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DWA JEDYNE FRONTY. 
(Od naszego korespondenta). 

Niniejsza korespondencja była nap'- 
sana jeszcze przed dymisją rządu Papena 
Nie zmniejsza to jednak zupełnie jej war 

która polega na uwydatnieniu ogół 
na którem rozegryw:ają się wy- 

(Rcd.) 

  

ta: 

nego 

  

    

Berlin, w listopadzie. 

9 listopada b. r., w czternastą rocz- 
nieę rewolucji niemieckiej, były soc- 
jal-demokratyczny prezydent Reichs- 
tagu Lóbe nie mając możności wygło- 
szenia mowy z okazji jubileuszu re- 
wołucji w Niemczech, zmuszony był 
wyjechać do Holandji, by z holender- 
skiej radjostacji Hildersum przenio- 
wić do robotników niemieck ch... 

Drobny, lecz bardzo charakterysty 
схпу epizod, 

Pewna gazeta niemiecka podała z 
tego powodu zabawną karykaiurę: 
Lóbe, wódz rewolucjonistów 9-go li- 

stopada 1918 roku, przemawia w Ho- 

landji przez radjo o rewolucji niemie- 
ckiej, a słucha go, siedząc przy radjo, 
w tem samem państwie ekskajzer. 

któr y uciekł z powodu tej rewolucji. 
nże Lóbe wygłosił drugą mowę 

w Wiedniu, w której wypowiedział się 

  

   

  

   za koniecznością jednolitego frontu 
socjal-demokratów z komunistami. 

Mowa ta spotkała się w opinji społecz 
nej z silniejszym oddźwiękiem, aniże 
li mowa przez radjo х Hildersum. 
'Tam było wspomnienie o zgasłej rewo 
lucji, — tutaj coś w rodzaju prołogu 

do rewolucji przyszłej... Co prawda, 
w tym samym czasie, gdy Lóbe na- 
woływał w Wiedniu do jedynego pro 

ick'ego frontu przeciw triumfu- 
jącej reakcji, jego towarzysze part; 
ni pertraktowali z Papenem, a gdzieś 
za kulisami tworzyły się intrygi prze 
rzucające mosł od hitlerowców do so- 
cjal-demokratycznych związków za 
wodowych, a prasa komunistyczna za 

czepnie obwieszczała o prz szłej koa 
chleicher — Strasser... 

yw: nie wierzy w to, że 
biurokracja partyjna stworzy kiedyś 
jedyny front proletarjacki. Socjal- de- 
mokraei będą oczywiście i nadal antv 
szambrować u potężnych tego Świata 
i ułożą papierowe rezolucje protestu. 
Nie w tem jednak tkwi se dno sprawy. 
Jedyny front proletarjacki nie powsta 
nie na naradach partyjnych bi urokra 
tów, ani w drodze pogodzenia się wo 
dzów. Powstać on może natomiast z 
głębi mas, na falach ruchu strajkowe- 
go, na buntach głodnej masy, i będzie 
spojony wspólnie przelaną krv 
Pierwsze przebłyski przebudzenia się 
tego jedynego frontu proletacjackiego 
już się dały zauważyć. I jeśli Lóbe mó 
wi obecnie o jego konieczności, to jest 
to bardzo znamienne. Jest to oczywiś 
cie tylko taktyczny manewr socjal-de 
mokratyczi: który zmuszo- 
ny jest li instynk ownem dą 
żeniem mas pracowniczych do zwar- 
cia szeregów. Socjal- demokracja pono 

siła klęskę za klęską z powodu swej 
ugodowej polityki koalicyjnej. By po 
wstrzymać swój upadek podstawi Ja 
swe żagle pod wiatry radykalizmu. 
Dokąd poniesie on jej czółno? 

Ostatn e wybory przynoszą komu 
nistom jedno zwycięstwo po drugiem: 
w miarę tego. jak Hitler traci swe leg 
jony, wzrasta obóz komunistyczny. 

W. Saksonji powodzenie komunistów 
przewyższyło straty socjal-demokra- 
tów. Wiełu byłych wyborców hitlero 
wskich przeszło do komun'stów. Do 
komunistów przechodzą nietylko sze 
rėgowi hitlerowcy: wśród zbiegów są 

znani partyjni działacze obozu hitle- 
rowskiego. 1 komuniści nie bez zado- 
wołenia częstują uezestników swoich 
wieców łakomem daniem: na estradę 

wchodzą kolejno w uniformie bron- 

zowym uczesinicy bojówki hitlerows 
kiej, zrywają z siebie partyjne emble 
maty i ogłaszają pod groin oklasków 
o swem przyłączeniu sę do komuni- 

słów... 
To wzrastanie ogólnomarksows 

go frontu nie imoże nie niepokoić u 

grupowań prawicowych. Bliska ko- 
łom rządowym .Berliner Bórsen Zig” 
nazywa to zjawisko „niebe zpieczeńst- 
wem, którego niedocenienie byłoby 
lekkomyślnością nieprzvbaczalną“. I 
jak z lewicy w obliczu triumiujacej re 

akcji nawołują do zwarcia jedynego 

frontu proletarjackiego z prawicy 
rozlega się nawoływanie do „koncen: 

tracji narodowej*. „„Nieprzyj: jest 
na lewo“! — woła „Berliner I 
tas sburzenianzi pisze blisk 
rom rządowym „D. A. Ztg.“ o tem, 
že wszystkie partje praw'cowe soli- 
daryzują sę w kwestji reformy kons- 

  

   

  

    

  

   

   

    

      

    
   

  

         

        

  
  

      

  

    

    

  

      

   

    

tyłucji, konieczności dykłatury, zew* 
nętrznej i wojennej polityki. Rozcho- 
dzą się zaś jedynie w kwestji, jak i z 
kim to wszystko przeprowadz:ć. In- 
nemi słowy: wszyscy zgadzają się na 
dyktaturę rozchodzi się „tylko* o © 
sobę dyktatora... Nie jest to zupełnie 
Ścisłe. 

  

Różnica zdań ugrupowań prawieo 
wych dotyczy nietylko osoby dyktato- 
ra, lecz i celów samej dyktatury: w 
samym .prezydjalnym gabinecie* wal 
czą kierunki agrarny i przemysłowy, 

aś daje się we znaki jeszcze 
ierunek, bardziej na lewo zor- 

'i mający kontakt z „wiel- 
Adolfa 

Usłużna fama chce wiedzieć, 
óżnieniu od cywiłuych człon- 

ab'netu, w kołach wojennych u- 
ją na podstawie doświadczenia 

zimy 1918 roku, że w okresie „głodnej 
z'my* opierać się jedynie na sile bag- 
netów byłoby krokiem ryzykownym, 
i że prócz bagnetów nie jest zbyteczn:: 
poparcie opinji społecznej. Dla tego 
celu pożądane jest śgiągnąć do udzia 
łu w odpowiedzialności za losy a 

1ki ruch wyzwoleńczy* Adolf 
Hitlera i działaczy związków zawodo 
wych, Wprawdzie, sami hitlerowcy po 
wyborach znacznie złagodziłi swój 

społeczny radykalizm, dzięki któremu 
900.000 ich wyborców uciekło do Hu- 
genberga. Hr. Schwerin pisze w hitle 
rowskiej „Nationalzeitung*: „Jeśli 12 

miljonów wyborców hitlerowskich 
prze jmie s ę myślą, że i w walce prze 
ciw reakcji i w konfliktach ckonomi 
cznych wspólny, jedyny front prołetar 
jack! z soejal-demokratami jest niemo 
žliwy svezas wielu mieszczan, -kto- 

się przelękli w ostatnich tygod- 

niach, gdyż partja hitlerowska zaczę- 
ła realizować socjalizm niemiecki, po 
kona wpojone w nich przez prasę ży- 
dowską trudności. Oznacza to wyrze 
czenie się jedynego frontu proletarja- 
ckiego. 

nadto z 
L lrzeci K 

jentowa 

        

kim ruchem wyzwoleńczym* 
Hitlera. 

  

   
  

    

  

   

    

Za realizacją „niemieckiego :ocja 
Uzmu“, czyli za udział w strajku ber 
lińskich robotników transportowych 
wódz berlińskich hitlerowskich syn- 
dykalistów Engel dostał surową wy- 
mówkę z bronzowego domu w Mona- 
chjum. Rezultatem tego była bardzo 
niewygodna dla Engla sytuacja, w wy 

niku strajku, który przeprowadzili 
hitlerowcy wspólnie z komunistami ) 
który robotniey przegrali, administra 
cja komunikacji miejskiej zreduh owa 
ła 2.500 strajkujących. Komunsści 
wnieśli votum nieufności administra- 
cjii wódz hitlerowskich syndykali- 
słów Engel głosował... przeciwko te: 
mu vołum t.j. wyraził ubocznie ufność 
admunistracji, która  zredukowała 
strajkuj 1. Miało to miejsce wów- 

> gdy on sum nawoływał ich do 
jku. Takie postępowanie nazywa 

się zwykłe nie bez podstaw prowokac 
ją i oczywiście mało się przyczyni do 
popularności partji hitlerowskiej w 
szeregach robotniczych. Cała „rewolu 
cyjno-syndykalistyczna“ taktyka h'i- 
lerowców była, oczywišc jedyn'e 

tylko tri po wybo 

      

  

  

     

  

      
  

em wyborczym, 
rach odsłania ują oni swe prawdziwe о- 
hlieze i przejawiają swe socjalno-pol: 
tyczne pokrewieństwo z ..rządem ba- 

TONOW"... 

    

  

Hitler nie 
gu rządowego, 

zaszkodzi to po- 

W wgilję wyborów 
chciał wsiąść do po 

gdyż obawiał się, że 
pularności jego partji, Tymczasem wy 
darzenia wykazały, że wzrostowi jego 
partji położono granice naturalne. 
wet bez udziału w rządach rozpo 
się jej ruch wstecz. 6 listopada str 
ła ona 15 proce. Wybory w Saksoaji 
dowiodły. że ruch wstecz szybko po- 
stępuje. Nie bez ironji „Dt. Z.* wska- 
zuje Hitlerowł na ło, że z udziałem. 
czy bez udziału jego partji w rządzie 
społka ją to, co nam v stkim jest 
sądzone: z tą tylko różnicą, że w pier 

wszym padku zmarnuje ona swe 
siły dla „dobra narodu i kraju”, a w 
drugimwypadku ustąpi ze sceny „nie 

realizując swego zadani: 

   
      

      

     

  

   

  

Wobee postępów komunizmu w 
ugrupowaniach prawicowych wciąż 
krzepnie dążenie do „zwarcia szere- 

gów narodowej koncentracji*. W po- 
równan/u z siłą lego dążenia ustępuje 

  

  

na plan dalszy kwestja personalna: 
Papen czy nie Papen — „Konserwa- 
tywna rewołucja* gotowa jest wznieść 

na tarczy tego, kto scementuje „jedy- 
ny, antymarksowski front“. 

Dr. G. W 

Walka o EE w Niemczech. 
Hitler u Hindenburga. — Przywódca narod.- 

socjal. żąda teki Kancierza? 
BERLIN (Pat), Dzisiaj o g. 11,30 

prezydent Rzeszy Hindenburg przyjął 
na przeszło półtoragodzinnej audjen 
cji przywódeę stronnietwa narodowo- 
socjalistycznego Hitlera. 

Rozmowa miała początkowo cha- 
rakter poufny i odbywała się w czte- 
ry oczy między Hindenburgiem a Hit- 
lerem, dopiero potem zaproszeny zo 
stał jeden z sekretarzy stanu. 

Komunikat ofiejalny podkreśla, że 
rokowania kontynuowane będą w cią 
gu najbliższych dni, 

Z kół narodowo-soejalistyeznych 
donoszą, że Hitler miał zażądać odda- 
nia sobie teki kanclerza. 

Wiadomość o wizycie Hitlera ze- 
lektryzowała tłumy zwolenników Hi- 
tiera, od wczesnych godzin poran' 
nyeh gromadzili się eni przed gma- 
chem kaneelarji Rzeszy. Opuszezają- 
cemu gmach Hitlerowi tłum, zebrany 
na Wilhelmstrasse urządził owację, 
odprowadzając wśród entuzjastycz- 
nych okrzyków samochód przywódcy 
narodowo-socjalisetyecznego do hotelu 

Przedewszystkiem rewizja granic. 
Credo Jednego z kandydatów na kacierza Rzeszy. 
BERLIN (Pat). Wymieniany ostat 

nio jake kandydat na stanowisko kan 
€łerza Rzeszy h. minister Gessler 04- 
łesił w prasie artykuł o zagranicznej 
polityce niemieckiej, 

Na czoło zagadnień polityki zagra 
nieznej w najbliższej przyszłości, pi- 

  

Szę auter, wysuwa się walka o rewiz- 
ję postanowień terytorjalnych trakta 
tów pokojowych, o wykreślenie znoś 
nych granie na wschodzie i o utworze- 

  

kowej Europy. 
Auter artykułu wskazuje, że od 

słynnege uderzenia pięścią w stół Stre 
semana na konferencji w Lugano po- 
lityka mniejszościowa nie posunęła 
się wcale naprzód. Gessier uhołewa że 
rząd niemiecki nie wykorzystał ru- 
chów narodowościowych zagranicą 
mimo, iż przeważnie przez Niemców 
prowadzona organizacja międzynaro- 
dowa występowała z oedpowiednią ini- 
ejatywą. 

  

   

   

  

Władysław Lichtarowicz 
Prezes Towarzystwa Popierania Przemysłu Ludowego | Rady 

Radzorczej Bazaru Przemysłu Ludowego w Wiinie, długoletni 
działacz społeczny I oświatowy, kawaler orderu „Polonia Restituta“ 

zmarł w Wilnie w dniu 19 listopada 1932 r. pu ciężkiej chorobie 
w wieku lat 69, 

Pogrzeb odbędzie się we wtorek dnia 22. 

ogłoszone. 

Bliższe szczegóły zostaną 

Towarzystwo Popierania Przemysłu Ludowego 
I Bazar Przemysłu Ludowego. 

      

      

    

Wszystkim, którzy oddali ostatnią posługę w pogrzebie 

«=P, Mieczysława Pulmana 
a przedewszystkiem: Wielebnemu ks. prefektowi Kisielowi, pp. Na- 
czelnikostwu Mersonom, pp. Wizytatorostwu Krasnopolskim, pp. Dy- 

Świdzińskim, Radzie Pedagogicznej i wszystkim ucz- 
niom ł'aństwowej Szkoły Technicznej 
rektorostwu 

$ 

tą drogą serdeczne „Bóg zapłać" 

o MA 
> NARCISSE PLEU 

zde Mury 7: VARSOWIE     

Władysław Lichtarowicz 
b. dyrektor Bepartamentu Oświaty Litwy Środkowej, kawaler 

Grderu „Polonia Restituta'* 

zmarł w dniu 19 listopada r. b po ciężkiej chorobie w wieku lat 69. 

Kurator i urzędnicy Kuratorjum 
Okr. Szkoin. Wileńskiego. 

Władysław Lichtarowicz 
Emerytowany profesor Seminarjum Nauczycielskiego Męskiego 

im. T. Zana w Wilnie, kawaler Orderu „Polonia Restituta'' 

po ciężkiej chorobie zmarł dnia 19 listopada r. b. w wieku lat 69. 

Dyrektor, Rada Pedagogiczna | uczniowie 
państw. Semin. Naucz. Męsk. im. FT. Zana w Wilnie. 
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RODZINA.      

  

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. żołądka i jelit 

przyjmuje od 12—2 i 4—6 

Kwiatowa 7, tel. 14-25 

  

  

Dr. med. EM. CHOLEM 
UROLOG. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 
ui. Zawalna 18 (róg Żeligowskiego), tel. 3-83 

Przyjmuje |2—2 i 5—7. 

Optymizm. 
BERLIN. (Patj. Urzędowa zapowiedź din 

giej audjeneji Hitlera u prezydenta Hinden- 
hurga wywołała w kałach polityeznyeh na- 
stroje optymistyczne co do możliwości ry- 
chłego zlikwidowania kryzysu gabinetowega. 

Dzisiejsza rozmowa — jak zapewnia pra 
ва — toczyła się w atmosferze zupełnej har- 
monji, przyczem udało się osiągnąć pewne 
zbliżenie między prezydentem Rzeszy a przy 
wódeą narodowych socjalistów. Na uwagę za 
sługuje fakt, że wczoraj, w przeddzień przy 
jęcia u Hindenburga, Hitler odbył dłuższą 
konferencję z ministrem Schleicherem. W! 
uwwiązku z tem krążyły dzisiaj pogłoski, ja- 
kcby minister Schleicher interwenjować miał 
u prezydenta Hindenburga na rzecz powierze 
mia Hitlerowi urzędu kamcierza, 

W kołach poinfermowanych utrzymuje 
się pogląd, że mieję tworzenia gabinetu ot- 
rzyma Hitler lub jeden z desygnowanych 
przez niego przywódców partji narodowo - 
socjalistycznej. 

O jileby kombinacje z narodowymi secjałi 
stami zawiodły, wówczas — jak przewiduje 
„Deutsche £lgem. Zeitung“ — nie jest wyklu 
CZ: e wypłynie znów kandydatura mini- 
sira Schleiehera. Przerwa w rezmowach pre- 
zydcenta Rzeszy z przywóćcami stronnictw 

ma być wykerzystuna dia porozumienia się 
stronnictw ee do przyszłej koncentracji na 
rcdewej, zarówno eo do aschy kandydzta na 
kanelerza jak t eo do zgodnej platform, 
gramu., Negocjacje z przywódeami pr 
ma osobistość z kół neutralnych, Wieczerem 
prezydent Hindenburg przyjął przedstawieie 
la bawarskiej partji ludowej Scheftera. 

BZEZZOEZOZTERORE OREW: TSS 

Powrót P. Prezydenta. 
WARSZAWA (Pat), P. Prezydent 

Rzeczypospolitej powrócił w dniu dzi 
s'eįszym z Wisły do Warszawy. 

  

   

     

    

Wylazd min. Becka 
do Genewy. 

WARSZAWA (Pat). Dzisiaj o go 
dzinie 12.30 p. minister spraw zagra 

znych Józef Beck w towarzystwi: 
szefa gabinelu Romana Dębickiego o 
raz sekretarza p. Frydrycha wyjechsł 
do Genewy. Na dworcu żegnał; p.-mi 
nistra amba Luroche, radca am 
basady włoskiej Petrucci, podsekre 
tarz stanu Tadeusz Lechnicki, mini 
ster Schitzel, inni wyżsi urzędnicy 
min'sterjalni i prze „dstawiciele prasy. 

  

   
  

  

tdor 

    

Kaminacja. 
Prezydent: Rzeczypospolitej zamia 

nował Wieeprokuratora Sądu Apela- 
cyjnego w Wilnie Olgierda Kryczyń- 
skiego Prokuratorem Sądu Najwy s 

go. 

  

Z Rosji Sowieckiej. 
Sensacyjny dekret. 

MOSKWA. (Pat). Dekret rządu sowieckie 
ge, ustanawiający rozkład zajęć szkołnych, 
zawiera niezwykle sensacyjne szczegóły. Na 
przykład szkoły wiejskie będą czynne przez 
6 dni w tygodniu, mając siódmy dzień odpo- 
ezynku, ponieważ wieś sowiecka po dziś 
dzień świętuje niedzielę. Wakacje zimowe 
będą trwały od 1 do 15 stycznia, wiosenne 
zaś mogą się rozpoczynać między 20 marca 
a 20 kwietnia, zależnie od warunków klima- 
tycznych. Należy zwrócić uwagę na tę okolicz 
ność że podłezas wakaeyj zimowych przypa- 
dają Święta Bożego Narodzenia według sta- 
rego styłu, zaś podczas ruchomych wakacyj 
wiosennych przypadają równieź święta wieł 
kamoene. Powyższe zarządzenie uważać na 
leży za poważne, chociaż w nieoficjałucj 
formie poczynienie ustępstw rządn sowiec- 
kiego wobec religijnie usposobicnych mas 
chłopskie. 

  

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty. 

Słotne rozmyślamia jesienne zaczynają wy 
dawać owoce. Doniedawna na klęczkach trze 

ba było błagać o jakikolwiek program gos- 
podarczy dziś programy sypią się jak z 

Wieikie grupy i małe grupki prze- 
się w wykazywaniu swoich doskona 

. Pod parasolem objektywizmu chcą u- 
własny interes. Codzienny chleb współ- 

czesnego ustroju gospodarczego. 

Zaczynamy dziś оё zapoznania się z pro 

          

gramem gospedarczym Centralnego Związku | 
Przemysłu Palskiego przedstawienege przez 
dyr. A. Wierzbiekiego. Żeby zlikwidować de 

tychezasowe skutki kryzysu należy załatwić 

i podatkowych i ubezpiecze 
enia długami 

a celu obliczyw 
zy pa i podatkowe na pewną 
dal — skr ć wszy: ysikie chciążające je ad 
setki | kary za zwłokę, poczem każdemu 

SDA po ; 

   

  

    

    

    

    
   
   

      

   

  

   

  

pozostałe 10 proc. be 
+ odpowiedniej części 

któremi bę 
tach Gd ich 

ych pa 
| rygory egzekucyj 

k ary Za zwlokę. W, sprawie zi 
М ……к.. zaleglošei w diugoterminowych 
Re zalałach społecznych — proponuje 

nie RAE: na szereg lat, y 
у szać 10 pr: 

4 1 pół proc. 
enia długami prze 

  

    

    
       

mysłu i R 
symalny termin nadzoru 

w rołnietwie zaś odroc 
długów hiq 

zych, OŚRZ obniżyć stopę procentową i roz 
zamrożone krótkoterminowe 

   

   

   

    

Jeżeli chodzi o najbliższą przyszłość —- 

p. Wierzbicki wysuwu potrzebę skasowaaia 
», oraz konieczność obni 
spadkowego. Reformie 
„normy dochodowośc:* 

rze podatku dochodowego i obna 
›пе nierealne. W sprawie za- 

rodukcji, program 
arówno podwyżkę 

k i obniżenie kosztów produ 
;połeczne muszą ulec obni 

oiejowe także. Cen kartelo 
„A wobec słabej kapitali- 

y niskim stanie kułtury materjał 
eznej Polski — toczyć się wysoką 

4. 
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Cukier krzepi! Oczywišcie 
przejrzeć zgrubsza takie oto sprawozdańko za 
ostatni rok gospodarczy. W; kraju sprzedano 
298.500 ton za 312 miljonów zł.; zagranicą 
sprzedano 200.400 ton: za plus minus 36 mil- 
jenów zł. Razem eukrownicy otrzymali okoła 
348 miljonów zł. Koszty wytworzenia sprze 
danej ilości cukru licząc po 500 zł. za tonę, 
— wyniosą niecałe 250 milį. 2. Czysty zysk 
eukrówników wyniósł więc w ciągu roku 0- 
koło 100 miljenów zł. 

Tak, cukier krzepi... 

- wystarczy 

  

* 

" A tymczasem — według danych GUS. ce 
ny hurtowe i detaliczne spadają, Biorąc za 
podstawę rok 182 - 100, wskaźmik cen hur 
towych w październiku rb. wynosił 58.8. 
wobec 60.1 we wrześniu rb. Znaczny spadek. 
wykazały artykuły rolne, gdyż z 48.6 na 47 
t. ji o 3.3 proce., podezas gdy artykuły przemy 
słowe obniżyły się tylko z 60.8 na 68.8 czyli 
0 i5 proc. 

    

Czang. 

Kto wyarai? 
WIARSZAWIA. (Pat). Dzisiaj w trzecim dn. 
sienia pierwszej klasy 26 Polskiej Pań- 

stwowej Loterji klasowej następujące wyż- 
sze wygrane padły na numery losów: 10.000 
zt. na los Nr. 8779, po 5.000 złotych na N-ry 
14,165 į BBE: 

  

  

NA ZIMĘ 
DLA PANA: 
Palta cieple męskie 2 kołn, futrz, zł. 70.— 
Garnitury marengo wiz i do pracy 
Kapelusze włochate z podszewką 

3 pluszowe z podszewką , 
Pułowery wełniane 
Rękawiczki skórkowe na flaneli 
Apaszki jedwabie od 
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DLA PANI: 
Modne okrycia od zł. 96.— 
Fulowery i bluzki wełniane „ „ 12— 
Pończochy czysto wełnisne „ „ -5.40 

= jedwabne вча ОЙ 
Ciepłe szlafroki wełniane 4 1956 
Rękawiczki czysto wełniane „ „ 1.50 

w DUŻYM WYBORZE: 
Flanelety i barchany zł 125 || 
Baje dwustronne = 4041 
Jedwabie na flaneli 3.40 
Welny sutniowe, koronkowe i paltowe | 

w modnych kolorach. 

  

NASZE SPECJALNE OKAZJE: 
Weiny sukniowe przerab.140 em zł. 4.60 

1 Skėrki bibretowe zł. 3.50 i 4— - 
Kołdry watowe zł. 1950 

|| Suknie wełn. w modn. kolor. „ 34— 

Resztki materjałów weinianych, bawełnianych i jedwabnych. 

To tylko część NISKICH CEN 

B-ci JABŁKOWSKICH Sp. Akc. 
WILNO, MICKIEWICZA 18. 

Wysyłamy towary de Rosji (Z. S. R. R.) 

  

ZAKOPANE - BRISTOL 

  

NAJTAŃSZY LUKSUSOWY 
HOTEL - PENSJONAT 

OŚRODEK ŻYCIA TOWARZYSKIEGO i SPORTOWEGO. 

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

CHORYCH BEZWZGLĘD NIE NIE PRZYJMUJEMY. 
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Ważna konferencja 
związków robotniczych 

Onegdaj, t. j. 18 b. m. odbyła się 
w sali Domu Robotniczego przy ul- 
cy Wielkiej 34 konferencja prezyd- 
jów związków zawodowych ziem pół 
nocno-wschodnich, zwołana przez pre 
zesa Rady Głównej „Zjednoczenia* po 
sła d-ra Stefana Brokowskiego, w ce- 
lu omówienia i ustalenia bieżących 
postulatów wileńskiej klasy robotni- 
czej. 

  

ia konferencję tę zaproszeni zo- 
stali jednocześnie: starosta grodzki 
(reprezentowany przez p. Leona Czar 
nockiego) i okręgowy inspektor pra- 
cy, (repr. przez p. insp. Wrześniows- 
kiego). 

Zagajając konferencję prezes dr. 
Brokowski w dosadnych słowach scha 
rakteryzował sytuację robotników 
związkowych i podkreślił, że Rada 
Główna Zjednoczenia R. Z. Z. Ziem 
Pėln.-Wschodnich zmuszona jest za- 
ostrzyć swą legalną walkę o poprawę 
dotychczasowego położen a klasy re- 
botniczej. 

Po tym krótkim wstępie przewod: 
niczący zakomunikował, iż na porzą- 
dęk dzienny posławał sprawozdanie o 
gólne prezydjum rady i sprawozda- 
nia prezesów poszczegółnych związ- 
ków, a to w eelu zaznajomienia przed 
sławicieli władz ze stanem organ za 
cyjnym i sytuacją obecną na terenie 
W.ina, poczem odrazu przystąpił do 
złożen'a sprawozdania od imienia ra- 
dy. 

Po gruntownej selekcji członków, 
opartej na zasadzie jakości, a nie ilo- 
ści, ostatnio zatwierdzony przez pre- 
zydjum rady stan liczebny zw.ązków 

wynosi 1.300 osób, z czego połowa po 
zostaje bez pracy. J mowa o bee- 
robociu to najfatalniej przedstawia się 
ła kwestja wśród hutników, którzy 
w ilości około 200 ludzi od wiosny ne 
zarobkują i ostatnio wśród cegieln|- 
ków z racji zamknięcia robót sezono- 
wych. Najwięcej pracy zajmuje pre- 
zydjum rady sprawa „Arbonu*, który 
od początku. zainstalowania komuni- 
kacj: autobusowej w Wilnie, wprowa 
dził n'eznane tutaj metody postępowa 
nia względem swych pracowników. 
Prezydjum Rady z jednakową troską 
dba o wszystkich robotników związko 
wych, zarówno w zakresie walki o e- 
gzystencję i potrzeby zawodowe, jak 
w zakresie kszłałcenia zawodowego i 
wychowania obywatelskiego. Istnieją- 

-ca od r. ub. politechnika robotnicza 
zorganizowana przez Rob. T-wo Kukt. 
Oświatowe „Praca“ okazała się n'e- 
zbędnym typem szkoły dokształcaj. 
w Wilnie i stanowi najlepszy dowód 
Żywołności i pracy rady w tym zakre- 
sie. 

Po kolejnych przemówieniach 
przeds(awicieli Ra zw:ązków, 
wywiązała się dyskusja nad wysunię- 
tem! postulatami, Odkładając szczegó 
łowe sprawozdanie z tych ciekawych 
obrad, pragnę narazie podkreślić, ż 
wykazały one zdecydowaną spoistość 
organizacyjną Zjednoczenia oraz nad 
spodziewany wzrost poziomu pracy 
organizacyjnej na terenie robotni- 
czym. Ze względu na doborowy mater 
jał ludzki, tudzież na jasny i głęboko 
ujęty plan pracy w terenie ,„Zjedno- 

czenie jest w nieuprzemysłowionem 
Wilnie główną centralą robotniczą 
zdolną do walki o wcielenie w życie 
ideałów robotniczych, strzeszczają- 
cych się w trzech hasłach: Praca dia 
dobra własnego i Państwa, uszanowa 
nie praw seejalnych i oświata. 

AE” bos. 
ESTA ж 

WĘGIEL i KOKS 
GÓRNOŚLĄSKI 

Zjednocz. Kop Gėrnosl. „Progress“ 
Wagonowo i od |-ej tonny w szczelnie 
zamkniętych i zapiombowan. wozach 

dostarcza 
k Wilno, Jagiellońska 3. 

M. Deuli, tel. BIN, egz.od 1890r, 
Składy: Kijowska 8, tel. 999 

 WZZRZISZPRKKISCIA 

Zgon najstarszego Polaka 
w Amatyce. 

MILWAUKEE. (Pat). Zmarł tu w 1%4 
roku życia majstarszy Polak w Ameryce, 
tarmer Franciszek Miler. Urodził się on w 
Suwałkach, przybył do Ameryki przed 80 la 
ty. 
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Dość wyraźnie. 
WASZYNGTON (Pat). Przema- 

wiając na posiedzeniu American Uni* 
versity Womens Association były nie- 
miecki minister spraw zagranicznych 
Curtius oświadczył: „Dopóki sprawie 
dliwości nie stanie się zadość połski ko 
rytarz będzie stanowił najniebezpiecz 
niejsze źródło kryzysu dla Niemiee i 

dla reszty Europy. Żaden rząd niemie 
ckį nie może uznać wykreślenia gra 
niey wschodniej, które sprzeciwia się 
proklamaejom pokojowym Ameryki 
i depee uzasadnione żądania jedności 
kultury i gospodarki, zdobyte przez 
Niemey pracą tysiąca lat*, 

Terorystyczne piany komunistów niemieckich. 
Rewelacje o tajnych naradach Politbiura. 

BERLIN (Pat). Ubiegłej nocy w 
różnych dzielnicach robotniczych w 
Berlinie doszło do licznych deinonstra 
cyj komunistycznych. Policja wieło- 
krotnie interwenjowała rozpraszając 
tłum. : 

Demonstracje te łączą się z grożą 
cem zaostrzeniem kursu polityki, w 
razie dojścia do udziału w rządzie hi 
tleroweów. Partja komunistyczna 0g- 
łosiła w swym erganie „Rote Fahne* 
odezwę, wzywającą do jednolitego 
frontu proletarjackiego. 

Równocześnie „Kólnische Zig.* o 
głasza rewelacje o terorystycznym pla 
nie komunistów niemieckich, jaki 
miał być rozważany na posiedzeniu 
moskiewskiego Politbiura w dniu 14 
sierpnia r. b. Przedstawiciel III mię- 
dzynaredówki Manuilskij w referacie 
o rozwoju sytuacji politycznej w Niem 

  

czech wskazał na wicikie niebezpie- 
czeństwo jakie przedstawia dojście do 
skutku koalicji pomiędzy narodowy- 
mi socjalistami, a centrum. Przywód- 
ea międzynarodówki rewolucyjnych 
związków zawodowych Łosowskij po 
ruszył kwestję wykorzystania momen 
tu esłabienia aparatu rządowego 
przez komunistów dla roboty wywra 
towej w Niemczech przez organizowa 
nie strajków, aktów sabotażu oraz dro 
gą teroru masowego i indywidualnego 
Dalej mówca wspomniał o możliwoś 
ci wykorzystania pewnych elementów 
stahihełmowskich oraz oddziałów słu 
żby pracy na rzecz komunizmu. 

Poza tem ustalona miała być li- 
sta osób, wobec których stosowanoby 
teror w pierwszym okresie walki, 
przyczem szczególną uwagę zwrócono 
by na przywódców centrum. 

Żajście ma granicy austriackiej. 
/IEDEŃ. (Teil. własny). Dzisiejsza „Vołks 

znaęć oraz kilka innych dzienników wie 
deńskich denoszą, że austrjackie organa cel 
ne na graniey ezesko-słowackiej przeprowa- 
dziły 17 hm. rewizję osobistą u małżenki u 
rzędnika kontraktowego poselstwa polskiego 

w Wiedalu, d-ra Parnesa 1 skonfiskowały 
ukrytą przez nią sumę 198.068 szylingów aa 
striackich oraz pewną iłość różnyek walut za 
granieznych. Dzienniki donoszą, że p. Par 

  

   

nesowa nie posiadała paszportu dypłomatyez. 

nego, lecz paszport zwykły. Władze eelne 
pozwoliły jej powrócić do Wiednia i prze- 
słały relację © zajściu Urzędowi kancierskie 

mu. Wi związku z powyższą sprawą Parnes 
złożył na ręce posła Rzeczypospolitej pols- 
kiej we Włedniu Łukasiewicza podanie 0 
wdrcżenie pryceiwko sobie postępowania dy 
seyplinarnego, Poseł Łukasiewiez zawiesił 
d-ra Parnesz w urzędowaniu i przesłał akta 
sprawy (do Warszawy. 

Łódź w łunach pożaru. 
ŁÓDŹ. (Pat). Wezoraj wieczorem Centrala 

Straży Ogniowej zaalarmowana została wia- 
demością © groźnym pożarze w północnej 
dzielniey miasta. Wi kilka minut po godz. 
24 zapalił się młyn parowy w domu przy 
ulicy Jakóba. Po kilku chwilach cały 3 piet 
rowy dom stanął w płomieniach. W bezpo- 
średniem sąsiedztwie znajdewały się składy 
zboża, oddzielone jednak od płonącego do- 
mu grubym murem, c6 ochreniłe składy te 
od zniszezenia. Ogień wskutek silnego wiet 

  

LOSY 1-ej KLASY 
  

ru przerzucił się z gwałtowną szybkością na 
sąsiednie domy mieszkalne, 

Na miejsee olbrzymiego pożaru przybyło 
9 eddziałów straży ogniowej, które zajęły 
się przedewszystkiem zabezpicezeniem zagro 
żeonych domów, 4 piętrowego domu, w któ- 
rym znajdował się młyn, nie zdołano już ura 

tować. 
Strały według prowizorycznych obliczeń 

siągają 75.000 złotych. Przyczyny pożaru do 
tychezas nie zostały ustalone. 

  

w niewielkiej ilości 
dodatkowo otrzymaliśmy. 

Kolektura „„LECHTLOSE 
WIELKA 44 MICKIEWICZA 10 

  

dak rozwiązać konflikt mandżurski? 
Liga Narodów nie chce decydować bez udziału Ameryki 

i Resji. 

GENEWA, (Iskra). W związku z 
rozpoczynającą się w poniedziałek se 
sją Rady Lig; Narodów, zwołaną spe- 
cjalnie dla rozpatrzenia konfliktu 
mandżurskiego, w kuluarach genew- 
skich mówi się głównie o możliwej 
ewolucji, jaka nastąpić ma w tej spra 

vie z chwilą, gdy Rada przystąpi do 
obrad nad raportem Lyttona będącym 
dotychczas jeszcze tylko przedmiotem 
nieobowiązującej dyskusji prasowej. 

Tematem dociekań jest przyszłe 
stanowisko, jakie zajmą w konflik- 
cie mandżurskim dwa wielkie czynni- 
ki polityczne, które w najwyższym 
stopniu są w jego rozwiązaniu zainte- 
resowane, a nie należą do Ligi Naro- 
dów, czyli nie biorą bezpośrednigo u- 
działu w obradach rozpoczętych rok 
temu w Genewie wskutek apelu rzą- 
du chińskiego. Czyniki te to Rosja 
Sowiecka i Stany Zjednoczone Ame- 
ryki Północnej. 

Kierownicy polityki obydwu tych 
mocarstw zachowują znamienną bar- 
dzo rezerwę. Przyszły prezydent Sta- 
nów Zjednoczonych Ameryki Północ- 
nej Roosevelt dotychczas niczem nie 
zdradzał swoich intencyj w sprawie 
mandżurskiej, aczkolwiek w Gene- 
wie oczekuje się równocześni j 
ściem Roosevelta do mładzy ożywie- 
nia współpracy Stanów Zjednocz0- 

    

nych z czynikami genewskiemi. O p. 
Litwinowie zaś krążą tu pogłoski, że 
zapowiedziana nieobecność jego na 
sesji prezydjum i komisji głównej 
Konferencji Rozbrojeniowej spowodo 
wana jest głównie chęcią uniknięcia 
dyskusyj, tyczących się właśnie spra- 
wy mandżurskiej. 

  

W, tym stanie rzeczy tem silniej 
działają tu inne czynniki w wynalezie 
niu formułki, umożliwiającej wciąg 
nięcie tak Stanów Zjednoczonych, jak 
i Rosji Sowieckiej w procedurę, mają 
cą wprowadzić sprawę mandżurską 
na tory pewnego realnego į zręcznego 
rozwiązania. 

  

Pomiędzy wysuwanemi w związ- 
ku z tem koncepcjami należy wymie- 
nić projekt stworzenia w rezultacie 
obrad Ligi Narodów specjalnej komi- 
sji, dla której znaleziono już nazwę 
„eommis'on  consultative", komisja 
doradcza, w skład której weszłyby m. 
in. Stany Zjednoczone ; Rosja Sowiec 
ka. Komisja ta miałaby za zadanie 
wydanie opinji na temat sposobu roz 

wiązania sporu chińsko- -japońskiego, 
wpierając sę na wywodach i wnio- 

skach, zawartych w raporcie Lyttona. 

    

Inna koncepcja mówi o zwołaniu ° 
konferencji państw sygnatarjuszy pak 
tu Celloga, albowiem należą do nich 

WAĆ LęEsNę$; KE 

Wielki zjazd Związku 
Peowisków. 

WARSZAWA. (Pat). Dzisiaj w klu 
bie urzędników państwowych w War 
szawie rozpoczął się wielki Zjazd Zw. 
Peowiaków, przy udziale przeszło czte 
rystu dełegatów z wszystkich środo- 
wisk oraz licznych gości. Wśród ucze 
stników, z których prawie każdy nosi 
w klapie marynarki liczne znaki bojo 
we widać było mundury wojskowe. 
szare mundury strzeleckie, szereg prze 
dstawicieli organizacyj kobiecych i a- 
kademików ze znaczkami Legjonu Mło 
dych. Na podjum ustawiono popiersie 
Marszałka Piłsudskiego, u góry zawie 

'szono portrety p. Prezydenta i p. Mar 
szałka. 

Zjazd otworzył wojewoda biaiostoe 
ki Zyndram-Kościałkowski, Sądzę. żeś 
my spełnili swój obowiązek -— pod- 
kreślił mówca — dany nam przez Jó- 
zefa Pilsudskiego. Idziemy dałej na- 
przód, realizując hasła Marszałka, has 
ło wyścigu pracy. Na porządku obrad 
— mówił dalej wojewoda Kościałkow 
ski — znajduje się punkt, dążący do 
połączenia związku POW. ze związ- 
kiem Legjonistów. Między Peowiaka 
mi a Legjonistami nigdy nie było róż 
nie, różnicą była tylko kwestja walki 
na różnych odcinkach. Mówca zakoń- 
czył okrzykiem na cześć Marszałka 
Piłsudskiego, który to okrzyk sala go 
rąco podjęła. 

Przez powstanie zebrani oddali mil 
czący hołd pamięci Tadeusza Hołówki. 
Następnie rozpoczęły się przemówie- 
nia powitalne: podsekretarza stanu w 
prezydjum Rady ministrów Lechonia 
imieniem p. premjera Prystora, następ 
nie witanego owacyjnie generała Rydz- 
Śmigłego, prezesa Sławka, witanego 
również gorącemi oklaskami. Generał 
Górecki witał zjazd imieniem Federa 
cji, Stachurski imieniem Legjonu Mło 

dych. Odczytano depesze od p. Mar- 
szałkowej Piłsudskiej, ministrów Pie- 
rackiego. Becka, wicem. Stefana Sta- 
rzyńskiego, prezesa PKO Grubera, od 
peowiaków ze Śląska Cieszyńskiego i 
Czechosłowacji. Nastąpił referat min. 
Schaetzla o polityce zagranicznej i b. 
min, redaktora Matuszewskiego o sy- 
tuacji gospodarczej. — Minister Hubic 
ki, prezes Związku POW. złożył spra 
wozdanie zarządu, p. Zduń sprawozda 
nie kasowe. Studziński sprawozdanie 
krzyža POW. 

о— 

Trocki w Neapolu, 
NEAPOL. (Pat). Przybył tu na pokładz'» 

okrętu „Praga* Trocki w łowarzystwie żony 

  

Ž. (Pat). Według otrzymanych tu 
wiadomości, Trocki z małż 
cieczkę samochodową do Sorrento i Pompei. 

Q godz. 18 Tracki odpłynąć ma do Marsylj.. 
skąd koleją uda się do Kopenhagi. 

Zaowu oszustwo. 
PARYŻ. (Pat). Urząd Śledezy wszczął do 

chodzenie w nowej sprawie eszustw podat 
kowych, smalogicznej do cstaimio wykrytej 
afery Banku Bazyłejskiego. Rewizja u nie- 
jakiego Chabringnaea, korespondenta pewne 
go banku genewskiego, wykazała, że wypła- 
cat on wartość kuponów walorów zagraniezż 
nyeh bez polrącania ustawowych podatków. 
Urząd Śledczy wydał rozkaz nresztowania 9- 
szusta, 

UsuwA ZMARSZCZKI, 
zapobiega tworzeniu się no- 
wych, utrzymuje czystą, gład- 
ką cerę i nadaje jej świeży 

młodzieńczy wygląd 

Lie KGM 
Perfection. 

Sprzedają pierwszorzędne per- 
fumerje i składy apteczne. 

      

  

tak samo Stany Zjednoczone, jak i 
Rosja Sowiecka. 
Notujemy oczywiście istnienie takich 
projektów dłatego, ponieważ oddają 
one pewne tendencje, istniejąc. w Ge 
newie, aczkolwiek nie można w obec- 
nym momencie uważać je za prowa- 
dzące do realnego rozwiązania skom- 
plikowanego problemu mandżurskie- 
go. 

  

Ogrom pracy bezrobotnych. 

Jak wykorzystać 15.000 dni 
roboczych? 

Jak już wczoraj informowaliśmy, sekcja 
doraźnej pomccy Wojewódzkiego Komitetu 
do spraw bezrobocia rozpoczęła rozdawnict 
wo ziemniaków. Według ostatnich obliczeń 
Komitet posiada 1.194.985 kilogramów ziem 
niaków, zmagazynłow ych w składach: 
przy ulicy Wiiłkomierskiej 6 tysięcy 
kiłogramów ul. Ostrobran ej 5 — 196 ty- 
sięcy klg., ul. Kunlandzkiej 6 — 354 tysięcy 
kig. uł. Rossa — 99 tysięcy klg i ul. Ra- 
dune iej 2 — 208 tysięcy klg. W: liczbie tej 
znajduje się 186170 kig. ofiarowanych, 

staże zakupił Komitet. Trzeba podkre 4 
dzięki spraw administracyjnej Komitetu 
ziemniaki dostarczono do składów przed miro 

i, które mogłyby wpłynąć szkodliwie na 
h jakość. 

    
   

      

        

    
          

  

  

    Wytężona praca komi a i 
sprawiła, iż wczoraj na liście uprawnionych 
do podjęcia zswłku ziemniaczego znalazły się 
nazwiska 111 bezrobotnych. Każ z nich 
otrzymał bon, ważny trzy dni, i w gu tego 
okresu może zgłosić się po odbiór 200 kiło 
gramów, niektórzy po 400 klg., w zależności 
od zakwalifikowania. 

    

   

    

Wyzamian za otrzymane obecnie ziemnia 
ki beziobotny będzie musiał odpracować pew 
ną ilość dni, która się waha w granicach od 
3 do 6. Witten sposób cała akcja ziemniavza 
na da Komitetowi do dyspozycji 15.000 du! 

roboczych. Ogrom pracy! Zadaniem komitetu 
będzie celowe wykorzystanie jej. h. 

     

  

Kursy oświaty pozaszkolnej 
dia nauczycie!stwa 

pow. wileńska-trockiego. 

W. ciągu ostatnich kilku tygodni Inspek- 

      
    

    

torat Szkolny powiatu wileńsko-trockiego 
zorganizował w Wilnie dła na jelstwa 

szechnych r. tu na   

    

    

КК 
bibljotekarski, dn. 6 bm. 

ferencję oświatową  nauczycieli-referentów 
wychowania obywatelskiego Związku Strze- 
łeckiego i dn, 12 i 13 bm. — ku 

   

     ał 72 nauczycieli (lek) i 5 osób z poza 
nauczycielstwa tutejszego powiatu. ° 

Przesłuchanie kursów umożliwi nauce 
cielstwu racjonałne prowadzenie prac pc 
szkolnych, bibijotek, świetlic, dokształcan 

dorosłych, chórów i t. p. oraz wprowadzi w 
pracę większą planowość i nada tej eharak- 

ter programowy, a nie dorywczy, dający © 
fekty tylko na krótką metę. 

Z ramienia Inspektoratu Szkołnego kie- 
rownikiem kursów był instruktor oświaty 
pozaszkolnej p. Edward Aluchna. 

Hospitacje bibljotek, wspólny teatr, wspól 
ne posiłki i internat oraz właściwy dobór 
słuchaczów rzeczywiście zainteresowanych 
pracami pozaszkolnemi przy serdecznym stu 
sunku prelegentów wytworzyły odpowiedn'ą 
atmosferę pracy, pracy społecznej, wypływa- 
jącej z głębokiego poczucia jej potrzeby 
wśród rzeszy pracowników oświatowych. 

KINA I FILMY 

Brawo, panowie. 

(Sto metrów miłości* — Casino). 

Rosen i spółka. Oto wreszcie pierwsza poł- 
ska komedja, którą jako tako meżemy się 
zrewanżować Czechom za majstersztyki La 
macza i Buriana. Podłożywszy dobry n'e- 

miecki, francuski albo angielski „dubbing”, 
czy też nawet napisy — puścić zagranicę. 
Przecież coś, wreszcie o czem można pisac, 
nietylko bez irytacji, ale ze szczerem zada 
woleniem. Z radością wiłaliśmy już, w swo- 
im czasie, „łanów”, ale to jest przeciętnie 
o klasę wyższe i technicznie i reżysersko 
torsko. Scenarjusz sketchowo-farsowy wed- 
ług pomysłu Dymszy, ułożył Konrad Tom, 
težyserja Rosena, ale i Toma niewątpliw e 

Muzyka — najmilszego i najzd 
zego z naszych kompozytorów lek 

muzyki, piękuie zapowiadającego się tak. 
w muzyce poważnej, Władysława Dana (jak 
wiadomo, naprawdę — Danżlowskiego. ay- 
na znakomitego pisarza), twórcy znanego 
świetnego chóru (który także tu występuje). 
Dobrze, kinawo potraktowane zdjęcia, dob- 
rze skomponowane i wyreżyserowane sytua- 
cje. Wykonanie aktorskie pierwszorzędne, w 
rękach takich asów rewjowo-farsowych, jak 
Zula Pogorzeiska, Dorn Kalinów Dymsza, 
Lawiński i Tom (takže Lwórca djalogów i 
tekstów piosenek). W postaciach drugoplano 
wych: Krysty na Ankwicz (komu tu serce nie 

bije... miły Cybulski, Betcherowa, Kobusz 
i śn Jest to koneart, mimiki, gestykułacji, 
intonacji powiedzonek, kawałów, że co chwi 
la widzownia „ryczy*. Nołabene — вКо- 
na dźwiękowa jest bez zarzutu. 

  

  

  

   

   

  

   

  

            

Nie pojmujemy, dlaczego tak samo uje 
  

  

zrobiono jej w (siężnej Łowieckiej”, czy 

„Głosie pustyni"?! 

Dobrze zharmonizowana jest strona 

  

dzwiękowa z wizualną, nietylko w synchro- 
nizacji, czyłi technicznie, ale i artystycznie, 
nie góruje bowiem nad drugą. Djałogu jest 
sporo, ale tak esencjonalnego, że właśnie ty- 
le ile potrzeba. 

Dobre są również zdjęcia, słowem ws 
stko w komplecie na „europejskin 
mie. Co za święto dla znękanego przez tak 
liczną tandetę, recenzenta (rozczułam się nad 
swoim. losem...), który raz przecież o polkim 
filmie może napisać, nawet pochlebnie, koń- 
cząc „vivat sequentes!". (sk). 

  

     

„między urzęd 

   

  

Nr. 267 (2509) T 

10 minut przed 
okienkiem pocztowem 

Poczta Ulica Wielka. Ofiejalnie nosi na- 

zwę Urząd pocztowy Nr. 1, ale nikt w Wilnie 

nie nazwie jej inaczej jak Poczta. To już 

weszło w użycie, tradycyjnie utrzymuje się 

od całych lat. Godzina 5.30, czyli pół godziny 

przed zamknięciem urzędowania. Ruch za- 

pełnia długą halę Urzędu. Za przepierzeniem 

siedzą urzędnicy i szybko a grzecznie zu 

łatwiają ogonki interesantów, które wzrastają 

w miarę zbliżania się godziny 6, czyli- w ję- 

zyku urzędowym 18, gdyż każdy chce za- 

łatwić sprawę: wysłać list polecony, czy 

otrzymać jaką przesyłkę. т 

Ogonki przed przepierzeniem. Tu załatwia 

się wpłaty do P. K. O., a tam znów dokonuje 

się tajemniczej, niemal mistycznej dla lai- 

ka pracy przyjmowania iistów poleconych 

i expresów 

Tętni życiem hala Urzędu Pocztowego, 

bije utajonem tętnem puls życia handłowe 

go, skupiającego się przedewszystkiem w 

tyeh długich halach Poczty. żdym kro 

ku znać celowość zarządu i sprężystość ad 

ministracji. 

Jest to tem trudnie 

jący kryzys i konieczność przeprowadzenia 

redukcyj personalnych odbija się na ргле- 

ciążeniu pracą urzędników, którzy przecież 

odpowiedzialni są nietylko za 

ale i za pieniądze kl jentów. 

Ogonek. W' pewnym momencie ktoś z boku 

chce się dostać. Spotyka się odrazu z przy- 

kremi uwagami ze strony czekających: 

— (o to jest? Trzymaj się pan kołe 

— Co panu tak pilio! Mógł pan przyjść 

przedtem i słać jak my w ogonku! 

— Nie pchaj się pun! 

— Gdzie policja? 

Granatowych żołnierzy prawie nie widać. 

Stoi tylko posterunek dyskretnie schawany. 

Władze wychodzą ze słusznego założenia, że 

należy tytko w wyjątkowych wypadkach in- 

terwenjować... 

Gdzieindziej znowu, przed innem prze- 

ę wydaje pieniądze na po 

ię taki djalog 

  

Na ka 

wzrasla- 

  

ze, że słale 
  

   
   

   swój  resert, 

      

pieczeniem, gdzie się 

lecenia i przekazy rozgryw    

  

n a klijentem: 

— Proszę dowód osobisły. 

—Nie mam przy sobie — odpowiada in- 

  

teresant. 

— Ja bez dokumentu 6twierdzającego 

tożsamość nie mogę wydać pieniędzy! 

— Ależ mnie wszyscy znają, proszę pa- 

na. Pół Wilna u mnie kupuje galanterję! 

Tętni życiem hala urzędu pocztowego. 

Przewalają się przez nią w ciągu dnia setki 

interesantów niecierpliwych i Śpieszących 

się wiecznie a każdego trzeba załatwić szyb- 

ko w sposób możliwie kulturalny, na co spe- 

cjalną uwagę zwracają odpowiednie władze 

pocztowe... A przecież siędzący za pnzepie- 

rzeniem urzędnicy też są ludźmi, posiadają - 

cymi nerwy... 
Wiięc czytelniku! Jeśli idziesz do Urzędu 

Pocztowego, by odebrać pieniądze, lub inną 

sprawę załatwić, nie zapomnij wziąć dowo- 

du osobistego (co ci się łatwo z radosnego 

ipośpiechu zdąrzyć może byś się potem nie 

irytował przy okienku pocztowem. Pamię- 

taj, że urzędnicy też łudzie.. 

Nieoficjalny handel Polski 
z Litwą. 

Mimo, iż Litwa nie utrzymuje żadmych 
stosunków z Polską, przedstawiciele handlu 
i przemystulitew: skiego są stałe w kontakcie z 
kupcami i przemysłowcami polskimi. 
sięcznie do Litwy wywożone są z Po ki 

rzez Prusy Wkehodnie różne towary wartoś 
ci około 300 tye. złetych. 

W; ostatnim kwartałe b. m. przez stację 
Raczki do Litwy wywieziono 15 wagonów 

węgla górnośląskiego, 5 cystern nafty I ołe- 
jów, 3 wagony różnych maszyn 0 10 wa 
gonów manufaktury, wyrobów  jedwabni- 

czych i innych. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
PIENIĘŻNA. 

WARSZAWA. (Pat). Paryż 
— 84,86; Szwajcarja 171,60 — 172,03 — 

171,17; Marka niem. w obr. pryw. 211,90. 

PANIERY PROCENTOWIE: Dolarówka 
51-— 51,25. Pož. stabilizacyjna 55,13—55.75 
—4%5.,25. 6 proc. dolarowa 57,25 — 57.50. 

ZBOŻOWA, 

WARSZAWA, 19. XI. Na dziesiej 
braniu giełdy zbożowo-towarowej w 

wie notowano za 100 kg parytet wagom 
Warszawa w handlu hurtowym ładumka 
wagonowych: żyto 1-szy standart 
16.25, Il-gi standart 10.50—15.75, 

jara czerwona szklista 27.50—28, R 

26.50—27, zbierana 26—86.50, owies jedno 2 

ty 16.75—17.25, zbierany 15.75—16.25, jęcz- 

mień na kaszę 15.50—16, browarny 16.50 
17.50, gryka 16.50—17.50, groch polny 
ny 24—25, siemię lniane basis 38—-40, 

niaki jadalne 3. 75—4:25, 

   

   

  

    

34,99 — 35,04 

  

   

  

     

   

   

  

dak żuliki uczyli się obrony gazowej. 
Jednego razu, poszły nasze błat- 

niuki, (złodziejaszki), jakraz była 
niedziela, piekna pogoda, na błat (na 

złodziejstwo), bo dużo narodu pełza- 
„jo po ulicy, zawsze można cokolwiek 
komu gdziekolwiek... 

Aż tu spotykajo, leci Jagodka, Ku- 
lik i Sapczyk, co zawsze sapał z kata- 
KK; bo miał dziurawe buty, i mówio, 

„Wy kolegi, idzim do Bernadynki bę 
dzi „pokaz gazowy*, znaczy smrody 
będo żołnierze puskać, żeby wiedzieć 
jak bronić się, kiedy by ruskie albo 
niemiec na nas puskał. Nu dobrze, po- 
lecieli i my z bratem. Narodu zebrało 
się kupami i już z Królewskiej wszy- 
stkie przo się do Bernadynki. Nu, my 
za jemi! Podeszli my na brzeg Wilenki 
'aż tu patrzym na Górze Trzykrzy* 
'skiej karabiny maszynowe nastawio- 
ne wszędzie, a saperzy jakieści pudeł 
ki rozstawujo. Mówie ja do brata, że- 

"by tamci słyszeli „Chodź Lowa, weź- 
miem i jedna pudełka podmagujem 

; (chwycim). Ale mój brat to bardzo bo 
jący się i ostrożny został w Bernar- 
„dynce z tamtemi, a. ja przez mościk 
„koło Parku Żeligowskiego przelaz ua 
tamta strona: żołnierze nie chcieli 

mnie przepuścić, ałe ja dał się w krza 
ki w góra i tamtędy przeszed na dru- 

ga strona, 

Widze, pełniutko ludzi na Tr 
krzyskiej i Bekieszowej, a najwięc 
dzieci, stojo uoczy wtrzeszczyws 
jaka tu kumedja będzi? Namecił, 
(upatrzył) sobie jedna taka pudełka 
i jak tylko porucznik zawołał czegości 
do siebie tego żołnierza co pilniował 
tych pudełek, tak ja wzioł sie na szanc 
(na chytrość), udał że spadam z góry 
, i tak skocił sie aż na ta puszk :, Wte- 
dy chapś jo sobie za pazucha i poszed 
prędko do gromady. Żołnierz kiedy 
wrócił, to nie znalazł jednej i bardzo 
przestraszył sie, i dawaj pytać kto to 
wzioł? Bo to bomba, i może być nie- 
Szczęście. 

  

Ale ja był daleko schowawszy sie 
między ludzi. Aż tu zaczęli aeroplany 
latać! Kiedy zaczno żołnierze do ich 
strzelać! Taka poszła strzelanina, że 
aż baby z przygórków pozlatywali, A 
potem... sapery zapalili te pudełki, jak 
poszed dym! Jak dał w oczy! Tak 
wszystkie ludzi w płacz i dawaj najeż 
dżać (uciekać) do góry i sparli sie je- 

    

  dne na drugich, : piasek zaczoł z pod 
nóg osypywać sie, i dużo kto skocił 
sie znów na dół, tylko że nie do rze- 
ki. 

А1е ja nie frajer, (nie głupi), dał 
sie w górę do parkanu, przelaz przez 
płot i do domu, po drodze patrze: lu- 
dzie uciekajo, każdy chusteczko oczy 
przeciera i kichajo i płaczo, i śmiejo 
sie, i złujo.Jakaści paniusia szła ze 
swoim pieskiem na sznurku, to on też 
kichał, tylko nie płakał, a to musi dla 
tego, że ta pani zapomniała jemu chu- 
steczki dać, i biedna sabaczka nie miał 
iczem łzów wycierać. Kiedy ja już był 
blisko domu... patrza ja, aż i mój brat 
ciągnie sie, oczy czyrwone, nos za- 
smarkany. Tak ja do niego. „Ot to- 
bie j ostrożny, tak bojał sie, a dlatego 
dał podgazować siebie i jeszcze bek- 
sa płacze! A on do mnie: „O żeb ty 
wiedział, to jakiści pogany gaz, jak 
puścili jego, to tam jednemu żydu 
co blisko stał, to broda z czarnej zro- 
biła sie aż zielona, a jakaści panięka, 
to była nawet obemlławszy, to aż Po- 
gotowie do niej zawołali*, To ja wte- 
dy powiedział do Lowy, co ja rąbnoł 
(ukradł), pudełko z tym gazem, i po 
obiedzie pójdzim na podwórze za 
składy i będzim jego wypuszczać, 

Przyszedszy do domu, prędko zje 

dlim, świsnęłi matce zapałki i poszli 
do ogrodu pod składy, rozpakowali 
puszka, zapalili zapałka, potem ten 
proszek co tam był w tej puszce, a 
sami pobiegli i schowalim sie na luf- 
cie w składzie i patrzym co będzi? A 
tu jak da dym... jak pójdzie na pod- 
wórek... baby i dzieci w krzyk! A 
psiuk co dozorca był jego nawiązaw- 
szy, dawaj wyć bardzo żałośnie. A ok 
ny co były pootwierane, wszystkie za 
częli zamykać, Zaraz przybiegł dozor 
ca i gospodarz, myśleli że to pożar, a 
tu gaz jak da im w nos! Tak oni za- 
częli łajać sie i najechali (uciekli). A 
stara Ambrożowa kiedy narobiła krzy 
ku że pożar, tak polecieli niektóre po 
pożarna telegrafować. My z bratem 
widzim że będzie źle, a to jeszcze i gaz 
dał nam w nos, tak cicihiūko wzięl., 
wyleźli na druga trona do ogrodów i 
pobiegli aż do Jaśki ryżego, co jego 
ojciec krowami handluje. 

Ledwie my wleźli do ichnej bra- 
my, a tu patrzym że pożarna jedzie! 
I dwóch policjantów na nasza ulica 
kiedy smali.., až im czapki na bok po 
zježdžali. My tak stoim i patrzym co 
to z tego będzi? Aż tu słyszym z tyłu 
głos Jaśki ryżego. „Co to wy Kaifa- 
szy, swoja chata pewnie podpalili i do 
mnie uciekli, a*? „Nie mów tyłko ni- 

      

komu, ja powiadam, to tobie cości 
opowiem, jaka to facecja*. Nu i opo- 
wiedział ja Jaśku cała ta sprawa tyl- 
ko prosił żeby on nikomu nie mówił. 
Jaśka chytry i zaraz pyta sie „A co na 
bejdy dasz*? (na okup). Bardzo my 
targowali sie, bo on paskudnik jak Ju 
dasz groził że wszystko wyda, dość że 

musiał ja jemu dać nowiusieńki scy- 
zoryk i do tego jeszcze całych dwa- 
dzieści groszy dołożyć. Wtedy Jaśka 
mówi: „Poczekajcie tu ze mno, jak 
matka wróci z kościoła z nieszporów, 
to pójdzim razem do kiny. Za jakaś 
godzinę przyparła sie (nadeszła) mat 
ka Jaśki i dawaj opowiadać że w na- 
szym domie musi żuliki były gazu na 
puściwszy, aż pożarna była przyje- 
chawszy. Tak ja mówie do Jaśki! Po- 
biegniem, obaczym! Wybieglim na 
ulica, a potem do kiny poszlim niby 
nie. Kiedy za ciemna wrócilim do do- 
mu to ojciec zaczął nas pytać gdzie 
my byli i czy nie widzieli kto to gazu 
napuścił na podwórka? „Ale my ze 
strachu powiedzieli że my nic nie 
wiemy, bo byli wprzódy u Jaśki a po 
„łem w kinie. Tak i zeszło nam na su- 
cha. A policjant to cały tydzień przy- 
chodził na nasza podwórka i pytał sie 
nas i drugich chłopaków, kto to tego 
gazu napuścił? Ale nic nie dowiedział 

sie, bo nikomu my nie mówiłi. Tak i 
sekret został na wieki. 

A kiedyś to z tym Jaśkiem było! 
Poszli my kąpać sie na Markucie, sie- 
dmiu nas było same te godne kompa - 
ny. Jagodka, Kulik, Sapczyk, Jaśka, 
Bola, my z bratem. Jak. przyszli, 23- 
raz zdjeli odzienie, wdrapali sie na 
skocznie i dawaj do wody... wpław. 
Skoczył Jaśka ale on nie umiał do- 
brze pływać, to wraz zaczął tonąć. Sko 
czyli my wszystkie jego ratować, a 
on miał duże włosy, to więc chwyci- 
liśmy go za czupryna i przywaszowali 
do brzegu, i położyli na ziemię. Póź- 
niej on się ocucił, Potem poszliśmy 
na brukiew, a tam załapał nas stary, 
jak my jedli jego brukiew, ale dlatego 
taki najechali na chata (uciekli do do 
mu)“, 

  

Tak opowiadają wileńskie chłopa 
ki, gorsze i lepsze żuliki o swoich 
przygodach. Każde zdarzenie odbija 
się w ich umyśle i uczuciach. Jakżeby 
się chciało żeby tam tylko dodatnie 
pozostawały wrażenia. 

Opowiadania fe są dosłowne. 
R. 

ARS
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POŽYTECZNA PLACOWKA W LIDZIE. 
W roku 1921 grono ludzi, ožywio- 

nych duchem spółdzielczym, postano- 

wiło powołać do życia w Lidzie ро!- 

ską placówkę, któraby drogą wzajem 

nej samopomocy pozwalała budować 

łepszą przyszłość dla naszej Ojczyzny. 

;Marzenia rychło zrealizowano. W tym 

że roku powstaje w Lidzie Ludowy 

Bank Spółdzielczy z nieograniczoną 

    

odpowiedzialnością, który dziś się 

rozwinął w bardzo poważną instytn- 
eję o 2303 członkach i bilansie na 
dzień 1 listopada 687216.61 zł. 

Jak ważną rolę w życiu gospodar: 
ezem jak i oświatowem odgrywa Ludo 
wy Bank Spółdzielczy w Lidzie, niech 
doświadczy chociażby fakt, że z kre- 
dytu Banku korzystało około 1800 
członków, udziały i fundusze własne 

Banku na dzień I [stopada wynosiły 
ponad 320.000 zł., zaś udzielone po- 

życzki prawie 555.000 zł. Powyższe 
jest doskonałem świadectwem dla ży- 
wotności i potrzeby istnienia takiej 
placówki, która obsługiwała i obsłu 

guje nietylko powiat 1 dzki ale i szczu 
czyński, płacąc od wkładów płatnych 
na każde żądanie 6 proc., zaś od wkła- 
dów płatnych za wypowiedzeniem od 

7 do 9 proc. rocznie, zależnie od ter- 

minu wypowiedzenia. Od udzielonych 
kredytów Bank pobera 11 proc. To- 

cznie. 
W ostatnich latach, celem krzewie- 

nia zmysłu oszczędności wśród dziec! 
i młodzieży szkołnej Bank rozwinął 
specjałny dział wkładów szkolnych, 
pozwlających lokować kapitały po- 
cząwszy od 5 groszy przy oprocento- 
waniu na 8 proc. rocznie. 

Akcja powyższa wydaje bardzo ła 

dne rezultaty, bow:'em w bieżącym ro- 

ku szkolnym, Szkoły Powszechne m. 
dŁidy Nr. 1, 2 i 4 liczą około 500 człon 
ków których kapitały wynoszą oko: 
ło 1200 złotych. 

Analizując powyższe, dochodzimy 
do wn'osku, że Ludowy Bank Spół- 
<dzielczy, jedyna połska instytucja 
kredytowa — spółdzielcza na terenie 
Lidy odgrywa w naszem życiu gospo- 
darczem bardzo poważną rolę i w ca- 
dej rozciągłości zasługuje na zaufanie 
i poparcie, tem bardziej, że odpow'e- 
sdzialność Banku jest nieograniczona, 
ezłonkowie za zobowiązania Banku 
"odpowiadają całym swoim majątkiem 

  

  

    

który w przybliżeniu wynosi około 
"10.000.000 zł. 

Dlatego też wołaniem ogólnem 
winno być, aby wszyscy, którzy po- 
siadają jakiekolwiek oszczędności —- 
lokowali w Ludowym Banku Spół- 
dzielczym w Lidzie w myśl zasady, że 
„od ziarnka do ziarnka — zbierze si 
miarka* bowiem przez lokowanie sy- 
stematycznie chociażby najdrobniej 

szych oszczędności stworzymy powaž- 

ny fundusz, który wypożyczony człon 
kom Banku zasili życie gospodarcze 
naszego terenu, co znów przyczyni 
się do złagodzenia kryzysu, jaki prze- 
żywamy. Oprócz tego, ulokowane ka- 
p tały przyniosą korzyść wkładcom w 
postaci odsetek i nie pozwolą pleśnieć 
pieniądzom po schowkdch, jak to się 

dotychczas dzieje. 
Mało tego, kap'tały chociażby naj” 

mniejsze wycofane z obiegu (leżące po 

schowkach w domu), zmniejszają 
ilość środków obrotowych w kraju, co 
znów powoduje zaostrzanie się kry- 
zysu. 

Ludowy Bank Spółdzielczy w Li- 
dzie, mieści się przy ulicy Suwalskiej 
19. Dla zobrazowania operacyj Ban- 
ku pozwolimy sobie przytoczyć nie' 
które cyfry b:lansu na dzień 1 listopa- 

da: 
Kasa i lokaty w instytucjach ban- 

kowych zł. 32051,43; Udzielone poży- 

„czki zł. 460329,84; Pożyczki w docho- 

dzeniu zł. 94179,09; Nieruchomość 
zł. 39,400,23; Kosziy prowadzenia i za 
płacone odsetki zł. 35258,74; Udziały 
członków zł. 167387,23; Fundusze wła 

sne 156583,35; Wkłady zł. 76622,34; 
Dług: z tytułu redyskoata weksli w 
r-ku bieżącym zł. 236629.— Pobrane 
odsetki zł. 47089,83; Suma bilansowa 
zł. 687216,61; Pozycje pozabilansowe 
zł. 45102,72. 

Z powyższego znów wynika, że po 
łowa środków obrotowych Banku —- 
to udziały i fundusze własne. 

Jak się dowiadujemy, Bank, aby 
zapewn:ć swoim wkładcom termino- 
we otrzymywanie gotówki, zarówno 
z wkładów terminowych, jak i płat- 
nych na każde żądanie, utrzymuje sta 
le znaczne pogotowie kasowe, które 
na 1 listopada przejściowo wynesiło 
przeszło 40 proc. sumy wkładów. 

B. 
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Do zwycięstwa nad bezrobociem. 
Zwarty front rzemieślników w walce z kięską społeczną. 

Rzemiosło jako czynnik społeczny 
(bywa nieraz niedoceniane. W rzeczy- 
wistości stamowi ono zwartą, zadzi- 

"wiająco spoistą klasę, którą można 
stawiać za wzór. Dotyczy to przede- 
-wszystkiem kwestji bezrobocia, będą- 
cej prawdziwą klęską dla wielu bar- 
„dziej intratnych i niezależnych za- 
wodów, a wobec której rzemiosło sta 
nęło doskonale zorganizowane, choć 
„pozostawione bez pomocy i osamot- 

nione. 

Rzemieśln'k wykwalifikowany, posia- 
«dający kartę rzemieślniczą a będący 
bez pracy, nie jest rejestrowany przez 
P. U. P. P. i nie otrzymuje żadnych 
zapomóg. W obecnych czasach, kiedy 
brak pracy a klijenei nie płacą prze- 

ważnie w terminie, a często i wogó- 
de nie płacą, kiedy większe pracow- 
nie rzemieślńiicze zwalniają bez skru- 
'pułów robotników, skąd rzemieślnik 
bez własnego warsztatu wydobędzie 
kawał chleba, gdy nawet akcja społe- 
«zna pomocy bezrobotnym, pozwala 
mu spokojnie przymierać z głodu? 

    

  

Położenie jego byłoby straszne, 
„gdyby nie wyrobienie społeczne rze- 
mieślnika. Piekarze rzeźnicy i fryzje- 
rzy nie mają już wśród siebie wykwa 

lifikowanych kolegów, którzyby byli 
bez jakiejkolwiek pracy w swym za- 
wodzie. Ustąpiono na korzyść ich je- 
sden dzień w tygodniu, W konsekwen 
cji przysporzyło to kłopotu i przykro 
ści pracodawcom ze strony... władz 
skarbowych i Kasy Chorych. W pie- 
karniach naprzykład sporządzono już 
*%ilka protokółów za zatrudnienie pra 
zownika, nie zarejestrowanego w Ka 
sie Chorych i t. p. Niektórzy piekarza 
wybrnęli z tego w ten sposób, że pła- 
<ą bezrobotnemu za dzień pracy w 
tygodniu, nie żądając wzamian żad- 
nej rekompensaty. byle tylko mieć 

spokój, 
'Odstrasza to jednak inne gałęzie 

zzemiosla, jak krawców, szewców, 

    

stolarzy i t. p. od rozwiązania u siebie 
w podobny sposób sprawy bezrobo- 
cia. Można śmiało przypuszezać, że 
zastosowanie tego sposobu rozwiąza- 
łoby prawie zupełnie zagadnienie bez 
robocia w rzemiośle wileńskiem. Nie 
dotyczy to rzemieślników samozwań- 
czych, nie posiadających kart. Jest 
ich w Wilnie przeszło 3170 osób, —: 
na 3405 rzemieślników wykwalifiko- 
wanych (mistrzów), 930 czeladników 
i 1740 uczniów. 

Te oto sprawy i inne pomniejsze 
omawiano żywo onegdaj na zebraniu 
zarządów wszystkich cechów chrzeš- 
cijańsk ch i żydowskich oraz związ- 
ków zawodowych, pod przewodnict- 
wem dyrektora Młynarczyka w Izbie 
Rzemieślniczej, Zebrani, wychodząc 
z założenia, że rzemiosło, które płaci 
bardzo duże Świadczenia w porów- 
naniu z zawodami wolnemi i innem: 
może żądać od wojewódzkiego komi- 
tetu do spraw bezrobocia pomocy dla 
swych bezrobotnych, uchwalili doma- 
gać się, by bezrobotnych rzemieślni- 
ków traktowano narówni z innymi 
bezrobotnymi i udzielano im 
móg. W tym eelu lzba Rzemieślnicza 
będzie rejestrowała bezrobotnych rze 
mieślników i wydawała im karty, u 
prawniające do ubiegania się o zapo- 
mogi. Jeżeli władze przychylnie roz- 
patrzą ten projekt, poszczególne ce- 
chy opodatkują się na rzecz bezrobot- 
nyeh. Postanowiono także ubiegać się 
o zwolnienie od obowiązku ubezpie- 
czania pracowników dorywczych (bez 
robotnych) w Kasie Chorych i t. p. 

W kuluarach zebrania, podezas 
rozmów, wyrażano przypuszezenia, że 
jeżeli prośby te zostaną załatwione 
odmownie, rzemiosło postara się stwo 
rzyć własny komitet do spraw bezro- 

wpłacając do kasy jego wszy- 
stkie świadezenia na bezrobotnych. 
Miejmy nadzieję. że do tego nie doj- 
dzie, 

  

  

  

hoł. 

Powołanie Komisji Oszczędnościowej 
przy Magistracie m. Wilna. 

Magistrat m. Wilna otrzymał od 
=władz centralnych powiadomienie o 

powołaniu Komisji Oszczędnościowej 
przy samorządzie wileńskim. Głów- 
nem zadaniem komisji tej będzie dą- 
żenie do zmniejszenia kosztów admi- 
nistracji komunalnej conajmniej o 25 
procent w stosunku do roku budżeto: 

wego 1930-31. 
W skład К: 

wodniczący w) 
misji wehodzą prze- 
znaczony przez Mini- 

sterstwo Spraw Wewnętrznych, + 
przedstawicieli płatników  powola- 
nych przez wydział wojewódzki, oraz 
delegaci: wojewody i Izby Skarbowej, 

Komisja Oszczędnościowa upraw- 
niona będzie do badania gospodarki 
miasta z powołaniem rzeczoznawców. 
Wnioski Komisji nie będą jednak mia 
ły charakteru orzekającego, należeć 

to będzie do wojewody. 
Komisja Oszezędnościowa w termi 

nie do 15 stycznia w nna powz'ąć od- 

  

   

      

powiednie decyzje co do zmniejszen a 
kosztów administracji komunalnej w 
rozmiarach wymienionych na wstę- 

    

  

pie. 
Ukształtowanie się personalne Ko 

misji nastąpi już w najbliższych 
dniach. 

NADZWYCZAJNE 

Premje Pieniężne 

dla palaczy tutek (gilz) 

Altesse 
MOKKA-PEŁNOWATKI 

Bliższe szczegóły w sklepach 

  

tytoniowych. 

    

zapo- 

ROVER JE B WTB ESNuS="'RoH 

Gdyby czytał gazety... 
Czyli lak spryciarz nabrał p. C. na stary kawzł. 

Już niejednokrotnie pisaliśny w „Kur- 

jerze* o tem, iż iseyś oszuści podający się 

za przedstawiereli banków małopolskich о8 
wiedzają mieszkania esób, które w swoim 

czasie nabyły ehligacje dolarowe, łub jakieś 

inne pspiery wartościowe i pod pretekstem 

sprawdzenia numerów, czy też pod jakimś 
innym pozerem wyłudzają ebligacje, które 
następnie sprzedają w innych aniastach ewen 
tualnie w Wilaie miejscowym paserom. 

Obecnie mamy do zancdwwania znown ia 
ki wypadek. Ofiarą padł tym razem emeryt, 
hyły keniradmirał floty carskiej p. Henryk 

Cywiński zamieszkały w Wiilnie przy uliey 
Uniwersyteckiej 3. 

Przed kilku dniawi do mieszkania p. Су 
wińskiego zgiosii sie jakiś eleganeko t/rany 
i przyzwoieie zewnętrznie reprezentujący się 
osobnik į przedstawiwszy się za agenta pew 
nego banku łwowskiego od którego p. C. na 

  

był w swoim czasie dwie cbiigacje pożyczki 
budowlanej oświadczył, że z połecenia swe 
go Lunku kontrołuje sprzedane na tutejszyn: 
terenie obłigacje, bewiem na szereg sprze- 
danych w Wileńszczyźnie ebligacyj padły sy 
grane i nikt po nie nie zgłasza się, 

P. Cywiński, nie przypuszczając, że ma 
dy czynienia z oszustem zaprosił go do swe 
go gabinetu i pchazał dwie obligacje pożycz 
ki budowlanej, 

Sprytny oszust schował nkeje do swego 
portfelu, wydał p. Cywińskiemu jakieś pokwi 
towania i.. wyszedł, żeby się więcej już nie 
pokazać 

  

Gdy minęło parę dni. a p. Cywiński nie 
otrzymał z powrotem swych obligaeyj naui- 
sai de banku, Odpowiedź wyjaśniła, že z0 
sta! oszukany. Gdyby poszkodowany czytał 
uważnie gazety, nabraćby się nie dał... 

Złodziej pod maską nieszczęśliwego ©lca 
w sposób podstępny 

Onegdaj wieczorem do mieszkania Anny 

Smeołeńskiej przy uliey Kolejowej Nr. 40 

wszedł jakiś starszy, biednie ubrany osobnik 

z prośbą © jałmużnę. Deo prośby swej dodał 

że jest ojcem dziewięciorga dzieci, które cier 

giód i chłód, i że tylko ostateczna nędza 

Wa go wyciągnąć jękę P Smoleńska, 

przejęta ciężką dolą cjea głodnych dzieci, 

wyszia do sąsiedniego pokcju, by dać 005 

nieszezęśliwemiu, 
Skcrzysiawszy z okazji, żebrak wpadł do 

sąsiedniego pokeju szybko zdjął wiszące na 

ścianie futro włożył je na siebie, później 

włożył na futro swój keżuch i otrzymawszy 

od okrudzionej jałmużnę, „szybko opuścił 

mieszkanie, 
W” chwilę po jego odejściu p. Smoleńska 

zorjentewała się, że została okradziona. Nie 
zwlekając więc wybiegła ma ulicę i podnios 
ła alarm. 

  

   

    

okradał mieszkania. 
Za uciekającym złodziejem sąsiedzi oraz 

przechodnie zorganizewałi pościg, złodziej zo 
stał zatrzymany. 

Podnicecny tium zaczął ckładać złodzie- 
ja razami i rczprawiiby z nim „po swoje- 
mu*, gdyby nie szybka interwencja zaalar- 
mowarego wypadkiem posterunkowego, któ 
ry powstrzymał tłum uwalniając złodzieja 
od cepresji. 

W komisariacie, dokąd odstawieno are- 
go, ckazało się, iż jest to miejaki 

erski zam. przy ulicy Tro<kiej 

icja podejrzewa, że nie jest to jedy 
ny jego występ. Zachodzi przypuszczenie. że 
Jezierski od dł ego już czasu ckradał mie 
szkanta: kióre zał jako żebrak i oj- 
ciee „dziewięstorga głodnych dzieci”, 

Jcezierskiego esndzono w areszcie cent 

ralnym. fe) 

  

  

  

   

    

Dalsze docheczenie 
w sprawie kslporterńw fałszywego bilonu. 

We wezerajszym numerze „Kurjera* do 

nesiliśmy o aresztowaniu właścicieli tajnego 

dcmu schadzek przy uliey Żydowskiej Nr. 

10 Basi Kagancwej oraz jej kochanka Rubi 

na Angielika, w mieszkaniu których podłezas 

rewizji ujawniono ukryte w doniczce od wa 

zonu 40 fałszywych ówuzłotówek. 
W wyniku przeprowadzonego doeły)dze- 

nia ustalono, że aresztowana Kaganowa 04 

dłuższego już czasu zajmowała się puszcza 
niem w cbhieg fałszywych pieniędzy. 

Wj toku dalszego dochodzenia zaszła po- 

trzeba aresztowania i ni jakiej Etli Lewi- 

nowej subłokatorki „Bas S*ewki*, która rów 

nież brała udział w kołpostowaniu falsyfi- 

katów. 
Aresztowani narazie nie przyznają się da 

winy. Angelik tłumaczy się dość naiwnie, 
cpowiadająe, że pewnego razu przechodząc 
ulicą Niemieeką znalazł przypadkowo na cho 
dniku 100 zł banknot, który na tejże Nie- 
mieckiej wymienił u jakiegoś nieznanego mu 
bliżej osehnika. 
„Drobne jak się okazało były wszystkie 
fałseywe:, 

W. dnia wczorajszym po przesłuchaniu 
aresztewanych skierowano ieh do dyspozy- 
eji władz sydowych, z polecenia których osa 
dzcno Basię i jej pomoeników w więzieniu 

(ej 

  

Rewizie osobiste. 
„Niebieskie ptaki" urzędów skarbowych. 

Z bardzo niemiłem uczuciem powitali 

płatnicy, zalegający z podatkami, rozporzą 

dzenie skarbowe, zezwalające sekwestrato 

rom na dokonywanie rewizyj osobistych. 

Myśl, że jakieś obce, może nawet brud- 

ne (br!) ręce, mimo naszej woli, wbrew jej, 

pomimo protestu, siłą w razie oporu aż do 

związania wedrą się do naszych kieszen:, 

wydobędą nasze tajemnice, zapisane na pa- 
chnących Fatach, zabiorą ułubiony zegarek, 

złote spinki, pierścionki, kolczyki z uszu itp. 

mroziła każdego i tego nawet kto nie posia: 

dał wymienionych rzeczy. Spodziewano się, 
że „teraz to już pohulają sekwestratorzy!* 

Upłynęło jednak od dnia wprowadzenia w* 

życie rozporządzenia t. j..od 1-go września 

rb. aż półtora miesiąca, a na terenie Wilna 

dokonan zaledwie dwóch rewizyj osob's 

tych i jedną groźbę rewizji i to w stosunku 

do płatników ułośliwych,a nawet bardzo 7ło- 

śliwych, określanych przez urzędników „nie: 

bieskiemi ptakami". 
Rozporządzenie mówi В 23 (1) „Jeżeli eel 

egzekucji tego wymaga, organ egzekuey jay 

zarządzi otworzenie drzwi i schowków zobo- 

wiązanego oraz przeszuka jego mieszkanie i 
schowki. Gdyby to nie wystarczyło, lub gdy: 

by zobowiązany chciał się wydaiić, organ 

egzekucyjny może przeszukać odzież, która 
zobowiązany ma na sobie. (2) Organ egze- 
kucyjny w każdem miejseu może przeszu- 

kać odzież zobowiązanego. jednak tylko na 
speejalnie pisemne polecenie urzędu skarbo- 
wego, wydane w przypadku, gdy zachodzi 
uzasadnione podejrzenie, że przedmiety, któ- 
re zobowiązany ma przy sobie, chee on usu- 
nąć od egzekueji..* 

A więc rewizje osobiste można stosować 
li tylko w wypadku złośliwego uchylania sie 
od opłacania podatków, a w żadnym innym 

Przyjrzyjmy się teraz klasycznemu złoś- 

liwemu płałnikowi, który, nawiasem mów'4c 
dzięki swej przesadnej „złośliwości* wpadł 

sromotnie. Historja jest autentyczna. Jesi te 
wspomuiany wypadek zastosowania groźby 
rewizji osobistej. Wyjaśni to, jak należy ro- 
zumóeć określenie „złośliwy*. 

Do II Urzędu Skarbiywego przychodzi о- 
mal że nie wytwornie ubrany mężczyzna, by- 

ły kupiec. Jest tu starym znajomym. Winien 
jest skarbowi przeszłe 6 tysięey złotych. Kie 
rownik B. wita go, prosi siadać. Wywiązuje 
się rozmowa, z której wynika, że kupiec 
zbankrutował doszczętnie, cierpi nędzę, nie: 
dostatek, prawie umiera z głodu i prosi o u- 
morzenie wszystkich zaległości. 

— Co pan mówi! — oburza się kierown'k 
— przecież pan ma sklep, który dobrze pro 
speruje. Wiem, że to pańska własność, ch 
patent wykupiony na inne nazwisko; miesz 

ka pan przecież w ślicznych apartamentach, 
ma pan dom własny. 

— Panie naczelniku, poco pan to mówi, 

kiedy dobrze wie, że wobec prawa ja jestem 
nędzarzem — odpowiada na to mu kupier. 
— To tylko moje, co na mnie. Wi sklepie 
handluje kto inny już, jaki stosunek mnie 
łączy z nim, pana nic nie obchodzi. Nie mo. 
że pan tam dłokonać zajęcia. Dom i miesz- 
kanie przepisałem dawno na swoją żonę. 
Panie, wobec prawa jestem nędzarz. Umorzy 
mi pan podatki napewno! 

W. odpowiedzi na to kierownik B. wezwał 
dwóch sekwestratorów i polecił im dokonać 
niezwłocznie rewizji osobistej u złośliwego 
płatnika. Skutek był piorunujący. Kupiec 
złapał się za serce, na którem w kieszeni 
marynarki tkwił grubo wypchany portfel i 
zawołał: 

— Panie, płacę 3000 złotych zaraz. 
— A ma resztę wystawi pan pisemne z5- 

biawiązanie — dodał kierownik. 
Tak się też stało. Złośliwy płatnik znany 

w Wilnie kupiec dowiedział sią w stosunku 
do kogo rozporządzenie o rewizjach osobi- 
stych może być stosowane. (hoł.) 

  

Młotem w uśpioną czaszke. 
Czy znacie powieść Dostajewskiego? Nie 
iej potworne rzeczy dzieją się codzień nie 

w XIX, lecz w XX wieku, nie w Rosji, ale 

na kresach polskich i w życiu prawdziwem, 
a nie w powieściach. 

Stary Nalepowiez ożenił się poraz drug: | 
synów poewynedzał z domu. Synowie p: i 

w ogromn 

den tylko był może mniej sprytny, п 
bszy i nie umiał się nigdzie „zaczepić 
latach tułaczki powrócił na łono marno 
nego domu. Powrócił spokojny, cichy i ah 
ry. : 

S Nalepowicz mie potrafił w sobie 
wzbud entuzjazmu dla syna, który po 
ci, zamieszkał i zaczął współgospodaro 

Wraz z żoną swą drugą (a synowi ma 

chą) zaczęli młodemu czynić życie nieznoś- 
nem. Drobne złośliwości, szykany, pogróżki, 
wyzwiska, obelgi. W końcu struna bierności 
zestała przeciągnięta i synek spokojny, cichy 
i dobry pewnego dnia potłukł wszystkie szy 
by w domostwie swego ojea. Potłukł je wszy 
stkie, doszczętnie, na drobne kawałeczki. Po 
nieważ był to dom w którym sam, się znaj 

dował — więc postąpił podobnie jak Sam- 
son w świątyni — niszcząc nią. Czyż mógł 

przewidzieć czyn. swój niszczycielski cpła 
ci własnem życiem? 

Gdyby choć jedną szybę zostawił, Ale 

żadnej. Tego dla starego (60-letniego!) Nale 
powicza było za wiele. Poszedł do sąs'ada 
Makarewicza i powiedział mu: „dam ci 108 
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(sto) złotych jeżeli zabijesz mego syna”. 
Ucieszony perspektywą zarobku Makare 

wiez wziął młot do ręki ś korzystając że jest 
noc i młody Nalepowicz śpi uderzył go młe- 
tem w uśpioną czaszkę, powodując jej pęk- 
nięcie, zabójcze. Twupa zanieśli do wody, do 

bajoru. Tam go w parę dni potem ludzie zna 
deźć. 

14 marca 1932 r. w sądzie 1 instancji (w 
Okręgowym w Grodnie) zabójca i podżegacz 
dostali dożywotnie więzienie, 

19 listopada w Sądzie Apelecyjnym w Wii 
nie zoslała im kara złagodzona do 15 lał 
więzienia. Przyczem w młoływach potrakto 
wano zbrodnię jako załatwienie rodzinnych 
stesunków, a nie przestępstwo groźne dla o 
gółu. 

Dla ilustracji podamy, że Makarewicz na 
wet swych obiecanych 100 zł. nie dostał, Do- 
stał tylko, 20 zł. i 2 dolary i kartkę do sklepu 
na 18 zł. 

Na swoje usprawiedliwienie podawali: 
Makarewicz, początkowo że dokonał czy 

nu w stanie nietrzeźwym że Nalepowicz spo 
ił go do nieprzytomnłości, a potem podjudził, 
Potem Makarewicz zaparł się zbrodni wogółe 
powiedział że jedynie pomógł odnieść trupa. 

Nalepewicz do namówienia do zbrodni 
się przyznał. Na usprawiedliwienie podał, że 
działał pod wpływem silnego wzruszenia u 
chowego. 

Obronę z urzędu wnosił adw. Bajraszew- 

ski Konstanty. Ost. 

  

  

„CZ” = czerezwyczajka. 
Sąd Apelacyjny w Wiilnie na posiedzenin 

dnia 19 bm. uniewinnił i zwolnił od kary 
Michała Dawidowicza oskarżonego o przy 
należ do partji komunistycznej, 

Sąd uznał, że dame, zawarte w akcie oskar 
żenia i dostarczone przez Śledztwo nie sa 
dostateczne do zakwalitikowania Dawidow'- 
cza jako przestęp 

W czasie rew: w stodole znaleziono u 
Dawidowicza na kupie nawozu paczkę t. zw. 
„bibuły*. Pozatem pieczątkę z literą rosyj 
5Ка „Сх“. Otóż ta pieczątka jest całym gwož 
dziem sprawy. Napróżno Dawidowicz tłuma 
czył, że to pozostałość z dawnych czasów, z 
wojny jeszcze. W| wojsku rosyjskiem był 
zwyczaj stemplowania bielizny — „Cz“. to 
pierwsza litera drugiego (wiejskiego) imien'a. 

— Wiemy co znaczy ta bielizna — od- 
powiedziano mu na przesłuchaniu — „Cz.”, 
znaczy „czerezwycezajka* pozatem brat twój 

        

to komunista. 
Dziekan Petrusewiez, obrońca bił na to. 

że moralna sylwetka oskarżonego nie nasu- 

wa możliwości należenia do kom. partji. Wia 
rogodni wiejscy świadkowie zgodnym chó- 
rem oświadczyli, że Michał to uczciwy czło 
wiek, a tylko brat jego komunista — „Po- 
rządny był i żadną polityką się nie zajmo- 
wał”. 

Od tych danych ogólnych — ważniejsze 
jeszcze jest to że: konkretna wina nie zosta. 
ła Dawidowiczowi: udowodniona. Są tylko 
dane konfidencjonalne — a „rzeczowy do- 
wód* — bibuła nie była w gnoju ukryta (do 
wód na to, że była sucha, nieprzemoczona), 
ale leżała na wierzchu i z łatwością może 
być uznaną za ipodrzuconą. Dawidowicz miał 
wrogów i mógł mu się ktoś „przysłużyć” 

Sąd Apelacyjny przyjął wywody obrońcy 
i wydał wyrok uniewianiający. Ost. 
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tarpiący na 06 rermerwe 
powinni we własnym interesie wypróbować tablełki 

Togal. Toga! uśmierza bóle. Nieszkodiiwy dla serca. 

zołądka i innych organów. Spróbujcie i orzekonai- 

cie się sami, iecz żądajcie we własnym 

tylko oryginalnych tabletek Togai. 

Do nabycia we wszystkich aptekacn. 

  

interesie 

  

  

  

Obrona przeciwgazowa. 
Akcja obrony i uświadomienia so 

bie niebezpieczeństwa, grożącego w 
razie wybuchu wojny, która będzie 
stosowała sposoby jeszcze bardziej 0- 
krutne, bezwzględne i nieliczące się 
z żadnemi hasłami human tarnemi 

względem przeciwnika, nauka samov- 
brony przeciw tym potwornym sposo 

bom załatwiania swych polityczno-f'- 
nansowych sporów, sprawność w za- 
radzeniu wypadkom, oto hasło insiy- 
tucyj zajmujących się powyższemi za 

gadni'cniami. 
Kursy obrony i ratownictwa, po- 

kazy gazowe, organizowały: Czerwo- 
ny Krzyż i LOPP, ostatnio powstało. 
w ścisłym związku z LOPP-em, Koło 

Pań, mające prowadzić kursy uświa- 
domienia. Po zebraniu w Wojewódz 
twie, gdzie się ustakł Zarząd, zostały 
zorganizowane sekcje: Propagandowa 
(pp. Iwaszkiewiczowa, K. Ostrowska, 
L. Kontowttowa, W. Suszczewiczowa, 
Dudzińska, H. Okuliczowa, H. Romer- 
Ochenkowska), Finansowa: (pp. M. 
Brensztejnowa, Sengalewiczowa, Ja- 
sińska Dudzińska, J. Sumorokowa), 
Szkolenia: (pp. Goworecka, Nitosław 
ska, Kłyszyńska, Dziakiewiczówna, 
Basińska, J. Burhardtowa, Kardymo- 

wiczówna). 
W najbl:ższej przyszłości, skoro 

się ustali program działania, przewi- 
duje się dwa rodzaje kursów z poka- 
zami i ćwiczeniami praktycznemi: in- 
struktorski, który prowadzić będą 
specjałśści z ramienia LOOP-u, i infor 
macyjne, prowadzone przez nstruk- 
torki wyszkolone na kursach warszaw 
skich, o zachowaniu się w czasie na- 
padu gazowego i t. p. Te ostatnie od- 
bywać się będą w Gimn. Orzeszkowej 
w godzinach wieczornych, wkońcu te- 
go miesiąca, i obejmą 6—10 godzin 
wykałdów i ćwiczeń—pokazów. 

W czasie Świąt, organizuje się też 
kurs dla wolnych od zajęć osób. Orga 
nizacje któreby chciały mieć dla swo- 
ich członków podobny kurs, mogą się 
zgłaszać do Koła Pań, dla ustalenia 
opłaty ogólnej, która wogóle za kur- 
sy będzie minimalna, gdyż uświado- 
mienie jak najszerszych warstw jest 
wskazane. Bliższe szczegóły będą po- 

dane. 

  

    

Komunikat „Arbenu”. 
Towarzystwo Miejskich i Międzymiasto - 

wych Komunikacyj Autobusowych Sp. Akc. 
Oddział w Wilnie, podaje do publicznej wia 
domości że dotychczasowy rozkład jazdy au 
tobusu w dnie powszednie na linji 4-ej (je- 
mozolimka) naskutek prośby jadących, ułag- 
mie zmianie, jak następuje: 

Odjazdy z Wilna: 6.50, 13.30, 16.00, 20.00 
Odjazdy z Jerozolimki: 7,20, 14.00, 16.30, 
20.30. Jak również wobec znikomej ilości 
jadących na linji 5, kursowanie autobusu na 
tej Fnji ulegnie zmianie, a mianowicie au 
tobus kursować będzie w dnie powszednie od 
godz. 7.45 do godz. 9,43, od godziny 14,25 
do godziny 15,52 i od godziny 16,55 do go- 
dziny 19,52, w dnie świąteczne i niedziele od 
godziny. 10,50 do godz. 15,50 : od godziny 
16,50 do godziny 19,50. 

  

POLEPSZAJĄ ODBIÓR 
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Handel kradzionemi gazetami 
Wi związku z akcją zwalczania nadużyć 

kolportażowych, rozpoczętą przez Polski 
Związek Wydawców Dzienników i Czasopism 
i wszystkie wydawnictwa zrzeszone podaje- 
my przebieg « terystycznej sprawy, roz 
patrywanej w V ale VIII karnym Sądu 
Okręgowego w W i 

ławie osk. 
Trębski, 17-letni goni 
i Wieczoru Warszaws 
cy: я 

Na przewodzi 

     

  

    
    

      

zasiadł Tadensz 
c administracji ABC 

„ wydalony z pra 

  

   
ąadowym ustalono, že Tre 

bski ukradł 66 e mplarzy „Wieczoru Wa! 
szawskiego* i że sprzedał je jednemu 7 uli- 
cznych sprzedawców gazet po zniżonej cenie 
Sprzedawca ten zeznał, że istotnie przyjął ga 

6 po cenie niższej od nor 

  

   
    Po przemówieniu Wiceprokuratora Lei 
sermana i rzecznika powództwa cywilnego 
adw, Przyjemskiego sędzia Leszczyński wy 
dał wyrok, mocą którego skazał Trębskiego 
za kraczież na jeden miesiąc aresztu i za 
sądził od niego równowartość skradzionych 
gazet na rzecz Mazowieckiej Spółki Wydaw. 
niczej. 

Nie brać tego do ust! 
Czy papieros podniesiony z ziemi może 

być smacznym? Owszem, może. Czy papie- 
ros znaleziony w śmietniku może zawierać 
dobrą mieszankę tytoniu? Owszem, może. 
Ale czy ezlowiek kuliuralny poważy się wziąć 
do ust takie paskudztwo? Chyba nie! 

Jednak olbrzymia ilość palaczy kupuje 
papierosy od przekupniów, przynoszących je 
do demu i wyrabiających te papierosy. Gity- 
by palacze mogli obejrzeć te spelunki, w 
kiórych te ładnie ułożene w pudełku papie- 
rosy są wyrabiane i obejrzeć ręce, przez któ- 
re kilkakrotnie przechodzą ustniki takich pa- 
pierosów, przekonaliby się niezawodnie, że 
nie są une czystsze (przynajmniej w znacze- 
niu bakterjołogicznem) od papiercsów z po- 
dłogi lub ze Śmietnika. 

Wychodząe więc nawet z założenia, że pa 
pierosy nielegalnego pochodzenia mogą w 
wiełu wypadkach trafiać do smaku poszceze- 
gólnym palaczom, i pomijając nawet straty 
jakie skarb ponosi na rozpowszechnionym 
proeederze nielegalnej produkcji, zastrzeżo- 
nej dla mcenopołu tytoniowego, już sam fakt 
brania do ust papierosa z brudnych rąk „fa- 
brykaniėw“ z ped ciemnej gwiazdy, powi- 
nien chyba obrzydzić palaczom tego rodza- 
ju rozkosze. R. D. 

Z pogranicza. 
ŚMIERĆ PRZEMYTNIKÓW W. NURTACH 

MERECZANKI. 

WI dniu wezorajszym na rzece Mereczan- 
ee miedaleko Oran wydarzył się tragiczny 
wypadek, który pociągnął za sobą dwie ofia 
ry. Wypadek przedstawia się następująco: D 
godz. 5 rano w pobliżu Dmitrówki litewski 
patrol straży granicznej zauważył łódź, w 
której znajdowało się dwóch osobników, za 
mierzających dostać się na teren polski z 
przemytem. Na wezwanie żołnierzy przemyt- 
niey czemprędzej poczęli odalać się od brze 
gu litewskiego. Zarządzono za łodzią poś- 

cig. ii 

W pewnym momencie łódź, litewska dog- 
nala przemytniezą. Przemytnicy wyskoezyli 
z łodzi i poczęli płynąć do brzegu polskiego. 
Żołnierze litewscy oddali kilka strzałów. Prze 
mytniey nie wyplyneli. 

Widocznie zranieni utonęli w nurtach Me 
reczanki. 

W. łodzi znałezieno 3 worki tytoniu wagi 
90 klg. pochodzenia litewskiego. 

  

Popierajecie Przemysł Krajowy 
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Do nabycia wa wszystkich sklepach radjowych. 

RADIJO 
INIEDZIELA, dn. 20 listopada 1932 r 

10.30: Transmisja nabożeństwa. 11.58: Sy- 
gnał czasu, 12.10: Komunikat meteorologi- 
czny. 12.15: Transmisja poranku symfonicz- 
nego z Flilharmonji Warszawskiej. 1235. 
„Społeczna walka z gruźlicą* — odczyt. 
13.10: Dalszy ciąg poranku symfonicznego. 
14.00: „Porady weterynaryjne" — odczyt. 
14.20: Muzyka. 14.40: „Lasy zagranicą* —- 
odczyt 15.00: Audycja dla wszystkich. 16.00: 
Audycja dla młodzieży. 16.25: Muzyka. 16.45: 
Kącik językowy. 17.00: Koncert. Komunika- 
ty. Koncert. 1755: Program na poniedziałek. 
18.00: Koncert. Wiadomości bieżące. Dalszy 
ciąg koncertu. 18.50: Przechadzki po mieś- 
cie. 19.10: Rozmaitości z cykilu „Kobieta ma 

*. 19.25: Słuchowisko. 20.00: Recital śpie- 
20.40: Koncert muzyki operetkowej. 

Wiadomości sportowe z prowincji. 
Dalszy ciąg transmisji z Wiednia 

  

   

  

21.40: 

22.45: Komunikaty. 23.00: Muzyka taneczna. 

PONIEDZIAŁEK, dn. 21 listopada 1932 r. 

11.40: Przegląd prasowy. Komunikat me- 
teorologiczny. Sygnał czasu, 14.55: Program 
dzienny. 15.00: Utwory Haendla (płyty). 
15.10: Audycja dla dzieci i młodzieży. 15.40: 
Komunikaty. 15.50: Walce Strausa (plyty). 
16.00: Pogadanka muzyczna. 16.15: Lekcja 
francuskiego. 16.30: Chwilka grupy literac 
kiej „Piony”. 16.40: „Co widzą oczy nasze 
w świecie, a czego widzieć niie mogą?* -— 
odczyt. 17.00: Koncert. 17.25: Komunikaty. 
17.30: Dalszy ciąg koncertu. 17.35: Duety ne- 
apolitańskie. 1755: Program na wtorek. 18.00 

RKS IN ASS SARS 

Przy otytošel, pobudza naturalna woda 
gorzka „Franeiszka-Józefa* przemianę ma- 
terji w organiźmie i wpływa na wysmukłość 
kształtów. Żądać w aptekach i drogerjach. 

  

Muzyka lekka. Wiadomości bieżące, Dalszy 
ciąg muzyki lekkiej. 18.30: Rozmaitości. 
19.00: „Program naszych audycyj* — odczyt 
litewski. 19.15: Wileński komunikat sporto- 
wy. 1930: „Na widnokręgu”. 19.45: Prasowy 
dziennik radjowy. 20.00: Wieczór opery ko- 
micznej (płyty): 1) „Mikado* — Sullivana, 
2) Fragmenty z oper kom. 22.30: Skrzynka 
techniczna. 22.45: Komunikat meteorologicz. 
ny. 22.50: Muzyka taneczna. 

ROWINKI RADJOWE. 

POLEMIKA RADJOWA. 

W. niedzielnym programie radjowym pod 
kreślić należy interesującą audycję, która 
odbędzie się w studjo wiłeńskiem 6 godz. 
18.50. Będzie to polemika przed mikrofonem 
na temat t. zw. bolączek naszego miasta. 
Jako strona zaczepna wystąpi wszędobylsk: 
Mik wyłuszczając niejako w imieniu obywa. 
teli Wilna „Co nas boli?“. Odpowiadać na 
zarzuty będzie wiceprezydent miasta inż. W; 
told Czyż. 

Z OJCZYZNY OPERETEK. 
Niedziela, godz. 20.40. O tej godzinie rox 

głośnie Polskiego Radja transmitować bę+ 
dą ciekawy wieczór muzyki lekkiej z Wied 
nia z programem, składającym się z utwo 
rów mistrów operetki wiedeńskiej. Koncert 
ten będzie jednym z cyklu audycyj speciai- 
nych, organizowanych co pewien czas przea 
radjostację wiedeńską, poświęconych piosen- 
kom, walcom i operetkom, których ojczyzną 
jest stolica naddunajska. 

, DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. 

Wi poniedziałkowej audycji dla dzieci, 
przygotowanej przez rozgłośnię wileńską. 
młodzi radjosłuchacze usłyszą opowiadanie 
Elżbiety iMnkiewiczówny. p. t. „Piotrusiows 
ludziki” oraz pogadankę z zakresu rozwoję 
lotnictwa p. t. „Zwycięstwo samolołu*, któ 
rą wygłosi p. Edmund de Mezer. f ̀
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KRONIKA 
Dziś: Feliksa. 

Alberta. Jetro: 

Wschód słcńen —g. 7 o. (0 

ZŻechół | —a. Jm 09 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 
w WłHmie z dnia 19-XI— 1932 roku. 

Cišnienie średnie w milimetrach: 773 

  

Temperatura średnia: — 6° С. 
= najwyższa — 2 C. 
° najniższa — 9° С. 

Opad: — 

Wiatr: cisza. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 

MIEJSKA 
— Czwarty ławnik Magistratu. Jak się do 

wiadujemy wybrany na ostatniem posiedze- 
niu Rady Miejskiej nowy ławnik p. Fedoro 
wicz obejmie urzędowanie z dniem 1 grud 

nia rb. 

SPRAWY AKADEMICKIE 

— Z Koła Akademików Dziśnian. Dzisiaj 
daia 20 bm. Początek o godz. 21. Miejsce: 
Ognisko Akademickie. Bez różnicy płci. Za- 
strzeżenie: przynależność db stanu akademic 
kiego. Dla osób cywilnych: zaproszenie. Stra 
je przynajmniej w komplecie. Wstep kryzy 
sowy 1 zł. Zapraszają Dziśnianki i Dziśma- 
mie. Gratisowo herbata. Bawimy się aż do 
skutku. Orkiestra pikantna. Bufet luksuso- 
wy. 

— Absolwenci prawa w tresee 0 swój los. 
Dnia 14 b. m. odbyło się zebranie magistrów 
prawa U. S. В. absołw r 1931-32 Zebranie 
to zostało zwołane w celu omówienia wytwe 
rzonej sytuacji wskutek wejścia w życie no 
wych ustaw, zmieniających dotychczasowy 
stan w aplikaturze Obecnie adepci prawa chcą 
cy poświęcić się adwokaturze powinni wysta 
rać się o patrona, mającego dużą praktykę co 
przy dzisiejszym stanie rzeczy jest poprostu 
niemożliwością, zwłaszcza dla tych co dopie 
ro ukończyli studja; natomiast co się tyczy 
aplikantów sądowych, io istnieje tendencja 
narazie takowych nie mianować. Wytworzyła 
się więc tragiczna sytuacja, stająca się popro 
sta tragedją życiową. Ludziom, kończącym 
uniwersytet odbiera się wszelkie widoki na 

  

„święk. Kino - Teatr | DZIŚ! 

HELIOS 
Wileisza 38, tel. 9-26 Nok Nergas 

Po raz pierwszy w Wilnie wersja 
dźwiękowa. — Najwspanialsze, nieśmiertelne, 
monument. arcydzieło Hanryka Sienkiewicza 

przyszłość i pozostawia się ich na bruku Jedy 
nem wyjściem z tej sytuacji byłoby zarniano 
wanie absołwentów tegorocznych ma aplikan 
tów sądowych, co jest zreszłą w zupłnej zgo 
dzie z ustawą. 

Ogólne zebranie po omówieniu powyż 
szych spraw postanowiło wysonić delegację, 
któraby udała się do pana Prezesa Sądu Ape 
łacyjnego dla wyjaśnienia wytworzonej sytu 
aeji i interwenjowania w powyższej sprawie. 
Jednocześnie postanowiono poruszyć opinię 
publiczną | zainteresować czynniki miarodaj 
ne. 

SPRAWY SZKOLNE 
— Poświęcenie Szkoły „Promień. W nie. 

dzielę dnia 20 bm. o godz. li:ej rano odbę 

dzie się uroczyste poświęcenie iokalu Szkoły 
i Przedszkola „Promień*, Wiwulskiego 4 m. 
7), na które kierownictwo zaprasza przyja- 
ciół i sympatyków. 

  

    

    

GOSPODARCZA 

-- Eksport rękawiczek wieńskich na ryn 
ki zagraniezne. Naskutek zapotrzebowania 
rynków zagranicznych ostatnio z Wilna wy 

ono kilka tysięcy par rękawiczek. O- 
statnio wpłynęły zamówienia z państw bał 
tyckich i skandynawskich, 

— Prusy Wsehkódnie zakupują wileńską 
papierówkę. W: związku z zawartą tranzakc- 
ją kupców i przemysłowców wileńskich z za 
granieą na dostarczenie znacznej ilości pa 
pierówki ostatnio odeszło do Prus Wischocć 
nich kilkanaście wagonów zamówionego lo- 
waru. Również prowadzone są pertraktacje 
przedstaw: mi rynków angielskich na 

tarczenie znacznej ilości tego artykułu. 

— Świadeetwa przemysłowe na r. przyszły 
Z dniem 2 listopada r b. nastąpił okres na 

bywania świadectw przemysłowych i kart re 
jestracyjnych na rok 1933. Świadectwa prze 
mysłowe i karty rejestrącyjne mają być wy 
kupione najpóźniej do dnia 31 grudnia 1932 r. 
pod rygorem kary pieniężnej do wysokości 
20krotnej wartości świadectwa przemysłowe 
go oraz zamknięcia zakładów handlowych 
wzgl. przemysłowych (rzemieślniczych). 

Świadectwa przemysłowe i katry rejestra 
cyjne będą wydawane w kasach przy urze 
dach skarbowych tych okręgów podatkowych 
których płatnicy wykupujący świadectwa prze 
mysłowe i karty rejestracyjne posiadają za 
kłady handlowe lub przemysłowe vraz od 

  

    

      

Emil JanningS. 
QUO VADIŚ 
Początek seansów o g 4, 6, B i 10.15, w sobotę i nie- 

dzielę o godz. Ż-ej. 

KGB J BOR 

dzielne składy. Natomiast osoby, uprawiają 
ce handel domokrążny i przenośny, skup za 
wodowy oraz zajęcia przemysłowe w kasach 
tych okręgów podatkowych, w których osoby 
te stałe zamieszkują. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— Z muzeum sztuki współczesnej. W 
czwantek, dnia 17 bm. odbyło się pod prze- 
wodnictwem p. wojewody Beczkowicza ze- 

branie członków Towarzystwa Muzeum Sztu 
ki Wipotezesnej. Na zebraniu tem omówio 
no dalszy program działalniości Towarzystwa 
oraz rozważono możliwości rozwoju Muzeun' 
Uchwalono na okres zimowy przenieść zbio 
ry muzealne czasowo z dotychczasowego la 
kalu do sal na pierwszem piętrze Pałacu Re- 
prezentacyjnego, zaofiarowanych ma czas 
przejściowy przez p. Wiojewodę. W. grudniu 
br. zbiory Muzeum będą udostępnione pubii 

czności w nowym lokalu. O dniach i godzi 
nach otwarcia Muzeum nastąpią specjalne za 
wiadomienia. 

          

    

ZEBRANIA I ODCZYGY. 

— Posiedzenie Wileńskiego Oddziału Pol. 
T-wa Historycznego odbędzie się dnia 22 V- 
stopada rb. we wtorek o godz. 7-ej wiecz w 
lokalu T-wa Przyjaciół Nauk (ul. Lelewela 
Nr. 8). Goście miłe widziani 

— Odczyt e Żyrardowie. Dnia 25 bm. o g. 
19-ej w skich odbędzie się stara 
niem. Eźgionu Mi odych odczyt leg. Wacława 

Zagórskiego — redaktora naczelnego „Pań 
stwa Pracy” pt. „Żyrardów*. Wistep 50 gr.. 
dla akademików 30 gr. Dochód przeznacza 
się na niezamożną młodzież akademicką. , 

  

    

  

— Zarząd Związku Niższych Funkejonar- 
jusców Państwowych Okr. Wil. zawiadamia 
swych członków, iż dnia 20 listopada rb. od- 
będzie się ogólne zebranie o godz. 13-ej w 
lokalu Związku, szta 1 m. 8. Na porząd- 
ku dzienn 1) Sprawozdanie ustępującego 
Zarządu, Wybory nowego Zarządu i 5) 
"Wolne wnioski. 

    

  

  

  

— Z T-wa Eugenicznego (walki ze zwy- 
rodnieniem rat 24 listopada w lokalu Po 
radni Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4) Dr 
1. Geuzel wygłosi odczyt na temat „Alkobo 

lizm, jako czynnik zwyrodnienia”. 
Początek o godz. 5 m. 30 po poł. Wstęp 

wolny. 

— Zarząd „Towarzystwa Niezależnych Ar- 
tystów Sztuk Plastycznych* komunikuje, 
że dziś, 20-go listopada rb. w lokalu szkoły 
Handlowej — Biskupia 4, odbędą się na- 
stępujące zebrania: o godz. 5 po poł. zebia- 
mie Koła Przyjaciół Towarzystwa Niezależ- 
nych Artystów Sztuk Plastycznych, zaś o £. 
5 m. 30 nadzwyczajne walne zebranie człon- 

  

Chrześcjan. 
Krwawe rządy Nerona 
Przepych dawn. Rzymu 

Męczarnie 

Na pierwszy seans ceny zniżone. 

  

Ostatni dzień I 
światowej 

' święk. teatr świetlny 

PAR 
st. Wielka 42, tel. 5-28 

sławy piosenkarz 
w pełnym szampańsk. humo- 
ru filmie džwiek.-špiewnym 
NAD PROGRAM: AKTUALJA DŹWIĘKOWE. Początek o godz. 2,4, 6, 8 i 10.15, Na |-szy seans ceny zniżone 

Maurice CHEVALIER 
Godzina z tobą. 

i czarujący 
słowik ekr. 

Reżyserja genjusza realizacji Ernesta LUBICZA. 
Muzyka 

еп MAC DONALD 
Oskara STRAUSSA. 100% humoru, 

  

JUTRO! 
produkcji 

Dźwięk. teatr świetlny 

PAN 
ul. Wiełka 42, tel. 5-28 

Film światowej 
1932/33 całkowicie 

makręc. w krajach podbiegun IGLOC 
Fiim dia każdego zrozumiały, bo w 

Iustrujący życie Eskimesów. Autentyczne, 

oryginalne krajobrazy polarne. Gra Eskimo- 
0w:pałna jepła dy izyciod Ej izpracjęcie 
igzyku połskim. 

  

3źwiękowe Kino 

ASINO 
*- jpika $7, tal. 15-41. 

DZiši 
W rolach głównych: 
oraz CHÓR DANA.   

Ceny od 25 gr. 

Cała Poiska się bawi! Bawmy się razem! 
Pierwsza polska komedja sportowa p. t 

Pogorzejska, dymsza, Tom, 

108 ZETRÓW BIŁOÓSCI 
Łowiński, 

NAD PROGRAM: Urozmaicone dodatki dźwiękowe. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w sobotę i niedzielę o godz. 2-ej 

Kalinówna, Ankwiczówna, Cybulski 
Dla młodzieży dozwolone. 

  

DZIŚ! Nareszcie coś 
troskach, kłopotach, zmartwieniach oglądając 
szampańską, pełną humoru operetkę paryską 
W rol. gł.: ulub. piosenk. bohater filmu „Kongres tańczy” 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

Dziś 2 seanse: o godz. 12-ej w poł. dla kobiet | o godz. 10.15 wiecz. dia mężczyzn. 
Uświadomienie—Przestroga— Pouczenie! 

mężczyzna, każda młoda kobieta — powinni i muszą zobaczyć obraz 
stadeł małżeńskich, w których mąż albo żona dotknięci przed ślubem chorobami, 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Hollywood 
Bioklew. 22, tel. 15-28 dzie w oczył 

Wielki film ilustrujący dzieje 

sm 

_ Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
al. Miekiewicza 9. 

  

oraz 2) Wspa 

LINO-TEATR R 

WIR 
UŁ. WIELKA 25 

DZIŚ! Wielki podwójny program: 1) Najnowszy i najlepszy 

film dźwiękowy reżyserji genjalnego Carmine 
W roli głównej urocza gwiazda francuskiego e 

iałe arcydzieło 

p-g pow. Żeromskiego p. t. 

DZIŚ! Dwie orkiestry! 
Wielki podwėjny program: 

2) PRAWO KRWI 
Na dzienne seanse bilety po 30 i 40 gr. 

nowego! Zapomnisz o 

Ceny miejsc: Parter od 

Czarujący chłopiec . 
HENRY GARAT oraz gw. Paryża MEG. LEMONNIER 

Każdy młody 

(Il est 
charmant) 

49 gr. Początek o godz. 2,4, 6, 8 i 1015 

Zajrzyjmy praw- 

HIGJENA SEKSUALNA 
nie wyleczyli ich należycie. 

Galione p.t. 

PRZEDWIOŚNIE 

1) WARTA NOCNA 

OBŁAWA W PARYŻU 
kranu, ANNABELLA oraz vlcbiony piosenkarz Albert Prejean 

W iolach głównych: $. Jaracz, B. Samborski, 
Marja Gorczyńska i W. Walter. 

Dramat erotyczno-morski Ogromnie interesująca 
treść. Nadzwyczej ciekawe epizody. Wspan. gra. 

Prześliczna wystawa. Napięcie. Groza. Sensecja. Emocja. W rol gł.: Bille Dowe i ros. Mikołaj Susanin. 
Superfilm sensacyjno-awanturniczy z najdzielniejszym jeźdźcem dzik. 
zachodu Ken Maynardem i jego fenomenalsym koniem Tarzanem. 

Początek o godz. 4-ej. w sobotę i niedzielę o godz. l-ej pp. 

  

Żtwiękowe Kino Dziś! 

LUX 
M ckiew. Ur tel. s: 61 

Naj 
nialniejsi artyści filmowi 
łamiającego talentu w swej 

Kinai dźwiękowej p. t. 

te” Emil JANINGS i 
NIEBIESKI MOTY 

Marteną DIETRICH 
cenia i 

zabłysną całą pa- 
tęgą swego Osza- 

Wstrząsający dremat miłości i pokusy, poświę- 
zdrady. Początek seansów o g 4-ej 

  

Fóświ:k. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

Dziėt 
sza 100% dźwiękowa   „W niewoli u 

DPP POWY 22 PGOOGY H60 3000004500 DOOOOGGG SO 

Kupuje się najtaniej 
wałtę, watolinę, wszelkie podszewki, jako: 
ny, beki, fajdeszyny, podszewkę rękawową, 

szeniowe płótna krawieckie 

Wielki wspaniały podwėjny program! 

W rolach głównych: Eciłen Moore i Neli Hamiitan 

saty- 

SKLEPIE BŁAWATNYM 

„TKANINY TANIE” 
$. CISZEWSKIEGO, Wilno, Wiieńska 31, 

Najnow- 
komedja-farsa w 10 aktach p t. Romans współczesnej panny 

Nad program: Król sensacyį Tom-MIxX w filmie p. t. 

szeika” Sensacyjno- wschodni die it w B aktach. Peczątek o godz. 4, 6, 8i 1015 

+ kompletach bo 
сайкоч й 

  

to asortowanyci 

kie- ono) 

   

    

ki, 
szych 6: dób 

  

   

zł, 6.85. Gat. 
Gal. „LUXUŚ zł. 
lety „L us 
Re komp 

  

  

    

KRAWIECKIE POGOTOWIE 
DAMSKIE, MĘSKIE i DZIECINNE 

„WILNIANKA” 
= Portowa 10, tel. 19-12. 

Przyjmuje wszełką garderobę damską, 
męską i dziecinną — do nicowania, 
przeróbki cdświeżania, reperacji, pra- 
sowania, czyszczenia, prania chem. 
i farbowania. Na miejscu poczskelnia, 
Na telefoniczne wezwanie (tei. 19-12) 

! wysyłamy gońcn, który zabiera i od- 
wozi za pokwitow. wszelką garderobę, 
A zatem: tanie, solidnie i debrze — 

te nasza reklama! 
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wraz 
38 ZABAUEK = 

tyłko zł. 18.65 [zau 
= kolejką, harmonją 
miast 40). 2 kompiety zł. 3 
Wytwórnia Gzdób Choinkowzch i Z 
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Będziesz Ka iai elegancko, zaws7+ modnie 
gdy się ubierzesz — w znanym 

ZAKŁADZIE KRAWIECKIM 

SZ. KUNIN 
Dypiomowanego Krojczego w Paryżu 

obecnie 
ZAWALNA 24, m. 1, l-sze piętro. 
  

Ozdoby Choinkowe 
tanio — wprost z fnbryki 

ażdy ko! 
  

a A pl 
PR Ы 

Š 
yti 

tų dodajemy D A E Mo 

KOLERDY — PIEŚNI 

    
   

   

  

Geišiai hr can ra 45 zabawek 
amocheriem mechau zł MAG 

s AREA Warszawa, Karmel 

zgrubiała, skórę i brodawki 
bez: usuwa bez bólu i 

powroinie znanyod V/ 

) saBRYKA CHEM= FARMACEUTYCZNA 
„ARKOWALSKI“, WARSZAWA 

5 |
 

       

    

      
   A ga Wodka 

PRZYJMUJE 
na najbszdniej 

   12.90 —3 komp- 
Г 30.     

OGŁOSZENIA i 

į 
3 

40
 

AA warunkach 3 

i ADMINISTRACIJA Į 
$ „Kurjera WUeńskiego į 

35 AGIELLONSKA 3; 3 
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s lalką w pndie, 
bombonierką 

    

   

    

   

      

    

       
ś || |Wilenkin 

ul. TATARSKA 20 

Mebie 
jadalne, piałae I ga- 
blast krenensy, | 

stuży, szafy, tóżka ltd, 

      

    
  

  

  Prarownia OBUWIA 

M. DRZEWIŃSKI 
Bonifraterska 6 

PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE 

oraz reperacje kaloszy i śniegowców. 

REESE GOES TOCK + 

wykwintne, Hiocne, | 

NIEDROGO, 

№ ВОМАНЕ ТОЙЕ @0 
i NA RATY. 

HADESZŁY KOWOŚCI. 
8524 

  

         

WS TSEZECN=S="lFI 

ków Towarzystwa Niezależnych Artystów 
Sztuk Plastycznych. 

W' wypadku braku quorum, następne ze 
brania odbędą się o pół godziny później, bez 
względu na ilość obecnych członków. 

Sympatycy i goście są uprzejmie witani. 

— Wilefskie Towarzystwo Filozofiezne. 

  

Na zebraniu naukowem Sekcji Dydaktycznej Nięzrównany odtwórca roli „szeregowca Mi- No udzi 
w da. 21 listopada rb. (poniedziałek) o godz. ika“ 1v sztuce „Zbyt prawdziwe aby bylo wątpienia, 
8 wiecz. w Seminarjum fiozoficznem Un'- dak 5 das ono L gra 2 po raz 

wersytetu dr. Michał Kapp wygłosi odczyt  atni o 8 w A žmus у ny m powro 
pit: e IE Bodree MIkGNK i notatek w na- 
ucz Wstep dia 
członków aj zaproszonych go 

ści. 

    

  

Towarzystwa 

SPRAWY RZEMIEŚNICZE spec jalnie podziwiać. 

— Rozwiązanie Komisyj  Rewizyjnych — Fanl ponied. ek 21 bstopada (o godz. 

przy cechach rzemieśln. Istniejące przy 8 wiecz.) gotuje wiełkz niespodziankę w po 

poszczególnych cechach komisje rewizyjne 
y rozwiązane, gdyż w myśl ustawy do 

rewizji gospodarki poszczególnych cechów 
powołany jest wyłącznie Urząd Przemysło- 
МУ 

   

mazyki 

RÓŻNE. 

— Cudzoziemcy, którzy nie posiadają pra 
wa prewadzenia warsztatów praey. Jak wia 
domo w myśl ustawy przemysłowej cudzo- 
ziemcy prowadzący zakłady przemysłowe, 
handlowe, względnie rzemieślnicze winni są 
zaopatrzyć się w specjalne zezwolenie Mini 
sterstwa Przemysła i Handłu łub uzyskać 

obywatelstwo polskie. Znaczna część eudzo- 
ziemców wymogom tym już zadośćuczyniła, 
mimo to Wiilno nadal liczy zgórą 500 cudzo 
ziemców przeważnie rzemieślników bezpraw 
nie prowadzących swe warsztaty. Rygorysty 
czne zastosowanie ustawy napotyka tu na 
pewne trudności natury humanitarnej, gdyż 
zamknięcie zakładów jest najczęściej rów- 
noznaczne z podpisaniem wyroku głodowej 
śmierci na ich właścicieli. To też w najbliż 
szym czasie w sprawie tej zwołana zostanie 
konferencja, w której poza przedstawiciela 

mie, 

     
    

czorem 

    

   

TEATR I MUZYKA 
Teatr Wielki Pohalanka. „Niebieski 

piak* — po raz ostatni, ® 
niedziela -20 listopada o godz. 4 pp. w 
atrze na Pohulłance. 

— Jan Bonecki 

    

   

  

jak przyznała cała prasa, jest na poziomie 
okiego 

  

x We wtorek 22 listopada o godz. 8 wiecz 

— Stały Teatr Obiazdo 
skich ZASP. 
medjo - farsę „R 

21 listopada w 
w Pińsku. 

— Teatr aauzyczny 
gnalne występy Elny Gistedt odbędą 

iś, 20 POD o godz. 

operetce . 

— operetka dostępna dla młod 

e Abrahama 

zniżone). 
Jutro w poniedziałek mieodwołalnie ostat 

ni pożegnalny występ Elny Gistedt we wspa 
niale wystawionej operetce 
czanka” 
dzieży dozwolony. 

— Premjera „Szaleństwa Celłeiy* we wio 
rek 22 Hstopada. 

    

          

grany będzie d 

    

Dziś 
nego     

  

egna Wilno, już dzisiaj.   

nanowskich w Wa 
Jana  Boneckiego 

było dobre" 

  

Wilna. 

  

   e dziwe, aby 

      
   

artyzmu i zasługuje na to, aby 

    

   

  

    

  

      

- mfsterjum Maeterlinė 

łśmy od prasy 
oratoryjny Wileńskiego koncert 

3 święta patronki 

    

i śpiewu & 

  

y Teatrów Miej 

gra niezrównaną kn- 
20 listopada w Słon: 
Łunińcu, 22 listopada 

  

w Wilni 

      

pimy 

„Lutnia“. — Ostatnie 
R 

     

    

4 pp: 
leśniczanka” ( 

  

8 m. 
„Wik 

godz. 
ny 

„Krysia Lešni- 
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nne z powodu zmiany lokalu, Od dnia tla) od 9 do 7 wieczór. 
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-—- Komendant Miasta Wilna podaje do 
wiadomości, że przyjęcie interesantów od 
bywa się codziennie oprócz niedziel i świąt 
od godziny 11 da 18. 
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Osrnzaża IE. ЕСОБ ЛЕ 
AKCENIUWAĆ I WYRAŻNIE ZADAC TYLKO 
RYGALKTCH. PROSZKÓW Z.KOGUTKIEM" 
4 SECARGQ IRANYCM OD LAT TRZYDZIESTU 

: WYJTWZEGAĆ SIĘ MAŚLADOWNICTW, UPOR- 
CZYWYŁ BOLECANYCH, W PODOBNEM OO 

MASZEGO DBAMOWANIU. 

    

Niebywała okazia 
dla P. T. Rzeźników. 

] maszyna (kutter) 25 litr. osobliwie ciężko 
wykonana, | maszyna „Fleischwolf“ na 

400 kg. na godzinę zupełnie nowe, natych- 
miast tanio do sprzedania. 

Informacje i obejrzenie — Polski Lloyd, 
ul. Słowackiego 27. 

a @ 

Licytacja. 
Urzad Ceiny w Wilnie podaje do publicznej 

domošci, že w dniu 5 grudnia 1932 r. o godzinie 10 
odbędzie sprzedaż licytacyjna towarów skonfiskowa- 
nych, niewykupionych w terminie oraz zdeponowa- 
nych przez podróżnych a mianowicie: cukru, rodzy- 
nek, wanilji, pieprzu, gorczycy mielonej, wyrobów no 
żowniczych, rowerów, maszyn do szycia, kieratów, 
skórek futrzanych tkaniny, dywanów, odzieży, cbu- 
wia i konfekcji używanej, przyborów toałetowych, za- 

k dziecinny p. towarów. 
W” razie nie spr nia towarów w dniu 5 grud 

nia 1932 r. powtórna licytacja odbędzie się w dniu 
19 grudnia 1932 r. 

Szczegółowe dane o towarach mogą zainteresow: 

ni otrzymać w Unzędzie Celnym w Wilnie, 

warowa, w godzinach urzę: 
Wilno, dnia 15 listopada 
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oraz 8 chusteczki binte merežkowane do nosa. Opialę 

pocztowa 3 zł. płaci odbiorca. 

NR. 5 TYŁKO ZA 55 ZŁ 

1 szt. (17 mir.) płólna białego w wyborowym galuńnku, 

1 par ch na łóżka 
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Firma M. SZYFFER 
Łódź, ut. Nowomiejska 5, 
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r. b. Korzystjci listę RE 

   Adres 

  

   
Uwaga: W dniu 30 grudnie 

które otrzymały p 
każdy z kupują 

  

h może zupełnie bej iatete 

  

   
   

      

iem Chóru 

  

  

20 bm. o godz. J8-ej zostaną 

emickiego 5 
lewela p i 

Midma“ Moniu 
pod batuta p. 

     

  

li Lel 

  

moey. 

  

  dyr. 

udziałem wybitnych deo komisarjatu. 

Przekonejcie się, że 
najtaniej można otrzymač towary manu- 
fakturowe i inne tylko w firmie „Tanie 

Źródło" w Łodzi. 

TYLKO ZA 24 ZŁ. 60 GR. 

wysyłamy: © kortu na ubranie meskie w dobrym |    
i 

gatunku, i mtr. Tweedu na elegancką suknię | 
damską we wszystkich kolorach w dobrym gatunku j 
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ara reform damskich iryk. w I gat, 6 ręczn $ 
liowych pełnej długości, 3 pary skarpetek męskich, j 

2 pary pończoch damskich, 6 chusteczek kieszonko- 
Do po kompletu do amy 3 zł. tyt. 

op kowsnia i opłat wych. į 

50 MTR. TYLKO ZA 29.80 ZŁ. 
wysyłamy: 10 mtr. płótna białego w dobrym gałunku, 

„ barchanu na ada jącego się na bieliznę wszełk 
oksfordu, nadaje się na kosz 

ony męskie, 10 mir, płótna kremowego nadaj 
ego się na bieliznę wszelkiego rodzaju, 10 mtr. recz 
nikowe w dobrym gatunku. 

FYLKO ZA 38 ZŁ. % GR. 
wysyłamy: I ubranie męskie bostonowe z odpowied. 
niemi dodatkami w. dobrym gatunku w kolorze grana- 
towym i czarnym, 3 i pół mtr. Tweedu na elegane 
suknię damską we wszystkich kolorach, 6 mtr. b. 

chanu nadającego się na ciepłą bieliznę wszelkiego 
rodzaju w różne paseczki, 6 mtr. płótna białego w da 
brym gatunku, 6 ręczników waflowych pełnej długości, 
1 koszulę męską trykotową w I gat., 1 para kalesonów 
męskich trykotowych w I gatunku. 

Towary powyższe wysyłamy po otrzymaniu I 
wego zamówienia (płaci się przy odbiorze na po 
Do powyż ych kompletów doliczamy 3 zł. 50 gr. 
opakowania i opłaty pocztowej. 

Za dobroć towaru gwarantujemy. 
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„TANIE ZRÓDŁO" 
ŁODŹ, Skrz. poczt 547 

Da wynaiecia 
przy uł. Fabrycznej 3/10: 
2-chpokojowe mieszkanie, 
+ kuchnią i 4-ehpokojo- 
we mieszkanie z kuchnią 
i wszelkiemi wygodam' | 

z wodociągiem. 
Dowiedzieć się mieszka- 

nie'Nr. 12. 

aka wynajecia 
3 pokoje: z sua 

  

  

  

  

                

    

° ul. Malksos Эст 
Ogladać od godziny 

‘ 3—5 po poł: 

BO 8 
FARMACEUTYCZNA. 

ADO WA, > WARSZAWA      

Bo wynajęcia 
Fa 

= : 

miės:žaR:6 
3 pokojowe z kuchnią 

i ogrodem. 
Cena 60 zł. miesięcznie. 

Ul Bołtupska 10—1. 
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Akwizytorzy 
na Wilno, 

wprowadzeni w b 
mydlarskiej, poszukiw: 

Oferty listowne х podi 
   

  

    

  

„Mydła, w TSZAWA- —Pr. 
k 

    

  

Mas š ik względnie lekcje w za* 
zynie a kresie szkoły średniej. 

poszukuje posady za mi Zgłoszenia pod „Dr“ w 

nimalmem wynagro Admin. „Kur. Wil“ Ja- 

dzeniem. « giellońska 3—1. 

Oferty proszę kierować 
do „Kurjera Wileńsk.” ® wyżlica 

pod. 60.350. Zgineła Smc. 
a CE Nalli centkowans, laty, 

uszy ciemnobronzowe, 
z 

na przedniej ła- ŚLUSARZ ogonem, 

    

    

prosi o udzielenie jak e pie znaczna blizna. Zna- 
kałwiek PRA zadek lszca proszony za wyna- 
Szkapierny Nr. 15 m, i. | grodzeniem zawiadomić 
      Radoszkowicze, 

Janiszewski. 

> poczta 

Zgubisną 
legitymację za Nr. aa: Bo | 

a a Henryka m im Teperu! 
aria stud. 11 Pianina je 

roku. Prawa 1. przez | wynajmuję — Mickiewicza 

US. BM ne 37-32, Wiejście z ulicy 
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tunkowego gdzie udziełeno jej pierwszej po 

  ważnia Się Ciesnei, p. Estko 7702 

Nr. 267 (2509) 

SPORT 
PRZED REFORMĄ PILKARSTWA . 

POLSKIEGO, 

ozpoczynają się obrady nadzwyczaj 
ego zebrania Ligi. 

u w nich nie bierze to jednak, bez 
uchwały walnego zgromadzenia 

zaważą na rozwoju piłki nożnej w Polsce, a 

przez to znajdą echo i w świecie piłkarskim 

Aczkolwiek Wii 
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ak Skan klasa piłkarstwa 
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.cznych drużyn, ec w 

amuje postęp naszega 

  
  

  

    

aiery, o których słysze 
warszawskiej, zbyt silnie 

iny Ligi. Czytamy 
2 o amatorstwo czy 

  

    

podział. na a G: 
rozgrywki mistrzów. 

tak g 
   

     

  

   

kszyć Ligę o 
stępnie siwdizyć Ii M ligę, skła 

„W ten sposób coras 

viska spózłowe miałyby moż 
ekstra kila 
anoby 
znych drużyn. 

swobodne termi 
a sprowadzania czoło 

    

w. p. je 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
PRZEJECHAŁ KOBIETĘ A SAM ZBIEGŁ. 

W dniu wczorajszym w godzinach poram- 
ehodnie przy zbiegu ulie Niemiee 

kiej i Frockiej byli świgdkami następującego 

'bko mknąea fura zawracająe na ulieę 
eehała na dwie przechodzące pa- 
em jedna z nieh odrziieona zosta 

ła silnem uderzeniem fury o kilka kroków 
i doznała padające poważnych uszkodzeń cia 
ła. Furman, widzące «o się stało usiłował 
zbiec, wreszcię porzucił furę z koniem ne 

Poszkodowaną 

Pczosiawionego konia z furą odstawiono 

(e) 

M Kenigsterg 
p skć 

  

   
ulica Mickiewicza 4, 

sfon 10-90, 

dz. 9—12 1 18, 

Dr. Wolfsan 
Choroby skórne, 

weyeryczn 

  

  

    

zopłciowe 

Wiłeńska 7, tei. 18-67 
od godz. 9—1 i 4—8 

Hr. Zeldewicz 
Choroby skórne, wener.. 
nacądów moczowych. 

0d g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

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

Mickiewicza 24, tel. 277 

Akuszerka' 

Mara Lakterowe 
;rzyjmuje od 9 do 7 wiecn. 
:liea Kasztanowa 7, m. $ 
W. Z. P. Nr. 69. 6526 

  

  

  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziia się 

Zwierryniee, Tom, Zane 
за lewo Gedeminowskę 

ul Grodzkn 27. 
W. Z. Nr. 3093 

    

„Akuszerka 

smiałowska 
przeprowadziła się 

Ba ul, Mickiewicza 4—6 

iemże gabine! koaznstycz- 
my, asuwz zmarszczki, bre- 
darch. kurzajki i wągry, 
w. Z. P. 48. 8323 

T ą 

MAS de Gedi 
„KĖVA“ (Paris) 

Mickiewicza 87, tel. 057, od 11-4 
Rozgładzania i odświeża— 
nie rzy. Lteżenie wą- 
gres czy. Elektry- 

W Z.P. 58. 

Zdolnych 
solidnych zastępców (za 
stępczyń) do ratalnej 
sprzedaży obligacyj pań- 
stwowych przyjmuje de- 
legat Centralnej Kasy 
„Hotel Grand“ Wilno. 

Sprzedam pianino 
se rome: 

    

      zacja. 

    

    

  

Wybitny 

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

tksternistów. 
Jolisn Surażski, Wilno, 
uł. Kijowska 6, m. 8, 

tel. 2-54 

Rzątca domu 
poszukuje posady" 
tylko za mieszkanie. 
Oferty de Administr. 
„Kucjera Wilensk.“ 

    

  

A kak i 
8 Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis,


