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Straszna katastrofa w Warszawie 
18 osób zabitych — 4 ranne. 

WARSZAWA, (PAT). — W DNIU WCZORAJSZYM OKOŁO GODZ. 6.39 
RANO PRZY ULICY KROCHMALNEJ NR. 57 WYDARZYŁA SIĘ WIELKA 
KATASTROFA. 

OBOK DOMU NR. 57 POD N-REM 59 ZNAJDUJE SIĘ BROWAR HA- 
BERBUSZA—SZELEGO. 

SCIANA FRONTOWA TEJ POSESJI, KTÓREJ CEGŁA I ZAPRAWA 
ULEGŁY ZBUTWIENIU, POD NAPOREM ZŁOŻONYCH TAM OLBRZY- 
MICH ZAPASÓW JĘCZMIENIA RUNĘŁA, PADAJĄC NA SĄSIEDNI MAŁY 
DREWNIANY PARTEROWY DOMEK I PRZYKRYWAJĄC GO MASAMI 
CEGŁY I JĘCZMIENIA. 

PIERWISZY ZAALARMOWAŁ 0 KATASTROFIE WŁADZE POSTERU- 
NEK SZKOŁY POLICYJNEJ, ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NAPRZECIWKO MIEJ- 
SCA WYPADKU. 
WIE SZKOŁY POLICYJNEJ, 

NA POMOC POSPIESZYLI NATYCHMIAST UCZNIO- 
DZIĘKI TEMU UDAŁO SIĘ URATOWAĆ   

9 OSÓB ORAZ 4 OSOBY RANIONE, KTÓRE PRZEWIEZIONO NATYCH- 
MIAST DO SZPITALA. NA MIEJSCE WYPADKU PRZYBYŁA NATYCH- 
MIAST STRAŻ POŻARNA, PRZYBYŁ NIEZWŁOCZNIE WICEWOJEWO- 
DA OŁPIŃSKI, ZASTĘPCA CHOREGO NACZELNIKA WYDZIAŁU BEZ- 
PIECZEŃSTWA KOMENDY POLICJI IN P. CZYNIOWSKI. NIEBAWEM 

  

PRZYBYLI PREZYDENT MIASTA SŁOMIŃSKI, NACZELNIK WYDZIAŁU 
OPIEKI SPOŁECZNEJ MAGISTRATU I INNI PRZEDSTAWICIELE 
WŁADZ. AKCJA RATUNKOWA W TOKU. 

Min. Pieracki na miejscu wypadku. 
WARSZAWA, (Pat). — Natychmiast po otrzymaniu zawiadomienia © 

katastrofie przy ulicy Krochmalnej przybył na miejsce p. minister spraw 
wewnętrznych Pieracki oraz komendant garnizonu m. stoł, Warszawy. 

WARSZAWA, (Pat). — Min, Pie- 
racki po szezegółowem zbadaniu miej 
sea katastrofy odwiedził osoby ocalo- 
ne oraz redziny dotknięte skutkami 
katastrofy. P. minister zainteresował 

się przyczynami katastrofy oraz pa- 
lecił zebranym na miejscu przedsta- 
wiciełom władz okazanie jak najdalej 
idącej pomocy osobom poszkodows- 
nym przez katastrotę, 

Wydobywanie rannych i zabitych. 
WARSZAWA, (Pat). — Dotychczas wydobyto z pod gruzów 18 trupów. 

Prowadzona jest wytężona akeja ratunkowa, w której bierze udział straż 
pożarna, policja, wojsko. W zasypanym domu mieszkało 31 osób. 

Prof. Bartel na Zamku. 
Wręczenie odznak Orderu Orła Białego. 

WARSZAWA, (Pat). — P. Prezy- 

dent Rzplitej przyjął dziś o godz. 13 

na prywatnej audjencji b. premjera 

prof. Bartla, któremu wręczył odzna: 

ki Orderu Orła Białego. 

Rola Polski w dziele rozbrojenia 
(Wywiad u deputowanego Pierre Cot'o). 

W sobotę opuścił Polskę po 2-dniowym 
pobycie deputowany stronnictwa radykałów 
p. Pierre Cot. Drugi dzień pobytu spędził p. 
Cot w Toruniu gdzie był obecny na uroczy 
stośei wręczenia sztandaru okręgowemu Zw 

Obrońeów Ojezyzny. Przed wyjazdem p. Cot 
przyjął przedstawiciela PAT-a i podzielił się 
z nim spostrzeżeniami, jakie wyniósł ze 
swej krótkiej bytności w Polsce. 

— Wkażenie moje — oświadczył p. Cot 
— jest jak najlepsze. Dzieło odbudowy doko 
nane przez Polskę w tak krótkim czasie 

wprost zdumiewające. Uderzył mnie zwłasz 
cza ogrom pracy, dokonanej w dziedzinie go 
spodarczej, Unifikacja prawna, proces Sca- 
lania poszczegółnych dzielnie kraju zasługu 
ją również na najwyższą uwagę. Dorobek 
Połski w dziedzinie ustawodastwa społeczne 
go może służyć za przykład innym państwom. 
Pragnę zaznaczyć, że osiągnięte przez Pol- 
skę wyniki mało są znane we Francji, to 
też postanowiłem powrócić tu jeszeze w lecie 
roku przyszłego tym razem na dłużej i zaz 
uajcemić się błiżej ze sprawami polskiemi. 

Jakie Pan Poseł odniósł wrażenie ze 
„swego pobytu na Pomorzu? 

— Byłem obecny w Toruniu na defiladzie 
oddziałów wcjskowych i b. kombatantów, po 
tem zaś wziąłem udział w obiedzie żołnier- 
skim. Wyznaję, że nie miałem pojęcia iż dy 
seyplina i wzorowa postawa wojskowa da 

się w tym stopniu połączyć ze stosunkiem 
przyjaciełskim, niemal koleżeńskim  pomie- 
dzy wojskowymi różnych stopni. 

Znuč że ed generała do żołnferza przyś- 
wieca wam jedna idea, jedna myśl przewod 
nia, która jak mogłem stwierdzić — daleka 
jest od wszelkiej agresywności. 

- Przecho: c do zagadnień ogólnych, 
czy wołno zapytać Kk Pan Poseł wyobraża 
sobie rolę Polski w światowej akcji na rzecz 
pokoju powszechnego z uwzględnieniem spe 
cyficznego geograticznego położenia Polski? 

— Polska ma do odegrania w tej akcji 
dużą rolę, która harmonizuje z rolą Franeji 
i innych krajów, Polska jest zainteresowana 

w tem, aby uniknąć najgorszej ewentualności 
jaką byłoby ponowne uzbrojenie Niemiee a 
meżna jej uniknąć tylko w jeden sposób: —- 

przez rozbrojenie powszechne. Zapewne nie 

byłoby спо pozhawione ryzyka, lecz druga 
alternatywa, t. j. wyścig zbrojeń, byłaby je 

szeze groźniejsza i uczyniłaby wojnę nieunik 
nieną. Nie przeczę, że militaryzm niemiecki 
napełniać może obaw; Francję i Polskę, — 
Nie przeczę również, że rozbrojenie Niemiec 
nie jest całkowite, aczkolwiek alarmy na tc 
mat zbrojeń Rzeszy są nieraz przesądzone. 
To też uważam za konieczny ckwiwalent roz 
brojenia kontrolę, zwłaszcza kontrolę fab- 
rykacji broni i wydatków wojskowych, połą 
czaną z ieh ograniczeniem. 

+ Czy kontrolę rozumie Pan Poseł jaka 
gwarancję bezpieczeństwa? 

— Poniekąd tak. Nie spieram się zresztą 
e słowa. Zaznaczam przytem z naciskiem, że 
nie mam bynajmniej na myśli rozbrojenia 
mechanicznego wszystkieh państw. Ja i moi 
kcledzy partyjni jesteśmy realistami i uważa 
*y, że położenie geografiezne j warunki spe 

    

    

    

    

    

cyfiezne poszczególnych państw mnszą być 
uwzględnione. Połska np. miałaby prawo do 
zachowania sił wojskowych, jakie usprawied 
liwia jej sytuaeja geografiezno—polityczna. 

-- Jaką rolę zdaniem Pana Posła odgry 
wać powinna współpraca polsko—francusku 
przy utrwaleniu pokoju europejskiego? 

— Sądzę, że zobowiązania natury defen- 
zywnej, istniejące obeenie między Franeją a 
Polską i ujęte w ramy traktatów lokarneń- 
skieh winny być utrzymane. Są one zupełnie 
zgodne z naszą koncepeją rozbrojeniową i 
bezpieczeństwa. 

- Czy zdaniem Pana Posła można zreah 

ać powszechne rozbrojenie dopóki poli 
yka jednych państw zmierza do naruszenia 
całości terytorjalnej państw drugich? 

— Na pańskie pytanie odpowiem zupełnie 
szezerze. Sędzę, że od rozbrojenia nałeży za 
cząć właśnie eelem zażegnania  niebezpie- 
czeństw, wynikającyeh z nadmiernego roz 
rostu militaryzmu i naejonalizmu, Jak juž 
zaznaczyłem, rozbrojenie winno wiązać się z 
kontrolą. Kontrola ta musi być efektowna, 
czego nie; można powiedzieć o stanie obec- 

    

nym. Zapewne nie stałyby za nią sankeje ma ° 
terjalnej,lecz sankcje opinji światowej, Kaź 
dy kraj ma prawo do bezpieczeństwa. Nie 
może być mowy o naruszeniu minimem sił 
niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa 
narodowego, chodzi jedynie o zredukowanie 
tych sił do poziomu, uwzględniającego wzrost 
bezpieczeństwa powszechnego, osiągnięty 
dzięki powszechnemu rozbrojeniu. Konstruk 
tywny plan francuski niedawno opracowany 
godzi się z naszą tezą © rozbrojeniu powsze 
chnem. Konferencja rozbrojeniowa w niedlu 
gim czasie wznowi swe prace, Byłoby praw 
dziwem nieszczęściem dla Europy i dla spra 
wy pokoju, gdyby jej wysiłki spełzły na ni- 
czem. (PAT). 

Nazwiska ofiar katastrsfty. 
WARSZAWA, (Pat), — Nazwiska 

18 zabitych: Flis Antoni 53 lata, Flis 

Teofil 31 lat, Flis Bonisław 24, Flis 

Wacław 18, Dadej Jan 39, Nowak Lud 

wik 40, Nowak Janina 5 mies. Gurgiel 

Dawid 65, Gurgiel Lejbuś 20, Cieśliń- 

ski Czesław 20, Cieśliński Józef 40, 

Kalina Władysław 26, Kalina Marjan 

na 26, Kalina Halina 1 i pół r. Łysa- 

kow Aleksander 31, Gombińska Mar 

ja 30. Gombińska Ruchła 3 lata, Gel- 

ner S. 1 rok. Cztery osoby ciężko ran 

ne przewieziono do szpitala im. Du- 

cha. Nazwiska ich są: Babicki Jan lat 

70, Babicka Agnieszka lat 61, Sarmo 

Aleksander lat 20 i Gurgiel Chaim lat 

23. 

z zastrzeżeniem miejsca 25%, w namersch niečzieinych i ėwigteczn: 

   

ych 25%, zagrzniczne 180%, zarziejscowa 25%. Dla poszukujących pracy 50% zniżką 

Nota brytyjska w sprawie długów wojennych. 
Żądanie rewizji międzypaństwowych zobowiązań finansowych. 
LONDYN, (Pat). — Nota brytyj- 

ską w sprawie długów wojennych, do 
ręczona w Waszyngtonie amerykań 
skiemu sekretarzowi stanu przez am 
basadora brytyjskiego w dniu 10 li- 
stopada br. została dzisiaj wieczorem 
zakomnikowana prasie dla opubliko 
wania w dziennikach  poniedziałko- 
wych. 

Nota rozpoczyna się od przypom- 
nienia, że rząd brytyjski z największą 
radością j gotowością zaakcepłował w 
swoim czasie propozycję prezydenta 
Hoovera w sprawie jednorocznego mo 
ratorjum dla długów międzypaństwo 
wych. Celem tej propozycji było — 
jak to wówczas zostało oświadczone 
— ulżyć trudnościom, wynikającym 
z powodu spadku cen i wobec braku 
zaufania do gospodarczej i politycz- 
nej stabilizacji, co przyczyniło się do 
przywrócena tego zaufania. 

Nadzieje związane z inicjatywą 

Hoovera niestety nie sprawdziły się 

i trudności gospodarcze. którym inic 
jatywa ta mała ulżyć, nie skończyły 
się. 

Nota przypomina, że już w paź- 
dzierniku roku ubiegłego komunikat, 
ogłoszony w Waszyngtonie : racji po 
bytu premjera Lavala. uznał, że za- 
nim rok Hoover. się skończy, n.ezbę 
dne będzie zawarcie w sprawie zobo 
wiązań międzypaństwowych stosowne 
go porozumienia na okres przejściowy 
depresji handlowej oraz, że inicjatywa 
w tej sprawie powinna być zawczasu 
podjęta przez główne zainteresowane 
mocarstwa europejskie, w zakresie u- 
mów, egzystujących przed dniem 15 
lipca 1931 roku. 

Dzisiaj wiela myślących ludzi na 
całym świecie doszło do przekonania, 
że o ile depresja ma być przezwyciężo 
na, to dalsze środki zaradcze winny 
być podjęte. W związku z powyżej za 

BTU LTE NASA I TNT IG SA EOOERRU OZON OAWZEROD OOOO KOCE CT 

Sytuacja w Genewie opanowana. 
GENEWA, (PAT). — Pomimo za- 

kazu zbierania się na ulicach sytuacja 
jest nadał niepewna, Wczoraj wieczo 
rem około godz, 22 około 106 manife- 
stantów, śpiewając międzynarodów- 
kę starało się rozpocąć bratanie z żoł 
nierzami. Żołnierze, na których tłum 
naparł, skierowali na manitestantów 
sikawki pożarne. Wobee oporu mani 

testanów aresztowano szereg osób. 
GENEWA, (Pat). — Spokój został 

całkowicie przywrócony, Strajk gene 
ralny zakończył się. Władze kantonu 
generalnego postanowiły zwolnić w 
najbliższych dniach zmobilizowanych 
ostatnio milicjantów. Dokonano szere 
gu rewizyj u znanych przywódców ko 
imunistycznych. Aresztowano 12 osób. 

  

SENSACYJNE POGŁOSKI 
6 rozwiązaniu Reichstagu i oktrojowaniu 

- konstytucji. › 
BERLN. (Pat). — Kanclerz Papen 

rozpoczął w niedzielę rozmowy z przy 
wódcami stronnictw dłuższą konferen 
cją z Hugenbergiem jako przywódcą 
stronnictwa niemiecko-narodowego. — 
Prasa notuje pogłoski o możliwości 
rozwiązania Reichstagu i oktrojowa- 

nia konstytucji. Przeciwko tym pla- 
nom występują premjerzy rządów kra 
jowych, odwołując się do prezydenta 
Hindeburga. — Niepewność sytuacji 
jest tak wiełka, że zarówno w prasie 
jak i w kołach politycznych krążą naj 
fantastyczniejsze pogłoskił 

inwalidzi niemieccy przeciwko 
reformie konstytucji. 

BERLIN, (Pat). — Obradujący w 
sobotę i niedzielę w Berlinie naczelny 
związek inwalidów niemeickich, zeb- 
ranych na 21 konferencji, wypowie- 

dział się kategorycznie przeciwko za- 
powiedzianej przez rząd Rzeszy refor 
mie konstytucji i prawa wyborczego. 

Wciąż krwawe zajścia. 
LIPSK, (Pat). — Dzień dzisiejszy obfito 

wał w krwawe zajścia uliczne, Kitkakrotnie 
dochodziło do burzliwych awantur pomiędzy 
hitlerowcami a komunistami. 5 osób jest ran 
nych. 

  

Porażka reprezentacji polskiej 
w Dortmundzie. 

DORTMUND, (PAT). — Wezoraj odbyło 
się w Dartmundzie międzypaństwowe spotka 
nie bokserskie Polska—Niemey, zakończone 
zwycięstwem Niemeów 14:2. 

Przebieg poszezególnych walk był nastę- 

pujący: 2 

WAGA MUSZA: — Polus walczył ze Span 
naglem. W pierwszej rundzie przewagę miał 
lepszy technicznie Niemiec, w drugiej agresy 
wniejszy Spannageł posiadał ciosy bardziej 
skuteczne w 3 rundzie wyrównywa — ргхе- 
wagą teehniezną Spannagel, ktary zwycięża 
na punkty 2:0 dla Niemców. 

WAGA KOGUCIA: — Forlański — Ziglar 
sky. W pierwszej rundzie Niemieć zwycięża 
Ferlańskiego przez techniezny knock——ut. 
4:0 dla Niemców. 

WAGA PIÓRKOWA: — Sipiński walezy z 
Jakubowskym. Silniejszy tizyeznie i lepszy 
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Zjazd Rolniczy. 
WARSZAWA, (PAT). —— Na zakoń 

czenie Tygodnia Rolniczego odbył się 
w dniu wczorajszym w Warszawie cen 
tralny Zjazd Rolniczy. Zjazd rozpoczął 
się mszy św. w kościele św. Krzyża. O 

godz. 11 rozpoczęły się obrady komi 
syj regjonalnych dla ziem zachodnich 
południowych, wschodnich i centrał- 
nych. O godz. 14,30 obradowała komi 
sja główna. 

O godz. 16 rozpoczęło się zebranie 
plenarne Zjazdu. Zjazd otworzył pre- 
zes Józef Lechnieki, który objął nastę 
pnie przewodnictwo. Przy stole prezyd 
jalnym zasiedli: B. minister senator 
Wielowieyski, b. minister rolnictwa 
Janta-Połczyński, senator Wańkowicz, 
generał Żeligowski, praezes Fudakow 
ski oraz wszyscy członkowie komitetu 

'Tygodnia Rolniczego. 
Na zjazd przybył minister rolnict- 

wa Seweryn Ludkiewicz. Referat o wy 
tycznych działalności dobrowolnych 
organizacyj rolniczych tak  zawodo- 
wych jak i spółdzielczych wygłosił inż. 
Janusz Rudnicki Następnie senator 
Wielowieyski omówił wytyczne polity 
ki gospodarczej poczem nastąpiły prze 
mówienia przewodniczących i rezołuc 
je komisyj regjonalnych dla ziem za- 
chodnich, południowych, wschodnich 
i centralnych. Po przyjęciu tych rezo 
lucyj zabrał głos przewodniczący komi 
sji głównej były minister Janta-Poł- 
czyński, który zreasumował wyniki zja 
zdu i uzasadnił wytyczne głównej re 
zołucji Zjazdu, która następnie była 
jednogłośnie uchwalona. 

teehnieznie Niemiec zwycięża na punkty po 
%-rundówej walce, 6:0 dla Niemeów. 

WAGA LEKKA: — Arski walczy ze 
Sehmedesem. W! pierwszej rundzie wyraźną 
przewagę ma Arski, który panuje nad sytu 
seją, uderza celniej i częściej. W dwu następ 
nych rundach lepszy jest Schmedes. Arski 
pod silnemi ciosami Niemea kilkakrotnie 
idzie na deski, lecz nie rezygnuje jednak z 
wałki i trzyma się do końca mimo wyczer 

pania. Wygrywa na punkty Sehmedes, Pun 
ktacja 8:0 dla Niemeów. 

WAGA PÓŁŚREDNIA: — Garncarek -— 
Siwohmann. — Garncarek wywalcza dla Ро!- 

° ski jedyne w meczu tym zwycięstwo, uzysku 
jąc znakomitą przewagę nad przeciwnikiem 
we wszystkich trzech rundach. W pierwszej 
Garnearek obserwuje przeciwnika, wykazując 
lepszą technikę przesądzająe rundę dla siebie 
W drugiej Garnearek panuje całkowicie nad 
Ssytuaeją, Moene jego ciosy kilkakrotnie po 
syłają Niemea na ziemię. Gong ratuje Stroh 
manna od knock--outu, W! trzeciej rundzie 
Niemiec przyszedł do siebie, mimo to Garn- 
carek jest znów lepszy. Zyskuje 2 punkty. 
Ogólna punktacja 8:2 dla Niemeów. 

WAGA ŚREDNIA: — Chmielewski walczy 
z Boernlehrem. Lepszy technicznie Niemiec 
wypunktowuje Chmielewskiego. Była to naj 
piękniejsza walka dnia, Punktaeja 10:2 dla 
Niemców. 

WIAGA PÓŁCIĘŻKA: — Tomaszewski -— 
Berger. Po przewadze technicznej i taktycz 
nej w rudzie pierwszej Niemiee zwycięża w 
drugiej przez techniczny knock—out. Punk- 
tacja 12:2 dla Niemeów. 

WAGA CIĘŻKA: — Zieliński —Kohlhaas. 
Pierwsza runda daje walkę wyrównaną. W 
drugiej i trzeciej rundzie Kohlhaas ma zna 
pa przewagę techniezną i zwycięża na pun 

ty. 

Ostateczny wynik meczu 14:2. 

Po zawodach prezes niemieekiego Związ 
ku Bokserskiego wręczył zwycięskiej druży 
nie złoty puhar, ufundowany przez sławnego 
boksera niemieckiego Sehmelinga. Sędziował 
de—Baker. Widzów przeszło 8.000. 

Kronika łotewska. 
(01 własnego korespmdenta), 

Ostanio wróciła z Berlina delega- 
cja łotewska, która m. in. omawiała 
z rządem niemieckim sprawę ekspor- 
tu masła łotewskiego do Niemiec. 
Niestety, rozmowy te zakończyły się 
nieznacznem tylko zwiększeniem kon 
tyngentów masła łotewskiego, kiero- 
wanego do Niemiec. Zamiast bowi: m 
4.700 — pozwolono na eksport do 
Niemiec 5.700 tonn rocznie, podwyż- 
szając znacznie cło na.ten produkt— 
z 50 na 75 marek niem. za kwintal. 

A więc i na tym odcinku p -lityka 
gospodarcza Łotwy w zetknięciu s 
z Niemcami nie zdołała nie pozytyw- 
nego uzyskać. Należy się przeto li- 
czyć z poważnem przesileniem na we 
wnętrznym rynku łotewskim, na któ- 
rym masło stanowi znaczny odsetek 
produkcji. W dalszym ciągu rząd ło- 
tewski czyni energiczne starania, aby 
zwiększyć eksport masła do państw 
bałtyckch, Francji i Palestyny. 

Charakterystyczną cechą przesile 
nia gospodarczego, jakie przechodzi 
Łotwa jest wyraźne zmniejszenie ob- 
rotu pieniężnego w terminie od sierp- 
nia 1931 r. do sierpnia 1932 r., z 
106,8 do 91,4 mljonów łatów. 

Próby ustabilizowania cen produ- 
któw rolnych na wewnętrznym rynku 
— podejmowane konsekwentnie i sta- 
le nie dały pomyślnych. rezultatów. 
Monopol zbożowy oraz dopłaty (pre- 
mje) za wywożone masło i bekony, 
jak dotychczas, również nie przyczy- 
niły się do ożywienia rynku wewnę- 
trznego. 

Ostatnia sesja Sejmu łotewskiego 
zajęła się m. in. spejalnie problemem 
bezrobocia w Łotwie. W związku z 
tem programową mowę, poświęconą 
zagadnieniom kryzysu gospodarczego 
i bezrobocia, wygłosił premjer Skuje- 
niek. W preliminarzu budżetowym 
na rok przyszły rząd łotewski prze- 
widział 4 miljony łatów na walkę + 
bezrobociem. 
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Wyniki uporządkowanych ostal- 
nio spisów wykazały, że na Łotwie 
istniało w roku 193ł1-— 3032 zakła- 
dów przemysłowych (w roku 1928-— 
2887, 1929 — 2948 i w roku 1930 — 
3013). Wytwórczość tych zakładów 
sięgała w roku 1928 sumy 392 miljo- 
nów łatów, 1929 — 446,9, 1930 — 
443,5 i w roku 1931 — 3561 milj. 
łatów. 

Wogóle w wielkim przemyśle ło- 
tewskim zatrudniano w roku 1928-- 
44,912, 1929 — 49,431, 1930 — 48,236 
oraz w roku 1931 — 41,318 robotni- 
ków. Średni przemysł zatrudniał w 
roku 1928—8170, 1931 — 9,257 roboł- 
ników i drobny 14,016 w roku 1928, 
14,337 — 1929, 14,971 — 1930 ; 15,729 
robotników w roku 1931. 

W dniu 22 ub. m. w Krustpils'ie 
(Krejzburg) została otwarta druga 
fąbryka cukru na Łotwie. Już od 
roku 1926 pracuje cukrownia w Jeł- 
gawie (Mitawa). W roku bieżącym 
właściciele otrzymali za buraki cukro 
we odsprzedane cukrowniom w Łoi- 
wie 6,7 miljonów łatów. Należy za- 
znaczyć, że produkcja obu cukrowni 
na Łotwie jest obliczona na 23.000 
tonn cukru rocznie, co stanowi więcej 
niż połowę zapotrzebowania na ryn- 
ku wewnętrznym. 
Ryga. M. Misz-Miszyn. 

cytowanem zaleceniem europejskie mo 
carstwa kredytorskie zebrały się w 
czerwcu w Lozannie i porozumiały się 
co do trwałego układu w sprawie repa 
racyj. Układy te zmierzają do ostatecz 
nego zakończenia spłatreparacyjnych. 
Wyobrażają one maksymalne współ- 
działanie, jakie w zakresie finansów 
międzypaństwowych zainteresowane 
rządy mogły jak dotąd okazać, ażeby 
przyczynić się do przwrócenia powsze 
chnego dobrobytu, co do którego Sta 
ny Zjednoczone zainteresowane są nie 
mniej od Wieykiej Brytanji i dla któ 
rego współdziałanie Stanów Zjednoczo 
nych jest tak konieczne. 

Co do istoty tych środków zarad 
czych, jakie należałoby podjąć, rząd 
brytyjski nie zamierza obecnie powie 
dzieć więcej, aniżeli już kilkakrotnie 
oświadczył. tem bardziej, że ani pod 
względem teoretycznym ani też pod 
względem rzeczowym nie znajduje uza 
sadnienia dla zmiany swych poglądów 

Rząd brytyjski uważa, że obowią 
zujący obecnie układ międzypaństwo 
wy o zobowiązaniach finansowych wi 
nien być poddany rewizji. 

Rząd brytyjski jest przeświadczo 
ny, że należy działać szybko i wierzy 
głęboko, że Stany Zjednoczone znajdą 
sposób, ażeby nawiązać wymianę pog- 
lądów jak najprędzej. 

Bezpośrednim temateim naszej noty 
jest jednak sprawa o charakterze bar 
dziej ograniczonym. W dniu 15 grud 
nia termin płatności następnej raty 
brytyjskiego długu wojennego. Niemo 
żliwem byłoby spodziewać się, że w 
ciągu pięciu tygodni można byłoby o 
siągnąć porozumienie w sprawach o 
tak szerokim zakresie. Znalazłszy się. 
więc wobec podobnych trudności, kon 
ferencja w Lozannie, ażeby przepro 
wadzić swe prace bez przeszkód, uzna 
ła za konieczne wstrzymanie egzekwo 
wania płatności, przypadających bio 
rącym udział w konferencji mocarst 
wom. Rząd brytyjski ma nadzieję, że 
podobna procedura będzie zastosowa- 
na obecnie i zwraca się o odroczenie 
przypadających od niego płatności na 
okres, proponowany niniejszemi roz- 

. mowami lub na okres inny, co do któ 
rego nastąpiłoby porozumienie 

Rząd brytyjski uważa, że propono- 
wane rozmowy mogłyby najlepiej być 
zaczęte w Waszyngtonie i o ile suge 
stja ta spotka się z przychylnem przy 
jęciem, rząd brytyjski gotów jest u- 
dzielić stosownych instrukcyj swemu 
ambasadorowi Zarówno co to tego 
punktu, jak i co do innych punktów, 
poruszonych w naszej nocie, rząd bry 
tyjski oczekuje wyrażenia poglądu 
przez rząd Stanów Zjednoczonych 

„Koto Piątakėw“, 

WARSZAWA, (Pat). — Wezoraj 
wieczorem w Kasynie garnizonowem 
odbyło się zebranie koleżeńskie by- 
łych oficerów i szeregowych 5 p. p. 
I. Brygady Legjonów Polskich. Pułk. 
dypl. Furgalski zreferował sprawę za 
wiązania Koła Piątaków. Po jedno- 
myślnej uchwale założenia koła przy. 
stąpiono do wyborów zarządu. Do pre 
zydjum honorowego powołano wszy- 
stkich byłych dwódców 5 p. p. Leg. z 
generałem Berbeckim, inspektorem 
armji na czele. 

Obchód rocznicy w Lipsku. 
LIPSK, (Pat). — Z racji: 14 roczni- 

cy odzyskania niepodległości odbył się 
dzisiaj w południe tradycyjny obchód, 
poprzedzony uroczystem nabożeńst- 
wem. Bezpośrednio potem członkowie 
kolonji polskiej z konsulem Brzeziń- 
sk'm na czele wzięli udział w akadem 
ji. Atrakcją obchodu było wyświetle- 
nie filmu polskiego p. t. „Od Komen- 
danta do Marszałka*. Ukazujących 
się na ekranię Marszałka i Prezydenta 
Rzpłitej publiczność witała entuzja- 
stycznemi oklaskami. 

Strzały przed konsulatem 
_ polskim w Opolu. 

KATOWICE, (Pat). — Z Opoła donoszą: 
„ Dzisiaj około 7 wieczór przed konsulatem 
generalnym Rzeczypospolitej w Opołu któ . 
rego gmach znajduje się w dzielniey wilowež 
Wilhelmstahl, oddano kilka strzałów rewol- 
werawych. Policjant pełniący służbę przeł 
gmachem ujął 2 spraweów i odstawił ich de 
aresztu, Atoli kilka minut później ze strony 
ogrodu konsulatu generalnego padły dalsze 
dwa strzały, Zaalarmowany oddział poliejt 
wszezął poszukiwania, które nie dały pozyty 
wnych wyników.
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TEATR OBJAZDOWY. 
Z uruchomieniem przez Dyr. Teatr. 

Wil. Teatru Objazdowego wiąże się 
szereg aktualnych zagadnień teatral 
nych ,na prowincji*. Zagadnienia te 
pragnąłbym w miarę swych sił nasz- 
kicować. Przez Teatr Objazdowy zo 
stały wskrzeszone piękne tradycje Re 
duty. Jak wtedy, tak i teraz garść en- 
tuzjastów wyrzekła się wygód stałego 
mieszkania i pracy na jednem miejs- 
cu, by przez „cygańskie życie nieść 
prawdziwą sztukę wśród szerokie ma- 
sy społeczeństwa żyjące na prowin- 
cji. 

Są dwa czynniki: widownia i wido 
wisko. Między widownią a widowi- 
skiem musi istnieć ścisły harmonijny 
kontakt. Widowisko, powinno liczyć 
się z poziomem intelektualnym i uczu 
ciowym widzów, ze zdolnością odczu 
wania przez nich tych lub owych zja 
wisk i probłemów występujących w 
sztuce. Zasady te obowiązują zwłasz- 
cza tam gdzie teatr jest zjawiskiem 
przygodnem, Rzućmy okiem na wido 
wnię np. w naszych Duksztach, gdzie 
niedawno grano „Szczęście od jutra”. 
Pierwsze miejsca zajęli „ojcowie mia 
sta* wojskowi, następne nauczyciel- 
stwo, kolejarze; przemysłowcy, dalej 
ludzie bez określonego zawodu z mia 
steczka; na szarym końcu wieśnia- 
cy rekrutujący się z pośród narodo- 
dości polskiej i litewskiej. Gdy doda 
my do tego znikomą ilość Żydów i 
staroobrzędowców — barwny kalej- 
doskop widowni ukaże się prawie 
w prawdziwem świetle. 

Spróbujmy teraz zanalizować sztu 
kę „Szczęście od jutra* pod kątem za 
interesowań i poziomu kulturalnego 
widowni.  Postacią reprezentującą 
współczesnego „zawodowego spor- 
towca — jest Ola, córka przemysłow 
ca. Dła Oli sport jest wszystkiem — 
całem życiem. Mówi tylko o rekor- 
dach sportowych. Pozatem nie orjen 
tuje się w żadnych zagadnieniach spo 
łecznych i kulturalnych. Jest to nie 
tylko śmieszne ale i smutne. Od czasu 
do czasu autor ironiizuje, rzuca: pod 
adresem podobnych sportsmenów go 
rzkie myśli, słowa. Sport rozluźnił tak 
że wiązadła rodzinne. Sport, dopro- 
wadzony do przesady, jest źródłem 
kabotyństwa i ignorancji najistotniej 
szych zjawisk w życiu ludzkiem. To 
jest myśl zasadnicza autora na tym 
odcinku. 

Z drugiej strony widownia. 
Sport w naszych miasteczkach nie 
jest doprowadzony do przesady. Prze 
ciwnie — odczuwa się brak zaintereso 
wania sportem. Naprawdę zorganizo 
wany sport istnieje tylko w bardzo 
nielicznych miejscowościach. Prze- 
ciętnie wyczyny sportowe ogranicza 
ją się do siatkówki czy piłki nożnej. 

W rezultacie widownia bawi się do 
rywczemi powiedzeniami o sporcie, 
głębszych refleksyj, czy „głębszego 
uściechu*, to zagadnienie, poruszone 
przez autora nie wywołuje. Zasadni- 
czo moment ten — poza dorywczym 
śmiechem — trafia w próżnię. 

Drugi moment, uwydatniony przez 
Kiedrzyńskiego, to życie żony prze- 
mysłowca, — życie posiadające już 
cechy tragizmu. Artystka poświęca 
dla życia rodzinnego całą.swą karje- 
rę. Małżeństwo zabrało jej talent, sztu 
kę. Żyje w opuszczeniu przez 19 lat 
nierozumiana, maltretowana przez 
męża, a później przez dorosłą córkę. 
Zakochuje się w narzeczonym córki 
Ol, zyskuje wzajemność i dochodzi 
prawie do małżeństwa. W końcu cór 
ka zwierza się matce że kocha swego 
narzeczonego. Matka robi z Siebie ofia 
rę — swoje szczęście osobiste poświę 
ca szczęścia córki, I tu zachodzi 
znowu nieporozumienie z widownią, 
jako całością. Życie artystki jest zbyt 
odległe od tempa i zainteresowań lut. 
życia, aby było należycie zrozumiane 
i ocenione. Tutaj artystów prawdzi- 
wych widzi się raz na 6 lat, albo i 

  

    

  

  

    

Na wypadek katastrofy 
„Zeppelina“. 

  

Na świeżo otwartej w Berlinie wystawie 
pamiątek podróży podbiegunowej wielkiego 
sterowca niemieckiego „Graf Zeppelin“ wy- 
stawiono m. in. pneumatyczne boje ratunko 
we na wypadek katastrofy sterowca nad mo- 
rzem polarnem. Ilustracja nasza przedsta- 
wia przyrządy ratunkowe, których załoga 
may szezęście nie potrzebowała użyć. 

   

rzadziej. Życiem artystów prawie nikt 
się nie 'interesuje. Tragedja artystki 
— matki nie miała tu realnego po- 
dłoża. 

Przemysłowiec, główny 
komedji, dla którego życjem jest gieł 
da, który poza kombinacjamii pienięż 
nemi nic w życiu nie widzi i nie chce 
widziec, iest też właściwie postacią 
odległą o sto mil od kresowych mia- 
steczek i wsi. 

Widownia wybucha śmiechem, 
gdy ten mówi jakieś „kawały* czy u- 
żywa komicznych ruchów. Jest to je- 
dnak śmiech płaski, płytki, który prze 
chodzi bez głębszego wrażenia. 

Dysonanse między widowiskiem a 
widownią są wynikiem charakteru 
utworu. Utwór Kiedrzyńskiego pow- 
stał na tle życia wielkomiejskiego (cho 
ciaż akcja rozgrywa się w dworku 
na wsi), i dla miast był przeznaczony. 
Tam tendencje i pierwiastki ideowe 
„Szczęścia od jutra* trafią na odpo- 
wiedni grunt, jako odcinek skrócone 
go, skondensowanego, faktycznego 
życia. Ale wieś tego nie zrozumie 

W obecnych czasach całe życie te- 
atralne zogniskowało się w miastach. 
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To też autorzy tworzą swoje sztuki 
prawie zawsze pod kątem zaintere- 
sowań miast. Sztuk teatralnych, uw- 
zględniających potrzeby 80 proc. 
ludności, zamieszkałej w  środowi- 
skach małomiasteczkowych i wiejsk. 
— niema, albo jeśli i są, to bardzo 
nieliczne wyjątki. Z utworzeniem 
Teatru Objazdowego wysuwa się ko 
nieczność doboru odpowiedniego re 
pertuaru. Odkrywa się pole do działa 
nia dla tych pisarzy scenicznych któ 
rzy potrafią wyczuć potrzeby ducho- 
we najszerszych warstw poza mia- 
stem. 

Teatr Objazdowy wtedy tylko bę- 
dzie mógł spełnić należycie doniosłą 
rolę kulturalną, gdy zostanie dobra 
ny odpowiedni repertuar sztuk, li- 
czących się z psychiką i zaintereso- 
waniami publiczności prowincjonal- 
nei. Do zapadłych zakątków naszych 
Kresów dotrze dźwięk czystego sło- 
wa polskiego, teatr dostarczy szeregu 
problematów, a co najważniejsze da 
możność skąpać się najszerszym ma- 
som w słońcu prawdziwej sztukii. 

Bronisław Owezynnik. 
Dukszty w listopadzie 1932 r. 

   

  

Z ulic Paryża. 

  

Na ulicach m. Paryża a zwłaszcza na 
Wielkich bulwarach pojawiają się coraz czę- 
ściej przenośne prowizoryczne kioski, w któ 
rych młodzi adepci sztuk plastycznych, nie 
mający możności dostania się do wielkicn 

  

salonów paryskich, sprzedają dzieła swych 
rąk i ducha. 

Na ilustracji naszej widzimy taki kiosk, 
w którym kilku młodych malarzy z widocz 
nym humorem sprzedaje swoje utwory. 

STT TEST ATEITIS TSS ENA ОЕ 

Tragadje w życiu cyganocji 
paryskiej. 

Paryż — ojczyzna bohemy artystyeznej — przeżywa dzisiaj ciężkie czasy. Żelazna 
stopa kryzysu przydnsiła całe życie Paryża. 
Najcłężej odbiło się to na życiu artystycz- 
nem, gdyż sztuka i wszystko, eo z niej po- 
ehcdzi „zcstało skreślone z budżetów gdy 
nastał okres oszczędzania. Artyści — mała- 
rze, rzeźbiarze, muzycy, poeci — znaleźli się 
w nędzy. Ciężkie czasy nadeszły а kipią- 
eych dawniej życiem i weselem pracowni, ka 
wiarni i knajpek na Montparnassie. 

Minęły bezpowrotnie — przynajmniej na 
razie — te czasy, gdy w wielkich kawiar- 
niach Meniparnosseu w Dome, Caupole. 
tłoczyły się tłumy turystów amerykańskieh, 
gdy snoby bogate z obu półkul świata odgry 
wały rołę mecenasów sztuk pięknych, aby 
przyjrzeć się zbłiska tej sławnej bohemie 
artystycznej, o której działalności, dziełach 
i wyczynach opowiadane i pisano tyle od 
czasów Murgera. 

Ostra, nieubłagana wałka o byt przesło 
niła teraz szarym wełonem caly Montrpar- 
nasse artystyczny, zgasiła dawną radość ży- 
cia. Tam, gdzie dotąd rozbrzmiewał wesały 
gwar, pieśń, muzyka, gdzie wrzała twóreza 
praea — zapanował nastrój ciężki, smutny, 
przygnębiający. Niema tygodnia, aby prnsa 
nie zarejestrowała jakiejś tragedji w kołach 
artystycznych. W. tym roku popełniło już 
samobójstwo 13 artystów w dzielniey Mont- 
parnasse. Ostatni tragiczny wypadek, które: 
go ofiarami byli dwaj artyści—Amerykanie 
jest szczególnie wymowny. 

George de Nevers z Chieago i John Hovn 
Mathews z Orange, młodzi i utalentowani, 
zajmowali wspólnie duże ateliers. Młodzi lu 
dzie, serdeezmi przyjaciele, obrali ten rodzaj 
Śmierci, który znany z dziejów Rzymu Ceza 
rów. Obu znaleziono siedzących w fotelach 
przy stołe. Na lewem ramieniu poprzecinali 
sobie arterje i zanurzyli ręce w miednicach 
z gorącą wodą, aby osłabić ból i przyśpie- 
szyć upływ krwi. 

Prawlee ich były moeno spłecione w 05- 
tatnim przedzgonnym uścisku. Mathews frzy- 
mał się jeszcze presto w fotelu, ciało znś 
de Nevers'a zwisało do połowy na ziemie. 
Na stole znałcziono puste butelki po rumie, 
szklanki i sześć wypalonych fajek. Na biur- 
ku leżał listt w którym samobójcy wynoto- 
wali spis długów i listę wierzycieli, wyraźa- 
jąc przytem nadzieję, iż sprezdaż ruehomo- 
Śei przyniesie sumę, wystarczająeą na pok- 
rycie należności. Or. 

Wycieczka do Rosji 
Sowieckiej. 

W, okresie świąt Bożego Narodzenia Sto- 
warzyszenie Inżynierów w Warszawie orga- 
nizuje trzytygodniową wycieczkę. do ZSSR. 
dla członków swoich, inżynierów niestow 1- 
rzyszonych i osób postronnych, pracujących 
w technice i przemyśle. 

ma za zadanie zaznajomienie 
żniejszemi zdobyczami techniki w 

   

ZSSR. zbadanie ewentualnych możliwości 
nawiązania kontaktu handlowego między 
Rosją Sowiecką a niektóremi gałęziami prze 
mysłu naszego. Specjalnie wycieczka ma na 
względzie te gałęzie przemysłu, które kie- 
dyś dla Rosji głównie pracowały, a od 1916 
roku "straciły wszełki kontakt z dawnym 
swym odbiorcą na korzyść państw zachodu 

Stowarzyszenie Inżynierów traktuje wy- 
cieczkę tę jako informacyjno— techniczną i 
zgodnie z łem założeniem został opracowany 
odpowiedni program wycieczki. Koszt wy- 
cieczki został zredukowany do możliwego 
minimum, aby w dzisiejszych ciężkich sza 
sach mogły w niej przyjąć udział również 
osoby o środkach ograniczonych. 

Bliższych informacyj udziela Stowarzy- 
szenie Inżynierów w Warszawie ulica Bie- 
lańska 18 codziennie między godz. 5—7 w. 
oraz w P. B. P. „ORBIS* przy ulicy: Mar 
szałkowskiej 153 o dgodz. 9-rano do 8 wie 
czór tel 264—11. 
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Światem rządzą kaieki 
W! Berlinie otwarto w tych dniach orygi- 

nalną wystawę, której inicjatorzy postawi: 
K sobie za zadanie dowieść, że w dziejach lu 
dzkości decydującą rołę odgrywali ludzie 
upośledzeni fizycznie, kaleki. Przewodnią 16 
za inicjatorów było następujące zdanie, wy- 
jęte z pamiętników lorda d'Abernoon, a od 
moszące się do (Poźncare'go: „Poincare im- 
fponował mi zawsze swoją niespożytą energi 
ją. Człowiek ten przejawia żelazną wolę, nie 
złomną emergję, które są przywilejem ludz: 
upośledzonych przez naturę, niższych wzzo 
stem ad otoczenia. 

Aby zilustrować przykładami i umotywo- 
wać tę tezę psychologiczną, organizatorowie 
wystawy zgromadzili olbrzymi materjał w po 
staci rysunków, fonografij, książek, broszur, 
szkiców etc. etc. 

Przykłady? Olo czczony pisarz poeta, 
„boski“ Aretino, którego zjadliwe epigrama- 
ty przyprawiały o blady strach królów i ce- 
sarzy, uwielbiany przez piękne damy z okre 
su*Renesansu — był brzydkim garbusem. -— 
Wszyscy niemal „bohaterowie wielkiej rewo- 
lucji francuskiej, Danton, Marat, Mirabeau, 
Robespierre, dotknięci byli jakiemś kalect- 
wem fizycznem. Napoleon był również anor 
malnym typem pod względem fizycznym — 
dysproporcja między głową, a rozmiarami 
korpusu rzucała się w oczy. Nieinaczej rzęcz 
się miała z wszechwładnym ministrem policji 
Fouche'em, z Talieyrand'em, utykającym na 
jedną nogę. Cromwell, królowa Elżbieta, Ka- 
tarzyna I, Fiłip II, Ryszard III, Thiers, na- 
leżeli wszyscy do rzędu wpośledzonych fizy- 
cznie. Lord Snowden, b. kanclerz jeden z naj 
zdolniejszych mężów stanu współczesnej An 
glji, należy do rządu kalek: chodzi om tylka 
o kulach. 

Szczególnym przedstawicielem tej teocji 
jest Wiilhehn I, dotknięty kalectwem fizycz 
nm (krótsza, bezwładna ręka lewa), oraz 
psychopata w wysokim stopniu. 

Nie ograniczając się do: świata polityk, 
iniejatorzy wystawy berlińskiej zgromadzili 
obfity. materjał, dotyczący sfer artystycz 
nych, literackich, naukowych. Michał Anioł, 
Meunier, Leonardo da Vinci, Van Gogh, Beet 
hoven, Gounod, Grieg, Strauss, Wagner, By- 
ron, Heine, Shelley, Balzac, Kant, Spinoza, 
Nietzsche etc. etc. — oto szereg długi naz- 
wisk słynnych muzyków, pisarzy, poetów, 
malarzy, uczonych, filozofów, którzy pod 

  

  

  

  

względem fizycznym byli upośledzeni, a dzię 
ściwościom duchowym i talentom na- 

się ludzkości, jako jej przewodiicy 
Or. 
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w- dziedzinie sztuki, diferatury, nauki. 

  

   

Helena Remer 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rój. Warszawa 
Swol Ludzie, Nowele .wyd. L. Cho- 

miński. Wilno, 

Książka o Nich. Romans. Wyd, L. 
Chomiński. Wilno. 

Wlija u Państwa Mickiewiczów. 
(Teatr dla Młodzieży). Scena Wi- 
łeńska. 

Rezurekcja Wieleńska. (Zdobycie 
Wilna w 1919 r.) Scena Wileńska. E 

= E 
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Humsr. 
WŁAŚCIWY POWÓD. 

Wi przedziale trzeciej klasy siedzą dwaj 
przyzwoicie odziani pasażerowie. 
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— Wolę jechać w trzeciej ' klasie, niż w 
drugiej — mówi jeden z nich nmiej & 
taj kurzu, chłodniej, higjeniczniej, zdrowi: 
słowem o wiele przyjemniej... 

    

— Święta racja — mówi drugi — dla mnie 
druga klasa też jest za droga. 

(Judge) 

LEN S ki 

Každy sposėb dobry! 
PLOTKI O ARTYSTACH. SAŁATKA A 
DŁUGOWIECZNOŚĆ. — TEA-ROOM W, KO- 
ŚCIELE. — „CO MOŻE MIŁOŚĆ!*, — OD 
PIĘŚCI DO BEFSZTYKA. — PRZEKUPKI 
W MODNYCH KAPELUSZACH. KROL 

REKLAMY A KOKARDKI. 

Znane są dobrze sposoby zwracania uwagi 
w prasie na artystów, o których chwilowo ja 
koś mniej się mówi. Reporterzy lansują wó- 
wczas pogłoskę o wypadku samochodowymi, 
ciężkiej chorobie, a nawet... śmierci. Tak by- 
ło z plotką o Śmierci Betty Amman. Są to 
tricki wie nowe, ale niezawodne. Oczywiście 
bardziej poszukiwane są pikantne historje + 
życia intymnego, historje o zaręczynach ż* 
znanemi osobistościami i t. p. Plotki te kur 
sują z ust do ust i osiągają doskonałe cel: 
zwracają uwagę ogółu na osobę artysty czy 
artystki. Reklama gotowa. 

Rzecz prosta, że prym dzierży w tych 
sprawach Ameryka. Reklama tam stoi na naj 
wyższym poziomie, jeśli chodzi+o pomysło- 
wość, ale... nie zawsze, jeśli chodzi o dobry 
smak. Tak np. na jednej z uczęszczanych alei 
cmentarza na Long sland przechodnie mogą 
odczytać następujący napis na nagrobku: 

Tu spoczywa ANNA HAYKINS. 
Mogłaby zachować swą urodę znacznie 
dłużej, gdyby używała za życia kremu i 

mydła firmy CARTON I SYN. 
Na tym samym cmentarzu spotykamy je 

Szcze reklamy następujące: 
Jeśli chcecie jeszcze długo przebywać 
poza murami tego cmentarza, przypra- 
wiajeie spożywane przez was sałatki 

przyprawą RED PILL. 
i jeszcze wiele innych w tym samym  ro- 
dzaju. Różne sekty religijne które, wobec du 
żej konkurencji potrzebują niezmiernie rek- 
lamy, prześcigają się w obietnicach atrakcji 
dla swych wyznawców. Często spotyka się 
przy zbiegu wielkich arteryj komunikacyj 
mych kościół jakiejś mało popularnej sekty, 
posiadającej garaż, tea—romm, salę zebrań 
towarzyskich „a nawet tereny do golfa. Przy: 
bysz z Europy otwiera szeroko oczy! 

Ale nie wszystkie sposoby reklamy są do 
siebie podobne. Czasem są i dowcipne, i po 
mysłowe i lekkie. Tak np. młody a ubogi po- 
wieściopisarz angielski, Bob Alsworth, któ- 
remu powieść „nie poszła”, dał następujące 
ogłoszenie do pism: 

„Młody miljoner, wysoki, wykszłcony, mu 
zykalny, uczuciowy, pragnie poślubić młodą 
pannę, podobną pod każdym względem do bu: 

haterki ostatniej powieści Boba Alsworth p. 
t. „Co może miłość"... 

Na drugi dzień cały nakład powieści byt 
wyczerpany. 

Na inny jeszcze pomysł wpadł pewien ce 
staurator w Nowym Yorku. Pewnego dnia 
publiczność miała sposobność obserwować na 
ulicy zaciętą walkę bokserską dwóch osobni 
ków Ano, cóż, taka rzecz w Ameryce nikogo 
nie dziwi, ale zawsze jest interesująca. Zeb- 

rał się spory tłum, potworzyły ię zakłady. 
Nagle w trakcie najgorętszej walki zapaśnicy 

- wstali, podak sobie ręce i w najlepszej zgo- 
dzie podążyli do pobliskiej rustauracji. Część 
zaciekawionych widzów udała się za nimu. 
A © to tylko chodziło restauratorowi, który 
oczywiście zorganizował całe widowisko zaw 
czasu. 

Wi Danji zdarzył się zabawny wypadek 
walki z komkurentem zawodowym. Oto pe- 
wien magazyn mód sprowadził wielką ilość 
kapeluszy słomkowych z dużemi rondami, 
lansując je jako ostatnią modę. Firma kon- 

kurencyjna, lansująca zupełnie inne fasony 
nie tracąc czasu, za pośrednictwem różnych 

osób 'zakupiła sporą ilość tych właśnie ka- 
peluszy i obdarowała niemi... przekupki ul: 
czne, zobowiązawszy je do noszenia ich na 
targu. Rzecz prosta żadna z aleganckich pań 
mie kupiła już takiego kapelusza, a te, które 
zdążyły to zrobić, przybiegły do magazyna 
z awanturą. ' 

Oczy „ frudno jest robić takie tricki 
bez „fachowej* pomocy. To też istnieje cala 
armja specjalistów od reklamy. Królem ich 
o wszechświatowej renomie jest bezwątpienia 
Edward. L. Bernays w Nowym Yorku. Jast 
wszechwładny i wszechmocny. Potrafi wszy 
stko, oczywiście, za odpowiedniem honorar 
jum. Kiedy wyszły z mody wstążki jedwabne. 
zrozpaczeni fabrykanci udali się po pomoc 
do Bernays'a. Zaczął on od tego, że rozesłat 
do wszystkich eleganckich cukierni wstążki, 
tak, żeby każda paczka była przewiązana pię 
kmą kokardą. Następnie zorganizował nume- 
ry w music—hallach, gdzie girlsy pojawiały 

się z olbrzymiemi kokardami. Wireszcie naj- 
słynniejsza vedetta ukazała się w kostjumie 
z drobnych i większych kokardek. W* krót- 
kim przeciągu czasu zamówienia zaczęły na 
pływać masowo do fabryk, z czego byli zado 
woleni zarówno fabrykanci, jak i król rekla 

Haen. 
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NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— Dr. Mełanja Lipińska. Kobieta i rozwój 

Nauk lekarskjeh. Wyd. Kasy: Mianowskiego 
Warszawa. Wykazując wielką erudycję i zu 
żywając ogromny materjał historyczny, daje 
nam autorka dzeje kobiet lekarek w przecią 
gu wieków w różnych krajach, w epoce staro 
żytnej, średniowieczu, w epoce późniejszej i 
XIX wieku, a kończy na obszernej relacji o 
pracacr kobiet na połu nauki bigjeny, medy 
cyny i okryć naukowych we współczesnej 
dobie. Ksiżka p,sana żywo, czyta się jak lek 
ką lekturę, mimo że jest pełna poważnych 
wiadomości czartych na dokumeneach. 

H R. 
— Wiedza o przemyśle i handlu wełnia- 

nym. Do nielicznych w polskiej literaturze 
dzieł z zakresu literatury dla samodzielnych 
przemysłowców i handlowców zaliczyć na- 
leży świeżo wyszłą z druku książkę inż. Ste- 
fana Katelbacha, p. t. „Encyklopedja prze- 
mysłu i handlu wełnianego* (część pierwsza.. 

Czytelnik znajdzie w niej wszystko, co tył- 
ko ma związek z produkcją i obrotem wełną, 
zapoznając się kołejno z hodowlą owiec, bio- 
lcgją wełny, metodami rozpoznania wartości 
jej i gatunków. i 

Po interesującem przedstawieniu: historji 
owczarstwa autor umiejętnie wprowadza czy 
telnika w zagadnienia geografji gospodarczej 

wełny i sposoby techniczne przemysłu wełnia 
nego, dając następnie przegląd zwyczajów i 
form handlowych w międzynarodowym ob 
rocie wełną, osobny przytem rozdział poświę- 
cając Polsce. Regulaminy jarmarków wełn: 
nych zakańczają część I tego pożytecznego i 
oryginalnego dzieła. 

Cena zł. 8. — w księgarniach i Instytucie 
Szerzenia Praktycznej Wiedzy Przemysłowej, 
Warszawa, Orla 4, tel. 540—92. PKO. 21,886, 

Zgodnie z opinją, wyrażoną przez p. inż. 
K. Bajera, książka ta nadaje się „nietylko dla 
studjującej młodzieży, gdyż również i tech- 
nik na samodzielnem stanowisku lub ekono- 
mista znajdzie w niej cały szereg cennych da 
nych i materjałów szczególnie z ostatnich cza- 

    

    

A. Strug „Żółty Krzyż tom I p.t. „Tajem- 
niea Renu*, nakład Gcbethnera i Wołffa. 

Ostatnia powieść Struga wprowadza nas 
w świat wielkiej wojny, a czyni to tak suge. 
stywnie, jak żadna chyba głośna w ostal- 
nich latach t. zw. powieści wojennych. Woj 
ma tu nie jest potraktowana żmudnie po kro 
nikarsku, od strony przeżyć jednego czio 
wieka, pokazana jest raczej syntecznje w ck 
rutnym spłocie namiętności j łosów ludz- 
kich z organizacją militarną. Kulisy naczel- 
nego kierownictwa wojną, tajemnice wojny 
chemicznej, szpiegostwo z jego bicznemi rcz 
gałęzieniami, walki łodzi podwodn., walki w 
okopach, mechanizm wojenny frontu i ty- 
łów, został w tej książce ukazany w momen 
tach zderzeń z jednostką ludzką, Na tem tle 

zarysowuje się subletnie miłość francuskie 
go szpiega do wdowy po komendancie ni 
mieckiej łodzi podwodnej. Połączenie sensa 
cyjności fabuły z powagą j artyzmem wyso» 
kiej klasy sprawia, iż książka ta pochłania 
czytelnika od pierwszej karty do ostatniej. 
L zapowiada część następną p. t. 
„Bogowie Germanji*. 

— Oracz Andrzej. Rocznice. Warszawa 
1932. Główna Księgarnia Wojskowa, Cena 
zł. 3 

Zwyczaj świętowania rocznic wielkich wy 
darzeń szczególnie zakorzenił się w okresie 
niewoli politycznej. 

Zwyczaj ten przechował się do dzjsiejszej 
doby jako dalszy ciąg tradycji z tą tylko róż 
micą, że poza smutnemi wspomnieniami, do 
szły radosne czyny z okresu wałk o wyzwo 
lenie — czyny żołnierza, stworzonego przez 

zwycięskiego wodza, marszałka Pilsudskiego. 
Niestety, społeczeństwo nie zna jeszcze 

dostatecznie tych dziejów, gdyż nie były one 
należycie spopularyzowane. Stąd up. zacho 
dziły trudnośoł przy urządzaniu obchodów 
rocznic z braku odpowiednich opracowań 
przeznaczonych do tego celu. 

Obecna.praca daje ten materjał, uwzględ 
niaśjący 4 największe uroczystości. naszych 
dziejów najnowszych: 

1 — 19 marca na imieniny wodza 

  

   

     2 — 6 sierpnia — czyn L 
3 — 17 sjerpnia —- zwy 

szawą i 
4 — 11 listopada — odzyskanie niepodległo 
ści. 

Zebrany materjał ra każda z cych uruczy 
stości składa się z prelekcji łoryczrej prze 

5 ia, obrazka scenicznego i wyboru oko 
jowych wierszy. Wiersze są pióra 

znanych poetów Or—Olta, Ruljdzyńskiego, 
Bogusławskiego, Mączki, Lechonia, Kowal 
skiego i innych. 

Pracą została zalocona przoz Panu t Wa 

    

      
   

    

Na ilustracji naszej widzimy jeden z frag 
mentów coraz bardziej rozbudowującej się 
Gdyni, a mianowicie molo węglowe i basaa 

węglowy z licznemi torami kolejowemi 1 #6 
rawiami do przeładunku węgla. 

Zjazd Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Święcianach. 

W| dniach 5 i 6 bm. w Święcianach 
odbył się Doroczny Zjazd Związku 
Nauczycielstwa Polskiego z terenu po 
wiatu. Zjazd otworzył w lokalu Pań- 
stwowego Seminarjum  Nauczycie!- 
skiego prezes zarządu powiatowego 
Związku p. J. Wójciak, w przemówie 
niu swem obrazując dorobek roczny 
Związku oraz omawiając nowowyda 
ną pragmatykę. Następnie przema- 
wiał starosta powiatowy p. St. Myd- 
larz, witając w serdecznych słowach 
zebrane nauczycielstwo, dziękując za 
pracę w dziedzinach oświaty pozasz- 
kolnej oraz życząc owocnych obrad. 
Życzenia zjazdowi następnie nadesłu- 

  

Drukarnia „Zniez*, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, tel, 3-40. 
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li: Balun, inspektor szkolny, p. Do- 
bosz, prezes zarządu wojewódzkiego 
Związku, pani Narucka w imieniu 
Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, 
P. inż, Kuryłło w imieniu Okręgowego 
T-wa Org. i K, R., dyrektor seminar- 
jum p. D. Motylewski i redaktor B. 
Wit-Święcieki. Referat o samorządzie 
terytorjalnym i o stosunku nauczyciel 
stwa do tego samorządu wygłosił p. 
Dobosz, poczem rozwinęła się dysku- 
sja. Obrady przeciągnęły się na dzień 
następny. Na zakończenie obrad wyb 

rano zarząd na rok przyszły na czele 
z pp. Wójciakiem, Oberłeitnerem | 
Was łojeiem. 

. nera i Wołffa — przekład i p. 

ceministra Spraw Wujskowysh do użytka 
oficerów oświatowych tormacyj. 

— „kKłębowisko żmij* — nakład Gebeth- 

edmowa J. F. 
Skiwskiego. Słynna powieić francuska. W 
okrutnej j bolesnej historji bogatago skąp 
ca, który nienawidzi żony i d 1, pon'ewuž 
nie wierzy w ich wzgikdėm sibe bezinterė 
sowno: który szarpie się; wyżywa w roz 
puście, kłóci o spuśc.zie; p sobje, wciąż wat 
czy i nienawidzi, odsłaniają się nietylko taj 
miki serca ludzkiego —- a żmij — 
ale i cały splot stosunków LA'!07:10-—%P0 
łecznych, które tas hau sredn'o, 
nóż kiedykolwiek, «hi k 
tem również jast rewi 
że pokazuje człowiek: 
tychczas w przekroju wyłąznie 
stego, nie w oderwaniu vd podł 
całej jego współzależności ze Środowisk. 
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Literackie walory tej powseś 
sokie, a tr tak zajmująca, że e 
naprawdę jednym tchem. 

— Jan Biegański „Zielarz*. Podręcznik 
dla zbierających zioła lekarskie. Włarszawa. 
1932. Wyd. IV. Nakładem Stworzyszenia Pra 
cowników Księgarskich 

— Prof. E. Jankowski Żywopłoty, jako 
ozdoba i ogrodzenie. Warszawa, 1932. N 
kładem Stowarzyszenia Pracowników K 
garskich. 

   

   

  

WŚRÓD PISM. 
— Ukazał się listopadowy numer „Drogi 

i zawiera, jak zwykle, bogatą i urozmaiconą 
treść. 

Na czele numeru znajdujemy artykuł Alek 
sandra Hertza p. t. „Przed epilogiem hitler. 
jady”, w którym autor omawia genezę i isto- 
tę hitleryzmu, uważając go za wykwit ogól 
nych przemian kulturalnych, które nastąpiły 
po wojnie na całym świecie, nie zaś wyłącz- 
nie w Niemczech — i upatrując w obecnym 
stanie tego ruchu jego ostatnią fazę przedzgo- 
nną. Mikołaj Zdanowicz pisze o „Kwestji pol- 
sko-ukraiūskiej“ podmalowując wyraziście jej 
tło historyczne i mówiąc o szkodliwej roli po 
lityki Narodowej Demokracji. Następnie ma- 
my dokończenie obszernej i wyczerpującej 
pracy Michała Struszewskiego o Wyspiań- 
skim p. t. „Legjon“ Wyspiańskiego jako wiz- 
ja porozbiorowych dziejów Polski. Felicja Tu 
rynowa analizuje dzieła publicystyczne sław- 
nego pisarza francuskiego, Drieu la Rochel- 
le'a i uwypukla te cechy jego poglądów, któ- 
re zostają w bliskim związku z ideami mesja- 
nizmu polskiego („O ideę narodową”). 

W części literackiej ostatni numer „Drogi“ 

przynosi pierwszą część głośnego utworu sce 
nicznego Jana Cocteau p. t. „Orfeusz* oraz 

wiersze chlubnie znanych młodych poetów, 
Kazimierza Sowińskiego i Felicji Kruszew- 
skiej. 

W rubrykach stałych — m. in. artykuł zna 
nego krytyka K. W. Zawodzińskiego „Spra- 
wa polonistyki w szkołach a pisarze”, krótkie 
studjum o autorze „Orfeusza* oraz omówis- 
nia nowych książek Witkiewicza, Huxleya i 
in. 

— Nowy numer „EPOKI*%. Wyszedł Nr. 7 
tygodnika „EPOKA*% i zawiera treść nastę 

pującą: į 
Wydarzenia į dokumenty: „Kryzysowy u- 

niwersytet“. Siedem bezczynnych kolosów. 
Wszędzie to samo. Teatr awangardowy. Re 

formy w Sowietach. Są lekarze i lekarze... 
Skreślony artykuł. — St. Czosnowski: Czas 
na inną postawę. — Włanda Melcer-Sztekke 
rowa: Tło i zabójca. — L. Hochberg: Walka 
dwóch klik. — Widz: Szajka zbójów. — Gu 
staw Simon: Pamięci F. Sokala 4 A. Thoma- 

sa. — Stefan Kloński: Zwycięstwa opieki spa 
łecznej. — B. I. B.: Pomyłka eenzury. — J. 
Baranowska: „Ziemia niczyja*. — Z. Micha 
łowski: Zamiedbany czynnik. — Źródło rezy 
gnacji. — St. G.: Przegląd pal ny. — Mat 
ja Dąbrowska: Czerwone i niebieskie. i 
sty do „Epoki* -— odpowiedzi redakcji. 

Redakcja i administracja: Warszawa. ul 
Okółnik 11. 

-- Ukazał się Świeżo podwójny numer 
miesięcznika „Muzyki* (październik -— listo- 

    

'pad), żywo i zajmująco redagowany przez 
Mateusza Glińskiego. 

Mimo ciężkiej konjunktury wydawniczej 
„MUZYKA ukazuje się nadal pieczołowicie 
wydana, czyniąc niezwykle estetyczne wraże 
nie przez swój układ graficzny oraz dobór 
flustracyj. 

Na treść numeru, jak zwykle zajmującą. 
składa się szereg urtykułów piór wybitnych 
muzyków i krytyków muzycznych. 

Sprawą przewiezienia prochów Szopena 
na Wawel zajmuje się Henryk Dobrzycki i 
Kaz, Hugo Bader: obronie projektu pošm:ert 
nej apoteczy genjuszu Szopena poświęcone 
są pozatem impresje muzyczne. Nazwiska 
jak Młynarski, Niewiadomski, Stromeager 
mówią same za siebie, z zagranicznych muzy 
ków głos zabierają Maurice Ravel („W kuž 
ni nowego stylu') oraz L. Godowski o swych 
Lranskrypcjach fortepianowych, Szereg koce 
spondencyj ze wszystkich większych ©środ 
ków muzycznych w Polsce j zagranicą, boga 
ta kronika, przegląd prasy, trybuna artystów, 
wreszcie konkurs plagjastów muzycznych do 
pełniają interesującej całości. 

ESTA KSS 

RADIJO 
PONIEDZIAŁEK 14 listopada 1932 r. 

11.40: Kom. pras, Kom. mteor. Czas, 14.45 
Program dzienny. 15.00: Chwilka muzyki e- 
perowej (płyty). 15.10: Audycja dla dzieci. 
15.40: Komunikaty. 16.56: „Muzyka w Wil. 
nie" — pogadanka. 16.15: Lekcja francus- 
kiego. 16.30: Muzyka (płyty). 16.40: „Jak dłu 
go mogą żyć zwierzęta” — odczyt. 17.00: Mu 
zyka taneczna. 17.55: Program na wtorek. 
18.00: Koncert popołudniowy. 18.50: Rozm 
itości. 19.00: „Nędza z nadmiaru bogactwa— 
odczyt litewski. 19.16: Wileński komunikat 
sportowy. 19.30: „Na widnolręgu*. 19.45: 
Prasowy dziennik radjowy. 20.00: Operetka 
„Gzarna Marzanna* J. Straussa. 22.00: Skrz. 
techniczna. 22.15: Recital na viol. 22.30: Mu 
zyka taneczna. 22.50: Komunikat meteoroło. 
giczny. 23.00: Muzyka taneczna. 

WTOREK, dnia 15 listopada 1932 r. 

11,40: Przegląd prasy polskiej. Kom. me'e 
orologiczny. Czas. 14.55: Program dzienny. 
15,00: Koncert dla młodzieży (płytyj. 15,40: 
Kiomunikaty. 15,50: Muzyka (płyty). 16,00: 
Wśród książek. 16,156: „Psychologiczne poa 
stawy nowych programów* — odczyt. 16,30: 
Kom. Wileńskiego Autoklubu. 16,40: „Czara 
dziejska moc książek" — odczyt. 17,00: Kon 
cerl symf. 17,55: Program na środę. 18,00: 
Muzyka lekka. 18.50: Rozmaitości, 19,00: ,Kie 
sunek przeciwpolski odrodzenia litewskiego * 
— odczyt litewski. 19,16: „Ze świata radjowe 
80“ — pogad, 19,30: Feljeton muzyczny. —- 
19,45: Prasowy dziennik radjowy. 20.00: Kon 
cert życzeń (płyty). 21,05: Dod. do pras. dz. 
radj. Wiiad, sportowe. 21,15: Koncert. 22,00: 
Audycja wesoła: dwie nowełe Kornela Ma 
kuszyńskiego. 22,40: Muz. tan. 22,55: Kom. 
meteor. 23,00: Muz. tan. 

    

     

      

  

  

     

  

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.
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Przed kilku dniami doniosły pis- 
ma o krwawych zajściach w Genewit. 
Zajścia te przedstawiały się pokrótce 
jak następuje: 

9 b. m. wieczorem odbywał się 
w zamkniętym lokału zamknięty wie 
stronnictwa Unji Narodowej, repre- 
zentującego poglądy liberalno-kon- 
serwatywne. Wiec nosił charakter de- 
montsarcji antisocjalistycznej i jako 

taki wywołał gwałtowną reakcję ze 
strony żywiołów skrajnie lewico- 
wych, Przy gmachu, w którym się 
wiec odbywał zaczęły się skupiać co- 
raz liczniejsze grupy socjalistów i ko- 
munistów. Wkrótce tłum był tak I'cz- 
ny, że posterunki policji nie mogły 
sytuacji opanować. Z tłumu padały 
pod adresem policji epitety w rodz 
ju „bandyci“, „mordeėrcy“ i t. d. 
Tłum napierał coraz s:lniej na gmach. 
Policja pośpieszyła przeto wezwać na 
pomoc stacjonowany wpoblżu od- 
dział piechoty. Z chwiłą pojawienia 
się wojska roznamiętnienie tłumu za- 
częło przybierać groźne formy. W kie 
runku policji i żołnierzy posypały się 
ze wszystkich stron kamienie, pałki : 
inne przedmioty. Kilkunastu żołnie- 
rzy i kilku oficerów odnieśli rany. 

Położenie stawało się coraz kryty 
czniejsze. Rozzuchwalony słabą siłą 
Kczebną policji oraz wojska tłum za- 
czął erać żołnierzom broń, rzu- 

ającym opór garście popiołu 
i pieprzu w oczy, bijąc robrojonych itd 
Z pomocą osaczonym przybyły jeszcze 
dwa oddziały wojska.” Ustawiona 
na rogach ulie karabiny maszynowe, 
a gdy trzykrotne wezwanie do tłumu 
i salwa oddana w powietrze nie odnio 
sły skutku, obsługa karabinów maszy 
nowych zaczęła ostrzeliwać tłum og- 
niem krzyżowym. Dopiero wtedy 
tlum w panice zaczął się rozpraszać 

Na ulicy pozostało dwanaście trupów 
i sześćdziesięciu pięciu rannych. 
Wśród ofiar jak zwykle w takich wy 
padkach bywa. znalazły się osoby cał 

kiem niewinne, które jedynie przygod 
nie wzięły udział w starciu. 

Po północy sytuacja została opano 
wana, Dodać należy. że w tym samym 
mniej więcej czasie doszło również do 
zbrojnych starć między policją a tłu- 

mem w Lozannie. 

Wszystko zdaje się świadczyć o 
tem, że rozruchy były zgóry planowa 
ne, Opinja publiczna uważa za jedne- 
go z głównych inicjatorów omawia- 
nych wypadków niejakiego Leona 
Vieole, leadera socjalistów  genews- 

h, który miał oddawna już systema 
tycznie pracować nad zorganizowa- 
niem ul'cznych demonstracyj. Przy- 
wódcy komunistów i socjalistów w 
Genewie z N.ecołem na czele otrzymać 
mieli w przeddzień rozruchów instru 
kcje, w myśl których zorgan.zowany 
tłum miał zająć wszystkie kaw:arnie 
w rejonie gmachu, gdzie się odbywał 
wiec Unji Narodowej, delegować gru 

pę szturmową na wzmiankowany 
wiec, zająć trybuny, przerwać wiec 
przy pomocy wszelkich możiiwych 
środków, ok * czynny sprzeciw po 
licji przy jej próbach przywrócen'a w 
sali wiecowej porządku, wreszcie za- 

ulice Genewy dla zorgan zowania 
nnego oporu względera wojska. W 

związku z tą instrukcją Nicole wygło 
sił na parę godzin przed wypadkami, 
przemówienie, oświadczając, że re- 
wolucja w Genewie stała się rzeczą n'e 
uniknioną, że masy .winne wyjść na uli 

cę | okazać czynny opór oddziałom 
wojskowym. wresze' e, że rewolucja 
genewska nie powinna się ograniczyć 
tylko do Szwajcearji, a stać się svgna 

łem do rewolucji światów; Docho 

dzenie policyjne ustaldo też. że dużą 

rolę w organ zowaniu rozruchów ode- 
grał wybitny komunista Tronchet 

Tak mniej więcej przedstawia się 
dotychczas faktyczna strona genews- 
kich wypadków, Skoro się uwzględni 

stosunki szwa jearskie, to liczba uf. 

któraby w innem mieście europejs- 
kiem nie byłaby tak wygórowaną. u- 
derzać musi każdega bezstronnego ub 
serwatora współczesnego życia. poli- 
tycznego. Szwajcarja bowieta należy 

a przynajmniej dotychcza: należała 

do tych nielicznych krajów, które z 
czystem sumieni m szezycić się mog- 

ły wysokim pozomem e'yki. zarów- 
no indywidualnej. jak społecznej, о- 
raz wysokiem wyrobieniem peliiycz: 
nem i umiarem «wych obywateli. Wy 

padki genewskie wstrząsnęły g 
boko tą opinją jaką o Szwajcarj: ży 
wił cały świat, nie mówiąc juz » sa- 
mych obywatelach, dumnych ze 
swych  wolnościowych 

   

  

       

  

   

      

     

    

  

    

  

    

   

    

  

  

   

  

          

      

          

    

  

dowodowy 15 gr. 

swej przysłowiowej toleranej: polity- 
cznej i ze swej równowagi społecznej 
republiki helweckiej 

Niewątpliwie, kryzys gospodarczy, 
który ogarnął całv świa, a klory do- 
tychczas pozornie Szwajzarię om jał, 
odegrał w wypadkach genewskich 
niedostrzegalną rolę. Radykalizm pew 
niedostrzegalną rolę. Dadykalizm pew 
nych ugrupowań lewicowych, jaki się 
ostatnio w tak smutny sposób w gro 
dzie nadlemańskim przejaw.ł, tłuma- 
czy s.ę.w pierwszym rzędzie przes- 
łankami natury ekonomicznej. Part- 
ja komunist. była oficjalnie w kan- 
tonie genewskim uznana za nielegalną 
Komun:ści siłą rzeczy głosowali na 
zbliżoną do nich pod wielu względam: 
listę socjaldemokratów. Tem się tłu- 
ma gwałtowna radykalizacja tych 
osłatnich. Grunt był więc podmino- 
wany i wystarczyła iskra by krew 
się polała. 

Nie. wyolbrzymiając wypadków 
genewskich dojść jednak trzeba do 
wniosków, że pogorszenie się sytua- 
cji ekonomicznej w związku z kryzy 
sem ogólnoświatowym naogół gor. 
jest znoszone w Europie Zachodniej 
aniżeli we Wschodniej. Objaw to do 
syć ciekawy. Wskazywałby on na to 
że nerwy zachodniego Europejczyka, 
przyzwyczajonego do wysokiej stopy 
życowej, nie wytrzymują restrykcyj 
ekonomicznych, które nienawykły do 
wygód i dobrobytu, przeciętny miesz 
kaniec Europy Wschodniej znosi łat 
wiej i spokojniej, przyczyniając się w 
ten sposób do przezwyciężenia kryzy 
su T. J-ski. 
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GENEWA. (Pat.) Po krwawych 
wypadkach, które rozegrały się tu we 
Środę, odbyło się posiedzenie związ- 
ku syndykatów kantonu genewskie- 
go, na którem uchwalono ogłoszenie 
strajku generalnego, poczynając 6d 

soboty. 

GENEWA. (Pat)  24-godzinny 
strajk, proklamowany przez związki 
zawodowe kantonu genewskiego, roz 
począł się dziś rano. Strajk nie obej- 
muje zakładów użyteczności publicz- 
nej oraz tramwajów. Wydawanie 
dzienników zapewnione zostało Środ- 
kami tymezasowemi. Zmobilizowane 
oddziały wojska czuwają nad spoko- 
jem i bezpieczeństwem publicznem. 

GENEWA, (Pat). W sobotę edbył się tu 

demenstracyjny pogrzeb komunisty Fuereta, 

zabitego w czasie zajść środowych. Kondukt 

w którym wzięło udział około 2 tysięcy ©- 

sób, przeszedł przed mieszkaniem zabitego. 

Wtbee przewidywanych niepokojów weż 
wane oddziały wcjska, od których odebrano 
przysięgę. Komendant plaeu wygłosił do woj 

ska przemówienie, w którem apelował do 

uczuć patrjetycznych. Przemówienie to prze 
rywane było różnemi ckrzykami, Żołnierz, 

y wznosił okrzyki: „Zabójey, zabójey” 

zestał aresztowany. Grupa żołnierzy, 7 ba- 

tsijonu, skeszarowanych w parku wystawo- 

wym, przyłączyła się do tłumu, śpiewająe 

międzynaredówkę, * 

Wypadki te wywołały ogromne porusze- 
nie w mieście, Manitestanci wstrzymali ruch 
tramwajowy, niszeząe kilkan. 

   

   

  

  

Wypadki genewskie 
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Optymizm sfer finansowych. 
NAWY YORK, (Pat). Po niezdecy 

dowanej tendencji na. tutejszym ryn- 
ku pieniężnym i akcyjnym, która uja 
wniła się w pierwszym dniu po wybo 
rach prezydenta Roosevelta w ostat- 
niech dniach zaznaczyła się zdecydowa 
na poprawa.. Na rynku dkcyjnym, o0- 
raz obligacyjnym ujawniła się tenden 
cja mocna przy nastroju zwyżkowym. 
Wśród banków wyraźnie wzrasta na 
strój zaufania. Kredyty pod zastaw 
akcyj wzrosły w ostatnich dniach o 
22 miljony dolarów, partfele obliga- 
cyjne o 31 miljonów z czego obligacvj 
rządowych na 22 miljony. Sfery finau 
sowe oczekują wzrastania aktywów w 
drodze nabywania prywatnych papie- 
rów z chwilą kiedy rząd zaprzestanie 
emisji własnych obligacyj. Wobec te- 

Kampanja wyborcza 
NAWY YORK (Pat) Prezydent 

Roosev przeziębiony i zmęczony 
kampanją wyborczą leży w łóżku. 
Prezydent oświadczył, że nie zrezyg 
nuje ze stanowiska gubernatora sta 

      

go, że znaczna większość demokraty 
czna obu izb gwarantuje solidarną 
współpracę z nowym prezydentem о- 
czekują uruchomienia handlu zagra- 
nicznego, uzyskania utraconych ryn- 
ków oraz współpracy z resztą świata. 
Sfery finansiwo-gospodarcze  stano- 
wisko swe opierają na nadziei zerwa- 
nia w przyszłości z polityką izołacyjną 
Stanów, zniesienia prohibieji oraz 
zmiany polityki taryfowej, opartej 9 
becnie na systemie ceł prohibicyjnych 
oraz gospodarczym nacjonalizmie. 

Na podkreślenie zasługuje dezawu 
acja przez wyborców autorów obecnej 

'y, a mianowicie sen. Smoota о- 
raz kongresmana  Havley'a, którzy 
przepadli przy wyborach, 

    

dała się we znaki. 
nu nowojorskiego przed nowym ro- 
kiem. Do tego czasu nie złoży też žad- 
nych oświadczeń o sprawie przysz- 
łego rządu. 

Wspólny front. 
Po konfarencii Papena z premierzmi. 

BERLIN. (Pat.j Wczorajsza kon- 
ferencja kanclerza Papena z premje- 
rami krajów Rzeszy poświęcona była 
omówł eniu, projektu, uzgodnionego 
przez przedstawicieli krajów na zjeź- 
dzie w Wuerzbergu. Dokument ten 
precyzuje stanowisko krajów związ- 
kowych wobec konfliktu między Rze- 

szą a Prusam; oraz w kwestji refor- 
my konstytucji i ustroju Rzeszy. 

Wjg informacyj „Boersen Ztg.“, 
narady w Wuersbergu doprowadziły 
do utworzenia nowego wspólnego 
frontu krajów, do którego weszły Ba- 
warja, Wirtembergja, Badenja, Sak- 

Hesja i Turyngja. 

      

Kwestja Prus. 
BERLIN (Pat). Nieoczekiwane zwo 

łanie na dzień 24 b. m.sesji sejmu pru- 
skiego powszechnie łączą z nowemi 
pjropozycjami, z jakiemi rząd Rzeszy 
ma wystąpić w sprawie uregulowani. 
stosunków w Prusach. 

Kanclerz Rzeszy oświadczyć miał, 
według zapewnień prasy, na weżoraj- 
szej konferencji z prefnjerami kra: 
jów związkowych, że derkret o mian.» 
waniu komisarza rządu w Prusach zo 

stanie cofnięty, skoro tylko utworzony 
będzie w drodze normalnej gabinet 
pruski, W związku z tem przypuszcza 

  

ją, że na porządku dziennym zwołane 
go posiedenia sezjmu pruskiego po- 
sławiona będie spraw wyboru nowe- 
go premjera pruskiego. 
Prasa donosi dalej, że w tej mierze 

miało dojść już nawet do porozumie- 
nia między centrum a narodowymi 
sejalistami, przyczem na stanowisko 
premjera pruskiego wysuwa się kan- 
dydaturę nadburmistrza lipskiego, 
Я-га Goerdelera, Ze źródeł narodow"- 
socjalistycznych zaprzecza się jednak 
temu jakoby już prowadzone były w 
tej sprawie jakieś pertraktacje. 

senais OAS 

. Angielski pakt europejski. 
LONDYN. (Pat) „Star“ donosi, 

że ambasador niemiecki odwiedził 

wczoraj Simona, z którym odbył dłuż 
szą rozmowę na temat proponowanc- 
go przez Anglję nowego paktu eurc- 
pejskiego. Pogląd angielski zmierza 
w tym kierunku, aby wszystk'e pań 
stwa europejskie zapewniły, że n 
użyją siły w dochodzeniu swych pre- 

   

   

    

tensyj. Pakt taki usunąłby znacznie 
oba istniejące w Europie, zwłas 

     

cza co do pozycji Niemiec wobec Pol 
ski, w związku z granicą niemiecką 

na Wschodzie. Propozycja angielska 
idzie dalej, aniżeli pakt Kelloga, al- 
bowiem dotyczy nietylko wyrzecze- 
nia się wojny, ale wogóle wyrzecze- 

nia się każdej przemocy w dochodze- 

niu spornych pretensyj. W ten spo- 

sób również wojna nieoficjalna lub 

wystąpienia zbrojnych organizacyj 
byłyby taką deklaracją objęte. 

   

  

  

  

Zamieszki studenckie we Lwowie. 
LWÓW, (Pat). W sobotę 12 bm. o godzi- 

nie 11 raus grupa młedzieży akademiekicj 

zbliżonej de Obozu Wielkiej Polski, w liez- 

bie okcłe tysiąca osób, przybyła do košeio- 

ła 00. Jezuitów, gdzie odprawione zostało 

nabożeństwe żałobne za duszę śp. Waciaw- 

skiego. Po nabożeństwie młodzież usiłowała 

uformewać pochód, do czego jednak wła- 

dze bezpieczeństwa nie dopuściły. Wobec te 

go akademiey udali się ehodnikami do Ii 

Demu Techników, położonego za miastem, 

gdzie wewnątrz gmachu miało się odbyć od- 

słenięcie tablicy w związku z roeznieą śmierc 

ci Waeławskiego. Ponieważ tablicę tę staro- 

stwo grodzkie uprzednio w porozumieniu z 

prokuraturą skonfiskowało, ze względu na 

treść napisu oraz ze względu na brak хе7- 
wolenia na jej ustawienie ze strony władz 
budowlanych, odsłonięto prowizoryczną ta- 
blieę, poczem demonstranci opuścili budy- 
nek i ponownie stormowali pochód, udaja 
się w kierunku miasta. 

  

              

Pochód ien liezay 
stał przez polieję rozproszony. Wówc 

monstranei padzieliii się na grupki 
d Н się bocznemi ulieami do środka n 

sta, Przy ulicy Piłsudskiego i Zielenej urz 
dzone demonstracji ży 3 

jac szyby w kiikud ięciu sklepach ży 

ech. Władze pol ne interwenjewały ener 
giecznie aresztując na gorącym uczynku 17 

akademików. 2 akademików, którzy przy wy 

bijaniu szyb okaleczyli się odłamkami szkła 
Gpatrzyłe pogotowie ratunkowe. 

          

   

   
   

  

   
  

  

  

  

Przeciwko aresztowanym wdrożone z! 
stało dochodzenie z ti. 168 k. k, któ 

przewiduje za udział w zbiegowisku publi- 

cznem, dokonywującem uszkodzenia mienia, 

karę więzienia do lat 5. Władze administra- 
eyjne wydały polecenie zdecydowanego stłu- 
mienia wszelkich ewentualnych dalszych 

    

tradycyj, Ze prób zakłócenia spokoju publicznego. 

LWÓW, (Pat). Wieczerem około godz. 

f9-ej zkademiey, należący do grupy wszech- 

skiej, opuścili dóm akademicki przy ul. 

ūskiego i grupami usilowali urządzić 

kretne demonstracje przy uł. Akademie- 

kiej. Organa połiejt państwowej, po uprzed- 

niem wezwaniu do rozejścia się, rozproszyły 

demonstrantów przy pomocy sikawek i pa- 

łek gumowych. 

Gru studentów ponownie okoła godz. 
21 zebrały się pod gmaekem Teatru Wielkie 
ga w liczbie koło 500 osób. Pałieja rozpro- 
szyła w dalszym ciągu. 

  

   
   

  

  

Równocześnie między godz, 20 a 21 w 0- 

kelicach płacn Solskieh poczęły się zbierać 
grupy komunistów, którzy ze swej strony 
usiłowali sfomować pochód. Próby demon- 
straeyj przed Teatrem Wielkim policja stłu- 
miła w zarodku. Wi trakcie zajść poturbo- 
wano 8 studentów. Ogółem zatrzymano wie- 
czarem 19 osób z tego jednego studenta szko 
ły technicznej, który został ujęty z drągiem 
w ręku pod redakcją „Chwili*« W jednym 
ze sklepów zostały wybite szyby. Korzysta- 

jac z tej okazji, męty uliczne rzuciły się na 
rabunek obuwia z wystawy, czemu jednak 

pelieja przeszkodziła. 
Q godzinie 21/30 spokój wszędzie został 

przywrócony. 

   

Wszystkim tym, którzy wzięli udział w oddaniu ostatniej 

posługi bratu memu 

К 
STEFANOWI PURTO 

a w szczególności prob kośc. św. Jakóba ks. Żarrowskiemu, 

starszemu cechu p. Antoniemu Bebko i członkcm cechu 
cegielaików składam na tem miejscu serdeczne podziękowanie 

Szymon Purto. 

ZAKOPANE - BRISTOL 

  

NAJTAŃSZY LUKSUSOWY 
HOTEL - PENSJONAT 

OŚRODEK ŻYCIA TOWARZYSKIEGO i SPORTOWEGO. 

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

CHORYCH BEZWŻGLĘDNIE NIE PRZYJMUJEMY. 

NE PARE 

Po zwycięstwie Roosevelta. 
Angija nie chce placić. 
LONDYN (Pat). W związku z no- 

tą, wystosowaną przez Wielką Bryta 
nję do rządu amerykańskiego w spra 
wie przypadającej w dniu 15 grudnia 
zapłaty długu wojennego, korespon- 
dent Pat'a dowiaduje się, że nota bry 
tyjska kładzie naciska na dwa mo- 
menty: 1) na fakt, że uiszezenie przez 
Wielką Brytanję w dniu 15 grudnia 
prawie 25 miljonów złotych funtów w 
dolarach, jak również ewentualne do 
konanie zapłaty długów przez inne 
państwa także w dolarach, co przewi- 
dziane jest w warunkach spłaty. dłu- 
gów, wywołałoby bardzo silny wstrząs 
walutowy na całym świecie i mogłoby 
spowodować podważenie równowagi 
walu, szczególnie dla państw, które 

wycofały się z parytetu złotego; 2) 
na fakt. że dokonanie w dniu 15 grud 
nia zapłaty długu przez Wielką Bry 
nję wywoła zachwianie całego ukta- 
du w Lozannie, który uzależniony jest 
od wstrzymania również egzekwowa- 

- nia długów wojennych przez Ameryke 
od tych dłużników, którzy zgodzili 
się na wstrzymanie egzekwowania na 
leżności reparaeyjnych od Niemiec. 
Ewentualna odmowa odroczenia spła 
ty długów ze strony Ameryki mogłaby. 
wywołać uzasadnione żądanie rewi- 
zji układu reparacyjnego wobec Nie- 
miee. Nota brytyjska kładzie także na 
cisk na krytyczną sytuację gospodar- 
czą i wyraża przypuszczenie że zamiar 
rewizji na wszechšwiatowej konferen 
cji gospodarczej układu ekonomiczne 
go tworzyć mógłby nowe warunki *v 
stosunkach handlowych pomiędzy 
państwami co mogłoby otworzyć in- 
ne perspektywy dla formy zapłaty 
dułgów wojennych. Miarodajne koła 
Wielkiej Brytanji pragnęłyby, aby A- 
meryka zgodziła się na nowe morator 
jum, aż do czasu wyjaśnienia rezulta 
tu wszechświatowej konferencji gos- 
podarczej, : 

  

a cyfrowe i tabeiaryczne 50%, 5 znetrzeżeniem miejsca 20%, w numersch siedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne MO0%, zazsiajscowa 25%. Dls poszukujących pracy 50% zniżka 
zegz sobie zrawe mmiany bermiza draka eglasiet, 2 

  

Žyczenia krėla Karola 
rumuńskiego. 

WARSZAWA. (Pat.) Z okazji 
Święta Niepodległości król Karol ru- 
muński przesłał Panu Prezydentowi 
Rzeczypospolitej depeszę następującej 
treści: 

Proszę Pana, Panie Prezydencie, 
przyjąć najszczersze życzenia dla 
Polski z okazji rocznicy jej niepodle- 
głości. : 

Moratorjum. 
BERLIN (Pat). Dziś opublikowane 

zostało rozporządzenie prezydenta 
Rzeszy, wprowadzające moratorjum 
na należności hipoteczne. wszelkiego 
rodzaju w Niemczech od dnia 1 kwie 
tnia 1924. S 

Zniszczone miasto 
SANTA CRUZ Pat). Miasto Santa 

Gruz jest tak doszczętnie zniszczone, 
że prawdopodobnie nie będzie mogło 
być już ngdy odbudowane. Odpływ 
morza porwał nieobliczoną dotych- 
czas ilość ofiar. 

traszliwy huragan. 
NOWiY YORK, (Pat). Wyspy angielskie 

Litile Cayman i Caymanbrac odległe © 150 
mil 6d Jamajki, zostały spustoszone przez 
huragan, Przeszło 600 osób utraciło życie, a 

setki odniosło rany. Szereg domów, a mię- 
dzy innemi wszystkie gmachy państwowe, z0- 
stały zburzone. 

Katastrofy na merzu. 
ATENY, (Pat). Parowiee grecki „Gulan- 

Gris“, który udawał się z ładunkiem 6 ty- 
siecy tonn rudy do Niemiec, zatonął wpobli 
żu wyspy Kraty. Kapiian wraz z załogą zdą- 
Żyli się urałować na szalupie i wylądować 
na Krecie, 

Donoszą, że jednocześnie drugi parowiec 
grecki „Mesaturi* z powodu gęstej mgły 0- 
Siadł na mieliźnie wpehliżu Galipoli. Dwa 
tureckie ckręty ratownieze udały się natych- 
miast na miejsce katastrofy. 

Dr. med, EM. CHOLEM 
UROLOG. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 
uł. Zawalna 18 (róg Żeligowskiego), tel. 3.83 

Przyjmuje 12—2 i 5—7 
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Manifestacja przyjaźni 
polsko-jugosłowiańskiej w dniu T1 listep< da. 

BIAŁOGRÓD. (Pat.) W obecności 
posła Rzeczypospolitej odbyła się w 
Skupczynie ratyfikacja. jugosłowiań- 
sko-połskiej umowy, dotyczącej 
spraw kulturalnych i _ szkolnych. 
Skupczyna skorzystała z tego aktu, 
umyślnie wyznaczonego na dzień 11 
listopada, by uczynić wielką przyjaz- 
ną manifestację w stosunku do Pol- 
ski. 

Poza referentem oraz nowym mi- 
nistrem oświaty przemawiało jeszcze 
5 posłów, podkreślając mocarstwo- 
wość Polski pod przewodnictwem 
Marszałka Piłsudskiego i jej znacze- 
nie w koncercie europejskim, -jej tra- 

dycje kulturalne i przyjaźń Polsk: 
w stosunku do Jugosławji. Na uro- 
czystości, trwającej 3 godziny, obee- 
ny był premjer, minister spraw za- 
granicznych oraz prawie wszyscy 
członkowie rządu. 

Na zapytanie przewodniczącego 
Skupczyny, czy posłowie przyjmują 
konwencję, sprzeciwiono się głosowa 
niu, jednomyślnie aklamująe, wśród 
owacyj na cześć Polski, nowe poro- 
zumienie z bratnim narodem. W ko- 
łach politycznych uroczystości polsko - 
jugosłowiańskiej są przypisywane ce 
chy doniosłej manifastacji politycz- 
nej. 

Przed definitywnem ogłoszeniem 
paktu rozbrojenia i bezpieczeństwa. 

PARYŻ. (Pat.) Herriot zwołał w 
ciągu popołudnia delegację francuską 
ną konferencję rozbrojeniową i przed- 
łożył jej tekst paktu bezpieczeństwa 
i rozbrojenia, który przedstawi do 
ostatecznego zatwierdzenia radzie ga- 
binetowej dziś, a radzie ministrów 

w poniedziałek. D poniedziałek ogło- 
szony będzie prawdopodobnie rów- 
nocześnie w Paryżu i Genewie defi- 

nitywny tekst paktu. 
PARYŻ (Pat). Rada gabinetowa ze 

brała się w mieszkaniu Herriota, któ- 
ry zapadł lekko na grypę, celem zba 
dania tekstu planu organizacji poka 
ju. Po dyskusji wprowadzono do teks 
tu poprawki formalne. W poniedzia- 
łek Rada Ministrów ostatecznie pro- 
jekt przyjmie. 

Wzajemne zapewnienia przyjaźni. 
BERLIN. (Pat.) W czasie przy ję- 

cia  niemiecko-francuskiej — komisji 
gospodarczej kanelerz Rzeszy Papen - Rząd francuski, 
wygłosił przemówienie, w którem wy- 
raził gotowość poparcia dążeń do ros- 
wiązania aktualnych problemów po- 

litycznych między obu krajami. Od- 
powiadając, podsekretarz stanu Pate- 
notre podkreślił, że Herriot uważa 

współpracę francusko-niemiecką za 
punkt oparcia pokoju europejskiego. 

zgodnie z pokojo- 
wem usposobieniem narodu francu- 
skiego, gotów jest w Berlinie, podob- 
nie jak i w Lozannie i w Genewie, 
współdziałać aktywnie w dziele utrwa 
lenia pokoju europejskiego. 

Afera szpiegowska. 
PARYŻ (Pat). Śledztwo w sprawie afery 

szpiegowskiej na graniey franeusko-włoskiej 
zatacza coraz szersze kręgi. Wykryta została 
wielka crgsnizaeja, ułatwiająca dezereję i 
uprawiająca szpiegestwo od szeregu lat. Je- 
den z prowodyrów organizacji aresztowany 
wczoraj, Włoch Befylio, jest urzędnikiem 
wielkiego demu eksportowego w Modsnie. 

  

Potrafił on dostać się do różnych sfer towa- 
rzyskich i pozostawał w bliższych stosun- 
kach z ofieerami pogranicznych garnizonów: 
i fortee. Wysiłki szpiegów kierowane były 
przedewszystkiem ku pracom, dokonywa- 
nym w okolicach fortecy. W| sprawę zamie- 
szanych jest wiele dziewcząt włoskieh. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
WIARSZAWIA, (Pat). Londyn 29,70 

29,54. Nowy York 8,918. — 8,898. Paryż 

34,95 — 34,87. Szwajcarja 171,75 — 171,32. 

Berlin 211,75. Tendencja niejednolita. 
AKCJE: Bank Polski 87,50 — 87,75 — 

87,50. 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. żołądka ; jelit 

przyjmuje od 12—2 i 4—6 

Kwiatowa 7, tel. 14-25
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Święto Niepodległości w Wilnie. 
(Dokończenie sprawozdania), 

PRZEMÓWIENIE POSŁA D-Ra 
STEFANA BROKOWSKIEGO NA 
AKADEMJI. W WIELKIEJ SALI 

MIEJSKIEJ. 

Prelekcję swą poseł Brokowski 
zaczyna od cyłaty ze Słowackiego, w 

której poeta mówi o przyjściu Dnia 
Zmartwychwstania. 

To prorocze wgłębienie się wiel- 
kiego-poety w przyszłość Polski służy 
prelegentawi niejako za kanwę do re- 
fleksyj na temat niespożytości ducha 
niepodległego w narodzie. 

Wolna, gdrodzona Polska — pod- 

kreśla prelegent — to spełnienie ży- 
czeń szeregu pokoleń, to dług historji 
odebrany naszemi własnemi dłońmi, 
to triumf odwagi myślenia i odwagi 
działania. Obchód 14-ej rocznicy Jej 
Zmartwychwstania to święto Wodza 
i współczesnego rycerstwa polskiego. 

Następny ustęp poświęca dr. Bro- 
kowski omówieniu tragedji porozbio- 
rowej Pol: która nastąpiła w kon- 
sekwencji iźęjiekia w warstwach 
wówczas panujących wrażliwości u- 
czuć. wybujania ambicyj osobistych, 
skutki nieobliczoalnych swarów 9 
władzę w państwie. 

Dzień il listopada 1918 roku to 
ostatnie ogniwo łańcucha przyczyn i 
skutków historycznych o doniosłości 
światowej, które dziś widzimy w za- 
chw'aniu się po raz pierwszy potęgi 
Rosji w wojnie z Japonją, dalej w 
cżasie rewolucji 1905 roku, wrszcie— 
ostateczne w czasie rewolucji bolsze- 
wickiej. 

Wspomnianych przyczyn i skut- 
ków historycznych należy dopatry- 
wać się w rozpadnięciu się niezwal- 
czonej do czasu wojny światowej po- 
tęgi Niemiec. 

Dzień 11 listopada 1918 roku to 
końcowy efekt wysiłków pokolen-- 
z nadludzką tężyzną kontynuowanych 
przez epopceję legjonową. 

Końcowy ustęp przemówienia po- 
święca prelegent charakterystyce wy- 
siłków około budowania bytu N 
podległej Polski i kształtowania zrę- 
bów państwowości na przestrzeni mi- 
nionych lat 14, 

Tu znów prelegent sięga do przy- 
kładów poświęcenia i bohaterstwa w 
walkach z najazdem bolszewickim, 

inwazją ukraińską i mówi i przyna- 
"leżności do Macierzy Ziemi Wileń- 
skiej. 

'Troską dnia dzisiejszego jest wy- 
prowadzenie Rzeczypospolitej obron- 
ną ręką z opresji kryzysu gospodar- 
czego. Z tej troski wyrasta dążenie 
do utrwalenia w świecie mocarstwo- 
wego stanowiska Polski. 

Poiska musi być mocarstwem, bo 
źródła mocy leżą w nas. 

Poznajmy swoją siłę i twórzmy 
ją, pokonajmy wady nasze i oddaj. 
my hołd temu, co w dniu 11 listopada 
1918 „roku wziął Polskę słabą jak 

ieci męskim krokiem wie- 

      

   

   
ZEBRANIA DZIELNICOWE. 
Olrganizację obchodu w dzielni- 

cach miasta powierzył Komitet Wy- 
konawczy Radzie Grodzkiej BBWR. 
pagnąc w ten sposób dotrzeć do mas 
i wciągnąć je do uroczystości. Pod 
egidą tedy BBWR odbyły się wieczo- 

  

  

ry-akademje: 1) w lokalu BBWR 
przy ul. Św. Anny 2 dla dzielnicy 
śródmieście i Zarzecze. Przemawiał 
prof. Józef Wierzyński, w części wo- 
kalnej produkcje orkiestry 3 
Leg. i deklamacje własnych utworów 
p. Eugenji  Kobyliūskiej-Masiejew- 
skiej; 

2) w sali szkoly powszechnej Nr. 13 
na Pióromoncie. Przemawiał red. B. 
W. Święcieki; deklamacje i chór mło- 
dzieży; 

    

3) w szkole przy ul. Inflanckiej 
na Zwierzyńcu. Przemawiał p. Jan 
Szkop, orkiestra uczniowska gimn. 
m. Lelewela, dekłamacje młodzieży; 

4) na Antokolu w sali Szkoły Tech 
nicznej. Przemawiał p. Fedorowicz, 
część wokalno-artystyczna w całości 
wykonana przez. młodzież. 

Mieszkańcy dzielnicy Nowy Świat 
tłumny wzięłi udział w Akademji K. 

P. W. w Ognisku Kolejowem. 

POPULARNY WIECZÓR  ARTY- 
STYCZNY W TEATRZE WIELKIM. 

Clou całego programu Święta Nie- 
podległości, przemyślanego przez Ko- 
mitet stanowił Popularny Wieczór 
Artystyczny w Teatrze Z. A. S. P. 
na Pohulance. 

Komitet wyszedł z założenia, iż 
teatr w tym dniu musi być otwarty 
dla najbiedniejszych warstw wileń- 
skich. Zaniechano zatem słusznie 
„tradycje* galowego widowiska, do- 
stępnego tylko dla wybranych i osz- 
czędzono przytem kilkudziesięciu zło- 

    

tych na wydrukowanie, niezbędnych . 
(a jakże!) w takich razach zaproszeń. 
Teatr dostarczył tedy potrzebnej ilo- 
Ści dla zapełnienia widowni biletów, 
które Komitet rozdał gratisowo po- 
między rzesze robotników i młodzie- 
ży rzemieślniczej i tylko w znikomym 
odsetku niektórym organizacjom | 
zrzeszeniom, posiadającym w swych 
szeregach bezrobotną inteligencję. 

Organizacja widowiska, nie trze- 
ba chyba dodawać, spoczęła wyłącz- 
nie w ręku Dyrekcji Teatru. 

Z ramienia Komitetu przemówił 
do widowni p. Edward Stubiedo. 
Młody i mało znany wileńskiemu о- 
gółowi prelegent ziścił pokładane w 
nim nadzieje. Prelekcja miała głęboki 
podkład ideowy. Ci starzy ludzie na- 
pewno to odczuli i przejęłi się treścią 
ze swadą i siłą wygłoszonego prze- 
mówienia. 

Teatr zdobył się na maksymalny 
wysiłk artystyczny. Nie pożałowano 
światła i dekoracyj, 

Gdy przebrzmiała melodja hymnu 
Narodowego odegranego przez świet- 
ną orkiestrę 6 p. p. Leg. — zaczęła się 
t. zw. część artystyczna. 

Na pierwszy ogień poszły piosen- 
ki Z. Hajdamowicz i produkcje ta- 
neczne Jadwigi Hryniewiekiej, Hry- 
niewicka, rzec można,. zdobyła ser- 
ce widowni dla teatru. Jej występ za- 
decydował o wytworzonym dalszym 
nastroju. I nic to, że program prze- 
platany był dalej niezbyt szczęśliwe- 
mi, co do treści i formy recytłacjami 
poetyckiemi, nasza publiczność sta- 
rała się wszystko rozumieć. Żadnemu 
z wykonawców nie žalowano oklas- 
ków. Dla nikogo z artystów nie czy- 
niono wyjątku. Wszyscy zresztą na to 
rzetelnie zasłużyli. Wymieniam więe 
ich jednym tchem: Hajdamowicz, 
Hryniewicka, H. Biernacka, Hel. Da!, 
Kpt. T. Górecki, wreszcie para bale- 
towa R. Górecka i W. Mrozowski, 
oraz bezimienny zespół orkiestry 6 
p. p. Leg. pod dyr. kpt. Reszke. 

Życzyć pozostaje, aby w przyszło- 
Ści, tak pomyślane i wykonane „wie- 
czory popularne zastąpiły sztywne 
dotychczasowe Akademje. Należało- 
by też zastanowić się i nad proble- 
mem częstszego wogóle otwierania 
drzwi teatru dla szerokich, biednych 
mas, bos. 

AKADEMJA . POCZTOWCÓW. 

Obchód urządzany co roku przez 
zespół Poczt i Telegrafów ma swoje 
tradycje dobrze zorganizowanej i ar 
tystycznie wykończonej uroczystości. 

Wczorajszy wieczór tłumnie zebra- 
ni słuchacze spędzili w niezmiennie 
przyjemnym i nawet entuzjastycz- 

   

  

nym nastroju. 

W kraju brandki i tropów. 
"a kraj nie leży w środku Afry- 

ki. Niema w nim egzotycznych polo- 
wań. Nie leży także w puszezach ро- 
łudniowej Ameryki i jego ziemia nie 
wydaje wcale kawy ani trzciny cuk- 
rowej. Poprostu piaszczyste, kamie- 
niste ziemie polodowcowe, zachmu- 
rzone niebo i ludzie, mówiący najzwy 
klejszym polskim językiem. 

Mówię o Suwalszczyźnie. Ten za- 
byiek naszego państwa jest mało, 
bardzo mało znany. Wciśnięty między 
granice Prus i Litwy, pozbawiony 
bogactw nie nęci niczem turystów, 
chyba swoją mlancholją i pięknem 
ogromnych jezior, wciśniętych mię- 
'dzy górzyste pola. Najbardziej na pół- 
noc i wschód wysunięta część Kon- 
gresówki. Już nie Polska właściwie, 
a jeszcze nie Litwa. Nazywano ten 
kraj kiedyś polską Syberją: tak wiel- 
kie śniegi spadają tu w zimie, tak du- 
żo lasów. 

TROCHĘ HISTORJI. 

Ludność tego obszaru stanowiły 
kiedyś plemiona litewskie. Tu prze- 
chodziła granica rozsiedlenia właści- 
wych Litwinów i Jadźwingów — na- 
zywanych tak dlatego, że mieszkali 
na krańcu ziem litewskich (Użwin- 
gas). Wówczas grody broniły lud od 
najazdów krzyżackich. Stąd robiono 
wyprawy na ziemie mazurskie, przy- 
wożąc ku radości wodza: złoto, dobre 
zbroje, konie i piękne branki, 

Po wytępieniu Jadźwingów przez 

  

  

polskie ekspedycje karne — tereny et- 
nograficzne mazurskie i litewskie — 
zeszły się. Nastąpiła powolna kolo- 
nizacja — przyśpiszona przez Unję. 
Mazurzy byli majstrami od wypala- 
nia potasu, wytapiania rudy. Spro- 
wadzali ich całemi wioskami pano- 
wie, klasztory, A klasztory były tu 
potężne jak nigdzie. Zakon Kamedu- 
łów osiedlony na wyspie jeziora 
Wigry w puszczy Uhoł — to była 
niebylejakie państwo. Pod swoją opie 
ką miał kilkadziesiąt wiosek, ogrom- 
ne łasy, jeziora, kopalnie rudy, fab 
ryczki połasu. Bogactwa szły furman- 
kami do Królewca i dużo złota brzę- 
czało w skarbcach pustelników — tak 
dużo, że nie wiedziano co z niem ro: 
bić. Malarze włoscy ozdabiali kościół 
klasztorny, architekci stale grzebali 
się w planach przebudowy, mających 
odpowiedzieć splendorowi zakonne- 
go imperjum, 

W XIX-ym wieku Suwałki, nie- 
gdyś osada rolnicza tychże Wigier 
została przez Rosjan przekształcona 
na miasto gubernjalne. Ze wspania- 
łości mnichów nie zostało śladu. 

Dziś: powiat suwalski, wojewódz- 
two białostockie. Ludność: polska. 
Kilkanaście wsi litewskich ruzrzuco- 
nych wzdłuż granicy. Dużo legend. 
Kilka białych czaszek szczerzy zęby 
w podziemiach Wigierskiego kościo- 
ła. W pobliskiej wiosce stoi murowa- 
ny słup, w którym dotychczas tkw. 
uwięziony żywcem jakiś kameduła 

Rozpoczął uroczystość Pan Prezes 
Dyrekcji inż. K. Żuchowicz pięknem 
przemówieniem zakończonym okrzy- 
kiem na cześć Marszałka Piłsudskiego 
i wspomnieniem zmarłych w obronie 
Ojczyzny. potem wszyscy stojąc wy- 
słuchali „Jeszcze Polska nie zginęła”. 
Deklamacja p. Sumorokowej, jej pe- 
łen umiaru giętki i dźwięczny głos 
znany jest ogólnie, wiersz M. Morsti- 
nowej wypowiedziała silnie a Or-Ota 
z rzewnym liryzmem. P. Dr. Szmur- 
Iowa odśpiewała arję z Mignon i walca 
z opery Rożyckiego Casanowa artys- 
tycznie i z odczuciem stylu. Chór, pro- 
wadzony badzo subtelnie przez p. 
Szczepańskiego odśpiewał Sztandary 
na Kremlu — Lachmana (wszyscy ża 
kiem znawstwem odśpiewała 2 wło- 
kim znawstwem odśpiewał dwie wło- 
skie arje niezwykle rozległym basem, 
a orkiestra prowadzona przez p. Her- 
mana z temperamentem włoskim czy 
węgierskim wykonała doskonale kil- 
ka utworów. 

Największe chyba powodzenie mie- 
li Rewellersy, śliczny tenor i bas Śli- 

czne melodje których by się chciało 
słuchać © wiele dłużej jeszcze niż 
brzmiały, zwłaszcza „Wspomnienie* i 
„Będzies zmnie znów kochała. I me- 
lodje i układ i wykonanie przynoszą 
zaszczyt autorowi p. Świętochowskie- 
mu i wykonawcom. 

To zresztą da się powiedzieć 0 
wszystkich, zwłaszcza gdy się pomy- 
śli jak ciężką pracą zawodową są obar 
czeni ci amatorzy. 

Ta Akademja Pocztowców przyno- 
si im rzetelną chlubę. Hro- 

W KOLEJOWEM PRZYSPOSOBIE- 
NIU WOJSKOWEM. 

10 listopada 1932 r., wieczorem, 
kompanja K. P. W. z orkiestrą i stra- 
żą pażrną wzięły udział w capstrzyku 
na ulicach Wjilna. Capstrzyk zakoń- 
czono złożeniem raportu przez do- 
wódców dyrektorowi Kolei inż. Fal- 
kowskiemu i defiladą przed rzesiści 
iluminowanym gmachem Dyrekcji 
Kolejowej. 

11 listopada oddziały Kolejowego 
Przysposobienia Wojskowego uczest- 
niczyły w uroczystem nabożeństwie, 
w uroczystości wręczania przez p. 
wojewodę wileńskiego dyplomów uz- 
nania tym, którzy się zasłużyli w pra- 
cach przysposobienia wojskowego (z 
Kolejowego P. W. otrzymał dyplom 
p. Dowgielewicz Józef) oraz w defi- 
ladzie, wykazując wzorową karność 
i sprężystość, 

Wieczorem o godz. 19 odbyła się 
w gmachu własnym przy ul. Kolejo- 
wej 19 akademja ku czdi Święta Nie- 
podległości przy udziale przedstaw.- 
cieli władz z pp. dyrektorem Falkow- 
skim i prezesem Dyrekcji P. i T. Żu- 
chowiczm na czele oraz wszystkich 
wileńskich związków kolejowych 
prócz Z-ZR, 

W przemówieniu p. dyr. Falkow- 
ski, w słowach niezwykle podniosłych 
nakreślił tło, na jakliem wydarzyły 
się szczęśliwe wyadki w dn. 11 listo- 
pada 1918 roku i rolę Komendanta 
Piłsudskiego. W dalszym ciągu p. dy- 
rektor wypowiedział uczucia głębo- 
kiej wiary, jaką mają i mieć będą dla 
Marszałka kolejarze wileńscy. Prze- 
mówienie zakończył okrzykiem na 
cześć Pana Prezydenta Rzeczypospo- 
litej i Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
entuzjastycznie podchwyconym przez 
tłumnie zebranych kolejarzy. 

Hymn Narodowy odegrała orkie- 

stra kolejowa pod dyrekcją p. A. Czer 
niawskiego. Następnie wręczono na- 
grody sportowe członkom K. P. W., 
zdobyte na dorocznych zawodach 
ogólno-polskich podczas święta kole- 
jarza w Warszawiie. Wręczenia doko- 

  

nał prezes okręgu, p. Michał Puchal- 

(za grzech nieczystości). Na 60-met- 
rowej głębinie jezior mieszka jeszcze 
ryba mająca na ciele krwawy ślad 
pięciu szponów szatana. 

BRANDKA CZYLI PAREK. 

Ludność suwalska lubi pić. Lubi 
wypić bardzo dużo. Może to prze- 
Szłość świetna i burzliwa tak działa 
na potomków osaczników, łowczych, 
książąt i królów. A może poprostu 
ponury klimat. (Tu zawsze jest wiatr. 
I to z północy. Nie dziwnego bo mo- 
rze blisko — najwyżej 100km.) Dość 
że wypić tu lubią i umieją lepiej niż 
gdzie indziej. Ponieważ picie mono- 
polki kosztowałoby zbyt dużo — wy- 
naleziono lepszy sposób. Oto z Nie- 
miec przemyca się masami spirytus 
drzewny — poddaje się go odpowied- 
niej przeróbce domowej — ji napói 
gotów. To właśnie jest brand- 
ka czyli parek albo inaczej hinden- 
burg. 

Żadne wesele, żadne chrzciny — 
nie obejdą się bez brandki. Całe wsie 
granicy puskiej trudnią się przemy- 
tem — i solidny obywatel bardzo, 
patrząc na to, współczuje Monopo- 
lowi Spirytusowemu. 

Przedtem litr brandki kosztował 
3'/; złotego. Po zniżeniu cen wyro- 
bów monopolowych wśród handlarzy 
brandki zapewne powstał popłoch. 
Może były tam tragedje, bankructwa? 
W każdym razie cena brandkj obni- 
żyła się do 2'» zł. za litr. Któż z pija- 
ków nie życzyłby sobie tak niskich 
cen nektaru dającego zapomnienie? 
A brandka jest wcale niezła. Nawet 
smaczna. Podobno ślepnie się od jej 

« 

(urządza w niedzielę 13 bm. 

nym Klubu przy ul. 

ski, Nagrody otrzymali: dr. Sidoro- 
wicz, I nagrodę za bieg 3000 m. i 800 
m.; p. Szczerbicki I nagrodę za skok 
wdal i za sztafetę 4X100 m. oraz 
II nagrodę za skok wzwyż ii rzut kulą; 
pp. Nowicki, Zieliński i Radziul I na- 
groda za sztafetę; pp. Zienowicz, Ku- 
lesza, Chruściel, Mironowicz, Puszka- 
rewicz i Pieńkowski I nagroda za ko- 
szykówkę. 

Odczyt historyczny na temat: 
„11 listopada* wygłosił prof. Tade- 
usz Topór-Wąsowski. Na zakończe- 
nie orkiestra odegrała kilka utworów, 
zaś zespół dramatyczny K. P. W. о- 
degrał akt III sztuki .,Porucznik I 
Brygady“ 

Po zakończeniu akademji wysto- 
sowano telegramy: do Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej, Marszałka 
Piłsudskiego i premjera Prystora. 

PARADA NA PLACU NAPOLEONA 
Wi WILNIE. 

W dniu święta niepodległościowe- 
go, po ukończonem nabożeństwie a 
przed wielką defiladą, rozegrał się na 
placu Napoleona fragment uroczysto- 
Ści. Ustawiły się tam w ordynku liczne 
zastępy Przysposobienia Wojskowego 
wszelkiego rodzaju ze sztandarami i 
orkiestrami. Przed frontem oddziałów 
tych odbyły się dwa uroczyste akty. 
Z rąk dowódcy 1 dyw. p. leg. generała 
Skwarczyńskiego mistrzowski w strze- 
laniu obwód wileński PW 1 p. p. leg. 
otrzymał proporczyk przechodni, zaś 
p. Wojewoda Beczkowicz zachęciwszy 
w krótkiej przemowie odznaczonych 
do dalszej pracy wręczył szeregowi 0- 
sób dyplomy uznania za zasługi, poło- 
żone w pracy na polu WF i PW. — 
W uroczystości tej wzięli udział p. wi- 
cewojewoda M. Jankowski i inni przed 
stawiciele władz oraz wyżsi wojskowi. 

„ŻYDOWSKI KLUB MYŚLI PAŃ- 
STWOWEJ. 

  

akademję poś- 
więcona obchodowi 14-lecia Niepodległości 
Państwa Polskiego. Na program złożą się m. 
in.: okolicznościowe przemówienie dr. A. 
Hirschberga i pumkty muzykalne, 

Akademja odbędzie się w lokalu włas- 
Niemieckiej 21 m. 21. 

Początek o godz. 20 ej. 

  

  

  

    

    

  

  

Wielka 44, tel. 4-25 

Nr. 261 (2503). 

już czas 
mabyć las (=2j stasy 

w największej i najszczęśliwszej 

w WILNIE KoLEKTURZE „„LICHTLOS“ 
Mickiewicza 10, tei. 13-58 

Ра начиныв оее оЯ 

Wielka afera pornograficzna. 
CIESZYN, (Pat). W sprawie wiełkiej a- 

fery porncgraficznej w czeskim Cieszynie do 
wiadujemy się następujących szezegółów: 

Już od dłuższego czasu wiadomo bylo, že 
cała Europa Środkowa zasypywana była li- 
teraturą erotyczną i pornograficzną i że ksią 

żki te, przeważnie z Niemiec, były rozsyła- 
ne do Danji, Szwecji, Polski, Czechosłowacji 
i Węgier. Polieji czeskiej w Morawskiej Os- 
trawie udało się w tych dniach przyłapać 
niejakiego Schalfelda z Hamburga, który — 
jak się ckazało — był głównym kolporterem 
zakazanej Hiteratury na terenie czechosłowa- 
ckim craz polskim, W czasie przesłuchwa- 
na Schalfelda wyszły najaw rzeczy zgoła nie 
oczekiwane. Znana i poważana drukarnia 

Prohaski w czeskim Cieszynie (obecnie przed 
siębierstwo to nałeży do akcejonarjuszów w 

Niemezech) nietylko drukowała literaturę 
pornograficzną, ale przez wspomnianego ko- 
mispjonera Schalfelda organizowała sprzedaż 
tej literatury w Czechosłowacj, a głównie w 
Polsce. Szwecji, Danji itd. Przeprowadzona 
w drukarni Prohaski rewizja dała sensaey j- 
ne wyniki. 

Zapieczętowano 64 skrzynie, zawierające 
Gkcło miljona gotowych książek pornografi- 
cznych eraz 25 tysięcy egzemplarzy niedo- 

kończenych książek. Wartość skonfiskowane 
go małerjału sięga kilku miljonów koron 
czeskich. Władze czeskie prowadzą energicz- 
ne śłedztwo celem ustalenia autorów tej ii- 
teratury, dostawców klisz pornograficznych 
LE 

Drukarni Prohaski grozi oprócz iniljono- 
wej kary pieniężnej zamknięcie, 

  

    

wo przerwane, 

- ZAWIADOMIENIE 
Niniejszem komunikuję, że roboty budowłane przy obiektach wojskowych, 

rozpoczęte przez brata mego Ś.p. Stefana Purto, 

    
z powodu śmierci Jego chwilo- 

zostaną w daniach najbliższych nanowo. przeze mnie podjęte 

i doprowadzone do «ałkowiicęo wykończenie. 
Szymon Purta. 

  

USUWA ZMARSZCZKI, 
zapobiega tworzeniu się no- 
wych, utrzymuje czystą, gład- 
ką cerę i nadaje jej, ca: 

młodzieńczy wygląd 

Lion EKO 
Perfection. 

Sprzedają pierwszorzędne per- 
fumerje i składy apteczne. 

  

  

Ulroczystości w Warszawie. 

  
częstego używania, ale ktoby się na 
takie głupstwa oglądał. 

TROPY. 

Nietyłko alkohol jest w użyciu. 
Ludność Suwalszczyzny zna inne, 
bardziej - wyrafinowane rozkosze: 
Upija się eterem. Eter również przy- 
chodzi z Niemiec. Ma on tę dobrą 
stronę że jeden kieliszek wystarcza 
do wywołania ataku entuzjazmu albo 
melancholijno-rzewnych wrażeń. Te 
kropelki trzeba pić bardzo fachowo. 
Laik mógłby wywołać smutne dla sie- 
bie skutki. Przedewszystkiem rozpi- 
na się kamizelkę przed wychyleniem 
kieliszka. Po wychyleniu otwiera się 
szeroko usła. Eter dostawszy się do 
żołądka momentalnie paruje. Nastę- 
puje głośna i gwałtowna eksplozja 
gazów przez usta. Gdyby kamizełka 
była zapięta — nie zostałoby na niej 
żadnego guzika, 

Ale ludzie suwałscy znają się na 
rzeczy. 'Eter piją ze znakomitą 
wprawą. 

JEZIORA. 

Jest ich dużo, Łączą się kanałami, 
rzeczułkami. Brzegi najczęściej wy- 
sokie. Najciekawszem w Suwalszczyź 
nie jeziorem są Wigry. Pielgrzymują 
do niego ludzie z całej Polski 23 klm. 
długości — to już jest na co patrzeć 
Lato. Nad jeziorem schronisko. Pate- 
fony wychrapują melodje nad dłu- 
giem molo z desek. Żaglówki kołyszą 
się sennie, szurając burtami o kołki. 
Wielka motorówka na 30 osób trzesz- 
czy za półwyspem. Lekkim kajakiem 
jeździ gię cały dzień po niebieskich 

Onegdajszy obchód rocznicy odzyskania 
Niepodległości Polski przybrał w stolicy wy- 
gląd wyjątkowo uroczysty i podniosły ze 
względu na udział w mim Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego. Od wczesnego rana gro 
madziły się na ulicach, wiodących na Plac 
Józefa Piłsudskiego  wielotysięczne tłumy; 
witające entuzjastycznie oddziały wojskowe, 
udające się na plac rewji. W' godzinach po- 
rannych odbyły się nabożeństwa dla żołnie- 
rzy garnizonu warszawskiege w świątyniach 
wszystkich wyznań. Na nabożeństwie w ka- 
tedrze Św. Jana obecny był Pen Prezydent 

    

wodach, nad któremi wieczorem sły- 

chać dzwony wigierskiego kościoła. 
Czerwony wiatraczek na dachu stacji 
hydrobiologicznej szumi kiedy sie- 
dzimy na werandzie schroniska kłó: 
cąc się na temat jutrzejszej pogody. 

Wiatraczek obraca A stacji 
(elektryczność, a jakże!). Ta stacja, 
te jedyny zdaje się zakład tego ro- 
dzaju w Połsce. Badania nad florą 
i fauną jeziora mają ogromne znacze- 
nie naukowe, ze względu na odrębne, 

nigdzie nie spotykane gatunki ryb i 

planktonu. 

O RZECZACH SMUTNYCH. 

Sejmik powiatu suwalskiego jest 
w sytuacji niewesołej, Jego weksle 
mają wyrobioną opinję, niezbyt za- 
szczytną. Urzędnicy samorządowi 
często po 6 miesięcy nie otrzymują 
pensji. To też w kasie codziennie zbie- 
rają się żony. Wiedzą że czekać na 
każde 10 zł. trzeba długo; przynoszą 
więc ze sobą książkę albo robótkę 
i z wytrwałością wyrobioną przyzwy- 
czajeniem trwają na posterunku od 
9 rano do 3 po południu. 

Naogół psłożenie ludności wiej: 
skiej nie jest tak bardzo złe. Przewa- 
ga średnich gospodarstw rolnych 
przyczynia się do tego, że kryzys 
chłop może jakoś wytrzymać. Są na- 
wet pieniądze kołekcjonowane w 

garnkach. Podatki dotychczas wpła- 
cało się w minimalnej ilości. Chłop 
czekał na lepsze czasy. A nuż umorzą 
należności? A nuż przyjdą jakieś ulgi? 
Dopiero ostatnio zjawiło się groźne 
niebezpieczeństwo w postaci nowych 
uprawnień sekwestrałorów. Taki je- 

Rzeczypospolitej, członkowie rządu z p. рге- 
mjerem A. Prystorem na czele, marsz: 
Sejmu Świt Iski, marszałek Senatu Raczkis 
wicz, korpus dyplomatyczny, wiełu posłów 
i senatorów itd. 

Po nabożeństwie odbyła się na Placu Jó- 
zeta Piłsudskiego wielka rewja wojskowa. 
Def ę odebrał Pan Marszałek Piłsudski. 

    

    

gomość wkracza do komory. r) 
w kufrach i... znajduje. Chłopi 
masowo zgłaszać się do płacenia po- 
datków. 

Byłoby Śmiesznem twierdzić, że 
sytuacja gospodarcza jest dobra. Nie. 
Bezrobotni śpiewają żałosne piosen- 
ki na podwórkach stolicy Suwalsz- 

czyzny — miasteczka Suwałk — o 
którem kiedyś mówił wierszyk: „eo 
to za ulica co przez miasto bi 
co to za miasto, co w ulicy le 
Głód sprzyja twórczości artystycznej. 
Powstała nowa piosnka ludowa, śpie- 
wana na nutę: „Pod samowarem sie- 

dzi moja Masza*. Zaczyna się tak: 
„Pod magistratem stoi bezrobotny”... 

Ale ludzie żyją i przystosowują 
się. Najgenjalniej ujął to mój przy- 
jaciel Chaskicl Wołkowiski. Kiedy 

pytałem go jak sobie daje radę ze 

  

   

   

  

swoją piekarnią > odpowiedział: 
„Piec obwarzanki — to jest czys 

strata. Nie piec obwarzapków—nie- 
ma z czego żyć”, 

KOŃCZĘ KORESPONDENCJĘ. 

Okazuje się że nawet w niepokaź- 

nym zakątku istnieją ciekawe zjawi- 
ska. I właściwie niewiadomo dlacze- 
go ludzie mówią zdumą: „Wczoraj 
przyjechałem z Paryża, a wstydzą 
się powiedzieć że naprawdę, to w 
ciągu dwumiesięcznej nieobecności w 
Wilnie — mieszkali w Suwałkach. 

miłosz. 

 



  

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Walka dzielnego kopisty z wywrotowcami. 

z pogranicza donoszą, iż onegdaj w no- 
«y wpobliżu zaśelanka Staniszki w rejonie 

Pioirowszezyzny na teren sowiecki usiłowa- 

ło przedostać się dwóch podejrzanych osoh- 

ńików, którzy na wezwanie żołnierza KOP. 

rzmeśli się do ucieczki, lecz gdy kapista od- 

dał na postrach strzały osobnicy stanęli, W 

€zasie rewidowania zatrzymanych rzueili się 
oni na żołnierza z zamiarem rozbrojenia g0 
f związania. Między żołnierzem a niapostni- 

kami wywiązała się zacięta walka, podczas 
której jeden z napastników wyciągnął żoł- 
nierzowi bagnet i ugodził go w bok, Mimo 
R dzielny kopista wyrwał się z rąk na- 
astników i strzelił raniąc jednego z niech 

2 28 W| trakcie tego przybył z pomocą 
patroł, który zatrzymał drugiego spraweę na- 
padu. Byli to oboj wywrotowey Ścigani przez 
władze bezpieczeństwa. 

  

« 

Oszmiana. 
KONFERENCJA PRACOWNIKÓW 

SPOŁ.-OŚWIATOWYCH. 

Dnia 7 bm. odbyła się konferencja pri- 

cowników społeczno—oświatowych w połr- 

czeniu z odprawą referentów wychowania 

odbywaielskiego Związku Strzeleckiego, zwo 

łana przez p. inspektora szkolnego Szczerbice 

  

    

    

kiego. Na porządku dziennym konferencja 

były ażniejsze zagadnienia chwili obec- 

nej i jtyczne oraz program pracy па rok 

bież. Zag enia te zreferowali p. p. Stu- 
biedo i p. Dziewięcki miejscowy nauczycieł 

Nałeży podkreślić nadwyraz cenne uwagi 
jakich udzielił w dyskusji wizytator szkół 

shnych p. Gryglewski W słowach je 
ała znajomość rzeczy, trafność na 
w organizacjach społecznych. Na 

przybyli też: Starosta Suszyński 
r gimn. w Oszmianie p. Loku- 

   

        

Stan zdrowotny na terenie 
województwa wileńskieno 
Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego 

«w ciągu ubiegłego tygodnia na terenie Wileń- 

Z oświatą pczaszkolną 
naprzód. 

iEeha konferencji powiatowych inst- 
ruktorów oświaty pozaszkołnej Wii. 

Okręgu Szkolnego. 

W dniu 2, 3 i 4 listopada 1932 r. 
„odbyła się konferencja powiatowych 
instruktorów oświaty pozaszkolnej, 
poświęconej omówieniu programu 

pracy w roku bieżącym. Obrady kon- 

ferencji otworzył kurator Okręgu 
Szkolnego p. Szelągowski Kazimierz, 
stwierdzając wielką doniosłość roli 
pracy oświatowej prowadzonej przez 
mauczycielstwo dla celów kształtowa- 

mia się właściwego stosunku do pań- 

stwowości. 

  

W' pracach konferencji wzięli u- 
dział: ministerjalny wizytator szkół 
p. Konewka Antoni, naczelnik wy- 
„działu Kuratorjum p. Dryjański Jan, 

wizytatorzy szkół oraz inspektor oŚ- 

-wiaty pozaszkolnej p. Stubiedo Ed- 
"ward. 

Na konferencji zostały wygłoszo- 
ne następujące referaty: „Podstawy 
ideowe pracy*, ,,Najistotniejsze for- 

my pracy* i „Organizacja pracy w 

"Okręgu Szkolnym". 

Dyskusja nad wygłoszonemi refe- 
ratami ustaliła wyraźne wytyczne 
pracy oświatowej w bieżącym roku, 
szczególniej uwypuklając moment 
ekonomicznego wyzyskania sił. Dys- 
kusja też wykazała, że prace oświato- 
"we są prowadzone jedynie w oparciu 
o szkołę i nauczycielstwo, które zapał 
i energję do pracy czerpie ze wskazań 
swojej organizacji Związku Nauczy- 
cielstwa Polskiego. 

  

Wyniki konferencj: pozwalają wy 
razić przekonanie, że w ksztaltowa- 
miu się stosunków społecznych, prace 
oświatowe prowadzone przez władze 
«szkolne przy współdziałaniu nauczy- 
cielstwa odegrają wybitną rolę dla 
«celów ugruntowania państwowości w 
obrębie Okręgu Wileńskiego, obej- 
mującego zróżniczkowane pod wzglę 
dem narodowościowym i wyznanio- 
"wym tereny województwa w:leńskie- 
go, nowogródzkiego i cztery powiaty 
białostockiego. $. 
UE ASKA NSS 

Przy licznych dolegliwościach kobiecych, 

maturalna woda gorzka „Fraaciszka-Józeta* 

sprawia znakomitą ulgę. Żądać w apt. i drog. 

  

  

    
      

      
      

  

NADZWYCZAJNE 

Premie Pieniężne 

    

dla palaczy tutsk (gilz) 

Altesse 
MOKKA-PEŁNOWATKI 

Bliższe szczegóły w sklepach 

tytoniowych. 

Gdzie jesteś synu? 

Po krótkiej sprzeczce rodzinnej na 
tle ogólnego niedostatku materjalnego 
wyszedł w dniu 7 bm. z donu w nie- 
wiadomym kierunku mieszkaniec wsi 
Nowoprudy gminy lidzkiej powiatu 
didzkiego Michał Bielawski syn Wła- 
dysława, 'ając z sobą tylko świa 
dectwo szkolne z uk nia 7-klaso- 
wej Szkoły Powszechnej Nr. 1 w Li- 
dzie. Tą drogą powiadamiamy, że był 
on zawsze dobrej myśli w swoich za- 
miarach. Cheąc oka ać pomoc narazie 

pieniężną prosimy jego o zapodanie 
adresu pobytu. Kto mógłby udzielić 
jakichkolwiek danych o wymienionym 
prosimy o kierowanie takowych do Re 
dakcji „„Kurjera Lidzkiego” Lida, ul. 
Zamkowa 4/7, tel. 152 „dla ojca”. 

   
     

   

Władysiaw Bieławski i 

M. Podclyjny ec ciwzestny. 

  

szczyzny zanotował następujące choroby za- 
kaźne: tyfus brzuszny 12 (2 zgony), płamisty 
3 (1 zgon), płonica 9 (1 zgon), błonica 12, 
odra 1, róża 2, krztusiec 1, gruźlica 10 (1 

zgon) i jaglica 34. 

Dzięki energicznej i skutecznej akcji lekar 
skiej stan chorób zakaźnych na terenie po- 
wiałów województwa uległ znacznemu zmniej 

szeniu się i poprawie. 

Na terenie m. Wilna zanotowano ostatnio 
wypadków tyfusu brzusznego i I wypadek 

yf. płamistego. 

Z pogranicza, 
Wytyczenie graniey połsko- 

łotewskiej. 

7 

i 

W związku z rozpoczętemi pertraktacjami 
z rządem łotewskim w sprawie wytyczenia 
granicy polsko-łotewskiej, wybrano specjalną 
komisję graniczną, która prowadzić będzie 
dalsze narawdy z czynnikami łotewskiemi. W 
dniu wczorajszym na granicy polsko łotew-      
skiej, odbyła się narada przedstawicieli władz 
polskich i łotewskich celem omówienia nie- 
których spraw. 

  

PECH! 
Bywają ludzie pechowi. Zdawało- 

by się czasem, że już pech mija, że 
przerzedziły się chmury i słonko lada 
moment zaświeci na stałe i — trask! 
nowa klęska. Był taki jeden pecho- 

wiec. Wszystko rozłaziło mu się w 

rękach i zresztą na wszystko już po- 

łożył desperacki krzy żyk, jedno tylko 
pozostało marzeniem, ciągle gonio» 
nem i ciągle niezaspokojonem. Pe- 
chowiec marzył o żonie. Ona miała 
mu być zapłatą za gorycze życiowe, 
a wszakże nikt bardziej od niego na 
głowę rodziny się nie nadawał. So- 

lidny, porządny, pracowity, niezwy- 

kle dbały o dom, o czystość i higje- 

nę, o punktualność, mógł być istotnie 

wzorem imęża i pana domu. Wyma- 
gania miał skromne. Niechby była 

i uboga panienka, ale dobra, miła i 

schludna. Niechby pachniało popro: 

stu od niej czystością i świeżością. 

On za to da jej wygodę, dobrobyt, 
rozrywki, no i swoje poczciwe serce 

starokawalerskie. I — pewnego dnia 

spotkał się z takim ideałem. Wdz ęcz 

ne to było, ubrane dość skromnie, ale 

niezwykle starannie, czyściutko i wo- 

góle każdy jej ruch miał w sobie jak- 

by programową celowość, ład i umiar. 

zdejmując płaszcz czy boa, nigdy go 

nie rzucała byle jak na podłogę, na 
stół, przeciwnie, zawsze układała rze- 
czy szybko i troskliwie. Niezmiern'e 

imponowała tem pehcowcowi, wyczu- 
wało się bowiem, że ona to robi nie 
z premedytacją oszczędnościową, ale 
z wrodzonego poczucia porządku i 

schludności. Aby jej sprzęty osobiste 

nie dotykały ziemi, czy zakurzonego 
stołu... 

  

  

Lecz oto raz przypatrzył się jej 
papierosom nasz pechowiec. Były to 
„szwarcówki*. Ohydne specyfiki, wy- 
lęgłe w norach, w brudzie, w zaraz- 
kach i chorobach skóry — wyroby, 
które szczypcami by brać należało. 
A oto ona trzyma taki papieros w 
ustach... 

Nie! Pechowiee nasz potrząsnął 
głową, zaklął z cicha i więcej do ślicz- 
nej panny nie powrócił. 

Nie lubił sprzeczności, 
ności i braku kultury. 

bezmyśl- 
R. R. 

Nowy proceder. 

„Nędza, a bardziej jeszcze brak zajęcia i 
włóczęgostwo młodzieży prowadzi je na bez 
droża maiejszych i większych przestępstw. 

Qstatnio dały się zanważyć napaści na dzie 

ci idące lub powracające ze szkoły i odbie 
ranie im książek szkolnych, przez starszych 

kiikunastełetnich łobuzów. 

Mały bąk nie ma sił się branić, a szajki 
wyrostków organizu, stematyczną nagan 
kę na uczniaków i sprzedając książki w anty 
kwarniach kupują sebie papierosy lub idą 
do kina. Należałchy przeto zastrzec w hand 
lach książkami, że nie należy kupować 

książek niewiadomego pochodzenia. 

  

    

Brak pekupu wstrzyma zdobywanie takim 
sposcbem objektu do handlu. 

SPORT 
6 P. P. LEG REMISUJE Z ŻAKSEM. 

Wczorajsze zawody piłkarskie 6 p. p. Leg. 
z Żaksem zakończyły się wynikiem remiso- 
wym 1:1. 

Grę rozpoczynają wojskowi, silnie ata- 
kując bramkę żaksistów co przynosi im w 
pierwszych 9 minutach 2 karne, jednak nie 
wyzyskane. Zkolei zaczyna atakować Żaks 
i uzyskuje przewagę w połu, której jednak 
nie wykorzystuje cyfrowo. 

Do przerwy wynik bezbramkowy 0:0. 

Po przerwie atakuje 6 p. p. Leg. i w 
50 m. Hajdul strzela bramkę, przerzucając 
piłkę głową nad wybiegającym Mosko. W tej 
połowie przewagę mają wojskowi, przyczem 
niepotrzebnie stosują zbyt ostrą grę. W 89 
min. lekki strzał Rejzina z odległości pół 
metra przynosi wyrównanie i ustała wynik. 

Najlepszym graczem na boisku był bez- 
sprzecznie Birnbach, pchający doskonałemi 
piłkami do ataku napad Żaksu. Pozatem wy- 
różnili się obaj bramkarze — każdy z nich 
obronił po dwa rzuty karne — i Hajdul. 

Sędzia p. Różewicki miezdecydowany i 
słaby. 

Publiczności — znikoma lość. wpj. 
Dziś o 13,15 ponowne spotkanie -tychże 

drużyn. 

Wymiana więźniów 
między Polską, Rosją sowiecką i Litwą. 

Jak nas informują. odnośne czyn- 
niki prowadza obecnie  pertrak- 
tacje z rządem sowieckim w sprawie 
wymiany drugiej partji więźniów po- 
litycznych. Pertraktacje te są na dob- 
rej drodze i zdaje się, że jeszcze w 
b. r. nastąpi podpisanie odnośnej u- 

mowy. 
Wymienionych zostałoby okożo 79 

więźniów z obu stron. 
Pertraktacje Międzynarodowego 

Czerwonego Krzyża z rządem litew- 
skim w sprawie wymiany więźniów 
politycznych między Polską a Litwą 
nie posuwają się naprzód, mimo sta- 
łego nacisku Zarządu Międzynarodo- 
wego Czerwonego Krzyża i Związków 
Opieki nad więźniami politycznymi 
w Litwie. Rząd litewski z całym upo- 
rem stoi na poprzedniem stanowisku 
niewydania kilku wybitnyh  działa- 
czy—więźniów Polaków. Ostatnio, 

Rada Wil. Tow. Org 
Około 40 najwybitniejszych przed- 

stawicieli organizacyj rolniczych zje- 
chało wczoraj do Wilna, by przedy- 
skutować wysunięte przez „Tydzień 
Rolniczy* tezy. Zebranie pod prze- 
wodnictwem p. K. Wagnera zaszczy- 
cił swą obecnością p. wojewoda 7 
Beczkowicz, żywo interesując się ob- 

radami i zabierając głos w dyskusj: 
Regjonalne tezy Wileńszczyzny 

ustalła specjalnie wyłoniona Kor 
sja w składzie: minister W. Stanie- 
wicz, gen. L. Żeligowski, dr. J. Jag- 
mini red. R. Węckowicz. Wysunięto 
jako naczelną tezę grupy wileńskiej: 
przywrócenie opłacałności rołnictw 
pod hasłem oszczędności i samowy- 

  

  

    

  

      

jak donosiliśmy, bawił w Kownie spe 
cjalny delegat Międzynarodowego 
Czerwonego Kżyż ża, który odbył tam 
szereg w tej sprawie konferencyj. 
Wyniku tych konterencyj nie znam) 
Zdaje się jednak, że narady te były 
niepomyślne, gdyż delegat niebawem 

opuść; jąc się do Genewy. 
Jak się dow iadujemy, rząd polski ró 
wnież czynił usilne zabiegi w kierun- 
ku sfinalizowania umowy z (Litwą 
w sprawie wymiany więźniów i był 
nawet skłonny na pewne ustępstwa. 
M.mo to starania te nie odniosły po- 
żądanego skutku. 

Z dotychczasowy ryników ob- 
rad należy przypus % wymiana 
więźniów politycznych między Polską 
a Litwą nie dojdzie do skutku przy- 
najmn'ej w b. r. Litwa ma w drugiej 
połow:e b. m. ostatecznie się w tej 
sprawie wypowiedzieć. 

Kółek Rolniczych. 
starczalności. 

Z pośród szeregu tez najżywszą 
dyskusję wywożał postulat zaopatry- 
wania wojska i innych instytucyj 
samorządowych i rządowych we 
wszelkie artykuły rolnicze nie dro- 
gą przeargów, jak było dotąd, lecz 
drogą bezpośrednich zakupów od 
producentów rolnych, względnie 
n ektórych organizacyj spółdzielczo- 
rolniczych. W rezultacie dyskusji po- 
wyższy postulat uznano za pierwszą 
tezę grupy wileńskiej, udającej się na 
Zjazd Centralny .Tygodnia Rolnicze- 
go* do Warszawy. Wobec spóźnionej 
pory dokładniejsze sprawozdanie od- 
kładamy do następnego numeru. 

   
   

   

        

    

      

  

  

Z Bułgarji. 

  

Na iłustracji naszej widzimy charaktery 
styczny obrazek ze wsi bułgarskiej. Przed 

  

chatą włościańską stoi. kilka kobiet w stro- 

jach ludowych zajętych przędzeniem. 

    

dla wypłat 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Wiełki na Pohulanee. — Dzi- 

siejszy poranek „Niebieskiego piaka“ odbc- 
dzie się o godz. 12-ej w poł. i zgromadzi z 
pewnością te wszystkie dzieci, które jeszcze 
nie widziały ślicznego bajkowego widowiska 
pełnego tańca, muzyki, kolorowych świateł 
i czarodziejskich zjawisk w krainie snu. 

— Popołudniówka „Niebieskiego ptaka“. 
Niedziela dnia 13 bm. o godz. 4-ej po poł. 
kolorowa baśń-misterjam „Niebieski ptak”. 
Rolę „Kota* z powodu choroby p. Ładosiów- 
ny, objął obeci am reżyser sztuki dr. Je- 
rzy Ronard Bujański. 

— Nieodwołalnie ostatnie przedstawienie 
„Szezęścia od jutra*, dane będzie dziś dnia 

13 bm. o godz. 8-ej wiecz, w świetnej obsa- 
dzie z pp.: Szpakiewiczową i Boneckim (os- 
tatni występ tego znakomitego artysty) na 
czele. Ceny propagandowe. 

— Wiorkowa premjera na Pohulance. — 
„Zbyt prawdziwe aby było dobre*, zbiór ka 
zań scenicznych w 3-ch aktach B. Shawa, 

wschodzi na afisz we wtorek dnia 15 bm. 
— Propagandowy poniedziałek. 14-go bm. 

o godz. 8-ej wiecz. w Teatrze na Pohulance, 
cieszyć się będzie z pewnością niebywał: 
frekwencją z powodu niskich cen biletów 
(od 20 gr. do 2 zł.) i samego przedstawienia, 
które wypełni doskonała komedja Morstina. 

„Dzika pszczoła”. 
— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej 

skich ZASP w Wilnie, gra dziś 13 bm. w 
Nowojelni, 14 bm. w Nowogródku, 15 bm. 
w Baranowiczach, 16 bm. w Nieświe: 

— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Dziś teatr 
„Lutnia* czynny będzie dwukrotnie: Po po- 
łudniu o godz. 4$-ej wystawiona zostanie po 
cenach zniżonych pełna humoru i pięknych 
melodyj operetka Kalmana „Księżniczka czar- 

dasza* z E. Gistedt w roli tytułowej. 
Wieczorem o godz. 8-ej ukaże się po raz 

9-ty wspaniale wystawiona, barwna i melodyj 
na operetka Jarno „Krysia lešniczanka“. 

— Koncert wokalno-muzyczny ku ezei 
Fryd. Chopina urządzony staraniem uczniów 

Szkoły Powsz. Nr. 17 (Wielka Pohulanka 
Nr. 18) odbędzie się dnia 13 bm. (niedziela) 

o godz. 16 w sali szkolnej. W programie: 
orkiestra, występy chóru, i Śpiewy solowe z 
akompanjamentem fortepianu, gra na cztery 
ęce (fortepian) i gra skrzypcowa (mazurki 

walce, i dwie prełudje C-moll i A-dur). Rec:- 
tal muzyczny: polonez i nokturny Fryd. Cho- 
pina. Wistep 10 groszy. 

  

   

   

  

   

   

Więzienie po 24 latach uczciwej pracy. 
Były radny miejski i 

Na ławie oskarżonych Sądu Okręgowego 

w Wiilnie zasiadł wczoraj były radny m. Wil 
na i asesor Wileńskiej Dyrekcji PKP Stefan 
Stępniak, lat 43, oskarżony o fałszerstwa & 
nadużycia. 

Po 24 latach uczciwej praey, rozpoczętej 
jeszcze w urzędach rosyjskieh, po zdobyciu 
sobie opinji bezwzględnie uczciwego i do 
przesady pilnego urzędnika, człowiek ten 

stanął przed obliczem sprawiedliwości, by 
zdać rachunek z 7.205 złotych, które zdefra- 
udował w bardzo przebiegły sposób. 

Cała sprawa tchnie gogolewszezyzną c0š 
z Martwych dusz. 

Stępniak kierował reżeratem wpisów szkoł 
nych Dyrekcji PKP i eo pewien czas prze- 
syłał większe sumy do poszczególnych szkół 
wileńskich, jako czesne za dzieci urzędni- 

EET SPE" m=: "m=" 

Zajście na ulicy Beliny. 
Wczoraj w godzinach wieczorowych na 

ulicy Bełiny miał miejsce następujący wy- 
padek: 

Posterunkowy 2 komisarjatu PP. Jan Hel- 

man przechodząt ulicą Lipówka zauważ 
jakiegoś osobnika, który w stanie Silnego о- 
pilstwa wyprawiał awantury i zaczepiał prze 
chodniów szezeęólnie kobiety, Pesterunkowy 
awanturnika zatrzymał i zaczął go prowadzić 

do II-go komisariatu. Zobaczyło to kilku о- 
sebników. widecznie przyłaciół aresztowa- 

nego, którzy steląc w oddali obserwowali 
scenę aresztowania i po krótkiej naradzie u- 
dali się śladem posterunkowego. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
DALSZE ECHA AWANTURY NA STACJI 

KONTROLI MIĘSA. 

Wie wezorajszym numerze „Kurjera* do- 
nosiliśmy © krwawej bójee jaka miała miej- 
see w piątek 11 bm. na Miejskiej Stacji Kon 

troli Mięsa. Oheenie dowiadujemy się nastę- 
pujaeych szczegółów: 

Stojący epodal Stacji Kentroli Mięsa po- 
sterunkowy pierwszego komisarjału Emi! 
Krawiez został zaalarmowany, że na stacji 
wynikła bójka pomiędzy dwoma rzeźnikami 

i rewidentami stacji kontrolnej którym rzeź- 
niey usiłowali odehrać przemocą skonfisko- 

wane mięso pochodzące z tajnego uboju. 
Pesterunkowy udał się na miejsce wy- 

padku w celu zlikwidowania bójki i spisania 
protokółu. Na widek posterunkowego jeden 
z rzeźników staczający w owej chwili zaciętą 
bójkę z jednym z rewidentów rzucił się na- 
gle na posterunkowego i uderzył go pięścią 

w twarz, poczem usiłował wyciągnąć mu z 
pcehwy bagnet. Wywiązała się bójka, pod- 
czas której posterunkowy został zmuszony 
do użycia laski gumowej. Napastnikiem, jak 
już to donesiliśmy wezoraj, okazał się rzeź- 
nik Laskowski zamieszkały przy ulicy An- 
tekalskiej Nr. 61 О wypadk“ spisano nroto- 
kół i sprawa skierowana zastała do sądu. 

(e) 

  

  

  

WYRYWAJĄ TOREBKI. 

Wj dniu 11 bm. Kagan Chana, zam. przy 

ul. Antokolskiej Nr. 84, zameldowała, że te- 
goż dmia o godz. 21, gdy przechodziła ulicą 
M. Pohulanką, wpobliżu ul. Alei Róż, zosta- 
ła jej wyrwana torebka z zawartością zł. 23 
Sprawcą wyrwania torebki okazał się Wil- 
kiewicz Bolesław, zam. Trakt Batorego 98, 
który porwaną torebkę porzucił w ogrodzie 
przy ul. Aleje Róż, którą odnaleziono bez 
gotówki. Wilkiewicz, jako współuczestnika 
kradzieży wskazał Wacława Rutkowskiego, 

zam. przy ul. Połockiej Nr. 43. który zbiegł, 

    

W. pewnej chwiłi kiedy posterunkowy 
wTaz z zatrzymanym znajdował się na ulicy 
Beliny, osobniey ci znienacka napadli na po- 

runkowego i zarzucili mu na głowę pele- 
rynę, poczem zaczęli bić, 

Kiedy obezwładniony posterunkowy znaj 
dował się w ręku opryszków nadszedł poste- 
runkowy Kręglicki. Na widok nadbiegające- 
go policjanta napastnicy zbiegli. Zbiegł rów- 
nież i ów pijany osobnik. Mimo natychmia- 
stewego pościgu obu posterunkowych napa- 
stnicy korzystając z ciemności zbiegli i do- 
tyehezas żadnego z nich nie uięto. (e) 
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zabierając pieniądze. które znajdowały się 

w torebce. Rutkowskiego dotychczaś nie uję- 

to. Dochodzenie prowadzi Wydział Śledczy. 

ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

W dniu 11 b. m. przez Pogotowie Ratun- 
kowe została dostarczona do Szpitala Sawicz 
Jakóbczykowa Helena, lat 38, z zawodu gos- 
podyni, zam. przy ul. Mostowej Nr. 21 z ob- 
iawami zatrucia się spirytusem skażonym. 

Przyczyna targnięcia się na życie ciężki stan 
as jalny. Dochodzenie prowadzi II Komis. 

ЧВ 

KRADZIEŻE. 

W dniu 11 bm. o godz. 2.30 Galisz Szlo- 

ma. zam. przy ul. W. Pohulanka 9 zameldo- 
wał, że w nocy z dnia 10 na 11 bm. z jego 
sklepu materśałów piśmiennych, mieszczące- 
20 się pod wskazanym adresem dokonano 
kradzieży 10 tuzinów kart do gry wartości 
500 zł. Sprawcy kradzieży dostali się do skle 

pu po nprzedniem otwarciu kłódek i drzw: 
dobranym kluczem lub wytrychem. Podejrze 
nia brak. Dochodzenie prowadzi Wydział 
Śledczy. 

W. dniu 11 bm. Wasiliski Mojżesz zam. 
przy ul. Subocz Nr. 4 zameldował że tegoż 
dnia o godz. 16, w czasie jego nieobecnośsi 
iego sublokator Kiojchman Mojżesz, zamieszk 

tamże dokonał kradzieży ze składzika, mie- 
szczącego się pod wskazanym adresem, no 
uprzedniem zerwaniu kłódki rozmaitego to- 
waru gałanteryjnego na ogólną sumę 800 zł. 

Skradziony towar został odnaleziony u Koj- 
chmana Mojżesza przy ul. Subocz Nr. 84 i 
zwrócony poszkodowanemu. Dochodzenie pso 
wadzi Włydział Śledczy. 

Wi dniu 11 bm. Kajner Franciszek, zam. 
przy ul. Kościuszki Nr. 23 zameldował, że 
tegoż dnia w czasie jego nieobecności w do- 
mu, nieznani sprawcy za pomocą otwarcia 
drzwi dobranym kluczem lub wytrychem d)- 
stali się do jego mieszkania skąd skradli 
„rozmaita garderobę damską i męską, łacz- 
mej wartości 493 zł. Podejrzeń brak. Docho- 

dzenie prowadzi Wydział Śledczy. 

        

    

asestr P. K. P. na ławie oskarżonych. 
ków kolejowych, pobierających w nieh na- 
ukę. Przekazy te zwykle zaopatrywał w wy: 
kazy nazwisk uczniów. Do niektórych z tych 
właśnie wykazów Stępniak dołączał niekie- 
dy szereg nazwisk uezniów, nieistniejących w 
tej szkole i opłacał za nie czesne. Po pew- 
nym czasie zgłaszał się do tej szkoły, zdzi- 
wionej bezwzględnie tą hojnością Dyrekcji 
PKP., i wyjaśniwszy że zaszedł przykry błąd 
prosił © zwrot nadpłaconej sumy. Zwracano 
mu je oczywiście chętnie. Dla przeprowa- 
dzania tych kombinacyj Stępniak używał po 
mocy nieświadomego niezego woźnego, da- 
jąc mu upoważnienie ze sfałszowanym pód- 
pisem naczelnika wydziału personalnego Dy- 
rekcji PKP p. Juljana Narkowieza. 

Malwersacje wykryto przypadkowo, bo 
wszak Stępniak w Dyrekcji cieszył się jak- 
najlepszą opinją. Pewnego dnia w ręce p. 
Varkowicza wpadło pismo ze sfałszowanym 

jego podpisem; jednocześnie zaś otrzymane 
przez PKO 1800 złotych, nadane przez gi- 
mnazjum Sióstr Nazaretanek, jako sumę, 

wpłaconą za fikcyjne uczenice. Zażądano od 
Stępniaka wyjaśnień. Wyszło najaw wtedy, 
że suma nadużyć sięga 7.205 złotych, które 
Stępniak przywłaszezył, stwarzająe około 108 
„martwych dusz*. 

Stępniak do winy defraudacji nie przyz- 
nał się. Oświadczył, że popełnił przy sporzą- 
dzaniu spisów błędy wskutek przepracowa- 
nia, potem zaś wycofywał nadpłacone su- 
my z zamiarem wpłacenia ich do kasy Dy- 
rekeji, leez, gdy już miał prawie eałą sumę, 
skradziono mu ją w pociągu. Wezoraj jednak 
na rozprawie sądowej przyznał się do zde- 
fraudowania 2.300 złotych, co do reszty u- 
trzymywał że mu ją skradziono, Pieniądze 
wydał podobno na leczenie żony i eórki, któ 
re w tym okresie zapadały niebezpiecznie na 
zdrowiu. Tłumaczenie to jednak nie zostało 
udowodnione świadkami, ani dokumentami. 

Sąd, w składzie przewodn. Brzozowskiego, 
sędziów: Chełstowskiego i Szulca wydał wy- 
rok skazujący Stępniaka za fałszerstwo i na 
dužycie na 2 lata więzienia z pozbawieniem 
go praw obywatelskich, zaliczając areszt 

prewencyjny od stycznia rb. i zasądzające po- 
wództwo skarbowe w sumie 7.205 złotych. 

Obronę wnosił mec. Łuczywek, oskarżał 
prok, Piotrowski. Zastępea. 

Nabawili pożar. 
Podczas wesela, odbywającego się 

we wsi Straczuny, gminy raduńskiej, 
pow lidzkiego u gospodarza Rusielewi- 
cza Jąna, wybuch pożar w stodole, w 
której znajdowały się konie i wozy go- 
ści. Mimo że natychmiast pośpieszono 
z pomocą, stodoła spłonęła wraz ze 
zbiorami «i narzędziami rolniczemi o- 
raz z częścią znajdujących w niej wo- 
zów. Pożar powstał prawdopodobnie 
z powodu zaprószenia ognia przez jed- 
nego z gości. 

Humor. 
MONOKL, 

— Mamusiu, patrz, ten pan wrzucił do 
oka vo—yo! 

(Canard Enchaine). 

  

KASY P. K. 0. 
otwarte są: dla wpłat i wypłat oszczędno- 

ściowych oraz dła wpłat na konta czekowe 

edgodz.8d01310d17d019 

czekowych : 

od godz. 8-ej do 13-ej. 

RADJO 
NIEDZIELA, 13 listopada 1932 r. 

10.00: Transmisja nabożeństwa. 11.58 Sy- 
gnał czasu. 12.10: Komunikat meteorologicz- 
ny 12.15: Poranek symfoniczny z Fiilnarmo- 
nji Warszawskiej. 14.05: „Jakie środki ra 

tunku posiadają rolnicy w ustawach finan- 
sowo-rolnych* — odczyt. 14.25: Muzyka. 
14.40: „Praca młodzieży w uniwersytecie lu- 
dowym“ — odezyt. 15.00: Audycja dla wszy- 
stkich. 16.00: Audycja dla mlodziežy. 16.25: 

Wżadomości przyjemne i po- 
Ё Копсег!. 17.35: Program па 
poniedziałek 18.00: Muzyka lekka. 18.50: 
„Ochrona pracy kobiet pogadanka. 19.05 
Litewsk udycja literacka. 19.20: Rozmai- 

Audycja wesoła „Humor rosyj- 
Recital Heleny Dal (sopran). 

    

   

   

      

   

  

„00: 
2 Koncert. 20.35: Wiadomości sportowe 
z prowincji. 21.05: Koncert. 22.00: Muzyka    
taneczna. 22.55: Komunikat meteorologiczny. 
23.00: Muzyka taneczna. 

PONIEDZIAŁEK 14 listopada 1932 r. 

11.40: Kom. pras. Kom. mteor. Czas, 14.55 
Program dzienny. 15.00: Chwilka muzyki o- 
perowej (płyty). 15.10: Audycja dla dzieci. 
15.40: Komunikaty. 15.55: „Muzyka w Wil- 
nie* — pogadanka. 16.15: Lekcja francus- 
kiego. 16.30: Muzyka (płyty). 16.40: „Jak dłu 
go mogą żyć zwierzęta* — odczyt. 17.00: Mu 
zyka taneczna. 17.55: Program na wtorek. 
18.00: Koncert poipołudniowy. 18.50: Rozma- 
itości. 19.00: „Nędza z nadmiaru bogactwa— 
odczyt litewski. 19.15: Wileński komunikat 
sportowy. 19.30: „Na widnokręgu”. 19.45: 
Prasowy dziennik radjowy. 20.00: Operetka 
„Czarna Marzanna* J. Straussa. 22.00: Skrz. 
techniczna. 22.15: Recital na violi. 22.35: Mu 
zyka taneczna. 22. Komunikat meteorola- 
giczny. 23.00: Muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE 

PORANEK SYMFONICZNY. 

Niedzielny poranek symfoniczny z Filhar- 
monji Warsz. (godz. 12,15) wypełnią utwory 
kompozytorów finlandzkich, a mianowicie: 
„Rapsodja Botnicka* Levi Madetoja, koncert 
fortepianowy S. Palmgrena, - który wykona 
Marja Wiłkomirska i symfonja Jana Sibe- 
liusa, o tęsknym i mrocznym charakterze, 

cechującym kompozycje fińskie. 

      

NIEDZIELNA AUDYCJA WESOŁA. 

O godz. 19,25 dzisiaj transmituje Rozgłoś- 
nia Wileńska na wszystkie radjostacje pol- 
skie audycję wesołą, reprezentującą humor 
<rosyjski. Artyści Teatrów Miejskich wyko- 
nają dwa słuchowiska: „Czworo* — według 
nowełi Arkadjusza Awerczenki i „Bezbronną 
istotę: — p/g Antoniego Czechowa. 

RECITAL P. HELENY DAL. 

Bezpośrednio po audycji wesołej, o godz. 
20 ze studja wileńskiego nadany zostanie re- 
cita] špiewaczy p. Heleny Dal (sopran), która 
odśpiewa siedem pieśni Jana Brahmsa. Przy 
fortepianie prof. Tadeusz Szeligowski. 

KONCERT PONIEDZIAŁKOWY. 

W poniedziałkowym programie radjowym 
odnotować należy koncert „ popołudniowy, 
który Wilno transmituje na wszystkie roz- 
głośnie polskie, W pierwszej części pragra- 

mii utwory fortepianowe 8aint Saensa, Schy-; 
mana, Głazunowa, Debussyego i Albeniza 
odegra p. Cecylja Krewer. W części drugiej 
p. Wanda Hendrychówna odśpiewa pięć pieś- 
ni St. Moniuszki do słów Mickiewicza i in. 
Akompanjuje T Szeligowski. Początek o godz. 
18,00. 

© DŁUGOWIECZNOŚCI ZWIERZĄT. 

W serji poniedziałkowych odczytów ra- 
djowych zainteresuje słuchaczy prelekcja 
prof. Michała Siedleckiego, który o godz. 46,40 
mówić będzie z Krakowa o długowieczności 
zwierząt, przekraczającej nieraz najdłuższe 

nawet lata życia ludzkiego. 

Tylko za 40',. 
ogólnych kosztów budowy, budujemy 
dla właścicili parcel w obrębie całej 
Polski, szybko tanio i solidnie, domy 
mieszkalne drewniane i murowane. 
Resztę ogólnych kosztów budowy, 
t j. 60 pokrywamy my w formie 
bardziej dogodnej, niezwykle nisko 
oprocentowanej długoterminowej po- 
życzki hipotecznej. 

W czesie od 15 kwietnia 1932 r 
do dzisiaj wybudowaliśmy względnie 
budujemy 32 domy na powyższych 
warunkach. 

Budowy mające być rozpoczęte 
w marcu, lub w kwietniu 1933 roku 
muszą być u nas zgłoszone najpóźniej 
w październiku lub listopadzie 1932 r. 

Przyjmiemy tylko ograniczoną 
ilość domów do budowy, przyczem 
kolejność zgłoszeń będzie roztrzyga- 
jącą dla kolejności rozpoczęcia bu- 
dowy. 

Prosimy żądać objaśnień, oraz 
wykazu wykonanych budów 'od „Sto- 
łecznego Zakładu Oczeczędnościowo- 
Pożyczkowego i Budowlanego „Wza- 
jemność* Spółdzielnia z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Warszawie, 
Warecka 5. — Prosimy nas nie iden- 
tyfikować z Spółdzielnią mieszka- 
niową. 

Udzielamy również pożyczki hipo- 
teczne na spłatę uciążliwych długów<
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Wachėd słońca —g 6 m. 46 

Zachód „ — За 21 

Spostrzeżenia Zakiadu Meteorologji U.S.B. 
w Wilnie z dnia 12-XI- 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 779 
   "Temperatura średni SĘ: 

» najwyższa - 50 C. 
najnižsza - 2° С. 

"Opad: 3 

Wiatr: półn.-wsch. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: przelotne opady. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu dzi- 
siejszym 13-go listopada według PIM. 

Przeważnie pochmurno i mglisto х )- 
żliwością drobnych opadów (deszcz ze śnie- 
giem). Po nocnych przymrozkach w ciągu 
dnia temperatura do 4 stopni. Słabe wiatry 
północno-wschodnie i wschodnie. 

MIEJSKA 
— Kłopoty Magistratu z pionami. Po 

przykrych doświadczeniach z warszawską 
firmą Z. T. E., Magistat, przeprowadzał in- 
stalację pionów systemem gospodarczyn 
Sposób ten jednak okazał się w praktyce 
droższy i sprawiał wiele kłopotów. Włobec 
tego władze miejskie namyślają się obecnie 
mad rozwiązaniem tej kwestji. Prawdopodob- 

Ż drugiej strony niemało kłopotów na- 
stręcza Magistratowi ostateczne zlikwidowa- 
nie umowy z Z. T. E., któremu miasto zale- 

ga jeszcze z opłatą należności za wykonane 
już roboty. 

Obu tym sprawom ma być poświęcone je- 
dno z najbliższych posiedzeń Magistratu. 

SPRAWY AKADEMICKIE 
— Akademickie Koło Walki w Alkoholiz- 

mem prowadzi propagandę trzeźwości, zmie- 
rzając do uświadąmienia wśród jak najszer 
szych warstw ludności, ogromu zła, powodo 
wanego w życiu rodzinnem i społecznem, - - 
wskutek nadużywania alkoholu Zarząd Koła 

zwraca się do wszystkich słuchaczek (y) U. 
S. B. z gorącym apęlem o zapisywanie się na 
członków Koła. Składka jest jednorazowa i 
wynosi, 50 gr. Zapisy przyjmuje kol. P. Ka 
szówna w lokalu Koła Medyków (Wielka 24! 
w środy od 19,30 do 20.30. 

SPRAWY SZKOLNE 
— Dyrekcja Instytutu Nauk Handlowo- 

Gospodarczych w Wilnie ul. Mickiewicza 18 
(gmach Br. Jabłkowskich), podaje do wiado- 
mości, że z dn. 14 listopada rb. uruchomione 
zostaną w Instytucie Kursy Języków Ob- 
cych: amgielskiego, hiszpańskiego, francus 
kiego i niemieckiego. 

Nauczanie będzie prowadzone w grupach 
do 12 osób na trzech poziomach: kurs ele- 
mentarny kurs wyższy oraz kurs specjalny 
(literatura lektura specjalna, korespondencja 
handlowa, stenografja i konwersacja). 

kłady wieczorowe w godz. 5—9 trzy 
razy tygodniowo. Opłata zasadnicza od każ- 

  

KU R J E R 

pisy przyjmuje  Sekretarjat Instytutu 20- 
dziennie w godz. 9—2 oraz 5—7, 

— Kursy Rysunkowe T-wa „Pomoc Pra- 
ey* w Wilnie (pod kierownictwem wybitne- 
go artysty malarza Marjana Kuleszy). Zaję- 
cia odbywają się od 7 do 9 wiecz. Program 
składa się z rysunków i malarstwa (farbami 
olejnemi, pastelowemi i temperą) z mart- 
wych i żywych modeli. Na III-cim kursie -— 
akt akademicki. 

Zapisy dodatkowe uczących się odbywają 
się codziennie od 5 do 9 wieczorem. — Wil. 

no ul. Subocz 19, telefon 198, 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Kursy Społeczno-Oświatowe. Zarząd 

Akad. Koła PMS. komunikuje, że następny 
wykład na Kursach Pracy Społeczno-Oświa- 
towej odbędzie się w lokalu PMS. ul. Willeń. 
ska 23 m. 9 w poniedziałek dnia 14 listopa- 
da rb. o godz. 20-ej. 

— Wileńskie T-wo Lekarskie, Posiedze- 
nie Naukowe odbędzie się we środę dnia 15 
listopada 1932 r. o godz. 20 ej w sali wlas- 
nej przy ulicy Zamkowej Nr. 24 z następu- 
jącym porządkiem dziennym: 

1) Odczytanie protokółu ostatniego po- 
siedzenia. 

2) Dr. Zarcyn: „Leczenie wyrostka roba 
czkowego“. 

— Ze Związku Polskej Młodzieży Demo- 
kratyeznej Okręgu Wileńskiego. Dnia 16-go 
listopada rb, zn. w najbliższą środę o 
20 w lokalu przy ul. Zamkowej 3 m. 3 
będzie się tygodniowe zebranie 
z referatem kol. Sergjalisa p. t. „Korpora 
barwne i bezbarwne”. Referat poruszy isto- 
tę t. zw. zagadnienia korporacyjnego i sto- 
sunek ZPMD do korporacyj. 

Będzie to pierwszy w Wiilnie referat uj- 
mujący całkowity stosunek ZPMD. do ko:- 
'poracyj, jako przejawu niezdrowych stosun- 
ków wśród młodzieży akademickiej. Wbtęp 
dla akademików bez karty wstępu, dla star 

    

  

  

    

  

  

   

   

      

nie roobty powierzone zostaną przedsiębior - 
cy prywatnemu, w drodze przetargu. 

dego języka wynosi 15 zł. miesięcznie. 
Wyczerpujących informacyj udziela i za- 

  

szego społeczeńs 
re można otrzymać w lokalu codziennie ad 

  

za kartami wstępu, któ 

DZIŚ! Gigantyczne triumfalne, genjalne w swej prawdzie arcydzieło króla reżyserów CECILA DE MILLE'A 
Bźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wilońska 38, tel. 9-26 

w sobotę i niedzielę o godz. 2-ej. 

Bezbożne dziewcze 
Najgłośniejsi artyści. Tysiące statystów. Kto tego filmu nie widział — ten nic nie widział. Film ten tylko dla 

ludzi o silnych nerwach. Uprasza się Sz Publiczność o przybycie na początki seansów o g 4, 6, 8 i 10.15, 
Honorowe bilety bezwzględnie nieważne. Na |-szy seans ceny zniżone. 

Tragiczne przeżycia 

dzisiejszej młodzieży 

  

sźwiękowe Kino 

CASINO 
leika47, tei. 15-41. 

Dziś!  Ulubienica publicz. 
„Kongres tańczy", „Lil 
janka chce się rozwieść 

  

  

Sźwięk. Kine-Teatr 

PAN 
ułiea Wielka 42. 

W roli głównej ulubie- 
niec publiczności 

$eięk. Kino Teatz | DZIŚI 

šoliywosd 
Alekiaw. 22, tel. 15-26 

  

Liljana Harvey 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

_Sensac]ja—,,JG-Jo" bezpłatnie 

Rewelacja obecnego sezonu 

(lark Gabl 

Najpotężniejsze arcydzieło 
muzyczne wszystkich czasów 

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

bohaterka filmów: „Precz z miłością”, „Z rozkazu księżniczki", „Droga do raju", 

Ceny od 25 gr. 

TOMMY 
Madge Kyens, i urocza 

gwiazda 

ROMANSE CYGAŃSKIE 
Ceny miejsc: Parter od 49 gr. 

w najnowszym 
przeboju p. t. 

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

QUICK 

Dyrekcja kina „Pan* dziś wyda osobom, nabywającym bi- 
2 lety na 1i2 miejsca popularną zabawkę „JO-JO" gratis. 

BOY 
Akcja toczy się na tle przepysznej przyrody. 

Malownicze widoki. Emocj. wyścigi konne. 
Nad program: Wspaniała komedja dźwiękowa w 2-ch akt. Niech żyje policja oraz tygodnik dźwiękowy. 

Początek seansów: 4, 6, 8 i 10.15, w dni świąteczne o godz. Ż-ej. 

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

UWAGA! Niektóre romanse będą wykonane w języku rosyjskim. 
Początek o godz. 2, 4, 6, 8 i 1015 

  

DZIŚl 
że „takiego filmu 
jeszcze nie było" 

| Dźwiękowe Kino 

LUX. 
siekisw. II, tel. 15-61 

Dźwięk. Kiao-Teatr 

Światowid 
ul. Mickiewicza 9. 

Dziśl Najnowsza 
gwiazda dźwię- 
kowego ekranu 

DZIŚ niebywała sensacja! 
"Mo > T Lok | Wielki nė duona rosa 

UL: WIELKA 25   
Największa rewelacja prod filmowej! 

STEROWIEC L. 
W rolach głównych: bohaterski Jack Holt, urocza Fay Wray i porywający Ralph Graves. 
NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE Początek o godz 4, w dnie świąt, o godz. |-ej 

Marlena Dietrich 
Rewelacyjny przebój wszechówiatowy. W rolach gł. męskich: Victor Mac Laglen i Barry Norton. 

Dwie orkiestry |) W SZponach handlarzy kobiet 
(Szlakiem hańby) Potężny dramat obyczaj. p-g pow. Merczyńskiego. W rol. gł Malicka, Samkerski i inni 

Pierwszy raz w Wilnie sensac -awanturn. film ameryk. z udział. cudow- 
Ciekawe, pełne napięcia momenty. 2) W mrokach nocy 

Najwspanialszy film świata, o którym 

we wspan dram. 
reżyserji Józefa 
Sternberga p. t. 

nego psa Rin-Tin-Tina. 

prasa orzekła jednogłośnie, 
Dramat nadludzkiego boha- 
terstwa i wielkiej miłości 

(Kobieta 
Szpieg) X-27 

Zakusy 
zbrodniczej szajki, która została zdemaskowana. Początek o godz. 4-ej. w sobotę i niedzielę o godz. 1-ej pp. 

Kursy Elektrotechniczne 
i Mierniczo-Drogowe 

prowadzi Towarzystwo Kursów Technicz- 
nych. Adres: Wilno, Holendernia 12 — 
gmach Szkoły Technicznej. 

Przy powyższych kursach będzie rów- 
nież uruchomiony Il kurs mierniczy dla słu- 
chaczy, którzy ukończyli w poprzednich 
latach kurs I. 
  

“= 
Niniejszem mam zaszczyt zakomunikować, że mój 

zakład krawiecki został przeniesiony na ul. Zawał» 
ną 24, m. 1, wejście frontowe |-sze piętro 

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

i pozostaję z głębokim poważaniem 

Sz. KUNIN 
Dyplomowany Krojczy w Paryżu. 

NA JESIEŃ I ZIMĘ 
polecamy nasze jedyne w całym kraju, bezkonkuren- 

cyjne komplety towarów 

TYLKO ZA ZŁ. 12.80 
wysyłamy: | pulower męski w najmodniejszym dese- 
niu z błyskawicznym zamkiem. 2 pary wełniany 
skarpetek zimowych. 3 ręczniki białe, waflowe, 3 chu- 
steczki białe do n 1 parę rękawiczek wełnianych 
podwójnych, i krawat jedwabny i komplet kosmet 
ny zawierający: mydło toaletowe z zapachem, flaszkę 

wody kolońskiej i grzebień kieszonkowy. 

ZA ZŁ. 13.50 
1 pulower damski czysto wełniany, w naj 

modniejszym wzorze, 2 pary dobrych pończoch 
ma „Ma ‚ 5 ręczniki, białe, waflowe, 3 chu 
czki.mereżkowane do nosa, I parę reform zimowych 
trykotowych w dobrym gatunku, parę rękawiczek 
wełnianych podwójnych i komplet kosmetyczny 

wierający: mydło toaletowe z zapachem, flaszkę w. 
dy kolońskiej i pudełko pudru. Okazja. Kto chce mie 
dobre ubranie na zimę, niech wypisze 3 metry angiel- 
skiego korlu tylko za zł. 18. — Powyższe towary wy- 
syłamy za żaliczeniem. Koszta p yłki płaci kupa. 
jący, w razie niespodobania zwracamy pieniądze, — 

Adresować Towar Polski Jan Domżalski Warszawa I. 

skrytka 381 — oddz. 11. 

  

  

      

      

wysyłamy: 

    

        

  

  

  

       

  
        

        

  

Przekazy pieniężne i posyłki 
do Z. S. R. R. 

Przedslawicielstwo Handlowe Z. S. R. R. podaje do 
wiadomości, że przekazy pieniężne na „Torgsin* przyj 
mują banki: Gospodarstwa Krajowego, Powezeci 
Kredytowy, Zachadni, Udziałowy. Przesyłkami żyw- 
mościowemi „zajmują si B-cia Pakulscy Bracka 22, 
B-cia Hirszfeld Bie ia awie, Diszkin 
Piotrkowska 8 w Łod Piaskowa 9 w 
Grodnie. Przesyłkami B-cia Jabłkowscy 
Bracka 25. w Warszawie, Mickie y 

„Konsum* przy. Widz kiej Manufakturze: Rokiciń- 
ska 54 w Łodzi. Wszelkich informacyj po otrzymaniu 
zmaczka pocztowego udziela Przedstawicielstwo Hand- 
owe Z. S$. R. R. Warszawa. Koszykowa 4 tel. 9-06-66. 

       
   

  

    
   

          

   
   

      

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

  

STRZELAJ DO CELU.. 
Broń bez zezwolenia policji. M 
Browning 6-cio mm., strzelający 
z metalowych naboi do celu. 
Patent Nr 2295 rączka niklowa, 
pokryta czarną masą ebonitową, 
według rysunku za zł. 9.95 (zam. 
60) wraz z eleganckim futerałem 
skórzanyia wysyłamy za zaliczeniem pocztowem na 
listowne zamówienia 2 szt. zł. 19. 100 kul mosiężnych 
zł. 3.83. Adresować D/W. Kuperman, Warszawa I 
skrz. poczt. 97, Oddz. 9. 

UWAGA. Browningi nasze nadają się również 

dzięki specjalnemu urządzeniu do strzelania na pta- 
ctwo śrutem. 

  

    
    

  

ODCISKI 
zgrubiała skórę i brodawki 
usuwa bez bólu i bez: 
powrolnie znany od VA wieku 

  

   

  

      p > FABRYKA CHEM- FARMACEUTYCZNA 
„AD.KOWALSKI”, wARSZAWA      

  

  

nadeśle swój charakier pisma 
oraz imię, miesiąc ! rok urodzenia 

OTRZYMA LOS 
do l-ej klasy 26-ej Loterji Państwowej, wybra- 
ny zupełnie bezinteresownie przez słynnego 
astrologa Szyllera-Szkolnika na zasadzie obli- 
czeń kabalistycznych i astrologji po uprzedniem 
wplaceniu do P. K. O. za Nr. 18607 naležno- 
ści za ćwierć losu 10 zł., pół losu 20 zł., 
cały los 40 zł. Losy wysyłamy natychmiast po 
otrzymaniu gotówki. Główna wygrana milion zł. 
Ciągnienie l-ej klasy już 17 listopada 1032 r. 
Uwaga: Do każdego losu Kolektura dołącza 

własnoręczne potwierdzenie p. Szyllera- 
Szkolnika- wybranego przezeń nuimeru. 

Adresować: 

Kołektura Loterji Państw. № 757, 
Warszawa, Marszałkowska 58, m. 34. 

EOS TE   

   

    

   PROSZEK - 

„KOGUTEK“ 
Л 
T LU ALI 

/BÓL GŁOWY 
OSTRZEŻENIE:Dczy KUBNIĘ NALEŻY 
AKCENTOWAĆ | WYRAŻNIE ŻADAĆ TYLKO 
JRYGINALNYCH PROSZKÓW Z.KOGUTKIEM" 

)ĄSACAWGEQ, IRANYCH QD LAT TRZYDZIESTU 
| WYSTRZEGAĆ JIĘ NAŚLADOWNICTW, UPOŁ- 
cr || "PEANYCA. W PODOBNE 00 

||| NASZEGO OBAMOWANIU. 

      

    

   

    
   

      

      

   

  

   
    

  

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 26 

„adaine, sypialne i ga- 
binetowe, . kradonsy, 

stoły, szaiy, łóżka it.d, 

Wykwintne, Mocna, 

NIEDROGO, 
m8 dopaddych KADNEJ af? 
INA RATY. 

NADESZŁY HOWOŚCI. 
8324 

  

Z powodu 

rozszerzenia 
ram pracy przyjmie- 
my jeszcze kilku panów 
i pań (od lat 23), ener- 
gicznych,  inteligent- 

nych nie uległych na- 
strojom kryzysu. Za- 
robek najmniej 18zł. 
dziennie. Zgłosić się 
z dokumentami w dniu 
14 bm. od g. 10—12 
iod 17—18 Jagielloń- 

ska 3 m. 5.     

  

BZIELNYCH 
PRZEDSTAWICIEL! 
poszukujemy do sprzeda- 
žy pierwszorzędnych w 
dnwnictw popułarne-r 
ukowych. Wysoks pro- 
wizja i późniejsza możnoćć 
zaangażowania sobie su- 
bajentów. Zechcąsię zgło- 
sić z podaniem dotych- 
czasowej czynności jedy- 
nie Panie i Panowie, 
którzy posiadają wyszko- 
lenie w sprzedaży dzieł 
i którzy pragną intensyw- 
nie pracować wyłącznie 

dła naszej instytucji. 
Oferty do „Kurjera Wi- 
leńskiego" pod szylrą 

80750. 

PRZEDSTAWICIELA 
na Wilno 

poszukuje 
Małopolska fabryka wag. 
Zgłoszenia z podaniem 

      

    referencyj. 

Przemyśl, skrytka poczt. 5. 

| 

МЕ Ок 

godz. 17—19 oprócz świąt lub zamówić te- 
Uefonicznie — telefon 143. 

— Zebranie Z. L. A. We wtorek dnia 15 
bm. o godz, 7 wiecz przy ulicy Wielkiej 46 
odbędzie się walne zebranie informacyjne 
członków Koła Wileńskiego Zrzeszenia Łe- 
karzy Absolwentów USB. Obecność członków 
konieczna. Goście mile widziani. 

— Zebranie prawników absolwentów r. 
1931/32. WI poniedziałek dnia 14 listopada 
o godz. 19-ej odbędzie się w lokalu Stowa 

rzyszenia Stud. Żyd. USB. (Ludwisarska 4) 
zebranie magistrów prawa absolwentów r. 
1931/32 w związku z wprowadzeniem zmian 
w aplikanturze. 

— Zdrowie kobiety. Wt środę dnia 16 
listopada r. b. o godz, 6 wiecz. w Ośrodku 
Zdrowia ulica Wielka 46, odbędzie się 91- 

czyt dr. H. Murawskiej p. t. „Zdrowie Ко- 
biety”. — Wistęp bezpłatny. 

— Odczyt na rzecz X Tygodnia Akadem, 
Dziś, w niedzielę o godz. 5 po poł. w Auli 
Kolumnowej Uniwersytetu odbędzie się od- 

czyt prof. dr. Maksymiljana Rosego dyrek 
tora Kliniki P: ja tr: 5 
go Instytutu E Mózgu p. t. „Móz > 
cie psychiczne“. Calkowity doch6d przezni- 
czony na cele X Tygodnia Akademika. Wstęp 
1 zł. akademickie 50 gr. 

— Nowy Zarząd Związku Podoficerów 
Rezerw; ostatnim walnym zjeździe de- 

legató Kół Okręgu Wileńskiego Związku 
Podoficerów Rezerwy po udzieleniu abso!u- 
torjam ustępującemu Zarządowi wybrano Za 
rząd nowy w składzie następującym: prezes 

  

      

    

    

  

     

     

   

    
       

  

  

— K. us członkowie: pp. M. Pe- 
dasno, Gołomb, now: Da. 
nuszyński, Zawisza (wszyscy z Wilna), Da- 
nilewski (Głębokie), Hrynkiewicz (Mołodecz- 
uo) i Grochal (N.-Wilejka). o 

— Zebranie Koła Pań LOPP. Pod prote- 
ktoratem pana wojewody Beczkowicza odbę- 
dzie się zebranie Organizacyjne Koła Pań 
LOPP.u w dniu 13 listopada rb. o godz. 12 
m. 30 w wiełkiej sali Konferencyjnej Urzę- 

  

    

gajenie; 2) Wiybór prezydjum:; 3) Sprawy or- 
ganizacji Komitetu Koła Pań: referat deio- 
gatki z Koła Pań z Warszawy p. inż. Słar- 
czewskiej; 4) Wolne wnioski. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 
— Akademja Młodzieży Rzemieślniczej 

Zrzeszenie Młodzieży Rzemieślniczej i Prze- 
mysłowej w Wilnie, z okazji 14-ej rocznicy 
odzyskania niepodległości Państwa Pols 
go, w dniu 13 bm. o godz. 18-ej w lo 
Resursy Rzemieślniczej (ul. Bakszla 2) 
organizuje Uroczysią Akademję, dla młod 
ży rzemieślniczej i przemysłowej. 

— Zarząd Oddz. Zrzesz, Młodz. Rzem. i 
Przem. im. Filaretów w Wilnie, podaje do 
wiadomości, iż uroczystości związane z 2 i 

aciem istnienia Oddziału, wraz z uro 
cią nadania odznak honorowych 2d- 

edą się w dniu 13 bm. w lokalu przy ulicy 
Jagiellońskiej 8 m. 23. 

SPRAWY ROBOTNICZE 
— 'Stan bezrcbocia. Ostatnie prowizory- 

     

   

  

    

     

    

      

«czne obliczenia określa kczbę bezrobot- 
nych na terenie Wilna na 5570 osób, 

W, stosunku do tygodnia poprzedniego 
bezrobocie zwiększyło się o 12 osób. 

Najwięcej bezrobotnych notują branże 
pracowników umysłowych i niewykwalifiko- 
wanych robotników fizycznych. 

    
    

RÓŻNE. 
— Choroby zakaźne. Podług ostatnich 

danych miejskich władz sanitarnych tydzi*ń 
ubiegły notuje następujące wypadki zasla»- 

i na choroby zakaźne: ospa wietrzna 10, 

brzuszny 6 płonica 37, błonica 4, 
3, jaglica 1 i gruźlica 11. 
— Dzień Oświaty Pozaszkolnej. W: dniu 

16-ym listopada Kioła Polskiej Macie Szk. 
organizują zbiórkę uliczną na cele oświato 
we, 

— Zarząd Kasy Chorych zmienia Ioksl. 
W: najbliższych dniach Dyrekcja Kasy Ch>- 

55:    

    

   

  

Nr. 261. (2503). 

Żebracy w Beriinie. 
Armja żebraków obojga płci opanowała 

Berlin powojenny. Żebracy znajdują się 
wszędzie: w eleganckich, zamożnych dzielnė 
cach zachodnich, w handlowej City, w dzieł 
nicach robotniczych. 

Żebracy berlińscy nie są jednak podobni 
do swych kolegów w Rzymie lub Madrycie. 
Dyscyplina pruska zrobiła swoje: żebrak Бет 
liński zachowuje postawę „regulaminową”, 
on nie żebrze, nie prosi o jałmużnę, zwraca 
się o „zapomogę dla bezrobotnego”. Apel do 
przechodniów pozostaje najczęściej bez skut 
ku, bez echa; żebrak nie stara się jednak 
wzbudzić uczucia litości, nie ponawia swo- 
jej prośby, nie złorzeczy, nie grozi. Tak to 
prawda, ale też — otrzymawszy dates — 

że k berliński nie dziękuje gorąco; uznaje 
on dobrowolny datek jako coś należnego mu 
z prawa. 

Żebracy rekrutują się w Berlinie przeważ 
nie z pośród ludzi młodych, ofiar kryzysu. 
Ubrarni są przyzwoicie i ctwo uważają 

za nowy rodzaj fachu; wyciągają dłoń po 
о! 

w sobie ofiary kr. 

eńgtwo odpowi. 
eczy. 
Ludzi w wieku starszym spotyka s 

rzadko wśród żebrakó nie odważają się 
oni wyjść na ulicę i wyciągać rękę po jał- 
nrużnę. Również mało kobiet widzi się wśród 
żebraków pełniają one zato szeregi pro- 

й Inice centralne, okolice dwo 
Zoologicznego roją się od przedstawicielek 
tej drugiej formy żebractwa jaką jest pro- 
stytueja, 

Odrębną postacią żebractwa w Berlinie 
zespoły muzyczne, które koncertują na 

h, na podwórzach, qa placach. 

Wkród żebraków berlińskich znajdują się 
niekiedy i byli oficerowie armji cesar. )- 
Ci uprawiają nowy zawód w sposób bardziej 
dyskretny, wizytują nocne restauracje, bary, 

  

  

  

   

  

    

   
     

      

e ale czynią to z pewną dumą. Widząc 
na spo- 

stan 

    

su, przenoszą 
alność za 

  

  

ten 

    
      

    

   

      

    

   

  

  

du Wojewódzkiego u. Marji Magdaleny 2 z 

następującym porządkiem dziennym: 1) Za- 

Rejostr Uandloų 
Do Rejestru Handlowego, Dziai A, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 

W dniu 25.VIII. 1932 r. 
13274. L. Firma: „Sprzedaż obuwia Mod Solje— 

Sonia Zupraner* w Wilnie, ul. Wileńska 27. Sprzedaż 
obuwia. Firma istnieje od 1932 r. Właściciel—Zupraner 
Sona, zam w Wilnie, ul. Wiłkomierska 141. 1118—V1 

W dniu 30.VIII. 1932 r. 
13275. I. Firma: „Sklep wyrobów żelaznych Sial-— 

A Słucki i M. Kubłanow Spółka firmowa”. Prowadzenie 
sklepu wyrobów żelaznych. Siedziba w Wilnie przy ul. 
Kwiatowej Nr. 1. Data rozpoczęcia działalności od 27 
czerwca 1932 r. Wspólnicy: Abram Słucki, zam. w Wil- 
nie przy ul. Bosaczkowej Nr. 4 i Małka Kubłanow, 
zam. w Wilnie, ul. Węglowa 16. Spółka firmowa za- 

warta na mocy umowy z dnia 27 czerwca 1932 roku 

na czas nieograniczony. Do zarządzania sprawami spół- 

ki uprawniony jest wyłącznie Abram Słucki, który ma 

prawo zawierać wszelkie umowy otrzymywać pieniądze, 

towary, ładunki i wszelką korespondencję, wynajmować 
i zwalniać pracujących i służbę, prowadzić wszelkie 
sprawy spółkowe. w sądach, na kolejach, w urzędach 
pocztowych, komorach celnych i we wszystkich insty- 

aństwowych i samorządowych. 
j iąganie pož 

nie lub żyrow winny by 
swej ažnošci įpodį ane przez obu wspólników 
pód stemplem firmowym ы 1119—VI. 

W dniu 4.VIII. 1932 r. 
8147. I. Firma: „Izaak Goldberg i Samuel Genzel 

S-ka“. Firma obecnie brzmi. „Samuel, Genzel“. 
łącznym właścicielem jest Semuel Genzel zam. w W 
nie, ul. Słowackiego 12. Na mocy wyroku Sądu Polu- 
bownego z dnia 19.IX 1928 r. zatwierdzonego do wy- 
konania wyrokiem Sądu Okręgowego w Wilnie I Wy- 
działu Cywilnego z dnia 21.XII 1928 r. aktywa i pa- 
sywa przedsiębiorstwa wspólnego prowadzonego przez 
Samuela Genzela i Izaaka Gołdberga przeszły do Sa 
muela Genzela. 1122—VI 

W dniu 30.VIII. 1932 r. 
13276. I. Firma: „Sklep spożywczy i tytoniowy 

Wincentego Zdanko* w Wilnie, ul. Witoldowa 40/1 
Hendel artykułami spożywczemi i tytoniowemi. Firma 
istnieje od 1.VII 1932 r. Właściciel Wincenty Zdanko 

zam. przy ul. Witoldowej Nr. 40/1 w Wilnie. 1120—VI 

    

   
   

   

    

     

  

     

13277 ontfekpol — Fruma Zawadzka 
i Szloma „. Handel towarami 
konfekcyjnemi. Siedziba w Wilnie przy ul. Wielkiej 
Nr. 34. Data rozpoczęcia działalności od 11 lutego 
1932 r. Wspólnicy: Fruma Zawadzka, zam. w Wilme 
przy ul. Subocz Nr. 7 i Szłoma Kremer, zam. w Wil- 
nie przy ul. Ostrobramskiej 13. Spółka firmowa za- 
warta na.mocy umowy z dnia 11 lutego 1932 r. obla- 
towanej przed Władysławem Strzałko  Notarjuszem 
w Wilnie pod Nr. 640 na termin 2-ch lat od dnia 
11 lutego 1932 r. z automatycznem przedłużeniem 
jeszcze na okres dwuletni, o ile przed upływem dwóch 
miesięcy przed wyekspirowaniem terminu umowy # 

"den ze wspólników nie zgłosi na piśmie rozwiązania 

       

  

  

   

  

   

  

  

   

  

spółki. Zarząd spółki należy do obu wspólników. 
Umowy, akty, plenipotencje, weksle, indosy, czek 

     
1enty winny być podpis obligi i wszełkie inne doku 
w łącznie pod stemplem wane przez obu wspólni 

firmowym, natomiast każdy ze wspólników może 
otrzymywać z urzędów państwowych, samorządowych, 

kolejowych i innych wszelkiego rodzaju korespon 

dencje, sumy pieniężne, przesyłki i 1. p. za jednym 
swymi podpisem jako też prowadzić sprawy spółki | 
w sądach i urzędach. 1121-—VI 

W dniu 1X. 1932 r. 
13278. Firma: „Judes Girzon jejna Bluma 

Kioziowska Spółka firmowa”,  Prowadzer sklepu 
drobnych towarów manufaktury i galanterji. Siedziba 
spółki Oszmiana, plac Kościuszki Nr. 3. Data rozpo- 
częcia działalności 5 sierpnia 1932 r. Spólniczki: Judes 
Girzon zam. w Oszmianie pr uł. Holszańskiej Nr. 7 
i Szej Bluma Kozłowska zam. w Oszmianie przy 
ul. Boruńskiej Nr. półka firmowa zawarta na 
mocy umowy z dnia 5 sierpnia 1982 r. na czas nie- 

ży do obu spólnie 
le i zobowiązan 

obie spólniczki łączn 

pod. stemplem firmowym, ką zaś korespondenc 
zwykłą, poleconą i wartościową ma prawo otrzymyw: 
i kwilowač z odbioru każda ze spólniczek oddzieln 

1123—VI 

   

   
  

  

        
        

      

    

    

  

    

        acznie. W 
w imieniu spółki     

   

W dniu 2 IX. 
13279. I. Firma.  „Józ 

Techniczno-Budowlane w Lidz 
budowłanych i instalacyjnych. 
łalności: 16 lipca 1932 r. Siedzi 
Nr. 4 Hotel „Warszawa“. Wlasci 
kiewicz zam. tamże. 

1932 r. 
Stankiewicz 

    

   

  

   

Biuro 

robót 

  

zenie     

        Józef | ciel > 
1124—VI 

  

  

  

      
3280. I. Firma 

Sklep materjałów piśmiennych. 5 
Trocka Nr. 20. Przedsiębiorstwo istnieje od r. 1    

           

    

  

Właścicielka—Pola Muskówna, zam. tamże. 1125—V 

13281. T. Firma: ków Jakóba Rejt- 
bord* w Wilnie, przy ul. . Handel zegar- 
kami i sztuczną biżuterją. istnieje od 
1932 r. Właściciel Jakób Rejtbord 
Ww. Stefańskiej 10 w Wilnie. 

      
e 13282, I. Firma: 'jały piśmien- 

rych przeprowadza się z ul. M 
nowowynajętego lokalu przy ul. Zawalnej 6. 

  ne.Gisza Lewinowa — $ Maja Nr. 8“. 

     
* 

е 
Vilnis, } w Wilnie, ) 1 

    

agdaleny do kabarety, 

Księgarnia i materjały piśmienne. Siedziba w 
cianach, 3 Maja 8. Właścicielka — Gisza Le 
zam. w Święcianach; uł. Wileńska 20. 1127—VI 

W dniu 3.1X. 1932 r. 
13283. I. Firma: „Joel Aronson* we wsi Słoboda, 

     

  

  

  

gminy leonpolskiej, pow. brasławskiego. Skup lasu. 
Firma istnieje od 25.V 1932 r. Właściciel — Joel 
Aronson zam. tamże, 11128—VI 

W dniu 5.1X. 1932 r. 
13284. I. Firma: „Bodzin Musia*. Sklep spożywczy ' 

i innych lowaró 

  

. Siedziba w Dziśnie przy ul. Han- 
dlowej 12. Właścicielka — Bodzin Musia zam. tamże. 

1130—VI 

13285. I. Firm. „Sklep  kolonjalno-bakalejny 

  

Marji i Luby Reznickich spółka firmowa w Lidzie 
Prowadzenie sklepu kolonjalnego. Siedziba w Lidzie 
przy ul. Suwalskiej Nr. 61, Data rozpoczęcia działał- 
ności od 26 stycznia 1932 r. Spółniczki zam. w Lidzie, 
Marja Reznicka przy ul. Szklanej Nr. 5 i Luba Rez- 
nicka przy ul. Mickiewicza Nr, 14. Spółka firmowa 
zawarta na mocy umowy z dnia 26 stycznia 1932 r. 
na czas nieograniczony. Zarząd spółki należy do oby- 
dwóch spólniczek. Umowy, wszelkiego rodzaju weksle, 
czeki, żyro weksli, plenipotencje winny być podpisy- 
wane przez obydwie spólniczki pod stemplem firmo- 
wym. Odbiór zaś korespondencji, towarów i podpis 
wanie korespondencji handlowej oraz wydawanie 

    

  

chunków dokonać może jedna ze spólniczek umiesz- | 
czając swój podpis pod stemplem firmy. 1131—VI 

  
  

13286. I. Firma: „Rachil Nidermut — Podkowa“. 
farby i dodatków szewskich. Data Sklep żel 

poczęcia działalności 28 grudnia 1931 r. Właś 
*Rachil Nidermut, zam. w Wiłnie przy ul. Niemieckiej 
Nr. 18. 1132—VI 

= = z = = # 

0Г Т КОЙ 
GÓRNOŚLĄSKI 

Zjednocz. Kop. Górnośl „PROGRESS* ko- 

palnie: Eugenie, Hr. Laura, Dębieńsko, A 
lylda, Andaluzja. Radzionków, Mysłowice, 

Ferdynand i Florentyna. 

Wagonowo i od jednej tonny w szczelnie 
zamkniętych (i  zaplombowanych wozach 

dostarcza 

WILNO M. DEULI ue 
EGZYSTUJE OD 1890 R. 

Biuro: ul. Jagiellońska 3. Telefon 811 

Składy: Kijowska 8, Telefon 999, 

  

тох- 
       

  

   

  ea 

  

  |
 

Pracownia OBUWIA 

M. DRZEWIŃSKI 
Bonifraterska 6 

PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE 
oraz reperacje kaloszy i śniegowców. 
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Książka to najlepszy przyjacieł człc- 
wieka. bo mu świadczy wiele dobrodziejstw, 
a nie wymaga wzalemnoŚci, 

ERĄ 

Biblioteka Nowošci 
*wilno, ul. Jagiellońska 3, m. 33 

raopatrzona w znaczny dobór ostatnich no- 
wości i dzieł klasycznych. 

CHC ENIE IS "Warunki dóstępnę. 
czytelnik otrzymuje, jako premjum, 

ładnie oprawioną książkę 

Kupię naiych- 
LE » miast większą 

partję Inu czesanego. do» 

MILL. о
к
 I

 

Każdy 
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kładnie  oczysźczonego, 
gotowego do spizędzenia 
Gatunek możliwie naj- 
cieńszy. Oferty z ceną 
i próbkami kierować pod 
adresem: H. Rzeszewski, 
Łódź, 11 Listopada 30. 

  

leko” dobre od zdro- 

wych krów po cenie 

rynkowej z dostawą ro- 

dzienną do domów lub 

do nabycia na miejscu. 
Sołtaniszki. ul. Krótka 3. 

Di REKOWO (botych 
opieka, pielęgnacjanawsj. 

Warunki dogodne. 

Zgłoszenia do Redakcji 
Kurjera Wileńskiego 

pod .,Troskliwość. 

с A 
EŃ 

  

TED 
HAJUPORCZYWSIE 

BOLE GLOWY 

  

  
    

A | 

  

gdzie zwracają się do gości z krót 
kim, ale wymownym apelem. Or. 

  

M kenigsberg 
Choroby skórne, 

weieryczne 
1 maezopłeluwe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od sedz, 9—12 1 4—8. 

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

od g. 8-1 i 5—8 wiecz. 
Dr.Zeldowiczoewa 
Chor. kobiece, wenerycz- 
ne, narządów moczowych. 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 

Mickiewicza 24, tel. 277 

Akuszerka: 

Marja Laknerova 
srzyjmuje od 9 do 7 wieez. 
' lica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 8523 

Akuszerka 
M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła sią 

  

  

  

  

   Zwi c, Tom, Zana 
aa lewo Gedeminowską 

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

‚ Akuszerka 

smiałowska 
srzeprowadziła sią 

aa ul. Mickiewicza 4—6 
temże gabinet sosmetycz- 
ny, usuwa zmarszczki, bro” 
dawki, kurzajki i wągzy, 
WOZZR 40, . 8323 

Korepetycje 
udzielam oraz przygoto 
wuję do egzamnów z za 
kresu gimnazjum. Wyma 
gania skromne. Nauka 
solidna. Łaskawe zgłosze- 

nia do administracji 
„Kurjera _ Wiileńskiego” 

pod W. K. 

B. nauczyciel gimnaz.. 

udziela lekcje 
i korepetycje ze wszyst” 

kich przedmiotów w za— 
kresie ośrniu klas gimnaz. 
Specjalność: polski, fizy- 
ka, matematyka. Łaskawe 
zgłoszenia do Administr. 
„Kurjera Wileńskiego" 

  

  

   

  

Wybitny 

wyjedzie na kondycję.. 
Specjalność: matematyka,. 
łacina i historja z zakresu 
8-u klas Przygotowuje 

eksternistów, 
Juljan Suražski, Wilno, 
ul. Kijowska 6, m. 8, 

tel. 2-54 

  

Z Warszawy 

KRAWCOWA 
szyje w domach tanio 

i dobrze. 

Oflarna 2 m. 1, tel. 15-78. 

  

Do wynajęcia 
ed zaraz 

mieszkania 
z 5-ciu i 3.ch pokoi ze- 
wszelkiemi wygodami, od- 
remontow., wejście fron- 
towe przy ul. Tatarskiej 
Nr. 40. Dowiedzieć się: 

tamże u właśc. domu 
  

   

Bio = Iepervję Pianina (Ti 
wynajmuję — Mickiewicze 
37—32, Wiejście z ulicy: 
Ciasnej. p. Estko. 7702 

KUPIĘ 
psa-szczeniaka 

rasowego. 
Oferty w Admin. „Kurjerm 
Wileńsk.* sub „rasowy” 

  

  

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis,


