zdaniem jego są trzy kwe- 
stje do załatwienia. 

Pierwsza — to porozumienie w polityce 
finansowej, które dotyczyłoby: 1) międzyna- 
rodówej akcji dła podniesienia cen. šwiato- 
wych i stałej współp. nad ich utrzyma» 

  

   

   

  

  

   

  

    
    

    

   

      

    

    

niem, 2) rozsze” łalności banku w 
Bazylci, jako or i ki й- 
nans 3) pow 

  

międzynarodowego kredy 
Druga — lo powszechne obniżenie taryf 

celnych, oraz kwestja porozumienia państw 
w zakresie wymiany handlowej na zasadzie 
równych praw i obowiązków. 

- to utworzenie ośrodka Коог- 
) 'ego il kontrolującego współpracę g0- 

spodarczą narodów przy Lidze Narodów, ja- 
ko nadbudówki w jednolitym mechanizme 
gospodarczym świała. 

Piękne myśli — tylko że w obecnej chwi 
li nierealne, gdyż wymagają od państw zre- 
zygnowania z sów własnych na rzecz 
mętnie zarysowującej się gospodarki świa- 
towej. 

  

   

    

Zastój gospodarczy państw wywołał ро- 
chody głodnych. Ostatnil pochód „głodomo- 
rów* na Londyn zakończył się aresztowa- 
niem około 50 komunistów, którzy towarzy- 
sząc wędrującym robotnikom urządzili świe- 
та szkołę propagandy komunistycznej. 

Następny pochód na Waszyngton szyku- 
je się na dzień 5. ge r. b. 

* = 

a tle wprowadzenia 40-godzinnego ty 

godnia pracy i obniżenia w związku z tem 
zarobków w Anglji wybuchł nowy strajk ro- 
botników tkackich w Lancashire. Strajk ob- 
jał przeszło 200 tysięcy rob. i wciąż się roz 
szerza i zaostrza. 

   

  

  

  

  

Nasi kupcy z niecierpliwością czekają no 
wej ustawy o godzinach handlu. Jak wiado- 
mo na tem tle rozwinęła się gorąca dysku- 
cja. Jedni są zwolennikami tego stanu rze- 
czy, który był dotąd. Inni chcą by w soboty 
i w dni przedświąteczne wszystkie sklepy by 
ły otwarte do godziny 9 wieczór. Ogół zaś ku 
pców żydowskich domaga się zezwolenia 
handlu w niedziełe, przynajmniej od 1 do 5 
wiecz., wskazując przytem że fąktycznie czę 
ste są protokóły za handel „przez czarne 
wejście”. 

wów 

Wiielkie są kłopoty włścieieli nierucho- 
mości. Szczególnie procedura uiszczania op- 
łat od kwitów komornianych na bezrobot- 
nych jest tak uciążliwa i zabiera tyle czasu, 
że zrozumiałe są ostre wystąpienia „prze 
ciw takim porządkom*. Chodzi o to, że dla 
wpłacenia groszowych kwot trzeba comie 
siąc sporządzać szczegółowe wykazy i ma 
szerować do kas miejskich, by całemi godzi 
nami wystawać w ogonkach. Niejeden wo 
łałby więcej zapłacić, niż mieć tyle z tem 
ambarasu. 

Wi sprawie tej centralny związek właści 
cieli nieruchomości złożył w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych swój memorjał. Słaby 
wprawdzie memorjał, ale zobaczymy co z 
tego będzie. 

Kupcy mówią, że sądownietwo handlowe 
musi być wydzielone z Sądów Okręgowych 
w oscbne Trybunały Handlowe, których sę 
dziowie specjalnie poświęciliby się sprawom 
handlu. Może j dobrze. 

* * * 

Wobec kryzysu gospodarczego rektor uni 
wersytetu  Wesleyan (Ameryka)  zezwołił 
studentom uiszczać opłaty za naukę w natu 
rze. Już w parę dni po ogłoszeni utej шв 
rojno i gwarno zrobiło się pod murami uni- 
wersyteckiemi. Pomykiwanie spro 
na opłatę krówek, chrząkanie i rżenie wszeł 

kiej nierogacizny mieszało się z głosami dy 
skutujących studentów. Czang. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
WARSZA WĄA, (Pat). DEWIHZY: Londyn 

Nowy York 8,948 — 
yż 35,01 — 35,10 — 34,92. 

seras RB 171.90 — 172,37 — 171, 47. Bar- 
lin w obr. prywatnym 211.60. 

PAPIERY PROCENTOWE: Pożyczka bu- 

  

    
  

  

dowlana ŠA „50. 4 proc. inwest. 96,50. 5 proc. 
kónw. 40. 6 proc. dolarowa 56. 4 proc. do- 

— 49,40. 7 proc. stabilizacyjna 

    

5 — 54,88. 8 proc. LZ. BGK i BR 
obl. BGK 94. Te same 7 proc. — 83,25 i pół. 

Nieszkodiiwy, roślinny, nietłusty 

najlepszy z pudrów, to 

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

fumerje i składy apteczne. 

vadzonych ° 
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JUBILEUSZ DZIESIĘCIOLECIA 
Akademickiego Koła Kresowego 

_ w.Krakowie. 
Pomiędzy 30 października a l-ym 

listopada r. b. odbył się w Krakowie 
zjazd członków „Akademickiego Ko- 
ła Kresowego*. 

Organizacja ta powstała w roku 
1922--im przy Uniwersytecie Jagiel- 
lońskim. Uczestniczy w niej młodzież 
akademicka z wyższych uczelni kra- 
kowskich pochodząca z Ziem Wscho- 
dnich w rozumieniu historycznem, t. 
zn. z ziem, objętych granicami Rze- 
czypospolitej przedrozbiorowej. 

Z okazji dziesięciolecia istnien'a 
„Koła* zorganizowano zjazd obecny 
celem głębszej analizy podstaw ideo- 
wych organizacji w gronie wszyst- 
kich, którzy przez kadry organizacji 
Koła przeszli w ciągu ubiegłego dzie- 
sięciolecia. W ten sposób młodzież 
akademicka współczesna miała oka- 
zję zapoznać się i zbliżyć ze swymi 
starszymi kolegami, którzy po uRoń- 
czeniu studjów zajęli różne stanowi- 
ska w pracy społecznej, przeważnie 
na Ziemiąch Wschodnich obecnego 
państwa połskiego. 

Starsze społeczeństwo krakowskie 
a w szczególności ciało profesorskie 
*wszechnicy Jagiellońskiej otacza zrze 
szenie młodzieży z Ziem Wschodnich 
na gruncie krakowskim serdeczną 
opieką i zainteresowaniem. 

Kraków, odwieczny ośrodek pol- 
skiej m państwowej i historycz- 
nej, posiada w swych sferach intelek- 
tualnych żawsze żywe odczucie : zro- 
zumienie powagi zagadnień wschod- 
nich dla przyszłości państwa i na- 
rodu. 

Zdawałoby się nawet, że mimo 
swego oddalenia geograficznego od 
wschodu  prastara stolica Polski, 
Kraków, do dziś czujniej i czulej re- 
aguje na zagadnienia, z któremi zwią 
zane są polskie konieczności politycz 
ne na wschodzie, niż obecna stolica—- 
Warszawa. 

Inauguracja zjazdu odbyła się 30 
października z wielką uroczystością 
w auli Uniwersytetu. Licznie zebraną 
publiczność, grono profesorów i mło- 
dzież powitał imieniem Wszechnicy 
Jagiellońskiej J. M. Prorektor Prof. 
Michalski. Imieniem organizatorów 
zjazdu X. WŁ Bukowiński. Poczem 
nastąpił szereg przemówień powital- 
nych. 

W. czasie nich zabrał głos Rektor 
Marjan Zdziechowski z Wilna wygła- 
szając interesujący odczyt o niedaw- 
no zgasłym Edwardzie Woyniłłowi- 
czu. W subtelnej i głębokiej analizie 
psychologicznej stanęła przed słucha- 
czami, jak żywa spiżowa postać ś. p. 
Woyniłłowieza ze wszystkiemi jej za- 
letami i brakami. Z niezłomnością 
woli ; ukochaniem rodzinnego kraju, 
Mińszczyzny, z jednej strony a tak 
obcym i dalekim nam rysem ugodo- 
wości wobec rządów rosyjskich — z 
drugiej. 

Właściwa praca zjazdu prowa- 
dziła się na szeregu zebrań w lokalu 
„Kola“, gdzie schodził; się przedsta- 
wiciele młodzieży uniwersyteckiej, 
nieco starsi członkowie „Koła*, przy- 
byli na zjazd ze swych świeżo obję- 
tych placówek życiowych, przeważnie 
z Ziem Wschodnich, oraz sympatycy 
ze starszego pokolenia, zaproszeni do 
współpracy przez organizatorów zja- 
zdu. a 

Z poza Krakowa przyjechałi na 
skutek takich zaproszeń: Pan Rektor 
Marjan Zdziechowski i piszący te 
słowa — z Wilna, oraz b. Minister 
rolnictwa a obecny kierownik Lice- 
um Krzemienieckiego p. Jul. Ponia- 
towski — z Wołynia. 

Żywy udział w obradach przyjmo 
wali również PP, Profesorowie miej- 
scowi a przedewszystikiem: Prawo- 

    

  

          

   
   

  

cheński, kurator Koła i Michalski, 
obecny prorektor Uniwersytetu Jagiel 
łońskiego oraz przyjaciel i opiekun 
niestrudzony naszej młodzieży kre- 
sowej. 

W czasie obrad wyjaśniło się, że 
tradycje „Koła Kresowego są znacz- 
nie starsze, niż to co się mieści w 
ostatniem dziesięcioleciu jego prac. 

Oto jeszcze w r. 1909-ym grono 
młodzieży Polskiej z Ziem Wschod- 
nich, zapęczone burzą rewolucji ro- 
syjskiej do Krakowa z Uniwersyte- 
tów rosyjskich założyło tam „Koło 
Litwy i Rusi*, Organizacja ta prze- 
trwała do czasu Wielkiej Wojny. 

Debaty, prowadzone podczas oma- 
wianego zjazdu w Krakowie okazały 
dowodnie, że założenia ideowe „Koła 
Kresowego w dn. dzisiejszym, a my- 
šli, które przyświecały młodzieży z 
poprzedniego pokolenia w „Kołe Li- 
twy i Rusi“ — są zupełnie zbieżne. 

Piszący stowa niniejsze. jako je- 
den z inicjatorów i założycieli orga- 
nizacji młodzieży polskiej pochodzą- 
cej z Litwy i Rusi przed 23-ma laty 
w Krakowie stwierdza z prawdziwą 
radością trwałość natchnień idso- 
wych, jakiemi żyje bardziej aktywna 
społecznie i politycznie część mło- 
dzieży polskiej Ziem Wschodnich 
Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. 

Polacy na tych ziemiach byli, 
dzięki wyrokom historji, warstwą 
dziejotwórczą na tych ziemiach przez 
wiele stuleci. Posiadają przeto w so- 
bie nietylko kulturę ogólnopolską, 
która ich spaja z resztą narodu, lecz 
i szereg właściwości, wykształconych 
w szczególnych warunkach życia 
miejscowego tej warstwy. 

Polacy z obszarów b, W. Ks. Li- 
tewskiego ponosili przedewszystkiem 
odpowiedzialność za losy swej bliższej 
ojczyzny przez długi szereg pokoleń. 
To daje ich potomkom, dzisiejszej ge- 
neracji tych ziem, szereg atułów do 
ręki gdy idzie o decydowanie zagad- 
nień wiszących nad przyszłośc'ą Pań- 
stwa Polskiego: litewskiego, ukraiń- 
skiego, białoruskiego. 

Polak z Ziem Wschodnich zwią- 
zany jesl znajomością stosunków i sil- 
nemi węzłami uczuciowemi z  kra- 
jem, który go na świat wydał, oraz 
z ludami zamieszkującemi obok Po- 
laków te prowincje. Oto jeden, nie- 
zastąpiony czynnik przy decydowa- 
niu zagadnień polskiej polityki na 
wschodzie. 

Drugim będzie wspomniane po- 
czucie odpowiedzialności państwo- 
wej. przy rozstrzyganiu - wspomnia- 
nych problematów; będzie  „histo- 
ryzm* w psychice tych Polaków, wy- 
chowanych na tradycjach swoich ro- 
dzin i przeszłości swego kraju. 

Szczęśliwe skojarzenie interesów 
polskiej państwowości z konieczno- 
ściami rzeczowemi narodów sąsiadu- 
jacych z Polakami od wschodu po- 
wsłać może najprędzej i. być może, 
najłatwiej w tej odmianie psychiki 
polskiej, jaką przedstawła nasza inte- 

      

  

  

ligencja rdzennej łudności z Ziem 
Wschodnich. 

'Tezy powyższe omówione zostały 
obszernie na zjeździe w Krakgvie. 
Posłużyły one do opracowania statu- 
tu, który z dotychczasowego „Akade- 
mickiego Koła Kresowego* uczyni ro- 
dzaj bractwa, związanego na całe ży- 
cie obowiązkiem pracy na ziemi i dla 
ziemi ojczystejj oraz obowiązkiem 
bezustannego wysiłku ducha „celem 
wyłonienia nowej wielkiej idei, któ- 
raby potrafiła stać się dla Polski 
współczesnej tem, czem była idea 
Uńji Jagiellońskiej dla Rzeczypospo- 
litej ubiegłych stuleci. 

W. Wielhorski. 

WOROPAJEWO - DRUJA. 
Na szynach nowej linji kolejowej. 

Dwa specjalne pociągi zawiozły 
w noc z soboty: na niedzielę gości z 
Wilna i Warszawy na uroczyste ot- 
warcie į poświęcenie nowej linji ko- 
lejowej Woropajewo—Druja. Do Wo- 
ropajewa, gdzie się uroczystość od- 
była przybyli: prezes Rad) i 
p. Prystor, mm. Komunikacji Butkie- 
wicz, woj. Beczkowicz, JE. ks. arc. 

Jałbrzykowski, gen.: Konarzewski, 
Łitwinowicz i Osiński, prezes - Izby 
Skarbowej Ratyński, kurator Szelą- 
gowski, dyrektor lasów Szemioth, okr. 
inspektor pracy Leszczyński, proku- 

rator S, A. Przyłuski, prokurator S. 
O. Przybyliski, dyr. archiwów Wac- 
ław Studnicki, sen. Abramowicz, prof 
Staniewicz, poseł Pimonow oraz oko- 
ło 150 zaproszonych przez dyr. kolei 
inż. Falkowskiego gości z Warszawy 
i Wilna. 

Przybyliśmy w nocy, w słodkich 
objęciach Morfeusza, jakoże koleja- 
rze dobrze się postarali, Xby każdemu 
było miło i wygodnie. Dopiero więc 
rano zauważyliśmy, że pociąg stoi 
wśród lasu chorągiewek, któremi przy 
brano zarówno „peron*, jak i naj- 
bliższe objekty. W miejscu zaś, gdzie 
się zaczyna nowa linja, wzniesiono 
bramę triumfalną zamkniętą symbo- 
liczną wstęgą. 

Ósma rano. Koło budynku stacyj- 
nego na dużym placu kompanje strzeł 
ca K. P. W., leśników, straży ognio- 

    

wej, dziatwy szkolnej i tłumy przy- 
byłej z okolicy ludności. „Baczność, 
prezentuj broń', orkiestra gra ,Jesz- 
cze Polska”, głowy się obnażają, oczy 
skierowują w stronę ostatniego wa- 
gonu dopiero co przybyłego pociągu 
warszawskiego. Że śtopn| wagonu 
schodzi wę otoczeniu dygnitarzy pań- 
stwowych premjer Prystor i udaje się 
w stronę kompanij honorowych. Do- 
wódca K. P. W. składa raport, pan 
premjer przechodzi przed frontem | 
kieruje się w stronę dziatwy szkol- 
nej. Biedne, nędznie ubrane dziecia- 
ki z zaciekawieniem przyglądają się 
zbliżającemu się panu. Oczy premje- 
ra jaśnieją, na twarzy maluje się uś- 
miech. Podchodzi do najmniejszego, 
pochyla się, głaszcze po wynędzniałej 
buzi. 

— Umiesz już dobrze czytać? 
— Dobrze. 

A pisać? 
Reż 

Daleko musisz chodzić do szko 
ły? Ё 

— Trzy kilometry. 
— A buty dobre masz, pokaż... O 

kiepskie i nie twoje... 
— To starszego brata, i on nosi 

tę butysi ja... 
Wzrok premjera ślizga się po sze- 

regu, lustruje ubranie i obuwie stoją- 
cych przed nim dzieciaków. 

— Ile ma pan w szkole takich 

> 
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Walne Zgromadzenie Wojewódzkiego 
Komitetn Wileńskiego Pomocy 

Polskiej Młodzieży Akademickiej. 
W] sobotę dnia 5 listopada rb. w Wielkiej 

Sali Konferencyjnej Wileńskiego Urzędu Wo 
jewódzkiego odbyło się doroczne Walne Zgro 
madzenie członków Wojewódzkiego Komite 
tu Wfiileńskiego Pomocy Polskiej Młodzieży 
Akademickiej. Zgromadzenie o godz. 18 m 
15 zagaił Prezes Komitetu p. Włojewoda Zy 
gmuit Beczkowicz, charakteryzując w ogól 
nych słowach pracę Komitetu w okresie 
1931/32 r. jpoczem zebrani na propozycję p. 
Wiojewody uczcili przez powstanie pamięć 

   

  

niedawno zmarłego długoletniego członka 
Komi: yjnej Komitetu śp. Jana Klotta       

Oprócz zebranych członków Komiteu Wiłeń 
skiego w zebraniu uczestniczył Sekretarz Ra 
dy Naczelnej Pomocy Młodzieży Akaden 
kiej p. Leszek Robowski. Na przewodniczą 
cego Zgromdzenia zebrani powołali p. Woie 
wodę Zygmunta Beczkowicza. Protokółował 
sekretarz Komitetu p. Wił. Babicki. Sprawoz 
danie ogólne za okres sprawozdawczy odczy 
tał wiceprezes Komitetu p. Naczelnik Kon 
rad Jocz. Sprawozdanie kasowe złożył skar 
bnik Komitelu p. Dyrektor * Władysław 
Szmidt. Ze sprawozdań wynikało, iż Komitet 
w dalszym cięgu niósł w ramach swych moż 
liwości dość wydatną pomoc polskiej mło 
dzieży akademickiej, wydatkując w okresie 
sprawozdawczym blisko 14.000 zł. na dalsze 
urządzenie Akademickiej Kolonji Wypoczyu 
kowej w Legaciszkach oraz 3.000 zł. na po 
moc doraźną do dyspozycji Bratniej Pomo 
cy. Dość pokaźną pozycję po stronie wydat- 
ków stanowiła też spłata zaciągniętej w r. 
1929 na budowę Kolonji pożyczki. Z tego 
tytułu w okresie sprawozdawczym wpłacono 
około 12.000 zł. Gros wpływów pochodziło z 
Kkwidacji IX i VII „Tygodnia Akademika* 
— przeszło 12.000 zł. Pewną część wpływów 
stanowiły składki członkowskie wynoszące 
przeszło 2.000 zł. Wi okresie sprawozdawczym 
Komitet zmuszony był również korzystać z 
zapomóg uzyskiwanych w Ministerstwie WR 
i OP:orzz Rady Naczelnej Pomocy Młodzie 
ży Akademickiej, uzyskując z tego źródła 
7.000 zł. Sprawozdanie zamyka się cyfrą 
37.000 zł. Po złożeniu sprawozdania Prezes * 
Komitetu p. Wojewoda Zygmunt Beczkowicz 
postawił w imieniu Włydziału Włykonawcze 
go Komitetu wniosek o nadanie b. Prezesowi 
Komitetu, a obecnemu Prezesowi Rady Na 

czelnej Pomocy Młodzieży Akademickiej p. 
Marszałkowi Raczkiewiczowi godności człon 

ka honorowego Komitetu. Złożony przez p. 
Wojewodę wniosek został przyjęty przez ak- 
lamację. Zkolei na wniosek Kom 
nej Walne Zgromadzenie uchwa 
łowi Włykonawczemu za rok 1931/32 absolu 
torjum. Zabierający w trakcie obrad głos de- 

legat Rady Naczelnej przedstawił obecnym 
najbliższe zamierzenia Rady Naczelnej, wy 
miki prac innych Komitetów, sprwę Sanałtor 
jum akademickiego w Zakopanem. Po przed 

stawieniu przez p. Wojewodę oraz sekretarza 
generalnego X „Tygodnia Akademika* celu 
i zadania „Tygodnia Akademika*, Walne 
Zgromadzenie zatwierdziło  zreferowany 
przez skarbnika Komitetu p. dyr. Włady 
ława. Szmidta budżet Komitetu ua rok 19. 
—1938, poczem przewodniczący p. Włojewoda 
Zygmunt Beczkowicz o godz. 19 min. 45 za 
myka Zgromadzenie. 

          

    

    

  

  

    

   

Zjazd samopomocowy 
młodzieży akademickiej 
WIARSZAWIA, (Pat). Wi 

dował w Warszawie pierws 
mocowców polskiej młod akademickiej. 
Na zjazd przybyli wybitni działacze samopo 
mocowi młodzieży akdemickiej w ilości po- 
nad 100 osób. Reprezeniowane były środowi. 
ska: Warszawa, Kraków, Lwów, Lublin, Po 

znań i Wfilno. Uchwalono zjednoczyć муБ - 
ki wszystkich bezpartyjnych Bratnich Po- 

+, mające na cclu walkę o wyzwolenie 

akademickiego z pod wpływów polity- 
cznych w powołanej do życia Federacji A- 
kademickich Bratnich Pomocy. Na zakończe 
nie zjazd uchwalił wysłać depesze do p. mi- 
nistra Jędrzejewicza oraz prezesa Rady 
czelnej do spraw Pomocy Polskiej Młodzi>- 
ży Akademickiej Raczkie 

niedzielę obra- 
zjazd ваторо-    
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15-lecie rewolucji październikowej 
w Rosji. 

Ze Stołpców donoszą, iż w związku z 15 
rocznicą rewolucji październikowej w Rosji 
władze sowieckie ma wielkie uroczystości 
moskiewskie zaprosiły cały szereg różnych 
delegacyj z Niemiec, Francji, Auglji, Litwy, 
państw bałtyckich, Czechosłow: Węgi 

Austrji i innych. W ciągu soboty i niedzi 
przez Stołpce przejechało kilkunastu delega 
tów komunistycznych różnych państw. De- 
legaci ci ze sztandarami i III międzynarodów 

    

      

ką owacyjnie witani przez władze mińskie i 
delegację moskiewską na stacji Niegorełoje 
przekroczyli „radośnie bramę powitalną z 
napisem „Towarzysze z Zachodu. Wiitajcie*, 
poczem po krótkim postoju udali się do Mo- 
skwy, gdzie dnia 7 bm. odbyła się wielka pa 
rada wojskowa na czerwonym placu i sze- 
reg akademij poświęconych historji rewolłu- 
cji październikowej 

   

   

W Moskwie. 
MOSKWIA, (Pat). wi Wielkim Teatrze od- 

był się uroczysty obchód 15-lej rocznicy re- 
wolucji październikowej. N obchodzie obec- 

W Wilnie 
15 rocznica rewolucji październikowej na 

terenie Wilna i prowincji przeszła bez naj- 
mniejszego echa. Zapowiedziane demonstra- 
cje komunistów migdzie nie doszły do skul- 
ku, bowiem osłabiony ruch komunisty: у 
ma terenie miasta i prowincji spowodował, 
iż członkowie różnych jaczejek wywrotowyca 

        

ni byli: Stalin, Kalinin, Wjeroszyłow i Mo- 
łotow. Przemawiał przewodniczący Central- 
nego Komitetu Wykonawczego Kalinin. 

spokojnie. 
nie mając zwolenników nie ujawnili nazew- 
nątrz propagandy z obawy kompromitacji o- 
raz aresztów, gdyż organa bezpieczeńst 
pilnie strzegły w ciągu całego dnia wczor 
szego, by na terenie miasta i prowincji nig- 
dzie nie zakłóconmo spokoju publicznego. 

    

  

Krwawa tragedja w Warszawie. 
WARSZAWIA, (Pat). Wi poniedziałek w 

południe, w składnicy materjałów Nr. II ro 
zegrała się krwawa tragedja. Do biura, w 
którem urzędował wojskowy urzędnik kon 
traktowy Mroczkowski, wszedł inny urzędnik 
płatniczy Paszkowski, który po krótkiej wy 
mianie słów strzelił do Mroczkowskiego, ra 
miąc go w brzuch. Następnie Paszkowski usi 

łował popełnić samobójstwo, jednak tylko 
ranił się. Mroczkowskiego w stanie bardzo 

  

   
rzewieziono do szpitala wojskowego 

jścia było następujące: 

Mroczkowski, będąe bezpośrednim przeła 
žonym Paszkowskiego, ujawnił pewne nadu 
Życia, jakie Paszkowski popełnił w związku 
ze swem urzędowaniem i doniósł o tem ko 
mendantowi składnicy. Wlobec tego komea 
dant po stwierdzeniu prawdziwości doniesie 
nia zawiesił Paszkowskiego w urzędowaniu. 

1 

Skazanie 
W dniu 7 bm. Sąd Okręgowy rozpoznał 

w Baranowiczach w trybie doraźnym sprawę 
trzech braci Włodzimierza, Wacława i Mi 

chała Pictraszewskich, oskarżenych o upra 
wianie szpiegostwa n rzecz państwa ościen 
nego. W; ezasie przewodu sądowego udowod 
niono winę wszystkim trzem i wobec tego 
sąd skazał Włodzimierza Pietraszewskiego», 
chywateła Rosji sowieckiej, na karę śmierci 

szpiegów. 
przez powieszenie, Wacława Pietraszewskie 
go, osadnika wojskowego z pow. nieświeskie 
go na bezterminowe cięż: więzienie i Mi 

chała Pietraszewskiego, mieszkańca m. Wil 
na ua 15 lat ciężkiego więzienia. Obrona 
skzanego = Wiodzimierza  Pietraszewskiego 

    

zwróciła się o łaskę do Pana Prezydenta Rze 
czypospolitej. 

  

Strajki komunikacyjne w Berlinie. 

  

Od kilku dni trwa w Berlinie strajk służ- 
j ] i autobusowej.  Strajkuje 

osób. Strajk ten daje 
znaki Berlinowi pozbawił 
komunikacji albrzymią 

  

się ogromnie we 

  

   bowiem wszelkie 

Gdzie należy nabyć los 
Loterji Państwowej? 

Tylko w najszczęśliwszej i największej 

' WILN 
Wielka 44, tel. 4-25 

  

Ė kolekturze „LICHTLOS" 
ESA ES 

Mickiewicza 10, tel. 13-58 

w której w ostatnich Loterjach padły następujące większe wygrane' 
Zł. 100.600 na Nr. 73313, 20.000 na Nr. 63522, 15.000 na Nr. 82158. 
10.000 na Nr. 21093, 10.600 na 

1 wiele, wiele innych 

    

biednych dzieci? 
— Trzydzieści, Panie Premjerze, 

oświadcza nauczyciel. 
— Kupię i przyflę wszystkim 

buty. ; 8 
Szczera wdzięczność i radość ma- 

Nr. 86392, 10.600 na Nr. 88635 
sum. ' 

    

  

zbudowany ołtarz, gdzie J. E. ks. 
arcyb. Jalbrzykowski. rozpoczyna u- 
roczystą mszę św. Po mszy, podczas 
której grała orkiestra kolejowa, ks. 
metropolita udaje się przed bramę 
triumfalną i po odprawieniu modłów 

  

Wykop z wiaduktem kołowym 

lują się w oczach dziatwy. Dobry pan 
kocha dzieci i chciałby im wiele, wie- 
le zrobić.. Dobrze Mu jest wśród 
nich, więc idzie dalej i prawie z każ- 
dym słów parę zamienia, wypytując 
o imię, nazwisko, lata i t. d. 

Rozmowa z dziećmi skończona. 
Wszyscy udają się przed specjalnie 

na linji Woropajewo— Druja. 

święci nową linję. W przemówieniu 
życzy dla niej błogosławieństw bo- 
żych. 

Zkolei przemawia dyr. Falkowski, 
streszczając pokrótce historję budowy 

Dekretem P. Prezydenta Rzplitej 
z dnia 24 lutego 1928 r. zdecydowan», 
a w maju tegoż roku już przystąpio- 

stolicę Rzeszy Niemieckiej. 
Na il acji naszej widzimy Humy ludno 

ści, zdążające piechotą do dworców kolei 
miejskich, klóre jednak nie są w stanie po- 
dołać potrzebom. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Pohułanka — dziś we wtorek 

dnia 8 bm. „Niebieski piak* w inscenizacji 
Jerzego Bujańskiego o godz. 12-ej i o godz. 
5-ej po poł. Wszystkie bilety sprzedane. 

Jutro, środa dnia 9 bm. ostatnie wieczo- 
rowe widowisko „Niebieskiego ptaka*, w bo 
gatej oprawie dekoracyjnej W. Makojnika, 

z udziaem całego zespołu. „Niebieski ptak* 
ipo jutrzejszem wieczorowem przedstawieniu 
schodzi na dłuższy czas z afisza. 

Wbbec gromadzącej się kolejki przed ka- 
są wieczorem — Dyrekcja uprzejmie prosi 
o wcześniejsze zaopatrywanie się w bilety 
w l e zamawiań w Teatrze Lutnia. 

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej- 
skich ZASP. w Wiilnie Dziś we wtorek dnia 
8 bm. w Głębokiem, jutro w środę 9 bm. w 
Królewszczyźnie Objazdowy Zespół Teatru 

    

  

   

  

   

no do organizacji budowy. Sporzą- 
dzono plany, * kosztorys, . ogłoszono 
przetarg i nowa linja miała już być 
ukończona na początku 1930 r: Tym 
czasem pogłębiająca się depresja go- 
spodarczą hamuje pracę i przekreśla 
zamierzenia. Wkońcu postanowiono: 
linję budować, lecz najoszczędniej. 
Kosztorys na 27.133.000 zł, odrzuco- 
no i sporządzono inny na 13.100.000 
zł. Pracę rozpoczęto, a przed paru ty- 
godniami całkowicie zakończono. Li- 
nję zbudowano za 10.356.000 zł. 
Długość 89'/. klm., na których posia- 
da 78 sztucznych budowli i 2 wia- 
dukty drewniane na betonowych opo- 
rach. Wobec okrojenia do minimum 
wydatków postawiono tylko 3 budyn 
ki stadyjne w Szarkowszczyžnie, Mio- 
rach i Drui oraz jedną koszarkę mu- 
rowaną w Woropajewie. Dyrekcja 
zamierza uruchomić na tej linji jed- 
ną parę pociągów mieszanych, przy- 
czem wagony osobowe będą kursowa 
ły bezpośrednio z Wilna do Drui. 

„Oddając obecnie do użytku pub- 
licznego tę linję — zakończył swe 
przemówienie dyr. Falkowski, — skła 
dam życzenia, by zostały urzeczywist- 
nione te nadzieje i idee, wAimię któ- 
rych została podjęta cała ta pracu, 
by służyła ona na pożytek i dobro 
kraju tutejszego, przyczyniając się 
do rozwoju, chwały i potęgi umiło- 
wanej Ojezyzny naszej'. 

   

  

Pan premjer ze słowami: „Otwie- 
ram nową linję kolejową i niech słu- 
ży ona na pożytek biednej tutejszej 
ludności* — przeciął wstęgę. Nowa 

linja kolejowa  Woropajewo—Druja 
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Wyższe uczelnie, dające 
uprawnienia w służbie 

państwowej. 

Ukazało się rozporządzenie rady 
ministrów, zmieniające rozporządze- 
nie z dnia 8 listopada 1929 r. o zakła- 
dach naukowych i egzaminach szkol- 
nych, wystarczających do osiągnięcia 
stanowiska urzędniczego w państwo- 
wej służbie cywiłnej. 

W myśl tego rozporządzenią za 
zakłady naukowe wyższe, których ab- 
solwenci mają prawo do zajmowania 
stanowisk pierwszej kategorji w pań- 
stwowej służbie cywilnej, uważać na- 
leży, prócz wymienionych w rozpo- 
rządzeniu z 1929 roku, również pań- 
stwowe konserwatorjum 
oficerską szkołę topografów (o kur- 
sie dwuletnim-—zlikwidowaną w ro- | 
ku 1926-ym), oraz wyższą szkołę in- 
stytutu naukowo-badawczego  Euro- 
py wschodniej w Wilnie, 

Pozatem nowe rozporządzenie po- 
daje nowy układ przepisów w stosun- 
ku do uprawnień jakie dają szkoły 
średnie do zajmowania stanoyisk w 
drugiej kategorji w państwowej służ- 
bie cywilnej. Przepisy te dotyczą 
szkół średnich, które znajdowały się 

na terenie b. Królestwa Kongresowe- 
go, oraz b. cesarstwa niemieckiego, 
rosyjskiego i austrjackiego. 

Nowe rozporządzenie rady mini- 
strów weszło w życie z dniem 27-ym 
b. m. (Iskra). 

    

Kronika telegraficzna. 
Śmiałego włamania do kasy Sądu Ape- 

lacyjnego we Lwowie dokonano onegdaj. 
Złodzieje dostali się do Sądu w godzinach 
popołudniowych, wyłamali ogniotrwałą ścia- 
nę kasy i zabrali około 10 tys. złotych. 

  

— Wiielka uroczystość legjonowo-strzele- 

cka odbyła się w niedzielę w Borysławiu. 
Centralnym punktem było otwarcie i poświę 
cenie domu legjonowo-strzeleckiego, jedne- 
go z największych, wybudowanych przez 
Zwią: Strzelecki. Udział w uroczystości 
wzięli przedstawiciele władz z gen. Tessaro 
na czele. 

   

  

  

  

— Już od trzech łat nie pada deszez w 
powiecie Flor w stanie Alagoas w Brazy 
lji: Prasa brazylijska zaznacza, że w tak pię 
knym i bogatym kraju jak Brazylja są więc 

i ‚ КЮге možia mazwać śmiało piek 

  

   

  

         
— Aresztowano w Paryżu b. tłumacza 

armji angielskiej nazwiskiem Golstone, liczą 
cego 32 lata, któwy podając się za markiza 
angielskiego dopuścił się szeregu nadużyć 
wśród członków arystokracji francuskiej. 

  

  

— W| niedzielę wieczorem wybuchł pożar 
w echranee SS. Urszulanek w Staniątkach w 
pow. bocheńskim (woj. krakowskie), które 
go pastwą padł trzypiętrowy dom. Wi czasie 
pożaru straciła życie z powodu uduszenia 
się dymem zakonnica 28 letnia Kozłowska. 
Pożar zdołano zlokalizować dopiero w po 
niedziałek po południu. 

— Poseł niemiecki w Rydze, dr. Stieve, 
zostanie wkrótce odwołany. Miejsce jego 
zajmie referent spraw rosyjskich w niemiec 
kiem M. S. Z. dr. Markins. 

— 300 lecie śmierci - Gustawa Adolfa, 
wielkiego króla szwedzkiego uczczone zosta 
ło w Estonji nabożeństwem żałobnem dnia 
6 b. m. 

SIS TKO ZY POREOORETZEC| 

Wileńskiego odegra 4 
dję amerykańską „Roxy 
ką na czele. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia*, Przedsta- 
wienie popularne „Czardaszki*, — Dziś » 
godz. 8.15 wiecz. ukaże się na przedstawie- 
miu popularnem po cenach zniżonych, pow- 
szechnie lubiana melodyjna operetka Kal- 
mana „Księżniczka czarda: * z. Elną Gis- 

niezrównaną odtwórczynią roli tytu- 

  

   

  

4, wesołą kome- 
z Marją Zarębian- 

  

    

       
— „Krysia Leśniezanka* Jutro, grana bę- 

dzie w dalszym ciągu wspaniale wystawiona 
operetka Jarno „Krysia Leśniczanka* z E. 
Gistedt, która niabawem opuszcza Wilno, u- 
dając się na wyśtępy do Helsingforsu. 

— Delia Lipińska w Wflnie, Powodzenie 
tej znakomitej diseuse ostatniego wieczoru, 
zmusza organizatorów do powtórzenia reci- 
talu, który odbędzie się w czwartek dnia 10 
bm. w sali Konserwatorjum Muzycznego (ul. 
Wiielka 47) Lipińska wystąpi w zupełnie no- 
wym. programie, interpretując go na swój 
sposób nadając każdej piosence styl właści- 
wy i artystyczną formę. 

Bilety sprzedaje kasa 
Muzycznego od 11—14 

Początek o godz. 20-ej. 

      

Konserwatorjum 
po poł. i od 17—19. 

została otwarta. 

Śniadanie, wsiadanie i — do Szar- 
kowszczyzny. Tak każe program. 
Witają p. premjera w imieniu miej- 
scowej ludności wójt gminy Kona- 
rowski i prezes żydowskiej gminy wy 
znaniowej Epsztejn. Okrzyki na cześć 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, Pana 
Prezydenta, Marszałka Piłsudskiego 
i premjera Prystora podchwytuje 
zgromadzona ludność miejscowa i 
gromkie „Niech żyje* powtarza się 
kilkakroć. 

Komendant straży ogniowej skła- 
da raport. P. Premjer przechodzi 
przed frontem kompanji i kieruje się 
w stronę dziatwy. Wypytuje się 0 
imię, nazwisko, wiek, ogląda stan 
ubranek, obuwia i tak jak w Woro- 
pajewie, obiecuje przysłać buty, a 
może nawet i ubranka. 

W Pohoście, Miorach, Drui po wy- 
słuchaniu przemówień delegatów i 
innych powitań, najdłużej i z wyraźną 
przyjemnością, aż do odejścia pocią- 
gu przebywa p. premjer również w 
otoczeniu dzieci rozmawiając z niemi, 
żartując, śmiejąc się. Kocha dzieci, 
kocha ich jeszcze nie zdeprawowane, 
szczere, proste dusze, nie znające po- 
dłości i obłudy... 

Z Drui pociąg zawraca, Miory. 
Rzęsiście oświefiony budynek, suto 
zastawione stoły. Gościnność kolgja- 
rzy jest znana. Tym razem również 
nie zawiedli gospodarze: prezes Fa1- 
kowski, nacz. Narkiewicz, dyr. Bog- 
dański, inż. Korzon, mec. Piekar: T S . i nacz. Drozdowski pilnie obserwują, 
aby gościom na niczem nie zbywało. 

  

muzyczne, *
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Zagadkowy zamach na nauczyciela 

szkoły powszechnej. 
Kamieniami w szyby. 

W: dniu 6 bm. na posterunek polieji w 
Izabelinie zgłosił się nauczyciel miejscowej 

szkoły powszechnej Sianistaw Rakowicz mie- 
szkający stale we wsi Wostaszyszki i zamel- 
dowal, iž ubieglego wieczora podezas gdy sie 
dział w swem mieszkaniu, posłyszał nagie 
krzyki za oknem i jednocześnie brzęk tłu- 
<zonego szkła. Dwa kamienie przeleciały tuż 
nad jego głową. Przerażony nagłym napadem 
i zupełnie zdezorjentowany rzucił się w siro 
nę okna, aby zchaczyć eo się za niem dzieje 
W. tej samej jednak chwili padły dwa strza 
ły, które na szczęście nie doszły do wnętrza 

mieszkania. 
Zdaniem meldującego był to zamach na 

jego życie. 

  

Strzały przed oknem. 
Po otrzymaniu tego mełdunku na miejsee 

wypadku niezwłocznie wyjechała speejalna 
komisja śledeza. Podczas oględzin miejsca 
wypadku znalezieno ezapkę jednego z ueze- 
staników napadu. Czapka ta posłużyła do wy 
krycia sprweców. Okazali się nimi bracia 
Józet i Miehał Bejnarowie mieszkańcy wsi 
Ławroniszki, gminy daugieliskiej. Podczas 
rewizji w mieszkaniu Michała Bejnarowa zna 
lezicno rewcłwer, z którego padły do miesz- 
kania nauczyciela strzały. Pozatem ustalono, 

że znaleziona jczapka należała do Józefa 
Bejnarowa. 

Obydwu napastników aresztowano i osa- 
dzono w więzieniu do dyspozycji władz są- 
dowych. (e) 

Porachunki osobiste. 
Aleksander Klott mieszkaniec wsi Kuź- 

miecze, gminy kurzenieckiej, uderzony został 
tępem narzędziem w głowę przez Wiłodzi- 
mierza Kazanowicza i Miehała Klemiaka. 

Doznał ©n pęknięcia podstawy czaszki 

wobee czego zaszła potrzeba niezwłocznego 
przewiszienia go do szpitala powiatowego. 
Przyczyna bójki — porachunki osobiste. 

Sprawców pobicia A. Klotta zatrzymane. 

(e) 
—— 

Z pogranicza. 
SAMOŁOT LITEWSKI W DRODZE DO 

ZSRR. ULEGŁ KATASTROFIE. 

Z pegranicza donoszą, iż wczoraj rano 
wpobližu granieznego miasteczka Ziembina 
na terenie Białorusi gowieekiej spadł litew- 

Czarna Kawa Klubu Społecznego. 
<©dczyt sen. Wielowieyskiego „Rzut 
oka na obecną sytuację między- 

narodową”. 

Zebranie zagaił p. poseł Podoski, witając 
Jicznie przybyłych gości, prosząc na przewod- 
miczącego, p. senatora Jundziłła i dziękując 
p. ministrowi Wielowieyskiemu za przybycie. 

P. senator Wielowieyski w swym odczycie, 
w żywy i barwny sposób, zobrazował obecną 
sytuację międzynarodową, ze specjalnem uw- 
zględnieniem interesów naszego państwa. W 
tym cełu rozpoczynając od naszego wschod- 
niego sąsiada Rosji, prelegent przesunął sze- 
reg obrazów kinematograficznych ilustrują- 
<cych  interesa i sytuację poszczególnych 
państw. "gė 

Obserwując politykę gospodarczą Sowie- 
tów, dochodzi się do wniosku, że narazie 

zrezygnowały one ze skomunizowania opor- 
mych rynków europejskich, przerzucając całą 
swą aktywność na rynki środkowo-azjatyckie 
znacznie podatniejsze dla ich propagandy. 
W tym celu Sowiety pozostawiły na zacho- 
dzie tylko placówki propagandowe i zawarły 
szereg traktatów o nieagresji, by mieć wolne 
scęce do prowadzenia bojowej ekspansji gos- 
podarczo-propagandowej na wschodzie. 

Japonja jest przeludniona, przytem jej 
przemysł nie może konkuro przemysłe 
zachodnim, to też w środkowej Azji Japonja 
'szukać musi rynków zbytu i terenów surow- 
cowo-kolonizacy jnych. Zbrojny konflikt 
„chińsko-japoński nie jest jednak groźny na 
terenie międzynarodowym, pomimo, iż wy- 
wołał protesty i długie debaty w Lidze Na- 
rodów. + 

Rumunja przeżywa obecnie głębąki kry- 
zys polityki wewnętrznej. Powinno się dążyć, 
saby nasz sojusz z nią polityczno-militarny 
„rozszerzył się i na stosunki handlowe. 

Z Węgrami łączą nas dobre stosunki. 
Kryzys wywołuje na Węgrzech daleko idące 
zmiany w kierunku demokratyzacji, co wpły- 
-wa na złagodzenie stosunków z Rumunją i 
Czechosłowacją. 

Gwiazda Czechosłowacji, która dzięki róż 
nym. konjunkiurom, zaraz po wojnie tak 
świetnie na terenie międzynarodowym zabły- 
«sła, teraz powoli zaczyna blednąć. 

Włochy przeżywają bardzo ciężki kryzys 
«ekonomiczny. Większość przemysłu jest w 
rękach rządu a całe państwo cierpi na prze- 
dudnienie. Witosi na gwałi potrzebują kolonj. 
Чесх w przeciwieństwie do Francuzów, Są 
-złymi kolonizatorami. Upokorzona rywaliza- 
cja jest właściwym źródłem animozji włosko- 
francuskiej, a zatem antifrancuskość Włoch 
jest wynikiem polityki kolonjalnej. 

Francja jest dzisiaj największą potęgą fi- 
mansową, stoi bardzo mocno, jest nasycona 
i nie ma imperjalistycznych tendencyj, dla- 
tego też dąży do zabezpieczenia pokoju. 

Anglja jest wiełkiem imperjum będącem 
w stanie rozkładu. Anglja nrowadzi politykę 

    

  

    

  

angielską i nie chce dopóścić do supremacji, 
Francji na kontynencie, to też wygrywa 
przeciwko niej raz Niemcy to znów Włoch 
Wielkiem upokorzeniem dla Anglji bylo za- 
słamaniesię funta. к 

Niemcy oprócz kryzysu przeżywają roz- 

  
  

ski samołot wojskowy, który w towarzyst- 
wie dwóch innych leciał do Moskwy. 

Pilot odniósł ciężkie obrażenia ciała. Ob- 
serwator przy pomocy spadochronu opuścił 

się na ziemię i uniknął tem samem śmierci 
ewent. poranienia. 

Samołot został poważnie uszkodzony. 

  

pętanie się mamiętności, na tle socjalnem i 
nacjonalistycznem. Ponieważ nadzieje pokła- 
dane w Hitlerze zawiodły, Niemcy idą teraz 
po linji dawnego sztabu generalnego, zkil: 
taryzowania całej młodzieży i ujęcia jej w 

dyscyplinę junkrów pruskich (polityka Schlei 
chera i Papena|. 

Liga Narodów jest instrumentem niepew- 
nym, daje ona pozory bezpieczeństwa, ale, 
niestety dctąd jedynem bezpieczeństwem jest 
silna pięść. Dla nas Liga Narodów jest dob- 
rym terenem. Jawność dyskusji przyczyniła 
się do wzmocnienia się naszej sytuacji, przy- 
tem, dała kilka drobnych sukcesów. 

Z powodu rozbieżności interesów, poglą- 
dów i położenia różnych państw, długo jesz- 
cze nie można się spodziewać pozytywnych 
rezultatów Konferencji Rozbrojeniowej. 

Ameryka jest teraz zbyt zajęta sobą, gdyż 
stoi przed zmianą regimu i załamania się 
całego systemu ekonomicznego, jak się ten 
ustrój ułoży trudno prżewidzieć. 

Naszemi sprawami wewnętrznemi przesta 
ła się zagranica zajmować. Sytuacja nasza 
na rynku zagranicznym jest mocna, dzięki 
utrzymaniu się naszej waluty, gdyż, w dzie- 
dzinie politycznej, najważniejszym «rgumen- 
tem jest trwałość waluty. Pakt nieagresji z 
Sowietami ma duże moralne znaczenie i uła- 
twia nam dostanie pożyczki, Najważniejszem 
zagadnieniem jest dla nas obecnie jak się 
w przyszłości ułożą stosunki niemiecko fran- 
cuskie. Anglja będzie się z nami liczyć ze 
względu na politykę anfirosyjską, a co do 
polityki Włoch to ma ona dla nas małe zna- 
czenie. 

Prelegent zaznaczył, że polityka Polski 
powinna być bezwzględnie pokojową, pamię- 
tać jednakże należy, że polityka pokajowa nie 
oznacza rozbrojenia. 

„Po odczycie p. senator Jundziłł, w imie- 
niu zebranych, podziękował prelegentówi za 
tak ciekawy i wyczerpujący referat, poczem 
przy hucznych okłaskach zamknął zebranie. 

  

Zojja Piasecka-Kalicińska. 

TF) 

Tylko po ukończeniu Uniwer- 
sytetu można praktykować 

w szpitalach. 

Na podstawie dotychczas obowią- 
zujących przepisów, każdy młody 
lekarz po ukończeniu 15 semestrów 
mógł obejmować praktykę w szpitalu. 
Jak wiadomo, praktyka taka wyma- 
gana jest przez władze przy udziela- 
niu prawa samodzielnego  podpisy- 
wania recept. 

Jak się dowiadujemy, na podsta- 
wie rozporządzenia wykonawczego 
nowej ustawy o praktyce lekarskiej, 
która się wkrótce ma ukazać, ulga 
ta będzie zniesiona. Obejmowanie 
praktyki w szpitalu będzie mogło na- 
stąpić dopiero po skończeniu wyższej 
uczelni i złożenin wszystkich egza- 
minów. 

My brać dziennikarska mamy swego 
gospodarza i opiekuna kol. Łęskiego. 
Ale opieka nie była potrzebna. bo- 
"wiem już w drodze tak miły wytwo- 
„rzył się nastrój, że każdy był „jak 
u siebie w demu”. 

A gdy zjedzono i wypiło na po- 
smyślność, rozwój, pożytek. i t. p. no- 
wej linji, już przy „czarnej* zabrał 
głos p. dyr. Falkowski, podno 
znaczenie gospodarcze otwartej prz 
paru godzinami arterji komunikac 
nej i dziękując gościom 
„łaskawe przybycie na ię uroczyst« 
kolejową”. Zakończył okrzykiem na 
«cześć P. Prezydenta, Marszałka i prem 
„jera Prystora. 

  

   
   

  

Zkolei głos zabiera, by podzię 
wać w imieniu Związków Komunal- 
nych za nową lnję rządowi i wła- 
«dzom kolejowym. prezes ziemian p. 
Ciszewski. 

Następnie przemawia sen. Witold 

  

„Abramowicz. Spokojnie, lecz mocno 
mówi o ciężkiej syluacji naszego, po 
kilkakroć niszczonego przez różne 
wojska podczas wojny, kraju. Wynisz 
«czenie, bieda pociągają za sobą wszel 
kie złe następstwa. Ujnda dobrobyt. 
upada kultura. „Szukał nasz kraj o- 
'pieki od Polski, z którą dobrowolnie 
losy swe związał, lecz w należytym 
stopniu jej nie znalazł, Uwaga rzą- 
dów centralnych odwrócona była od 
nas. A przecież kraj nasz przedstawia 
poważne walory gospodarcze. Stąd 

muszą promieniować wpływy na pół- 
noc i wschód. stąd. jak przez okno. 
smusi promieniować państwowość pol 

   

ska. Kraj nasz to bastjon pėlnoeno- 
wschodni przeciwko każdej napaści 

ze wschodu. My jestemy bezpieczeń. 
stwem stoliey. Tu powinny być groma 
dzone siły obronne państwa. Nowoot- 
warta kolej znacznie nam w tem po- 
może i dlatego mam nadzieję, że znaj 
dzie ona jeszcze przedłużenie na Osz 
mianę j Lidę (huczne oklaski). Pan, 
Panie Premjerze, jako syn tej ziemi do 

ceniasz znaczenie naszego kraju i dla 
tego w miarę sił swoich starasz się mu 
pomóc. W imieniu przeto całej tutej- 
szej ludności składam Panu serdecz- 
ne podziękowanie. Premjer Prystor 
niech żyje!* (gromkie Nkrzyki „Niech 
żyje). 

Jeszcze przemawiał poseł Zrzedni 
cki, wznosząc toast na cześć polskie- 
go kolejarza. : 

Gdy dano wreszcie znak do wsta- 
wania, nie bardzo się chciało opusz- 
czać miłych, gościnnych progów. Ale 
'óż robić — pęciąg nie chce czekać. 

Znów powrót do Woropajewa, ko- 
lacja w wagonach i pociąg warszaws- 
ki odjechał. Zostaliśmy tylko my -- 
wileńczuki, długo jeszcze w noc opo- 
wiadając 'sobie wrażenia i „kawa- 
łyć aż potężny pan Sen skleił znużo- 
ne powieki. Gdy oczy znów przejrza- 
ły, było Wilno. 

  

Jotwicz. 

   

ОЕ О КОВЕ 

Pan Premjer z małżonką 
zwiedzają pzkDR w Micku- 

nach. ; 
W przejeździe przez Mickuny od- 

wiedził tutejszą szkołę p. premjer A. 
Prystor ze swoją małżonką p. J. Pry- 
storową. 

Dziatwa szkolna witala dostojnych 
gošci i dziekowala za ubrania, bieliz- 

nę, obuwie. książki i pomoce nauko- 
we, jakie od p. premjera i p. premje- 
rowej, protektorki szkoły, już poprze 
dnio otrzymała. 

Dostojni goście interesowali się 
stanem materjalnyjmn dzieci i ich naj- 
pilniejszemi potrzebami i pozostawił 
im wiele upominków. 

Po półgodzinnym pobycie w 
le p. premjer ii p. premjerowa 
chali, żegnani serdecznie przez 
twę, do Borek, 

O przesunięcie terminu wa- 
katy] na Wileńszczyźnie. 

Przedstawiciele organizacyj lekar- 
skich na Wileńszczyźnie wystąpić 
mają do władz szkolnych o zmianę 
okresu wakacyjnego na terenie całego 
województwa w ten sposób, aby wszel 
kie zajęcia szkolne kończyły się naj- 
później z dniem 31 maja, rozpoczy- 
nały zaś w połowie sierpniia. 

Przeniesienie feryj letnich na czer 
wiec i lipiec podyktowane jest wzglę- 
dami na zdrowie dzieci i młodzieży. 
Mianowicie warunki klimatyczne Wi 
leńszczyzny, gdzie najupalniejszy jest 
czerwiec, wymagają przerwania na 
ten miesiąc zajęć szkolnych. 

E 
Z działalności Objazdowego 

Teatru Wileńskiego. 

Przed. kilku dniami ruchliwy Ob. 
jazdowy Teatr Wileński, uruchomio- 
ny przez dyrekcję Teatrów Miejskich 
w Wilnie wyruszył na powtórny ob- 
jazd prowincji z „Panną . Mężatką* 
i „Roxy*, Obsadę tych sztuk stanowią 
między innymi następujący artyści, 
znani dobrze ze sceny wileńskiej: Za- 
rębińska, Stanisławska, Molska, Gliń- 
ski, Loedl, Kubiński i inni. 

Teatr Objazdowy postanowił dać 
prowincji przedewszystkiem dobrą, 
lekką komedję, wychodząc ze słuszne- 
go założenia, że nie było tych rzeczy 
komu dotychczas dawać. Niemal je- 
dyny teatr dobry, jaki docierał do 
prowincji t. j. Reduta, dawał prze- 
ważnie spektakl klasyczny, podczas 
kiedy prowincja chce od teatru nie 
tylko wzruszeń dramatycznych, ale 
i rozrywki wyższego rzędu. 

Teatr objazdowy powraca do Wil 
na w końcu listopada i zabiera się 
odrazu do Sztuby Leczyckiego, aże- 
by w początkach grudnia wyruszyć 
z tą głośną sztuką w objazd tym ra- 
zem i woj. poleskiego. Dobra obsada 
i znana sztuka wróżą i tej trzeciej 
turze powodzenie. Należy jeszcze do- 
dać, że pierwszy objazd („Szczęście 
od jutra* Kiedrzyńskiego) otrzymał 
wiele dowodów uznania ze strony 
działaczy prowincjonalnych. Niestety 
brak ułatwień kolejowych, oraz wszel 
kich subwencyj, utrudnia działalność 
Teatru. Szczupłość zaś „sal, w któ- 
rych odbywają się przedstawienia, 
pozwala zaledwie związać koniec z 
końcem. Wi miektórych miejscowoś- 
ciach uważa się teatr przedewszyst- 
kiem za objekt podatkowy. Pomimo 
jednak tych wszystkich trudności na- 
tury kryzysowej, teatr jest obficie za- 
opatrzony w meble, dekoracje i przy- 
rządy świetlne, no i ma zamiar „„jeź- 
dzić zwycięsko” aż do końca sezonu. 

Z Koła Akademików Dziśnian. 
W; dniu 6 bm. odbyło się zwyczajne Wał- 

ne Zebranie Koła Akademików Dzišnian. Na 
porządku dzieunym były sprawozdania ustę 
pującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, oraz 
wybór nowych władz.Wi wyniku wyborów 
władze unokstytuowały się następująco: 

Zarząd — prezes kol. Antoni Snarski, --- 
wice-prezes koł, Leon Stetkiewicz, sekretarz 
kol. Józef Mackiewicz, skarbnik kol. Stefan 
Tarnowski (ponownie!j. Kierownikiem agen 
dy kult—oświat. kol. Bohdanowiczówna, -- 
kierownik agendy towarzyskiej kol. Józef 
Ryszard Klimaszewski, kierownik agendy sa- 
mopomocowej kol. Aleksy Dubrowski. Kemi- 
sja Rewizyjna przewodniczący kol. Stefan 
Onoszko, człoukowie kol. kol. Marja Pueia 
tówna oraz Kazimierz Santyr. — Sąd Kole- 
żeński kol. Konstanty Mu ko, kol. Irena 
Własilewska kol. Leon Ł oraz jako czło- 
nek — zastępca kol. Marcinkiewicz Henryk. 

Należy zauważyć, że po godnej uznania 
pracy b. Zarządu z prezesm kol. Józefem 
Szantyrem na czele, nowoobrany Zarząd, 
jąc za sobą pierwsze trudności organi А 
powołany jest do pracy bardziej wzmożonej 
i twórczej. Będzie ona tem donioślejszą, ż 
Koło. wzrosło ostatnio liczbnie prawie o 50 
proc. 

Nowoobranemu Zarządowi życzy się pra- 
wdziwie akademickiego entuzjazmu w pracy. 
i pozytywnych rezultatów. 

szko: 
odje 
dzia- 
tras. 

   

  

  

  

    
   

   

    

Zebraniu Walnemu przewodniczył kol. 
Bronisław Korsak. sty 

Z życia młodzieży 
rzemieślniczej. 

W: dniu 3 bm. o godz. 18 w Publicznej 
Szkole Zawodowo—Dokształcającej Miejskiej 
Nr. 1 w obecnošci Kierownika Szkoły p. inż. 
Sochaczewskiego, oraz Inspektora Głównego 
P. C. K. p. por. Olszewskiego — Dele Za 
rządu Centralnego Zrzeszania Młodzieży Rze 
mieślniczej i Przemysłowej p. Antoni Anfo- 
rowicz otworzył zapowiedziany już swego 
czasu Kurs Włyszkoleniowy Ratownictwa O- 
gólnego i Obronv Przeciwgazowej, dla dru- 
żyn ratowniczych młodzieży rzemieślniczej. 

Na kurs zapisało się 53 uczniów termina 
torów. — wykłady zaś prowadzić będzi 
den raz w tygodniu w godzinach wyzn 
nych przez kierownika szkoły p. por. 
szewski. 

  

  

   

  

Zarząd Oddziału Zrzeszenia Młodzieży 
Rzemieślniczej i Przemysłowej im. Marszal- 
ka Józefa Piłsudskiego — podaje niniejszem 
do wiadomości członków, iż Walne Zebrani” 
Oddziału, odbędzie się w dniu 6 bm. » godz. 
15 w lokalu świetlicy (ulica Jagiellońska Nr. 
8—23). 

i AS SRS 

Krwawa awantura w piwiarni 
i czynny opėr policji. ' 

Wiezoraj w godzinach wieczorowych 3 po 
sterunek policji zaalarmowany został wiado- 

a, że w piwiarni przy ul. Połockiej 
ynikla bójka. ž 

jka przybrała poważny charakter, bo 
wiem w ruch poszły kafle, noże i inny in- 
wentarz piwiarni. 

Pe cirzymaniu tej wiadomości na miej- 
sce wypadku niezwłocznie wydelegowano 
posterunkcwego Edwarda Woźniaka, który 
po przybyciu na miejsce awantury przysłą- 
pił do uspokajania rozgoórzałych namiętności 

Podczas jego interwencji jeden z uczest- 
ników bójki, a mianewicie niejaki Kazimierz 
Sempliūski zamieszkały przy ulicy Trakt Ba 
tarego Nr. 44 wy 2 pochwy swego bra 
ta kaprzla W, P. szablę i rzucił się na po- 
sterunkcwego usiłująe uderzyć go nią w gło 
wę. Na szczęście jednak posterunkowy nie 

    

   
   

          

tracąc orjentacji szybkiem uderzeniem laski 
gumcwej w rękę napastnika wybił mu szab 

ię. Wkrótce na miejsce wypadku przybył je 
szeze jeden posterunkowy przy pomoey któ 
rego udało się awanturę zlikwidować. Krew 
kiego Semplińskiego zatrzymano i osadzono 

у zeie policyjnym do dyspozycji władz 

   

Tegoż dnia zanótewano jeszcze jeden wy 
padek czynnego eporu policji. 

Pcdczas przeprowadzania rewizji w mie- 
szkaniu Michaliny Pietkiewiezowej zam. przy 
ulicy Sofjaniki Nr. 7 oskarżonej o paserstwo 
Pietkiewiczowa przeszkadzała posterunkowe 
mu w jego czynnošciach przyczem ugryzła 
go w rękę i wykręcila mu palec. Oporną 

„sdprowaizono do kosarjatu Pol. Państw. 
gdzie został spisany protokół. (e). 

Przygody bezrobotnego „detektywa” 
W) dniu wcezorujszym w godzinach wie- 

czerewych de ambułatorjum pogotowia ra- 
iunkowege przywieziony został 42-letni Lej- 
ba Kontorowicz zam. przy ulicy Miekiewi- 
cza 46 z oznakami silnego pobicia. 

Po nałożeniu mu opatrunków poszkodo- 
wany tak cpewiedział o swym wypadku: 

Wsbee braku innego zajęcia postanowił 
zająć się trepieniem złodziei. W tym też 
celu siejąc na czatach na uliey Jagielloń- 
skiej zauważył dwóch osobników, eo do któ 
rych powziął pocejrzenie że są zawodowymi 
złodziejami. Powziąwszy to przypuszczenie 

  

Kontorowicz zaczął ich Śledzić, eo widocznie 
nie przypadło do gustu domniemanym zło- 
dziejom i chcąc się od prześladowcy swego 
uwoinić uderzyli go kilkakrotnie pałką po 
głowie i szybko oddakili się. 

Pckrwawionym „detektywem*, zajęli się 

przechednie, którzy dostarczyli go do am- 
bulatorjam pogotowia ratunkowego. 

Po otrzymaniu pomocy lekarskiej „dete- 
kiyw* udał się © własnych siłach do domu 
przekonany, że fach wywiadowey nie jest 
tak łatwy jak mu się to pozornie wydawało. 

(e) 

3 

stość Imatrykulacyjna 
yższej Szkole Nauk 
Politycznych. : 

W dniu wczorajszym odbyła się u 
roczystość imatrykułacyjna w Wyż- 
szej Szkole Nauk Politycznych przy 
Instytucie Naukowo-Badawczym Eu- 
ropy Wschodniej w Wilnie. 

O godzinie 8 rano, bawiący czaso 
wo w .Wilnie ks. Meysztowicz odpra- 
wił mszę św. w kościele św. Jana; o 
godzinie, 16-ej- w sali głównej WSNP 
odbyła się właściwa uroczystość ima- 
trykulacyjna. 

Pierwszy zabrał głos p. dyrektoc 
WSNP. Władysław Wielhorski, który 
mówił o obowiązkach słuchaczy 
względem uczelni, zrównanej w pra- 
wach z innemi wyższemi szkołami a- 
kademickiemi w Polsce, oraz o zada- 
niach i celach WSNP. w Wilnie jako 
placówce kulturalnej Zachodu. najda- 
lej wysuniętej na Wschód., 

Po przemówieniu p. dyrektora 
odbył się akt przyjęcia około 70 kan- 
dydatów do społeczności akademie- 
kiej. 

Na zakończenie prezes stowarzy- 
szenia Bratnia Pomoc St. WSNP. w 
krótkich, lecz serdecznych słowach 
dziękował dyrekcji, Instytutowi i ca- 
łemu personełowi profesorskiemu ża 
owocną pracę dla dobra niedawno za- 
łożonej placówki naukowej. 

Na tem uroczystość zakończono. 

Uroc 
w 

  

   

Mord na tle politycznem. 
Wegetujące resztki prześladowanej i zgan- 

grenizowanej ideowo Komunistycznej Partji 

Zachodniej Białorusi, składające się rzadko 
z elementu ideowego, a często z szumowin 

wszelkiego rodzaju, dają od czasu do czasu 
znak o sobie, że istnieją, prowadzą swą kre- 
cią robotę i rządzą się własnem surowem 
prawem. Proces na tle zabójstwa „prowo- 
katora“ K. P. Z. B. Szlomy Margolisa, który 
wczoraj rozpoczął się przed sądem okręgo- 
wym, pozwala zajrzeć w zakulisy pracy wy- 
wrotowców i ich organizacji. 

Punktem wyjścia całej spraw: 
krycie zwłok  Szołoma-Szlomy 
Znaleziono je 13 maja 1931 r. 
górze, porosłej starym lasem sosnowym w 
Leoniszkach, w kilkuset metrach od .szosy. 
Miały skrępowane sznurem ręce i cztery śmier 
telne rany postrzałowe, zadane zbliska: dwie 
w głowę i dwie w pierś. Nic nie wskazywało 
by ofiara toczyła przed śmiercią walkę ze 

swymi oprawcami. 
Policja wiedziała o przynależności Margo 

lisa do K. P. Z. B., to też odrazu poprowadzi- 
ła śledztwo po właściwym torze. 

Wkrótce wykryto, że Margolis nie cie- 
szył się ostatnio zaufaniem swych towarzy- 
szy którzy podejrzewali go o wysługiwanie 
się policji i wydawanie członków partji, Spra 
wa o zdradę poszła przed sąd partyjny. Ten, 
po rozpatrzeniu dostarczonego mu materjału 
obciążającego Margolisa, skazał go na karę 
śmierci. Wykonanie wyroku powierzono pię- 
ciu członkom KPZB.. „Kaci* nabyli w tym 
celu rewolwer, wywabili skazanego za miasto 

i tu, jak nałeży przypuszczać, po odczytaniu 
mu wyroku, dokonali egzekucji. 

  

było wy- 
   

Margolis był technikiem, potem sekreta- 
rzew KPZM. w Brasławiu, gdzie działał Icek 
Szerman. Szerman własnoręcznie pisał ulot- 
ki o treści wywrotowej i zatruwał niemi du- 
sze swych współwyznawców, rozrzucając je 
też włanoręcznie w bóżnicy. Władze KPZB. 
chwaliły go i uważały przez to za najczyn- 
miejszego z członków. Ten właśnie Szerman 
użył pod adresem Margolisa określenia „pro- 
wokator*. Padło też na uiego podejrzenie © 
udział w zgładzeniu Margolisa. Podejrzenie to 
utwierdziło się poiem, bo podobno w więzie 
niu był na tyle nieostrożny, że wygadał się 
pewnemu więźniowi o współudziale w zabój 
stwie. 

Drugim podejrzanym którego udało się ująć 
jest Josel Kapłan. Działał na terenie woje: 
dztwa wileńskiego i nowogródzkiego. Nalež:d 
do asów komunistycznych. Włkrótce po za- 
bójstwie Margolisa wyjechał do Rosji sowiec- 
kiej na kursy komunistyczne, powołany tam 
zapewne z racji swych wyjątkowyth zasług. 
Po skończeniu kursów wrócił do Polski i 
wpadł w gościnne ramiona policji. 

Trzeci oskarżony Fajwusz Eingorn był je- 
dnym z tych w sądzie partyjnym KPZB, któ- 
rzy wydali wyrok Śmierci na Margolisa. Kiero 
wał on także wydziałem wojskowym partji. 
W mieszkaniu jego znaleziono, podczas rewi- 
zji w dniu wykrycia zwłok, zakrwawioną chu 
steczkę. 

Reszta domniemanych zabójców Margoli- 
sa. Pitkowski, Kosowski i Samuel Ejngorn, 
uciekli prawdopodobnie do Rosji sowieckiej. 

Fajwusz Ejngorn, Josel Kapłan i Icek 
Szerman zasiedli wczoraj na ławie oskarżo- 

    

   

  

SPORT. 
NA FINISZU LIGI. 

Oczekiwania, iż ub. niedziela wyłoni już 
mistrza piłkarskiego Polski, okazały się da- 

remne. Po ostatnich wynikach sytuacja jest 
tak samo niewyraźna, jak była przed tygod- 
niem. 

A więc startowały trzy faworytki do ty- 
tułu mistrza: Wjarta, Cracovia i Pogoń, ma- 
jąc za przeciwników: Warszawianką, 22 p. p. 
i Wisłę t. j. drużyny zajmujące 8, 9 i 10 miej 
sca w tabeli ligowej. Zdawało się, iż co do 
wyniku nie może być wątpliwości. A tymcza 
sem... tylko Cracovii udaje się zdobyć jeden 
punkt.na wojskowych, a. Warta i Pogoń prze 

grywają. 
Coprawda porażki te były nieznaczne: — 

obie w jednakowym stosunku T:2, lecz wysta: 
czyły do utraty 2 pkt. 

Obecnie więc 5 drużyn ma jeszcze teo- 
retyczną możliwość "zdobycia mistrzostwa. 
Są to: Cracovia 27 pkt. Warta 27 pkt., Ро- 
goń 26 pkt. Ł. K. S. 24 pkt. i Legja 21 pkt. 
Tą ostatnią wymieniamy jedynie: dla śŚcis- 
łości, gdyż praktycznie sprawa Legii 
przegrana. Drużyna warszawska ma jeszcze 
do rozegrania mecze z Cracovią, Ł. K. S-em 
i Pogonią; musiałaby zatem je wszystkie wy 
grać i ło w wysokim stósunku, a jędnocześ: 
nie Pogoń trzeba by przegrała z Ruchem. -— 
Jest to możliwe, ale nieprawdopodobne! 

Z innych drużyn Warta zakończyła swój 
wyścig ligowy. Ma 27 pkt. t. j. tyle co Gra- 
covia, lecz gorszy od niej stosunek bramek. 
Ergo mistrzostwo zginęło. 

Cracovia zaś mimo 2 7рК! ma do roze- 
grania mecz z Legją. W! razie zwycięstwa 
— mistrzostwo zapewnione, gdyż żadna z 
drużyn nie może już zdobyć 29 pkt. Zresztą 
nawet remis może zapewnić prymat Cracovii 
bo wówczas mając 28 pkt. t. j. tyle ile w 
najlepszym wypadku zdobędą Pogoń i ŁKS. 
— zdoła wysforować się na czoło lepszym 
stosunkiem bramek. 

Pogoni pozostał jeszcze mecz z Ruchem. 
Lwowianie powinni mieć łatwiejsze zadanie 
ze Šlązakami, niż Cracovia z Legją. To też 
mależy liczyć się, iż po spotkaniu z Ruchem 
Pogoń zdobędzie 28 pkt. 

Ambitny Ł. K. S$. posiada wpawdzie tyłko 
24 pkt lecz ma w zapasie jeszcze dwa mecze 
do rozegrania: z Legją i Garbarnią. Bojowa 
drużyna łódzka ma wiele warunków po te- 
mu, by osiągnąć 28 pkt. lecz wartość ich 
wzrosłaby niepomiernie naskutek porażek 
Cracovii i Pogoni. 

AT VEKS ECCE ZZO OCZACH, 

Komisja sobie—Arbon sobie. 
Jak już donosiliśmy, ostatnie po- 

sunięcia Arbonu, wyrażające się w 
skróceniu tras wywołały żywe nieza- 
dowolenie ogółu mieszkańców, zwła- 
szcza Antokola, gdzie autobusy, jak 
wiadomo, kursują obecnie jedynie do 
Ryneczka. Ten stan rzeczy znalazł 
swe echo na jednem z ostatnich po- 
siedzeń Rady Miejskiej na forum 
którego ugrupowania prorządowe 
złożyły wniosek nagły, domagający 
się przywrócenia dawnej trasy auto- 
busów na Antokolu. Na skutek po- 
wyższego w najbliższy czwartek zbie- 
rze się t. zw. Komisja Arbonowa. 
Chcemy wierzyć, fe sprawa ta zosta- 
nie uregulowana_w myśl życzeń ogółu 
mieszkańców przedmieść Antokola. 

jest 

O WEJŚCIE DO L1IGL 

Rozegrany finałowy mecz o wejście do 
Ligi pomiędzy poznańską Legją a Podgó 
rzem przyniósł wynik remisowy 1:1. 

Za tydzień mecz powtórzony zostanie w 
Krakowie. 

SKŁAD POLSKI NA MECZ Z NIEMCAMI. 
Po onegdajszych eliminacjach * kapitan 

P. Z. B. p. Kościelski ustalił skład następują- 
cy: w. musza Polus, w. kogucia Forlański, 
w. piórkowa Sipiński, w. lekka Anski, w. pół 
średnia Majchrzycki, w. średnia Chmielew- 
Ki, w. półcieżka Tomaszewski, w. ciężka Stib 
be. 

W:' powyższym składzie możliwem jest ie 
nie zastąpienie Polusa pnzeż Misiornego i 
ibbego przez Wockę, pozatem skład osta. 

teczny. 

Doskonałą formę wykazał Tomaszewski 
który znokautował Karpińskiego w 1 run- 

dzie. t - 

Udogodnienia w komunikacji 
kolejowej. 

Wiileńska Dyrekcja Kolejowa z dniem 10 
bm. uruchamia wagon I klasy w pociągu 
towarowym Nr. 774. Pociąg ten p. m. towawn- 
wo-zbiorowy ikursować będzie trzy razy w 
tygodniu . wtorki, czwartki i. niedziele. 
Ž Wilna odchodzić będzie o godz. 23.50 z 
dworca towarowego do Landwarowa przy- 
bywać 0.50, odjazd z Landwarowa 1.10 z Le- 

šnik odchodzi 1.45, do Rudziszek przybywa 
2 w nocy odchodzi natomiast 2.40, do Ol- 
kienik przychodzi 3.20, odchodzi 3.45, do 
Oran przychodzi 4.33 i odchodzi o godz. 5.10 
Do Marcińkańców przybywa o 6 rano od- 
chodzi o 7.08. 

Rozkład jazdy na linji 
Woropajewo—Druja. 

W. związku z ukończeniem budowy kolei 

Wbpropajewo—Druja i podjęcia prowizorycz- 
nego ruchu począwszy od dnia 15 b.m. na 
linji tej zostają uruchomione pociągi mie- 
szano-osobowe dla przejazdu podróżnych w 

bezpośredniej komunikacji Wiilno—Druja i z 
powrotem według następującego rozkładu. 

Wilno odjazd 0.05, przyjazd Woropaje- 
wo 4.52, odjazd 5.30, przyjazd Szarkowsz- 
czyzna 7, odjazd 7.20, przyjazd Miory 9.10, 
odjazd 9.25 przyjazd Druja 10.40. Z pow- 
rotem z Drui pociągi odchodzić będą: 18.45, 
do Mior przybywają 20.05, odjeżdżają 20.20, 
do Szarkowszczyzny przybywają 22.05, od- 
jeżdżają 22,25, do Woropajewa przybywają 
23.55, odjeżdżają 0.35, przyjazd do Wilna 
5.45. 

(EBS TORRES ARORCKA 
WIADOMOŚCI HARCERSKIE. 

Wspaniały wynik akcji obozowej 
Wii. Chorągwi Harcerzy. 

Pomimo trudnych warunków  materjal- 
nych, akcja obozowa drużyn Wiileńskiej Cho- 
rągwi Harcerzy znacznie wzrosła. 

Nie mówiąc o tak wielkiej imprezie har- 
cerską jaką był pamiętny Wilnu Zlot ku 
uczczeniu 20-lecia Harcerstwa na  Wiileń- 
szczyžnie, który zgromadził 751 harcerzy i 
426 harcerek, odbył się cały szereg innych 
obozów i kursów, a nawet wypraw na tere- 
ny zagraniczne. 

Ogółem w lecie b. r. Chorągiew Wileńska 
Harcerzy zorganizowała: 2 kursy instruktor- 
skie, 40 obozów stałych, 10 obozów wędrow 
nych i 4 obozy lub kołonje ruchowe, razem 

nych. Ławy dla publiczności wypełniły się 
po brzegi. е 

Oskarżeni do winy nie przyznają się. Przed 
sądem przesunęła się wczoraj ciekawa galer- 

ja świadków, wśród których było trzech do- 
prowadzonych więźniów, dozorca więzienny, 
naczelnik więzienia w Słonimiu i t d. Nie 
wnieśli oni do sprawy wiele nowego. Proces 
zakończy się prawdopodobnie dziś. Dziś też 
należy spodziewać się wyroku. 

Obronę wnoszą mecenasi: Andrejew, Ney- 
man, Frydman i Sukiennicka. Oskarża pro- 
kurator Korkuć. Komplet sędziowski składa 
się z przewodniczącego prezesa ,Brzozowskie- 
go i sędziów Łobanosa i Szulca, Zast. 

56 kursów i obozów. W: obozach tych brało 
udział 1.083 harcerzy, t. zw. harcerzo—dani 
było 14.840. Koszt akcji obozowej wyniósł 
przeszło 28.000 złotych; które zostały wpła- 
cone głównie z funduszów harcerskich. 

W: porównaniu do roku ubiegłego akcja 
obozowa znacznie wzrosła. Różnica ta wyne 
si: 34 obozy, 612 harcerzy w obozach i 2.023 
t. zw. hancerzo—dni. 

Ważnym momentem w życiu obozewem 
Chorągwi był udział „Czarnej Trzynastki” 
Wil. Druž. Harc. w Zlocie Skautów Estoń- 
skich, na którym to Zlocie „Czarna Trzynast- 
ka* w myśl decyzji Naczelnictwa Z. H. P. 
reprezentowała Polskę, oraz udział „Błękit- 
nej Jedynki Żeglarskiej* Wil. Druż. Harc 
w Narodowym a później i Międzynarodowym 
Zlocie Skautów Wolnych, na których to Zlo- 
tach „Błęk. Jedynka Żegl.* reprezentowała 
Chorągiew, zdobywając II miejsce w zawo- 
dach 6 tytuł mistrz. d-ny polsk. Międzyn. 
Zlotu Skautów Wodnych. 

Prawdziwie harcerskim wyczynem był 
spływ kajakowy kilkudziesięciu harcerzy 
Chorągwi, którzy przebyli kajakami przest. 
rzeń od Grodna do Tczewa, a później obozo- 
wali na Zl. Sk. Włodnych. 

Spływ ten był zorganizowany przy b. wy 
datnej pomocy Okręgowego Urzędu W. F. i 
P. W. w Grodnie, dzięki zainteresowaniu p. 
pułk. M. Frydrycha i p. kpt. Reliszki. 

ADJO 
"WTOREK, dnia 8 lipca 1932 r. 

11.40: Przegl. pras. Kom. meteor.; Czas, 
14.55:- Program dzienny; 16.00: Koncert dla 
młodzieży (płyty); 15,40: Komunikat; 15.20: 
Pieśni włoskie (płyty); 16.00: Wśród książek 
61.15: Aud. dla nauczycieli. „Zajęcia poża- 
szkolne młodzieży i ich miejsce w organi- 
zacji szkolnej“; 16,30: Radjowa gazetka rze- 
miešlnicza; 16.40: „Jak powstaje papieros?" 
— odczyt; 17.00: Koncert; 17.50: a) emó- 
wienie w jęz. angielskim Dyr. Międzynaro- 
dowego Biura Pracy w Genewie p. H. B. 
Butlera; 18.00: Progr. na środę; 18.10: Mu- 
zyka lekka i tan. ; 18.50: „Krzewienie się 
Polskości na Litwie w dobie ucisku" odczyt 
łitewski; 19.05: Rozm.; 19.10: „Historja lo 
terji w Polsce" — odczyt; 19.20: „Co nas 
boli*; 19.30: „Dzienniczek Stuttgardzki Cho- 

pina* — felj; 1945: Pras. dzien. radj.; 
20:00: Godzina życzeń (płyty); 21.00: d. e. 
koncertu; 21.15: Komunikaty; Wiiad. sport.; 
Dod; do pras. dz. radj; 21.25: Recital forte-- 
pianowy; 22.00: Kwadr. liter. (St. Żeromska); 
22.15; Muzyka taneczna; 22.55: Kom. meteor. 
= Muzyka taneczna. 

ŚRODA, dnia 9 listopada 1932 r. 
11.40: Komunikaty. Przegląd prasy pols- 

kiej. Kom. met. Czas. 14,55: Program dzien. 
15.00: Muzyka popularna (płyty). 15.40; Ko- 
munikaty. 15.50: Wesołe piosenki (płyty). 
16.00: Audycja dla dzieci. 16.30: Chwilka 
strzelecka. 16,40: „Zupa na gweździu* — od 
czyt. 17.00: Utwory Haydna (płyty). 17.40: 
„Jūljusz Klaczko jako krytyk* — odczyt. 
17.55: Program na czwartek. 18.00: Muzyka 

  

   

lekka. 18,50: Rozmaitości. 19.00: Przegląd 
litewski. 19.15: Przerwa. 19.20: Skrzynka 
molnicza. 19.30: Nowości teatrakne. 19.45: 
Prasowy dziennik radjowy. 20.00: Muzyka 
lekka. 20.30: Pogadanka w związku z Tygo- 
dniem Akademika. 20.50: Transmisja 169-ej 
Środy Literackiej. 21.30: Transmisja koncerłu 
22.00: „Na widnokręgu”. 22:15: Muzyka. 

22.40: Odczyt w języku esperanckim. 22.55: 
Komuniikat meteorologiczny. 23,00: Muzyka 
taneczna. 

NOWINKI BADJOWE. 
DWA ODCZYTY. 

Bzisiaj o godz. 16,15 w cyklu odczytów 
organizowanych przez Min. WIR. i OP. dla 
nauczycieli zabierze głos p. Marja Kownacka 
i będzie mówiła o' „zjęciach  pozaszkol- 
nych młodzieży i roli w organizacji szkol 
nej“. zaznajamiając andytorjum z treścią 
konferencji XIV Kongresu Międzynarodowe- 
og w Londynie, poświęconego sprawom śred 
niego nauczania. 

Tegoż dnia o godz. 16,40 dowiedzą się 
radjosłuchacze z odczytu inż. Zygmunta Kac 
prowskiego „Jak powstaje papieras?* przy 
obecnych metodach, mających na celu niez 
wykły pośpiech, czystość produktu i poz- 
bawianie go domieszek szkodliwych. 

PŁYTY CARUSA. 
O godz. 22,15 w studjo wiłeńskiem powtó 

rzona zostanie interesująca audycja muzyc?- 
na poświęcona Henrykowi Caruso p. t. „Te 
nor, sława i śmierć”, opracowana przez Wi 
tolda Hulewicza z poezji Macji Pawiikow= 
skiej i płyt gramofonowych, na których 
utrwalony został głos wielkiego špiewaka, 
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= Dziś: Gotfryda. 
PTU kbozmoddcce. 

| 8 || Wschód słońca — g. 6m.37 
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Spostrzeženia Zakladu Meteorofbgji U.S.B. 
w Wilnie z dnia 7/X! — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 773 

  

Temperatura średnia — + В° С. 
4 najwyższa + 9 C. 
: najniższa + 5° С 

Opad: — 
Wiat:: cisza   

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: chmurno, mgła. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu dzi- 
siejszym 8 listopada według PIM. 

Chmurno i mglisto. W| ciągu dnia niez- 
naczne przejaśnienie. Chłodno. Nocą przy- 
mrozki. Słabe wiatry wschodnie. 

KOŚCIELNA 
— Doroezne Nabożeństwo Opieki Matki 

Boskiej w Kaplicy Ostrobramskiej rozpoczy- 
na się w sobotę 12 listopada o g. 5 wieczorem 
i trwać będzie do 20 listopada włącznie. 

Porządek nabożeństw: codziennie o go- 
dzinie 8 rano uroczysta Msza św. w kaplicy, 
o 10 rano suma w kościele św. Teresy i o g. 
5 wieczorem Litąnja z nauką. — Nabożeńst- 
wa w kaplicy będzie celebrował JE. ks. ar- 
cybiskup Romuald Jałbrzykowski. 

OSOBISTA. 
— Nowy dyrektor Banku Tow. Spółdz. 

Dowiadujemy się, że z dniem i listopada br. 
kierownictwo tutejszego oddziału Banku To- 
wrzystw Spółdzielczych objął dotychczasowy 
wicedyrektor banku p. Roman Miłkowski, 
zaś jego zastępstwo prokurent banku p. Ed- 
mund Gronau z Warszawy. 

MIEJSKA. 

— Wojsko udziela miastu pożycz 
ki na kanalizację swych domów. Na- 
skutek porozumienia władz wojsko- 
wych z Magistratem w najbliższych 
dniach podjęte zostaną roboty kana- 
lizacyjne na ul. Kalwaryjskiej Mają 
one na celu skanalizowanie wszyst- 
kich gmachów i budynków wojsko- 
wych. Na cel ten władze wojskowe u- 
dzieliły pożyczki w wysokości 150 ty- 
sięcy złotych. 

— Liezba warjatów rośnie. Podług ostat- 
nich damych miejskich władz sanitarnych 
pod opieką miasta znajduje się obecnie 275 
umysłowo chorych. Zaznaczyć należy, że w 
roku bieżącym w szerokim stosunkowo za- 
kresie zastosowana została opieka rodzinna. 
W|pobliżu Połukni utworzono specjalną ko- 
lonję dla umysłowo chorych. 

Godnym podkreślenia jest również fakt, 
że liczba umysłowo chorych na terenie W:! 
na, jak stwierdzają władze lekarskie, rośnie 
z każdym rokiem. Tak np. w stosunku do > 
ubiegłego ilość umysłowo chorych wzrosła o 
blisko 25 procent. 

  

  

DOżwięż. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

gwiazda 

Bźwiękowe Kino 

CASINO 
Wialka 47, tel. 15-41 

  

1 święk. teatr świetlny 

PAN 
*|. Wielka 42, tel. 5-28 

Dziś premjera! Niezwykły film rewelacyjny 
głośn. sowieckiego reżysera M. Gerynga p. t. 

słynnej 
wytw, Paramount 

NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. Na | 

„Kongres tańczy”, , 
janka chce się rozwieść” 

OPIEKA SPOŁECZNA 
— Subweneje miasta na rzecz instytucyj 

dobroczynnych. Magistrat m. Wiilna wyasy- 
gnował 70.000 złotych ma rzecz instytucyj do 
broczynnych na terenie Wilna. Jest to bez- 
zwrotna „subwencja, która jednak co do 
swych rozmiarów ulego częstym wahaniom. 

LITERACKA 
— Jutrzejsza Środa Literacka poświęcona 

będzie kulturze i tradycjom Karaimów. Sło- 
wo wstępne wygłosi Włktor Piotrowicz, po 
czem JE Seraja Bej ipszal, Kachan Kara- 
imów w Polsce, mówić będzie o kułturze 
karaimskiej.  Wiieczór uzupełnią mieznane 
stre pieśni karaimskie w opracowaniu p. Li- 

    

dje Szole. — Początek o godz. 20.30. Wstęp , 

  

dla członków zwyczajnych i członków-sym 
patyków bezpłatny; goście wprowadzeni 
przez członków płacą 1 zł 

Wi sobotę 12 listopda o godz. 20.30 w lo- 

kalu Związku Literatów znany literat Jan 
Nepomucen Miller wygłosi odczyt dyskusyj- 

  

ny pt. „O tło społeczne Dziadó 

SPRAWY AKADEMICKIE 
—Sekeja Szachowa Koła Prawników St. 

USB. rozpoczyna dnia 14 bm. Turniej Sza- 
chowy o mistrzostwo Koła na rok akademi- 
cki 1932—33. ч 

Zapisy przyjmuje kierownik sekcji kol. 
Kułakowski od godziny 13—14 w lokalu Ko- 
ła do dnia 12 b. m. 

SPRAWY SZKOLNE 
— Kurator Okręgu Szkolnego Wil. Po- 

wiadamia, że dzień 1 listopada, jako rocz- 
nica odzyskania niepodległości jest dniem 
wolnym od zwykłych zajęć szkołnych i wi- 
nien być wykorzystany dla celów wychowaw 
czego oddziałania na młodzież w duchu о- 
bywatelsko państwowym, na tle wydarzeń 
dziepowych z tym dniem związanych 

Niezależnie więc od uroczysto: 
chodów ogólnych, w których młodzież szkoł 
ma może brać udział, należy organizować u- 
roczystoś i obchody szkolne w celu omó 
wienia i wyjaśnienia młodzieży doniosłości 
tej rocznicy. 

  

    

WOJSKOWA 
— Dodatkowe posiedzenie komisji pobo- 

rowej. Dziś we wtorek odbędzie się w lokalu 
przy ul. Bazyljańskiej 2-gie dodatkowe po 
siedzenie komisji poborowej. Wszyscy męż 
czyźni, którzy nie uregulowali śwego stosun 
ku do woj. mają więc obecnie okazję. Opie 
szali będą traktowani jako dezerterzy. 

Z POLICJI 
— Policja na bezrobocie. Jak się dowia- 

dujemy oficerowie i szeregowi P. P. miasta 
Wiilna i województwa wileńskiego opodatt:o 
wali się dobrowolnie ma rzecz bezrobotnych 

Zebrane tą drogą kwoty wpływają już 
stopniowo do kasy Komitetu Pomocy Bezro- 
botnym województwa wileńskiego. 

—Nahożeństwo żałobne za poległych po- 
liejantów. Wi dniu 10'bm. w kościele Św. 
Kazimierza o godz. 10 rano odprawione z0- 
stanie nabożeństwo żałobne za dusze wszy- 
stkich szeregowych policji państwowej pole 
głych w obronie współobywateli, bezpieczeń 
stwa i porządku publicznego. | 

Po nabożeństwie o godz. 11.30 na emen- 
tarzu Rossa nastąpi złożenie wieńców na 
mogiłach poległych. 

    

GEHENNA 
Sylvia Sidney. 

Lil. 

  

-szy seans ceny zniżone. 

XURIER 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet 

organizuje konferencję referentek wychowa- 
nia obywatelskiego z całego terenu woj. wi 
leńskiego. Obrady rozpoczną się w sobotę 
dnia 12 bm. o godz. 9.30 rano w lokalu Se- 
kretarjatu BBWIR ul. Św Anny Nr. 2 

Wiszystkie członkinie ZPOK., chcące wziąć 
udział w konferencji mogą otrzymać prog- 
ram i informacje w lokalu Związku (ful. Ja- 
giellońska Nr. 3 m. 3) w godzinach urzędow. 

— Т. № W, Zebranie. Zarząd Koła Wi 
leńskiego podaje do wiadomości swoich człon 
ków iż dn. 9 b. m. (środa) o godzinie 19-ej 
odbędzie się zebranie w gimnazjum im. A. 
Mickiewicza. Na porządku dziennym sprawo- 
zdanie zarządu, referat kol. W. Kypriana 
oraz wolnt wnioski. 

— Jak należy studjować prawo rzymskie. 
Dziś, t. j. we wtorek staraniem koła prawni 
ków studentów USB. wygłosi odczyt prof. dr 
Fr. Bossowski n. t, „Jak należy studjować 
prawo rzymskie* Odczyt odbędzie się w sali 
1-szej USB. Początek o godzinie 18-ej. Wstęp 
wolny. 

  

   

      

SPRAWY ŻYDOWSKIE 
— Przekazanie gmachu na Orzeszkowej 

na własn 

  

    
Inego aktu przekaznia gminie 

żpy j domu przy ul. Orzėszkowej 7. 
Z ramien'a (Województwa akt podpisał inż. 

Prokuratorji Generalnej radca 
Z enia Gminy rabin Rubin- 

sztejn z kilku cami i przedstawiciela mi 
gminy. 

    

  

RÓŻNE 
— Paląca kwestja. Na dzień 10 bm. zwa- 

łane zostało do lokalu Inspektoratu Pracy 
zebranie przedstawicieli dozorców i właści 

li domów w sprawie podpisania umowy 

  

й 

zbiorowej na rok 1932/33. W) sprawie tej od- 
było się już szereg porozumiewawczych kon 

    

   

ferencyj, które jednak nie dały żadnego re- 
izultatu ze względu na nieprzejednane stano 
wisko obu stron, zwłaszcza właścicieli do- 
mów. 

— Choroby zakaźne. Ostatnie dane wy- 
działu zdrowia notują następujące wypadki 
chorób zakaźnych: ospa/ wietrzna 3, tyfus 
brzuszny 7 (w tem 2 zgony), tyfus plamisty 
1 (1 zgon), płonica 38 (1 zgon), błonica 7, 
odra 1, róża I, grypa 1, gruźlica 4 (1 zgoni, 
jaglica 1. 

Ogółem chorowały 74 osoby, w tem 5 о- 
sób zmarło. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
PO ILU SŁUŻBOWYCH? 

W. dniu wezorajszym żołnierz stojący na 
warcie przy prochowni w Burbiszkach zau- 
ważył na terenie prochowni jakiegoś osob- 
nika, który mimo nawoływania zbliżał się 
do okjektów wojskowych. Wartownik chciał 
już zgodnie z przepismi, oddać w jego kie- 
runku strzał ostrzegawczy, lecz w ostatniej 
już ehwili, zauważył, że osobnik ów jest 
mocno „wstawiony* bowiem ledwo się trzy- 
mał na nogach. Wartownik zaalarmował wó- 
wcezas kartę, która osobnika zatrzymała, Oka 
zał się nim niejaki Andrejew, zam. na Ło- 
siówee. Andrejew był tak ululany, że nie zda 
wał sobie sprawy z tego gdzie się znajduje. 

' (e) 

ZAMACH SAMOBÓJCZY. 
Wi dniu wczorajszym usiłowała popełnić 

samobójstwo przez zatrucie się niejaka Mar- 
ja Krupowicz zam. przy ul. Dominikańskiej 
16, lat 32. Zawezwane pogotowie ratunkowe 
przewiozło ją w stanie ciężkim do itala 
Sawicz. Przyczyna zamachu samobójczego 
nie została narazie ustalona. (e) 

KOBIETY 

    

    

    

Bohaterką tego niezwykł. 
arcydzieła jest premjow. 

Film, porywający siłą treści i głęboką grą 
Symfonja przeżyć, uczuć. wrażeń i miłości. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15 

DZIŚ ulubienica publiczności, bohaterka filmów: „Precz z miłością”, „Z rozkazu księżniczki”, „Droga do raju*, o 
Liljana Harwey 

NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. Ceny od 25 gr. 

“° Маг 

w najnowszym 
przeboju p. t. QUICK 

Początek o g. 4, 6, 8 i 10-15, w sob. i niedz. o 2-ej 

lena Dietric 
w superprzeboju sezonu 

BLOND VENUS 
o którym mówi całe Wilno 

  

Dźwięk. teatr świetlny 

PAN 
ul. Wielka 42, tel. 5-28| go rewelacyjnego 

Cały świet pełen jest za- 

chwytu dla fenomenalne- 

filmu TOMMY BOY 
którego urok pozostaje na zaw- 

sze w duszy wzruszonego widza 

Wkrótce w naszem kinie. 
  

jAwięk. Kina - Teatr | DZIŚ 

Hollywood 
Miekiow. 22, tel. 15-28 

Najpotężniejsze arcydzieło 
muzyczne wszystkich ezasów 

towej sławy Orkiestra cygańska Rodeo. 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

ROMANSE CYGAŃSKIE W.rolach gł: BRYGIDA HELM 
i Józef Schildkraut oraz świa- 

UWAGA! Niektóre romanse będą wykonane w języku rosyjskim. 
Ceny miejsc: Parter od 49 gr. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15 

  

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Mickiew. II, tel. 15-61 

że „takiego filmu 
jeszcze nie było” 

Początek o godz 

DZIŚ! Największa rewelacja prod. filmowej! Najwspanialszy film świata, o którym prasa orzekła jednogłośnie, 

STEROWIEC L. A. 
W rolach głównych: bohaterski Jack Holt, urocza Fay Wray i porywający Ralph Graves. 
NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE 

Dramat nadludzkiego boha- 
terstwa i wielkiej miłości 

4, w dnie świąt, o godz. |-ej 
  

twięk. Kino - Teatr | DZIŠI 

"STYLOWY 
= ul. Wielka 36.   
  

M. NIKIFOROWSKI. 

Po raz |-szy w Wilniel 
100% dźwiękowa wschodnia sensacja p. t. 
W rol. gł: Qliwe Borden i Noah Berry. Nad program: Monum. 

Potężny dramat ilustrujący ostatnie lata panowania caratu i narodzenia bolszewizmu, 

Najnowsza 

„SZLAK NIEPOTRZEBNY". 
° — Do pierwszej, do trzeciej, w 

piątą — dotykał dowódca palcami, 
przechodząc mimo rekrutów.  Adju- 
tant szperał czegoś w papierach, 
sprawdzał i notował, | . 

«  — Pierwsza, piąta — do mnie, 
6sma — tu — zakrzyczeli sieržanei 
plutonowi — gody dowódca pułku 
udał się na stronę. : 

Rekruci rozeszli się w rozmaite 
kierunki, Wasiła przydzielili do szó- 
stej kompanji. Zuchowaty kapral po- 
prowadził jego i kilku przybyłych do 
Sredniego gmachu. 

Żegnaj życie wolne! Dzień dobry 
—życie szare! 

IX. 
Wstąpili na piętro. Kapral olwo- 

rzył drzwi, przepuścił rekrutów, a 
sam odszedł.  Młodzieńcy weszli w 
wielką, światłą salę i zatrzymali się 
u okna. Murowane słupy rozdzielały 
pokój na dwie części. Prawa — dokąd 
weszli rekruci — była próźną — tylko 
u przeciwległej — od drzwi — а- 
ny, stal wielki obraz. Cztery okna da- 
wały światła poddostatkiem. Za słu- 
pami stały w dwa rzędy żelazne łóż- 
ka, a za niemi — przy Ścianie — du- 
żo karabinów. Na sali. między okna- 

  

    

   

mi, zauważył Wasil portret cara, któ 
ry na ten raz miał na sobie już czer- 
wony mundur. 

— Licho go wie — zaśmiał się do 
siebie Wasil — ileż on mundurów po- 
siada? Napewno co dnia nowy pr 
wdziewa. Nie życie, a .„maślanica 
(karnawał) e to co chłopu nasze- 
mu — jak nałoży na się coś -par- 
cianego, to i nosi dopóki się z pleców 
nie zwali. A pewno orać, albo kosić 

  

    

      

—w takim mundurze — niezręcznie, 
go kołnierz brodę podpiera. Ciekawie 
zobaczyć jakby tak car, albo jene- 
rałowie — eo ot tam na ścianie — w 
swoich mundurach dyć „kudy baraz- 
noj siwaja“, albo kóską — żych, 
żych! z: 

— „Szare przyszlil“ — ktoś zakrzy 
czał. Godzina poobiednia była wolną, 
a więc prawie cała kompanja była 
w zbiórce. Jak mrówki pozbiegali się 
na okrzyk i obstąpili rekrutów. Szu- 
kali ziomków, rozpytywali się — kto 
skąd i t. d. Nadszedł wąsaty sierżant, 
feldfebel kompanijay — pogroza | 
strach żołnierzy. Rekruci jeszcze raz 
poszeregowali się. Znów spisywano- - 
imię, nazwisko. wyznanie i pochodze- 
nie. Wasil zapodał się katolikiem i 

    

  

  

  

Miłość w pustyni Walka z arabskim Szeikiem 
© najpiękniejszą kobietę. 

przebój wszystk czas. Dama w szkarłacie 

rolnikiem. 
— Aha — zaburczał sierżant 

jesteś Polakiem — „miatieżnikiem*?! 
sil poczerwieniał, chciał co- 

bądź odpowiedzieć, ale w pamięci 
wypłynął Mikita, a więc się powstrzy 
mal.“ ' 

Nazajutrz przeglądał rekrutów 
dowowódca kompanji i aQzdzielił na 
tony. Przyniesiono i umundorowanie, 
a jako rekrutom — co najgorsze. 
Wasilowi dostał się mundur, w ja- 
kim mogły się zmieścić dwa Wasiłc: 
czapa lazła na oczy i uszy, a płaszcz 
—szynel nie dochodził i kołan. A gdy 
się Wasił przebrał i podeszedł do lu- 
stra naprzód się uląkł, a potem 
mocno się roześmiał. 

Ot i sługa carowi i ojczyźnie! 
Choć do konopi! A żebyż lak zoba- 
czyła Hanulka — nie ręczę czyby nie 

zemdłała. 
Wasiła i jesz 

' po niesz 

  

   

  

zę dwóch lowarzy- 

: ja wziął w swo 
opiekę „wujek zaczął pouczać na- 
szych bohaterów wszełkich chytrości 
kunsztu wojennego. Najwięcej zwra- 
cał uwagi na dziarskie śalutowanie. 

-- Patrz zawsze orłem, a oczyma 
źryj naczalstwo, — nauczał „wujek” 
odchylając rekrutowi głowę w tył 
na ile się dało. 

Za parę tygodni wydano i Кага- 

hiny. Poczęły się — trojektory. me- 
chanizmy, nacięcia, sprężyny. gwin- 

  

    

  

    

    

  

gminy. Wiczoraj w notarjacie do | 

  

  

WE EARN: K I 

Rojostr Aandlogy. 
Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 

W dniu 25.V. 1932 r. 
102. II. Firma: „Fortuna — Josel Farberow*. — 

Firma obecnie brzmi: „Fabryka cukrów i czekolady 
Fortuna. — Właściciel Josel Farberow, Wilno, ulica 
Metropolitalna 5%. Siedziba przedsiębiorstwa została 
przeniesiona na ulicę Metropalitalną 5 w Wilnie. 

1069—V1. 

  

  

175. II. Firma: „Sklep kołonjalny i tytoniowv 
Gordona i Ilutowicza”*. Firma obecnie brzn: Sklep 
kolonjalny Gordona i Ilutowicza — Spółka”. Przed- 
mioi: Sklep kolonjalny. Siedziba spółki została prze- 
niesiona pod Nr. 10 przy ulicy Stefańskiej w Wilnie, 

żesz llutowicz zam. w Wilnie, ulica W. Stefań- 
ska Nr. 25 1070—VT. 

     

       
  

W dniu 28.V. 1932 r. 
4557. II. Firma „Gutkin Zalman“. Przedsiębior- 

stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

1064—VI. 

5127. II. Firma: „Epszteji Rocha“. Przedsiebior- 
stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

1067-—VI. 

W dniu 11.VI. 1932 r. 
4725. LI. Firma: „Berger Mejer". Przedsiębiorstwo 

zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

1065—VT. 

    

4991. IL Firma: „J. Dubczański i L. Sznejder 
— Spółka została zlikwidowana i wykreśla się 

1066—VI. 

  

  S-ka 
z rejestru 

  

248. II. Firma: „Bracia Segal*. Siedziba spółki 
została przeniesiona na ulicę Rudnicką 16 w Wilnie. 

1071—VI. 

W dniu 18 VI. 1932 r. 
13234. I. Firma: lep owoców, słodyczy i wody 

sodowej — Aba Kaca*. — Siedziba w Wiilnie, ulica 
Szopena 3. Sprzedaż owoców słodyczy i wody sodo- 
wej. Firma istnieje od 1930 roku. Wiłaściciel Kac Abo 
zam. w Wilnie ulica W. Stefańska 9—12.  1068—VI. 

W dniu 23.VI. 1932 r. 
3406. II. Firma: „Józef Czerny i S-ka*. Firma 

obecnie brzmi: „Józef Czerny Hurtowy sklep śledzi, 
soli i cukru*. Włyłącznym właścicielem jest Józef 
Czemy zam. w Wiilnie, ulica Stefańska 20. Mojżesz 
Ganes i Eljasz Majzels wystąpili ze spółki i prawne 
obowiązki takowych przeszły na rzecz Józefa Czer- 
nego. 1063—VI. 

   

  

  

   613. II. Firma: „Bernsztejn Szmuel*. Włłaś 
przedsiębiorstwa Bernsztejn Szmuel zmarł. Do 
zatwierdzenia spadkobierców w prawach spadkowych 
przedkiębiorstwo zmarłego prowadzi w charakterze 
pełnomocniczki Gitel Bernsztejn z Wilna ulica W: 
leńska 7—4 z prawem dokonywania wszelkich cz 
ności związanych z (prowadzeniem tego przedsięb: 
stwa. 1072— 

  

   

  

PE 
W dniu 19.VII. 1932 r. 

12487. II. Firma: „Jan Rochowicz”. Przedsiębios- 
stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

1053—VT. 

„lsserlin Benjamin*. Przedsię- 
hiorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z reje 
stru. 1060—VI. 

13036. II. Firma: 

  

W dniu 26.VII. 1932 r. 
13256. I. Firma: „Gitla Bunimowiczówna” w Wil 

nie, ulica Niemiecka Sklep czapek i kapeluszy 
oraz sprzedaż skórek wyrobu krajowego. — Firma 
istnieje od 1932 roku. Właściciel Gitla Bunimow 
czówna zam. w Wilnie przy ulicy Niemieckiej 

  

          

   

  

   13257. I. Firma: ra Perczykowa* w 
niu, pow. wiilejskiego. Sklep drobnych towarów i 
robów tytoniowych. Firma istnieje od 1920 r. Wła 
cieł Sora Perczykowa zam. tamże. 1080—VF. 

Judzin Lejba* 

  

13258. I. Firm w Dziśnie, ulica 
     Żeligowskiego 10. Sklep apteczny i spożywczy. Firma 

istnieje od 1906 roku. Właściciel — Judzin Lejba, -— 

zam, tamże. 1081—VI. 
    

13259. I. Firma: „Niemenczyński Chaim* w Wil- 
nie. ulica Rudnicka 21. Sklep obuwia. Firma istnieje 
od 1931 roku. Właściciel — Chaim Niemenczyński 
zam. w Wiilnie przy ul. Wielkiej 25 m. 4. 1082-—VT, 

W dniu 28.VII. 1932 r. 
13260. I. Firma: „Aron Sołomiański, apteka“ w 

Nowo—Wilejce, pow. Wileisko—Trockiego. Apteka. 
Firma istnieje od 1932 roku. Wfłaściciel — Aron So- 
łomiański zam. w Wfilnie, przy ulicy Zawalnej 40. 

1083—VT. 

    

  

  
   

13261. I. Firma Flores — Perla - Tejszew* w 
Wilnie, ulica Piłsudskiego 26. Wytwórnia mydła. Fir. 
ma istnieje od 1932 roku. Właściciel — Perla Tejszew, 
zam. w Wlilnie przy ul. Piłsudskiego 26.  1084—VI. 

W dniu 1.VIII. 1932 r. 
12758. II. Firma „E Chanezon — Sklep bła- 

wałny”. Siedziba przedsiębiorstwa została przeniesio- 
na na ulicę Rudnicką 8 w Wilnie. 1055—VI. 

W dniu 3.VII. 1932 r. 
13262. I. Firma: „Bufet Klubu Ognisko — Pol- 

skie w Wiilejce* w Wiilejce Pow. Bufet ze sprzedażą 

   

     

ty, śruhki — jednem słowem — za- 
ćmienie rozumu młodzieńca-włościa- 
nina. 

Pociągnęło się nudne, podczas zi- 
my, życie koszarowe, a razem i musz- 
tra, jeszcze nudniejsza. Z rana — 

  
Musztra 

Zdolny, pojętny, sprytny — wszystko 
rozumiał z półgębka, a więc do jego 
czapy jeszcze nikt ręki nie wyciągnął. 
Tylko sierżant coś krzywił się i spo- 

napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Wła- 
ściciel Klub — Ognisko Polskie w Wilejce Pow. 

1085—VI 

W dniu 4.VIIL. 1932 r. 
13263. I. Firma: „Nasz Papier — właść. Zalman 

Goldberg“ w: Wiilnie, ulica Niemiecka 31. Sklep pa- 
pieru i materjałów piśmiennych, Firma istnieje od 
1932 roku. Właściciel — Goldberg Zalman zamieszka- 
ły tamże 1086—V!. 

      

W dniu 11.VIII. 1932 r. 
13264. I. Firma:  „Olrajt — Sz. Szapiro i Ch. 

5 ". Sklep obuwia. Siedziba w Wiilnie, 
lica Rudnicka 2. Przedsiębiorstwo istnieje od i lip- 

ca 1932 roku. Wbpómiey zam. w Wilnie, Szloma Sza- 
piro — przy ulicy Miłosiernej 6 i Chawa Rocha Fiał. 
kowa przy ulicy Miłosiernej 2. — Spółka firmowa za- 
warta na mocy umowy z dnia 6 lipca 1932 r. na 
czas nieokreślony.. Zarząd należy do obydwóch wspól 
ników. Wieksle unowy i wszelkie zobowiązania w imie 
niu spółki podpisują obaj wspólnicy łącznie pod stem 

    
   

  

  

  

    

    

   

  

  

   

  

plem firmowym. 1087—VI. 

W dniu I6.VIII. 1982 r. 
ll. Firma: „Jankiel Frenkiel i Ma jes 

  

    

   

  

brzmi: „Tradegę 
Wyłącznym w: 

a firmowa”. Firma obecn.: 

   

          em jest Majer Sz 8 
wy, ulica Gęsia 33. Jankiel Frenkiel przelał swe pra- 
wa i obowi w spółce na rzecz Majera Szajną i 
wystąpił ze spółki, skutkiem czego spółka uległa roz 
wiązaniu. 1054—) 

      

  Dom Handlowy Andrzej Gr: 
i S-ka*. Skłep win, wódek i towarów spożywcz) 

Sied. w Wiilnie, ulica Raduńska 4. Przedsiębiorst- 
wo istnieje od 2 stycznia 1932 roku. Wspólnicy zam. 
w Wilnie, Andrzej Grynis — przy ulicy Raduńskiej 
4 i Chana Fajnbergowa — przy ulicy W. Pohulanka 
17. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dnia 
22 grudnia 1931 roku uzupełnionej umową dodatko- 
wą z dnia 3 marca 1932 roku na cza: Z 
letni lic od dnia 22 grudnia 1931 roku. 
łeży do każdego ze wspólników z osobna. V 
weksli, w imieniu spółki w charakterze w wcy lub 
żyranta zawieranie umów z: ie wszelkich zobo- 
wiązań pieniężnych oraz płodejmowanie pieniędzy z 
banków lub innych instytucyj następuje jedynie za 
podpisem Chany Fajnbergowej pod stemplem firmo- 
wym. 1088V7. 

13265. 1. Firma:     

    

     
     

        

  

   
   

     
ydawanie 

  

  

   
   
    

  

W dniu 18.VIII. 1932 r. 
12794. II. Firma: „Romanowska Hele 

siębiorstwo zostało zlikwidowane j; wykreśla 
rejestru. у 1056— 

W dniu 19.VIII. 1932 r. 

  

Przed- 
ię z 

A 

  

     

  

12859. II. Firma:  „Gelfarb Mow: Przedsię- 
biorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z reje- 
stru. 1057—VI. 

  

   Symfonja — Daniszewski Mow | 
Sza Przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane i wyk- 
reśla się z rejestru. 1059—VT 

W dniu 31.VIII, 1932 r. 
5. I. Firma: „Ch. Szerowa i F. Ancelewiczo- 
półka firmowa”. Fabryka chałwy i słodyczy 

*hodnich w Wfilnie przy ulicy Trockiej 19 oraz de 
na sprzedaż wyrobów tej fabry w Wiilnie przy 

y Wielkiej w Wflnie przy ulicy 
Trockiej Nr. 19. Data rozpoczęcia działalności 9 lute- 
$0 1932 roku. Wspólniczki Chawa Szer i Fania Ance- 
lewicz obie zam. w Wiiłnie przy ulicy Wielkiej Nr. 29. 
Spółka firmowa zawarta na mocy umłowy z dnia 9. II. 
1932 roku na czas nieograniczony. Za 
obu wspólniczek. Weksle, indosy, umowy, a 
nipotencje i inne dokumenty winny być podpis; 
przez obie wspólniczki pod stemplem firmowym, 0d- 

zaś korespondencji adresowanej na imię spółki 
jnej, poleconej, wartościowej, przekazów pie- 

ych i przesyłek może być dokonyawny przez każ 
wspólniczek pod stemplem firmowym. 3 

1061—VI. 

   

  

    

           
      

        

    

  

    
      
    

   

w dniu 6 IX. 1932 r. 
Sp 12890. II. Fir ybo — Z. Goldberg i F. 

Cypkin Spółka firmow półka została zlikwidowa 
na i wykreśla się z rejestru. 1058—V!. 

W dniu 13.IX. 1932 r. 
3798. II. Firma: „Andruszkiewicz Antoni". Przed- 

miot: Młyn motorowy. Na mocy aktu zbycia zezna- 
nego jprzed Władysławem  Strzałko Notarjuszem w 
Wilnie w dniu 21 czerwca 1932 roku za 1881 ap- 
teka Antoniego Andruszkiewicza przeszła na własność 
Arona Sołomiańskiego przyczem część ceny szacunko- 
wej a mianowicie 10.000 zł. w złoc «powinna być 
przez nabywcę wpłacona sprzedawcy na warunkach 
wzmiankowanego aktu z zastrzeżeniem przywiłeju 
sprzedawcy na sprzedanem przedsiębiorstwie. 

1062— 

   
  

  

    

    

    

    

  

      

VI. 

Likwidacja Lombardu 
BISKUPIA 4 

OSTATNIE DNI WYPRZEDAŻY. 
  

Niniejszem mam zaszczyt zakomunikować, że mój 
zakład krawiecki został przeniesiony na ul Zawal- 
ną 24, m. 1, wejście frontowe |-e piętro, 

Gwarantując wykwintne i akuratne wykonanie 
zamówień w-g najnowszych modeli zagranicznych. 
Polecam się łaskawej pamięci 

i pozostaję z głębokim poważaniem Sz. Kunin 
Dyplomowany Krojczy w Paryżu 

| Pracownia ÓBUWIA 

į M. DRZEWIŃSKI 
Bonifraterska 6 

i PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE į 
oraz reperacje kaloszy i śniegowców. 

Р9Ф   

  

Nr. 283 (2498) 

Od roku 1843 Istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne i ga- 
binstowe, kredensy, 

stoły, szeiy, łóżka it,d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDRO G Q, 

na śowoddych Waran ata 
! NA RATY. 

NAUESZEY ROWOŚCI, 
8324 L 

KURSY 
pisania 

na maszynach 
Maszyny: Remington, Un- 

derwood. Royal. ldealiin. 

handlo- 

Metoda 

Informacje: 

Wilno, Sosnowa !0, m. 5 
od godz. 9—11 i 3-6 

Do wynajęcia 
od zaraz 

mieszkania 
z 5-ciu i 3.ch pokoi ze 
wszelkiemi wygodami, od-- 
remontow., wejście fro: 
towe przy ul. Tatarskiej 
Nr. 20. Dowiedzieć się 

tamże u właśc. domu 

Doe wynajęcia 
odremontowane: 5-pokoj. 
mieszkanie z wygodami 
przy ulicy Šw. Filipa 4—9 

Informacje na miejscu. 

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

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

Dr.Zeldowiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz- 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel. 277 

Dr. J. Bernszteir. 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczoplciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—! į 4—6“ 
ZWB 

Dr. Wolfson. 
Choroby skórne, 

weneryczne; 

i moczopłciowe 
Wileńska 7, tel. 10-67 

od godz. 9—1 i 4—8 

Lt Kenigsberg 
Choroby skėrne, 

weneryczne 
1 moczopłelowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—i2 1 4—8. 

Maja Labnerwa 
zrzyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
'lica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z.P. Nr. 69. 8520 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
aa lewo Gedeminowską 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3093 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Mickiewicza 4—6 
tamże gabinet kosmetycz- 
ny, usuwa zmarezczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48. 8323 

Korespondencja 
wa i urzędowa. 

nowoczesna. 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

ж mięsa odrazu się powiekszyla, kapu- 
Wasilowi nie ciąžyla. 

  

až 

sty nie widać pod tłuszczem, kasza 
w słoninie pływa. Przyjeżdża dowód- 
ca dywizji. Wita się. Żołnierze rwą— 

yby dzwonią! Generał prosi ofi- 
cerów odejść i zapytuje żołnierzy— 

  

  

  
ubierano się „w trzy klaśnięcia*, mo 
dlitwa, śniadanie, gimnastyka, masze- 
rowanie, ćwiczenie plutonem, kom- 
panją, obiad i odpoczynek. Potem 
znów ćwiczenia — z karabinem, woj- 
skowa generalja i inne. Pod wieczór 
—dokształcanie analfabetów, kolacja, 
śpiewy i apel. 

' I tak dzień po dniu — jednostaj- 
nie do obrzydliwości. Dowódca kom 
panji rzadko bywał obecnym na ćwi- 
czeniach, przesiadując zawsze w kan- 
celarji kompanijnej. Oficerowie młod 
si też się mało zajmowali musztrą. 
flegmatycznie chodzili od grupy do 
grupy, poziewali w pięść. spoglądali 
do okien, a najczęściej na zegarki. 

zywali i wykonywali „wujko- 
ie, podofieerowie. Krzyczeli, złoś- 

cili się, łajali i często się zdarzało,— 
osobliwie gdy oficer znajdował się 
opodal, — tak się zachwycali służbą 

„ iż niejednemu  rekrutow: 
czapka się zwaliła na podłogę, a sam 
biedak zaledwie się na nogach utrzy- 
mywał. Opowiadano — iż niektórz: 
i z panów oficerów mieli rękę ciężką, 
lecz w swojej kompanji na objaw po- 
dobny Wasil jeszcze się nie natkna! 

    

        
  

  

    

   

glądał z pod czoła. 
Najwięcej nie podobała się Wasi- 

lowi „generalja“. Nie to, żeby nie zro- 
zumiana ona była, lecz roztrząsano 
takie pytania — które nawet i mniej 
świadomemu — napewno wydałyby 
się śmieszne. Naprzykład — miał żoł- 
nierz prawo do skargi, lecz musiał w 
oznaczonym terminie zameldować 

n przełożonym — że ma zamiar 
ść skargę. Jeżeli lego nie wyko- 

nał — nie miał prawa skarżyć, a spra 
wa, nawej w wypadku całkowitej słu: 
szności — pozostawała nierozpatrzo- 
ną, a wnoszą zostawał ukarany. 

   

   

  

Jeżeliby dobrze wniknąć w ówczesną 

usławę dyscyplinarną — rzucało się 

  

w oczy — iż faktycznie nie miał ż 
nierz możności do skargi. Sprawa ze 
skargami ustnemi —- wygłądała tro- 
chę odmienniej, lecz kto ją zanosił-- 
cierpiał potem suto. Badanie preten- 
syj — było jakąś komedją. Oto up. 
prz dża niespodzianie dowódca 

dywizji. Ale ła „niespodzianka już 
od dwóch—trzech dni wiadoma w naj 
dalszych zakamarkach. Wszędzie szo 
rują, skrobią, myją, żołnierzom wy- 
dają lepsze umundurowanie. poreja 

     

„Kto „rebiata* ma jakieś pretensje, 
może czegoś nie dodają? Czy nie 

  

Nikak niet“ — grzmi odpo- 
stko w porządku —        

   

wied 
Wasza I 

Chociaż i biją, i chleb często su- 
rowy, i kasza sucha, a kapusty cza- 
sem do gęby nie można włożyć, lecz 
wszystko dobrze! Jeżeli zaś kto się 
odezwie w jakiej sprawie — biedy 
się nie obierze na zawsze! Nie wyle- 
zie z pod karabinu, albo dyżurstwa bez 

kolejki. Zafukają, załuzga ją człowie- 

ka, zrobią buntownikiem, a za wszy- 

stko eo się w kompanji zdarzy — 
będzie odpowiadał. Mocno się nad 
tem zastanawiał Wasil, a zarazem się 

i oburzał. Gdy zaś rozpoczynano li- 
lanję — „imperatorskoje  weliczest- 
wo, wysoczestwo, sijacielstwo, awgu- 
ściejszy, prewoschodzitielstwo*, a tu 

czegoś | „preoświaszczenstwo** wplą- 

  

   

    

  

  

  

tywano — litanję. nad którą się żoł- 
nierze pocili — nie mógł Wasił | na 
miejscu usiedzieć. 

(D. e. n.) 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. Drukarnia „Znicz*, Wilno, ul. Ś-to    " Redaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkis, 
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