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HITLER OTWIERA DROGĘ Marszałek Pił 
DO INFLACJI. 

Przed dziesięciu laty dolar koszto 

wał w Niemczech 4 biljony 200 mil- 

jardów marek. 12 listopada 1923 r. dr. 

Schacht został mianowany komisa- 

rzem waluty i osiągnął to, że wbrew 

wszystkim modnym prądom ówczes- 

nym, niemiecka waluta została oparta 

na parytecie złota. Utworzona w listo- 

padzie 1923 r. nowa niemiecka walu- 

ta w przeciągu lat 10 zwycięsko prze- 

trwała wszystkie próby, podczas kie- 

dy pełnowartościowe podówczas wa- 

łuty — dolar i funt — poleciały wdół. 

Reminiscencje powyższe są bardzo 

na czasie w związku z nowym statu- 

tem Reichsbanku. Statut niemieckie- 

go centralnego emisyjnego banku zo- 

stał obecnie tak radykalnie zmienio- 

ny, że śmiało można mówić o nowym 

statucie. 

W r. 1924 na podstawie pianu Da- 

vesa Reichsbank został zreorganizo- 

wany w.sensie uniezależnienia go od 

polityki finansowej władz państwo- 

wych. W tym celu powołana została 

nadzwyczajną rada generalna, skła- 

  

dająca się ż przedstawicieli sfer ban- 

kowych, handłowych, przemysłowych 

rolniczych, związków zawodowych i 

kooperatyw. Do zadań 'ej rady nale- 

żało m. i. przedsiawianie Prezydente- 

wi Rzeszy kandydata na stanowisko 

   

  

naczelnego dyrek. Reichsbanku. Fa 

ktycznie dyrektor był wybierany 

przez radę, był mężem zaufania sfer 

gospodarczych, które wpływały w ten 

sposób na emisyjną politykę Reichs- 

banku. 

Kompetencja rady generalnej nie 

ograniezała się tylko do faktu wybra 

nia kierownika Reichsbanku. W sze- 

regu kardynalnych decyzyj potrzebna 

była zgoda rady generalnej m. in. w 

wypadku zniżenia pokrycia obiegu 

pieniężnego. Zgodnie z ustawą z dn. 

30. VIII. 1924 r. obieg pieniężny Nie- 

miec powinien był conajmniej w 40 

proc. być pokryty złotem lub dewiza- 

mi, : 

Nowe zarządzenia usuwają przede 

wszystkiem wyżej wymienioną radę 

generalną. Zgodnie z.ogólną linją je- 

dynowładztwa, główny dyrektor 

Reichsbanku staje się obecnie faktycz 

nie absolutnym dyktatorem na swo- 

  

im urzędzie. 

Samo powyższe przeobrażenie roli 

dra Schachta jako dyrektora Reichs- 

banku nie oznacza jeszcze, oczywiści”, 

zerwania z poprzednią polityką emi- 

syjną, opartą na złotym parytecie wa 

luty. Oznacza natomiast ona eo inne- 

go: zupełne usunięcie sfer 

gospodarczych od wiiiywu 

na emisyjną politykę pan- 

Państwo może obecnie, przez 

  

stwa. 

wyznaczonego przez siebie głównego 

dyrektora, w zależności od swoich po- 

trzeb zupełnie dowolniekie- 

rować polityką emisyjną. 

Ale to jeszcze nie wyczerpuje całe 

go nowatorstwa nowego stanu praw- 

nego. Usuwa się jednocześnie złoty pa 

rytet. Zgodnie z nowem prawodaw- 

stwem za pokrycie obiegu pieniężne- 

go będzie odtąd uważane nietylko zło 

to i weksle zagraniczne, ale i listy za- 

obligacje towarzystw 

, krajów związko- 
stawne, a także 

kolejowych Rzes 

wych, gmin, przedsiębiorstw przemy 

słowych i t. p. 

Przy czytaniu tego nowego prawa 

niemieckiego, usuwającego faktycznie 

wszelkie pokrycie obiegu pieniężnego, 

nie / przypomnieć słynnej 

    
  

niesposób 

ustawy z 4 sierpnia 1914 znacza ją 

cej początek niemieckiej inflacji. Je- 

żeli pokryciem obiegu pieniężnego po 

łoto lub weksle, to emisja 

  

   winno by 

znaków pieniężnych jest ograniczona 

do wymagań obrotu. Jeżeli zaś pokry 

= 

  

ciem obiegu pieniężnego mogą b) 

bligacje tegoż samego skarbu, to emi 

znaków  piemiężnych 

nie 

sja 

fak tycznie ma granice, 

bowiem skarb może bez ograniczenia 

bić „pokrycie* nieograniczonej emisji. 

Dr. Schacht wważa -iebie za ojca 

niemieckiej złotej waluty (Ściślej zło- 

tej podstawy niemieckiej waluty). Czy 

będzie on także jej grabarzem? 

Dr. Schacht uchodził zawsze za ra- 

dykałnego przeciwnika wszelkich in- 

flacyjnych eksperymentów. Być może 

pozostał nim dotychczas. Ale gdzie 

że dr. Schacht nie mo 
  jest gwarancja 

że być usunięty? 
W szeregach partji hitlerowskiej 

posiada on zdecydowanych przeciwni 

ków, którzy wważają zasadę pokrycia 

złotem za szkodliwą, „żydowską* ideę 

i prowadzą przeciwko niej zdecydowa 

ną kampanję. Dr. Schacht w istocie 

jest tylko „poputczik'iem”, a nie-„swo 

im człowiekiem* w partji hitlerow- 

skiej. 

W każdym razie Hitler rozszerzył 

drogę dla nieograniczonego drukowa 

nia znaków pieniężnych, które są tak 

bardzo potrzebne w czasach pokojo- 

wych, szczególnie zaś w razie wojny. 

Maszyny drukarskie mogą rozpocząć 

intensywną pracę, 

     

Obserwator. 

  

  

  

W dniu 6 bm. o godzinie 18 m. 
warszawskim pociągiem przybył de 

Wilna p. Marszałek Józef Piłsudski. 
Pauu Marszałkowi towarzyszyli W ро- 

dróży płk. dr. Woyczyński i adjutant 
kpt. Miładowski. 

Na dworcu powitali Pana Marszał: 
ka Wojewoda Wileński Jaszczołt, ir; 
spektor armji gen. Dąb-Biernaeki -7 

otoczeniu dowódey Obszaru Warow+ 

nego płk. Pakosza i jego zasiępeg 

ppłk. Kowalskiego, dowódcy brygady 

KOP. płk. Kruk-Szustera, dowódey 6 

P. p. Leg. płk. Pełczyńskiego, komen* 
# 

  

sudski w Wilnie. 
danta miasta ppłk. Błockiego i in- 
nych oficerów, rekt. USB. dr. Witold 
Staniewiez, prezyddnt miasta Wiłra 

tr. Maleszewski, dyrektor Kolei Pań- 
stwowych inż. Fałkowski i inni. 

Pan Marszałek zatrzymał się czas 
krótki w salonie recepcyjnym dworca 
wileńskiege, zaszczycając rozmową 
kilku przybyłych na Jego powitanie 
dostojników. Z dwerca odjechał p. 

Marszałek samochodem w tow. p. Wo 
jewody Wileńskiego do pałacu repre- 
zentacyjnego. 

Odroczenie sesyj Sejmu i Senatu na 30 dni. 
WARSZAWA, (Pat), W dniu dzą 

siejszym szef Biura Prawnego Prezesa 

Rady Ministrów p. Paczoski przyjęty 

był przez pp. marszałków Sejmu i Ser 

natu, którym wręczył zarządzenia p. 
Prezydenta Rzeczypospolitej, odracza 
jące z d iiem dzisiejszym sesję Sejmu 

i Senatu na dni 30. 
  

Reorganizacja rządu we Włoszech 
Mussolini przyjmuje 2 nowe teki. 

RZYM, (Pat). W ogłoszonym dzi- 

siaj dekrecie król zatwierdził zgłosze 
ną dymisję ministra marynarki Siridw 
niego, ministra aeronautyki gen. Bal- 

bo oraz podsekretarzy stanu marynat 
ki Russo i aeronautyki Riccardi. Teki 
aeronautyki i marynarki powierzone 

zostały premjerowi Mussoliniemń. Na 
stanowiske podsekretarza stanu aero- 

nautyki miarewany został gen. Valle, 

zaś na podsekretarza stanu marynar- 
ki adm. Cavagnari. Generał Balho 

wylew Sanu. 
PRZEMYŚL. (Pat). Wskutek obfitych a- 

padów atmosferycznych woda na Sanie znacz 
nie przybrała, zalewając okoliczne pola, Pod 
Przemyślem woda osiągnęła 4-m. 40 em. po 
nad stan normalny. W Krownikach pod 

mianowany został gubernatorem 

Libii. 

Przemyślem zburzone й51е Sanu zerwały 
most. Również zerwany został most na rze 
ce Wyrwie, dopływie Dniestru. W poniedzia 
łek |po południu woda zaczęła nieznacznie 

opadać. 

80.750. Drukarnia — ul. Biskupia 4. 

ENSKI 
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Rozłam wśród socjalistów francuskich faktem 
dokonanym.. 

Tworzy się nowe stronnictwo. 
PARYŻ, (Pat). Po ożywionej dy- 

skusji Rada Narodowa patrji soejali- 
stycznej postanowiła wykluczyć ze 
stronnictwa deputowanych Renaude- 
la, Marqueta, Cavrela, Montagnona, 
Deata, Deschizeaux i Lafonte'a. Inni 
deputowani socjalistyczni, którzy w 
głosowaniu nad votum zaufania dia 

rządu Daladier, głosowali za rządem, 
' otrzymali narazie tylko ostrzeżenia 

Deputowani neosocjalistyczni, któ 
rzy otrzymali ostrzeżenia postanowili 
uformować nowe stronnctwo, którego 
pierwszy kongres odbędzie się 3 grud 
nia, Na zebraniu, na którem była oma 
wiana ta sprawa, wznoszono okrzyki: 
„Niech żyje Jaures, niech żyje socju- 
lizm franeuski*. : 

PARYŽ, (Patj. Wykluczeni z partįi 
soejalistycznej neosoejaliści z ich zwa 
lennicy utworzyć mają nową partję. 
Nazwa tej nowej partji nie jest jeszcze 
ustałona. Wysuwana jest nazwa 
„Front socjalistyczny i łudowy*. 14 
deputowanych i 2 senatorów zgłosi- 

ło już swe przystąpienie de tworzące- 
ge się stronnietwa. Ogółem nowe 
stronnietwo liczyć będzie prawdopo- 
debnie w Izhie 30 deputowanych. Pre 
zesem frakcji ma zostać Renaudel. 

W związku z rozłamem w  tenie 
francuskiej sekcji międzynarodówki 

robotniezej prasa przewiduje, że zmie 
i się również układ sił w parlamien- 

cie, co może postawić pod znakiem za 
pytania sprawę większości pariamen-. 
tarnej, 

Delegacja lotnictwa polskiego 
w Moskwie, 

MOSKWA. (Pat). Przyjazd pierwszej od 
czasu istnienia ZSRR. oficjalnej delegacji 
wojsk pciskich odhył się wysoce uroczyście 
i w przyjaznej atmosferze, 

Na długo przed przybyciem pociągu, wio- 
ząeego pułkownika Rayskiego i towarzyszą 
cych mu łotników stanęły na peronie dwa 
bataljony honorowe moskiewskiej szkoły let 
niezej eraz piułon awjacji cywilnej, z orkie 
strą i sztandarami. Gości na dworcu, udeko 
rowanym flagami polskiemi i sowieckiemi 
powitał szef awjacji wojskowej, generał Alk- 
snis, szef sztabu lotnictwa Chrypin, prezes 
Ossowiochimu i członek Rady Rewolucyjnej, 

generał Eidemann, zastępca szefa awjacji 
cywilnej, Silin, dyrektor polskiego departa 

Atak Rauschninga na Komisarza Ligi Narodów. 
suwerennem państwem. 

GDAŃSK, (Pat). W poniedziałek 
rano u prezydenta gdańskiego Raush- 
ninga odbyła się konferencja prasowa, 

Na wstępie dr. Rauschning powitał 
szczerze przedstawicieli prasy polskiej 
i angielskiej, zaproszonych po raz pier 
wszy na współuą konferencję z dzien 
nikarzami gadńskimi. Pan Rauseh- 
ning, wskazując na wypadki ostatnich 
dni, zaznaczył, że aczkolwiek nie na- 
leży przypuszczać, by nastąpił punkt 
przełomowy w stosunkach wewnętrz 

no-politycznych Gdańska, to jednak 
nastąpić może poważna i jstotna zmia 
na w tym kierunku, Pan Rauschnin$ 
przedewszystkiem wyjaśnił, że Senat 
nie może dopuścić do krytyki, podwa 
żającej podstawy państwa. Dalej p. 
Rauschning przeszedł do omówienia 
obecnego konfliktu z wysokim komi- 
sarzem Ligi Narodów, stwierdzając, 
że gdańskie stronnictwa opozycyjae 
szukają obecnie ochrony u Ligi Naro- 
dów. 

Kwestja, czy parlamentaryzm wo- 

góle posiada obeenie rację bytu, nie 
nas nie obchodzi — mówił p. Kausch 
ning — jest jednak niedopuszezalne, 
by wysoki komisarz mógł mieszać się 
w wewzłęrzne sprawy wolnego miast::. 
wywołujące jednocześnie wrażenie, ja 

koby Liga Narodów mogła wstrzymać 
wewnętrzno-polityczny jego rozwój. 

Senat wołnego miasta bronić będzie 
do ostateczności swej niezależności po 
litycznej, albowiem każde nawet pań 
stwo murzyńskie ma prawo decyde- 
wania o ustroju swojego państwa. 

Następnie p. Rauschning zaprze- 
czył twierdzeniom, jakoby Senat gdań 
ski utrzymywał się u władzy jedynie 
na podstawie stosowanej przez niego 
dyktatury. Dwie petycje, mianowicie 
centrum i socjalistyczna, usiłują wy- 
korzystać czynniki międzynarodowe 
celem ponownego dojścia do władzy. 
Według konstytucji Gdańska, każdy 
gdańszezanin ma prawg zwracać się 

do Ligi Narodów z prośbą o interwen 

cję. Jednak prawe to związane jest z 
pewną procedurą, mianowicie petent 
musi © tem zakomunikować czynii- 
kom Senatu. Ostatnie petycje złożone 
były na ręce wysokiego komisarza bez 
zawiadomienia władz gdańskich. W 
tem miejscu p. Rauschning stwierdził 
wyraźnie, że wysoki komisarz nie jest 

„gubernatorem w Gdańsku", lecz ok 
serwatorem stosunków między Pol- 

ską a Gdańskiem, mającym obowią- 
zek czuwania nad tem, czy układy 
międzynarodowe są wykonywane. Ma 
on prawo przekazywania Lidze Naro- 
dów pewnych skarg, które podlegają 
jej jurysdykcji. W przeciwnym wy- 

padku bowiem każdy mógłby się zwra 
eać do wysokiego komisarza z błahą 

    

  

Wolne miasto chce być 
sprawą, prosząc о interwencję. Jeżeli 
Liga Narodów życzy sobie tego, to 
niech stworzy rząd gubernjalny, zmie 
niający wolne miastg na republikę 
murzyńską. Byłoby to w jaskrawej 
sprzeczności z postanowieniami trakia 
tu wersalskiego, który — aczkolwiek 
z ciężkiem sercem — uznany został 
przez obecny Senat, 

Następnie prezydent Senatu przy- 
znaje, że Senat gdański zmuszony bę- 
dzie bronić swych praw w Lidze Na- 
rodów w warunkach bardziej trud- 
nych. Centrowcy i socjaliści połączyli 
się we wspólnym froncie, by zadać 
tios Senatowi. Wobec czynionych 
przez nich przekł Ligą Narodów zarza 
tów niekonstytucyjności, prezydent 
Senatu zarządził osadzenie w areszcie 
ochronnym 2 centroweców i jednego 
socjalistę. Rada Ligi Narodów może 
powziąć poważne i zasadnicze decyzje 

  

GE WA, (Pat). Raport wysokie 

go komisarza Ligi Narodów w Gldań- 
sku Rostinga w sprawie antykonstytu 

cyjnych zarządzeń Senatu wolnego 
miasta nadszedł w poniedziałek do 55 
kretarjatu Ligi Narodów. Już w sobo- 
tę sekretarz, generalnv Ligi został po- 

informowany telefonicznie przez ). 

Rostinga o tej sprawie. Raport Rostia 
ga nie został ogłoszony, Sekretarjat ge 
meralny, jak się zdaje, został wpro- 
wadzony przez raport p. Rostinga w 

pewne zakłopotanie. Zaprzeczaja. b” 
wysoki komisarz sugerował oficjalnie 
zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady 
ESET 

na które jesteśmy przygotowani, nie 
możemy jednak wypuścić eugli z rąk: 
Musimy każdą samowolność stron- 
nietw politycznych unieszkodłiwić ze 
względu na niebezpieczne położenie 
wolnego miasta. Nie jesteśmy jeszcze 
najmniejszem państwem. Nasza ogra 
niczona suwerenność nie! może być 

jcszeze bardziej ograniczona przez 
mieszanie się czynników międzynaro- 
dowych do spraw wewnętrznych wol 
rege miasta, Tu prezydent Senatu 
zwrócił się do przedstawicieli prasy 
polskiej, zaznaczając, że celem pod- 
kreślenia wyżej wymienionych słów, 
zaprosił ich na wspólną konferencję. 
Prawo stanowienia o sobie. przyznane 
mniejszości polskiej, pozostaje nie- 
zmienione. Również i ludność żydow- 
ska w Gdańsku nie ma podstaw do 0- 
baw, by zewnętrzno-polityczne kom- 
plikacje wywierały na nią wpływ uje 
mny, 

Komunikat Sekretarjatu L. N. 
dla rozpatrzenia tej sprawy. 

W godzinach wieczornych wydana 

następujący komunikat prasowy: 

Wysoki komisarz Ligi Narodów 
w Gdańsku przesłał sekretarzowi ge- 
neralnemu list, datowaz y 4 listopada, 
W którym prosi o zakomunikowanie 
Radzie pewnych faktów, które mogły 

by zawierać niebezpieczeństwo naru- 
szenia konstytucji wolnego miasta. 

Wyseki komisarz powołuje się przy- 
tem ra list stkretarza generalnego do 
wysokiego komisarza, aprobowany 
przez Radę, z 10 czerwca 1925 r. 

Ministrowie gabinetu Sarraut'a. 

  P. p. Le Gorgeu, Frot, Boncour, Eynac i Bibie po wyjściu z posiedzenia Rady Ministrów. 

„Le Temps" o wypadkach 
gdańskich. 

-. PARYŻ. (Pat). „Le Temps'*, omawiając 
zatarg między Senatem wolnego miasta 
Gdańska a wysokim komisarzem Ligi Naro 
dów, pisze, że wypadek ten, którego nic nie 
pozwalało przewidywać, jest tem bardziej 
znaczący, że zdarzył się niemał bezpośredn:o 
po opuszczeniu przez Niemcy Ligi Naro 
dów. Zdaje się on potwierdzać pewne knowa 
mia, istniejące między rządem hitlerowskim 
'w Berlinie a Senatem narodowo - socjalistycz 

nym w Gdańsku. Przejawia się w tem usiłne 
narzucanie wolnemu miastu metod i sposa 
bów postępowania niemieckich hitler 
ców. i stwierdzenie w tem. sposób solidarn 
moralnej i politycznej „narodowego socj 
mu** władz gdańskich z hitleryzmem w Niem 

„czech, Niemcy — pisze dalej „Le Temps* — 
zerwały ż Genewą i pragnęłyby teraz wciag 
mąć w swą orbitę te obszary, które — zda- 

niem ich — winny powrócić do zjednoczo- 
nej Rzeszy. Narodowi socjaliści w Gdańsku 
prowadzą jawnie grę Berlina, powstając prze 
ciwko Lidze Narodów i nie licząc się z jej 
autorytetem. 

Jest to podobieństwo operacji niemiec 
j w Gdańskm, operacji podjętej w tej na 

że ewentualne jej powodzenie zrówno 

waży porażkę polityki, zmierzającej do p 
łączenia Austrji do Rzeszy. Liga Narodó 
popełniłaby błąd nie do naprawienia, gdyby 
pozwoliła oszukać się narodowym socjali- 
stom wolnego miasta. Wchodzi tu w grę ca 
ły prestige Ligi Narodów. 

Wpłacanie 2-:giej raty 
Pożyczki Narodowej. 

WARSZAWA, (Pat). Jak było do 
przewidzenia, okres wpłacania dru- 
giej raty pożyczki narodowej wykazał 
że sukces tej pożyczki wewnętrznej 
nie był tylko chwilowym odruchein 
entuzjazmu, lecz że blisko półtora- 
miljonowa armja subskrybenów 
trafi zadokumentować nietylko przy 
deklarowaniu sum subskrybowanyca 

i spłacie pierwszej raty swe poczucie 
obowiązku obywatelskiego wobec 
czyzny, lecz i przy rwpłacaniu dai- 
szych rat poczreśli swą nieugiętą wo 
lę dopomożenia państwu do wytrwa- 
nią o własnych siłach. Niepodobna 
już dziś (podać dokładnie zestawień 
cyfrowych, na zasadzie „których moż 
maby stwierdzić, ilu subskrybentów 

nie spłaciło z różnych powodów dru- 
giej raty. W każdym razie z dotvchcza 
sowych meldunków, jakie nieustannie 
otrzymuje z całego kraju komisarz ge 
neralny pożyczki narodowej, wynika, 
że wielka rzesza subskrybentów ławą 
szła ponownie do okienek kasowych 
placówek subskrypcvjnvch, dzieki cze 
mu procent zalegających ze spłatą dru 
giej raty będzie stostunkowo niewie!- 
ki. Zwłaszcza dzień wczorajszy, w 
którym ruch we wszvstkich placów- 
kach subskrypcyjnych na terenie ca- 
łego kraju był olbrzymi, potwierdza 
to przypuszczenie. 

  

   

   
   

  

  

   

  

mentu Komisarjatu Ludowego spraw zagra 
nieznych, Bierjozow oraz liczni wyżsi wojsko 
wi z dowództwa sił zbrojnych loiniczych + 
przedstawiciele wydziału łożniczego Rady Re 
„wolucyjnej wojennej z generałem Smagineni, 
na ezele. Ze stróny polskiej przybyli członka 
wie poselstwa pGlskie in corpore z min Łuka 
siewiczem na czele, pełniący cbowiazki aHa- 
che wojskowego kpt. Harand, bawiąca w Mes 

kwie delegacja lotnicza z pułkownikiem F'li 
powiezem na czele oraz kolonja polska. - 

W momencie, gdy pociąg zajechał na 
stację „orkiestra, wojskowa wykonała połski 
hymn narodowy. 

Powitanie lotników połskich, którym od 
Mińska towarzyszył szef sztabu białoruskie 
go okręgu wojskowego, z reprezentantami 
swjacji sowieckiej miało wyjątkowo serdeez 
ny cherakter. 

Następnie pułk. Rayski odebral rapor! od 
dowódcy warży honorowej, poczem przeszedł 
przed frontem oddziałów a następnie odebrał 

defiladę. 
Płk. Rayski zamieszkał w poselstwie Rze 

czypospclitej Polskiej, pozastałi członkowie 
delegacji w hotelu Metropol, na którym wy 
wieszone z iej ckazji chorągiew o polskich. 
barwach narodowych. 

MOSKWA. (Pat). O godz. 15 płk, Rayski 
wraz z posłem Łukasiewiezem i p. o. attache 
wojsk. kpt. Herlandem złożyli wizytę szefowi” 
sowieckiej awjacji wojskowej i członkowi Re* 
wolueyjnej Rady Wejennej generałowi. Ał- 
ksnisowi. Następnie płk. Rayski w tow. kpt. 
Harlanda złożyli wizytę prezesowi Ossoawja 
chimu i członkowi Rewoluc. Rady Wojen. 
nej gen. Eidemannowi. - 

Wieczorem generał Ałksnis wydał bankiet 
na cześć polskich lofników. 

MOSKWA. (Pat). Podczas bankietu, wy- 
danego na cześć polskiej delegacji lotniecej 
przez szefa sowieckiej awjaeji , wojskowej 
Ałksnisa. na którym to bankiecie obeeni byli 
najwyżsi dowódcy lotnictwa wojskowego. 
członek kclegjum Komisarjatu spraw zagra 
nieznych Stomonjakow oraz członkowie po 
selstwa polskiege tn e6rpore nastąpiła mię 
dzy generałem Ałksnisem a pułkownikiem - 
Rayskim wymiana ioastów 

Generał Ałksnis oświadczył: Jestem szezę 
śliwy, że przypadło mi w udziale powitać w 
«sobie pana pułkownika lotnietwo polskie. 
Wzajemne wizyty dają możność zbliżenia 
pemiędzy lotnietwami wcjskowemi obydwu 
krajów. Następnie gen. Alksnis wyraził głę: 
bckie podziękowanie za wyjątkowo serdeczne 
przyjęcie, jakiego doznali lotnicy sowiecey 
Ingaunis i Turżański w Polsce. Mam nadzie 
ję — mówi gen. Ałksiis — że wizyta pań 
ską t pobyt wśród nas pozwoli panu zaznajo 
mić się z naszemi zdobyczami, zwłaszcza w 
Gziedzinie konstrukeji samolotów i przyczyni 
się do wzmocnienia przyjaźni polsko - w 
wieckiej w celu zabezpieczenia pokoju. W 
zakończeniu gen. Ałksnis wzniósł toast na 
cześć rozwoju lotnietwa, polskiego. 

Płk. Rayski w imieniu lotnietwa polskie 
g6 i armji polskiej pedziękował za serdeczne 
przyjęcie i wyraził przekonanie, że lotnicy 
sowieccy wynieśli z pobytu w Polsce prześ 
wiadezenie. iż przyjmowani hyli eałem ser 
cem, a nie z zewnętrznych tyike pokujek 
Pik. Rayski wyraził nadzieję, że jego przyby 
cie do ZSRR posłuży dc zbliżenia nietylko | 
między |Icłnietwami lecz również między 

chu armjami i narodami. Mówea wzniósł w 
końcu toast na cześć rczwoju lotnictwa so 
wieckiego. 

—0:— 

Kronika  telegraficzna. 
— Dwa największe angielskie transoce- 

aniezne tewarzystwa żeglugowe Cunard Line 
i White Star Line są na drodze do całkowi- 
tej fuzji. 

Nowoutworzone towarzystwo zamierza 

ć natychmiast budowę nowego statku. 
będzie na kszym na świecie i ma 

* rekord szył podróży do Ameryki. 
- Zmarł w wi 43 na atak serca 

r ż najwybitniejszych dz y Labour 
ł do Izby Gmin w ubiegłej kaden 

        

   

  

    

  

   
— Władze aresztowały w Tezewie i osa- 

dziły w więz zajkę fałszerzy paszpor Ь е y. PAST    
tów, złożoną z 5 osób. 

SIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA. (Pat. Londyn 28,06 — 

27,93. Nowy York 5,75 --     

  

           
p 

Berlin w obr. 
„44 — 23,50 — 26,38. Szwaji 

— 173,03 — 
prywatnych 212,50. 

AKCJE: Bank Polski. 79,75. 
Dołar w obr. pryw. 5.80 i rubel 
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Echa Walnego Zebrania 
Syndykatu Dziennikarzy Wileńskich 

Z Syndykatu D iennik: czy Wileń- 
skich otrzymujemy następujący komu 
nikat: 

1. Na mocy uchwałe Walnego Ze 
brania członków Syndykatu Dzienni- 
karzy Wileńskich z dnia 5 bm. Zarząd 
Syndykału Dziennikarzy Wileńskicn 
zwrócił się do członków Syndykat i 
pp. Piotra Kownackiego i Aleksandra 
Zwierzyńskiego z zapytaniem, jak za- 
mierzają reagować na zarzuty skiero 
wane pod ich adresem podczas rozpra 
wy sądowej w Sądzie Okręgowym w 

Wilmie w dniu 29 października b. 
W odpowiedzi pp. Piotr Kownacki 
Aleksander Zwierzyński oświadczyli. 
iż obalać będą te zarzuty na drodze 
sądowej. Wobec tego dalsze swe kro- 
ki w tym przedmiocie Zarząd Syndy- 
katu uzależnił od wyniku powyższych 
spraw 

II. Zarząd Syndykatu Dziennika- 
rzy Wileńskich na posiedzeniu w dn. 
6 bm, pod przewodnictwem prezesa 
Syndykatu red. Marjana Szydłowskie- 
go, ukonstytuował się jak następuje: 
pierwszy wiceprezes — red. Walerjan 
Charkiewicz, drugi wiceprezes —, red. 
Bolesław Wit-Swięcieki sekretarz re 
daktor — Józef Jurkiewicz, skarbnik 

red. Piotr Kownacki. 
II. Zarząd Syndykatu Dziennika- 

rzy Wileńskich pe rozpatrzeniu pro- 
tokółu Walnego Zebrania z dnia 5 bm. 
zakwesijonował fonmalność wyboru 
trzech z pośród pięciu kandydatów na 
członków Sądu Dziennikarskiego. Na 
31 oddanych głosów otrzymali kol. 
kol. red. K. Luboński — 14, red. dr. 
St Kodź — 14 i red. A. Zwierzyńsk 
11 głosów, nie uzyskali więc większos 
ci, wystarczającej do wyboru. Zarząd 
stwierdza, iż wobec tego wybór Sądu 
Dziennikarskiego w komplecie nie zo 
stał dokonany i że okazało się koniecz 
nem przeprowadzenie na najbliższera 
nadzwyczajnem walnem zebraniu wy 
boru uzupełniaiacego. 

Zarząd Syndykatu 
Dziennikarzy  Wileńsk. 

        

Przyp. red. Skoro pp. Kownacki i Zwie- 

rzyński zamierzają obalać na drodze sądo- 

wej ciężkie zarzuty, które zostały przeciwko 

nim wytoczone podczas rozprawy sądowej 

„Dziennik Wileński** contra Ochocki i Gór- 

misiewicz, to. należałoby oczekiwać, że w 

tym Stanie rzeczy nie przyjmą  funkcyj 

przedstawicielskich Syndykatu, Co do p. po- 

sła Zwienzyńskiego to wobec niezaistnienia 

faktu wyboru do Sądu koleż. o czem komu 

nikuje powyżej Zarząd, kwestja ta odpada. 

Ale w tymże komunikacie czytamy, że p. 

red. Kownacki został skarbnikiem Zarządu, 

czyli że wybór przyjął. 

Musimy wobec tego powrócić do sprawy 

wczorajszych wyborów do: Zarządu. Otóż 

wybór ten odbył się w postaci przegłosowa 

nia wniosku, ażeby przedłużyć mandat do- 

tychczasowego zarządu na rok następny. Gło 

sowania na poszczególnych kandydatów nie 

było. Zgłoszeny w ostatniej chwili dość nie 

. spodziewanie wniosek powyższy przeszedł 

nieznaczną większością, którą naszem zda 

niem, przypisać należy zmęczeniu obecnych 

ma trwającem już 5 godzin zebraniu. Jesteś- 

my przekonani, iż gdyby głosowanie odbyło 

się indywidualnie na poszczególnych kandy 

datów p. red. Kownacki większości głosów 

obecnych by nie uzyskał, 

Nie chcemy bynajmniej przesądzać zasad 

mości zarzutów, które go spotkały przed kil 

ku dniami. Kwestja ta zostanie niewątpliwie 

rozstrzygnięta na drodze, którą p. Kownacki 

obrał. Ale przechodzić lekko do porządku 

dziennego nad zarzutami, które zostały po- 

stawione wobec tak poważnej instytucji, jak 

Sąd: przez świadka zeznającego pod przy- 

sięgą czy też po złożeniu odpowiedniego przy 

rzeczenia, — także mie można. A takiem 

właśnie lekkiem potraktowaniem tej sprawy 

byłby wybór p. Kownackiego na członka Za- 

rządu Syndykatu, gdyby ten wybór został 

dokonany w trybie normalnym 4. zn. w gło 

sowaniu indywidualnem. 

1 punkt Komunikatu Zarządu reguluje pro- 

КОНЕ В w 

Z nogrzebu Painlevė. 

  

  
Mołotow atakuje wojskowe koła japońskie. 
MOSKWA (Pat). Dzisiaj wieczorem 

w Teatrze Wielkim w Moskwie odbyła 
się akademja z okazji 16-lecia rewolu 
cji październikowej. Na akademję przy 
byli przedstawiciele najwyższych 
władz partyjnych i państwowych ze 

Stalinem i Mołotowem na czele. 
Na akademii prezydent Mołotow, 

wygłosił mowę, w której m. in. ostro 
zaatakował japonskie koła wojskowe. 
nie ukrywające zdaniem jego tenden 
cji agresywnej wobec sowieckiego Pr. 
morja. Mołotow oskarżył wspomniane 
koła, że dążą do wywołania wojny: bez 
jej wypowiedzenia, zaznaczyt jednak 
że, że ZSSR. jest zupełnie przygotowa 
ny nietylko do obrony ale i do zwycie 
stwa. Mówca z naciskiem podkreślił 
dalej że ZSSR. pragnie utrzymania 
pokoju, czego dowodem była propozye 

ja zawarcia paktu o nieagresji z Ja 
ponją. 

Sytuację polityczną od Zachodu 
Mołotow określił jako znacznie polep 

szoną, zaś pismo Roosevelta do prezy 
denta Kalinina w sprawie uznania Ro 
sji sowieckiej przez Stany Zjednoczone 
de jure, określił jako dowód wzrostu 
prestige międzynarodowego Rosji so 
wieckiej, 

W dziedzinie spraw wewnętrznych 
mówca wskazał na opanowanie sylu- 
acji na wsi dzięki pracy wydziałów 
politycznych. Co się tyczy zaś przemy 
słu, to sytuację Mołotow określił w 
ten sposób, że nastąpił obecnie mo- 
ment, kiedy na czele największych 
przedsiębiorstw możemy postawić bez 
partyjnych. 

Część przemówienia prezesa Rady 
Komisarzy Ludowych poświęcona sy 
tuacji na Dałekim Wschodzie, wywar. 
ła w moskiewskich kołach politycz 
nych głębkie wrażenie. Koła te sądzą. 
że jest to w bezpośrednim związku z 
demonstradią samołotów japońskich 
mad terytorjum sowieckiem,. która 
miała rzekomo miejsce w dniu 3 bm. 

   

Obie strony informują, obie zaprzeczają. 
TOKJO. (Patj. Ministerstwo wojny zaprze 

cza wiadomościom, pochedzącym z Moskwy, 
jakoby samoloty japońskie jprzeleciały nad 
terytorjum sowieckiem, 

MOSKWA. (Pat). „Izwiestja” kwalifikują 

doniesienia japońskie © rzekomym projekcie 

manewrów sowieckich na Dalekim Wscho 
dzie jako fantastyczne brednie, poźrzebne — 
jsk pisze dziennik — japońskim militarystom 
dia ostoniccia ich własnych przygołowań do 
uupaści na Związek Sowiecki. 
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Hitleryzm sybsydjuje ruch separatystyczny 
w obcych państwach? 

BRUKSELA. (Pat). W: związku z ruchem 
hitlerowskim w Beigji : Holandji prasa miej 

hiikuje rewelacyjne wiadomości, 

e, że niemiecka partja hitierow 
ska wpłaciła tylko za miesiąc kwiecień hit- 
lerowcom holenierdkim 1.200.000 mk, nel 

   

gijskim zaś — 850.000 mk. na, szerzenie w 
tych 2 krajseh separatyzmu. Z tego źródła 

prz wodey hitleroweów belgijskich czerpią 
na umundurowanie i utrzymanie 

swych bojówek. 

   

  

Hitlerowskie przygotowania do plebiscytu 
w Saarze.. 

STRASBURG. (Pa). „Le Messin* dowia 
duje się z wiarogcdnego źródła, że kierow 
nictwo partji hitlerowskiej w Monachjum re 
zesłało do wszystkich komend prowinejonał 
nych instrukcje co do formowania, już ohee 

   

nie bejówek t. zw. Sturmkolenen, maj. 
działać na terenie Saary, w czasie pleb 

w roku 1935. Dowództwo nad iemi bojów 

kami ma ekjąć szef hiilerowców w zagłębiu 
Saary radea stanu Spanicl. 

   

    

   

Proces o podpalenie Reichstagu. 

Wciąż sprzeczności. 
BERLIN. (Pat). W procesie o podpalenie 

Keiehstagu zeznawał w poniedziałek jeden z 
głównych świadków oskarżenia prezydeni po 
lieji wrocławskiej i członek Pruskiej Rady 
Słunu Heines, były ezicnek t. zw. korpusu 
R cha i uezestnik waik przeciwko pow 
stańcom górnośląskim. Heines w roku 1928 
został skazany za t. zw. morderstwa kapiu- 

rowe na 15 lat ciężkiego więzienia, Wyrok 
ten uległ następnie złagodzeniu do 5 lat wię 

zienia. T. zw. brunaina księga zarzuca, Heine 
sowi, że brał czynny udział w podpaleniu 
Reichstagu. 

Zeznając, Heines oświadcza, że zarzuty, 
wymierzcne przeciwko niemu w brunalnej 
księdze są kłamstwem podkreślając, że w cza 

sie podpalenia Reichstagu bawił w Gliwi 
cuch. Na uwagę nadprokuratora, że księga 
brunatna powołuje się w tej sprawie na wy 
nurzenia dr. Bella (który — jak wiadomo-- 
zesłał zamordowany przez narodowych soeja 
listów na granicy austrjackiej), Heines odpo 
wiada, że „Bella znał z nazwiska i wiedział, 
że odegrał on dcsyć nieszezęśliwą rolę w ru 
chu. Nie może sobie jednak przypomnieć, by 

g6 znał osobiście* — Torglera świadek chu 
rakteryzuje jako eynika, zdolnego do podpa 

lenia. Oskarżony Torgler przeczy zarzutom. 
stawianym mu przez Fieinesa, wskazując, że 
wiełokrotnie swą interwencją osobistą unie- 
możliwiał starcia, w Reichstagu między wro- 
giemt grupami. 

Następnie przesłuchano 10 dalszych świad 
ków. Wielu z mich było członkami partji ko 
munistycznej i brało udział w t. zw. Czer 
wonej Pomocy. Niektórzy, aresztowani za 
popełnione przestępstwa, sprowadzeni zostali 
z więzienia. Świadkowie ci utrzymują, że 
widzieli oskarżonych Popowa względnie Ta 
newa w ciągu lata 1932 reku w Berlinie 
Twierdzą to wbrew oświadczeniom świad- 
ków przybyłych z Rosji. W toku stawianych 
świadkom pytań, ujawniają się liczne sprzecz 
ności. Obrońca Bułgarów Teichert zapowia 
da, że z Rosji przybędzie 2 dalszych Świad- 
ków, którzy stwierdzą, że Popow w tym cza. 

sie bawił w Moskwie, 

  

  

      

Żona Torglera, oskarżonego w 

Reichstagu sl 

procesie 
    

o podpalenie ada zeznania 

podczas rozprawy w Trybunale lipskim. 

Goering poleciał do Rzymu. 

BERLIN, (Pat). „Premjer pruski 

Goering poleciał dziś samolotem do 

Rzymu. Towarzyszą mu książę Ilaski, 

sekretarz stanu Koerner oraz kilku 

wyższych urzędników, Oficjalnie po-* 

dróż Goeringa komentowana jest chę 

cią zwiedzenia pruskiego instytutu na 
ukowego w Rzymie. 
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Jak się nakręca film w kilku wersjach. 
WSZYSCY 

PANOWIE 

NOSZĄ BIELIZNĘ 

„JOTKA“ 

  

WARSZAWA 

Do nabycia w pierwszorzędnych 

magazynach galanteryjnych. 

wizorycznie sprawę p. red. Kownackiego ja 

ko członka Syndykatu. Było natomiast rzeczą 

samego p. Kownackiego wyciągnąć z tego 

wyczekującego stanowiska Zarządu wlašci- 

we komsekwencje dia siebie jako członka za- 

rządu i przypadkowego wybonu, za którym 

— jesteśmy przekonani — nie stoi w danej 

chwili większość członków syndykatu, nie 

przyjąć. 
Ponieważ p. Kownacki nie zechciał tej 

sytuacji należycie ocenić i swojej roli w niej 

zrozumieć, jesteśmy zmnuszeni to swoje sta- 

nowiskó z naciskiem zaznaczyć. 

W czasach fidmu niemego filmowy rynek 
światowy stanowił jednolitą całość i każdy 
obraz przechodził swobodnie z kraju do kra 

ju i z komtynentu na kontynent. Głównem 
centrum produkcji byłv Stany Zjednoczone. 
Od czasu |pojawienia się filmu dźwiękowego 
sytuacja uległa zmianie. Konieczność reali- 
zowania dla jposzczególnych krajów tekstu 
mówionego 'w języku narodowym zmusiła 
mwyłtwórców do kręcenia filmów w kiłku wers 
jach, z których (każda nagrana była przez 
inny zespół aktorski. Koszty w ietlania 
filmu przeznaczonego dla całego świata wzro 
sły zatem znacznie i wielcy wytwórcy świa 
towi obawiali się nie bez słuszności konku- 
rencji produkcji krajowej „której rozpowszu 
chnienie zamiknięte było granicami ingwi- 
stycznemi. Wftedy to Amerykanie zaczęli pa 
sługiwać się t. zw. „doubling'iem*. 

   

Udźwiękowienie filmu polega na operacji 
dodania do filmu niemego rejestracji dźwię 
kowej, odpowiednio synchronizowanej. „Donu 
bling“ jest operacją analogiczną, za pomo 
cą której adaptuje się głos jednego lub kil 
ku speakerów do obrazów, zawierających 
sceny mówione. Metoda ta pozwala bądź na 
zużytkowanie znacznego zapasu filmów nie- 
mych, nagromadzonych dawniej, bądź taż 
na tłomaczenie filmu dźwiękowego na inny 
język. 

Film dźwiękowy posiada obok obrazów 
wąską taśmą dźwiękową synchronizowaną, 
t. j. mogącą odtworzyć zjawiska słuchowe ze 
zjawiskami wzrokowemi. Ogromna prery- 
zja synchronizmu, konieczna dla realizacji 
ałobrego filmu, stanowi główną trudnoś. 

ublingu* kinematografieznego. Wszelkie »d 
chylemia pomiędzy obrazem a odpowiednim 

  

sękundy, słają się dostrzegalne i przeszka- 
jwiękiem, irwające nawet jedną waże 

dzają nieznośnie. A 

Rejestracja dźwięków dla „doubling'u* 
odbywa się — tak samo jak dla nakręcania 
wersji pierwotnej — za pomocą aparatu r* 
jestrującego. Dźwiękowa taśma negatywu 
wywoływana jest obok taśmy megatywnej 
obrazów wzrokowych na jednej taśmie po: 
zytywnej. Zagadmienia rejestracji i wyws 
łamia są już jednak rozwiązane oddawna, a 
sprawa „idoubling'u* naswwa się nie jako 

techniczny problem fizyko - chemiczny, lecz 
jalko zagadnienie organizacji pracy, którego 
rozwiązanie doprowadzić musi do doskonałej 
synchronizacji. 

Wytwórnie filmowe stosują liczne meto- 
dy „doubling'u*. Wszystkie te metody dz'e 
lą się na dwie następujące po sobie czynnoś 
ci. Pierwsza z nich polega na obserwowaniu 
obrazów wzrokowych w tempie zwolnionem 
i ustalaniu drobiazgowego szematu chrono 
graficznego dźwięków, które mają być reje 
dtrowane. Słowa zastosowane w  szemacie, 
transponowane z jednego języka na. drug 
wybierane są w ten sposób, aby zgadzały się 
możliwie dokładnie z układem ust aktorów. 
Druga cz pracy polega na mutrwalaniu 
słów i dźwięków, zgodnie z szematem chro 
nograficznym, ustalonym uprzednio. Szemat 
ten lub ł, zw. „scenarjusz dźwiękowy”, od- 
twarzany jest przez aktorów, muzyków, imi 
tatorów i t. p. przed aparatami rejestrujące 
ini. Czasami wykonawcy patrzą jednocześ 
mie na wyświetlane na ekranie sceny, które 
mają być powtórnie udźwiękowione, co po- 
maga do właściwej intonacji wokalnej. Cza 
sami znów przed każdym wykonawcą prze 

  

   

    

suwa się pasek papieru, zawierający wszyst 
kie wskazówki „dotyczące emisji dźwięków 
Czasami w końcu film z opisem potrzebnych 
wskazówek wyświetlany jest przed wykonaw 
са. 

Poza tłomaczeniem tekstów filmów mówio 
nych „doubling* pozwala na post - synchro 
nizację filmów plein - air'owych, nakręca 
nych 'w trudnych do jednoczesnego mdź wię 
kowienia' warunkach, jak również filmów ry 
sunkowych. М. С. 

Pogrzeb ostatniego Žyda- 
weterana 1863 r. 

WARSZAWA, (Pat). W poniedzia 
łek w południe odbył się pogrzeb bł. 
p. L. Hertza, weterana z 1863 r. W po 
grzebie wzięły udział, oprócz rodzi- 
ny zmarłego liczne delegacje. Ponadto 
reprezentowane były władze wojsko- 
we z kpt. Przewalskim na czele, kom 

panja homorowa 30 p. p. z orkiestrą, 
wiceprezes Rady Miejskiej m. Warsza 
wy p. Mayzel i in. Podczas ceremonja 
łu pogrzebowego kompanja honorowa 
prezentowała broń. Orkiestra wojsko 
wa odegrała szereg pieśni żałobnych. 

Ze śmiercią bł. p. L. Hertza scho- 
dzi do grobu ostatni weteran-Żyd z 
1863 r. 

UŚMIECHY I UŚMIESZKI 

Coś dla pań. 
Sprawa karna pewnego kupca w Łodzi, 

który zapłacił pół miljona złotych 

zasługuje na uwagę, nie ze wzglę 

  

omal nie 

grzywny, 

du na istotę załargu owego kupca z kodek 

sem karnym, ale dla przyczyn które ten za 

targ spowodowały. 

  

Oto: one: 

„W wielu kinach amerykańskich istnieje 

zwyczaj, że dla zachęcenia młodych kobiet 

do odwiedzania kinoteatrów, kasa do do 

go biletu sprzedanego kobiecie, dodaje parę 

Podczas wy 

  

nowych jedwabnych pończoch. 

świetlania filmu, gdy na sali jest ciemno, 

panie zdejmują podarte pończochy i wkła 

dają nowe, otrzymane w kasie. 

  

Po seansach służba wymiata stosy zuży- 

tych pończoch... Stare te pończochy e 

towane są do Polski, a w 

Łodzi, gdzie używa się ich do wyrobu przę- 

  

   
szczególności do 

EN“ 

Jak widzimy, od roku 1920, 

stale nas czemś uszczęśliwiają. Ale nie cho 

dzi w tej chwili o stare pończochy. W związ 

Amerykanie 
  

iku z tem przypomina mi się pewien djalog 

  

małżeński: 

— Mężu — powiada żona — ostatnie 

pończochy mi się podarły... 

— Dziwna jesteś, kochanie. Mówisz mi 

to teraz, gdy całą pensję rozdzieliliśmy do- 

kładnie na wydatki. Wiesz, że nie starczyło... 

— A nieprzewidziane? 

— A płaszczyk dla Bodzia i książki dla 

ieka? 

ać. Pończochy przewidziałem    

  

A rata stryjowi, który się w: 

    Musisz pocze 

na marzec. 

— Oszalałeś? Mamy początek listopada.. 

— Naucz się cerować, kochanie... 

—iKiedy? po połudn.n 

  

Rano pracuję...   
  

dzieci... 

czoch... 

Zreszlą nie cierpię cerowanych poń 

— Trudno, kochanie! Ciocia Busia doży 

ła 96 lat, a przez ostatnich dwadzieścia zaj 

mowała się wyłącznie cerowaniem pończoch 

Było to jej ulubione zajęcie. 

W tem miejscu djalogu zwykle coś brzęk 

nie lub sluknie. Albo talerz o podłogę, albo = 

talerz o głowę, albo wazonik o szybę. 

A potem nieszczęsny mąż ma te podarte 

pończochy na Śniadanie, na obiad i na ko- 

lację. Cały świat wydaje mu się jedną wiel 

ką dziurą w pończosze, przez którą przeglą 

da ukochana pięta... 

Z rozpaczy więc idzie się upić, a potem 

bierze na kredyt pół tuzina jedwabnych poń 

czoch w znajomym sklepie. 

Jakże inaczej wygląda to w Ameryce. 

— Mężu, zrobiła się dziurka w pończo- 

sze — woła roześmiana Amerykanka. 

— Doskonale, kochanie! Idziemy do xi 

na. W „Casino* jest John Barrymore... Za- 

bienzemy i służącą.. 

"Właściciele naszych kin powinni się nad 

tem zastanowić! Wel. 

„Wolność prasy* 

w Niemczech. 

  

Angielski dziennikarz Noel Panter, wię- 

ziony początkowo, nastęjpnie wydalony 2 

Niemiec za zamieszczenie korespondencji w 

swojem pismie. 

dzkóły okręgu wileńskiego w l. 1801-—1815 
Onegdaj na zebraniu Koła Wileń- 

skiego TNSW. wygłosił dr. Michał Am 

Ibros ciekawy i grunłowny referat pod 

powyższym tytułem. Referat ów wią- 

żący się a cyklem referatów „Dawne 

Wilno“ zasługuje na bardziej szczegó 

iowe omówienie. 

Aleksander I ogłosił 8 września 
1802 r. manifest ustanowiając mini: 
sterjum złożone z 8 ministrów: Nad- 
zorowi ministra oświecenia powierzo- 
no szkoły, drukarnie. cenzurę, bibljo- 
teki, muzea itp. Równocześnie z ma- 
nifestem wydany ukaz powoływał ko- 
misję szkolną obarczając ją zadaniem 
ułożenia wytycznych organizacji szko] 
nej. Podały je zasady powszechrego 
oświecenia z 24 stycznia 1803 r. Rosję 
podzielono na 6 okręgów zwanych 
wydziałami szkolnemi z kuratorami 
na czele. Na stanowisko kuratora wy- 
działu wileńskiego powołano ks. A. 

J. Czartoryskiego. Okreg wileński о)- 
jął gubernje: 'wileńską, grodzieńską, 
mińską, wołyńską, kijowską, mohy- 
lewską i witebską. 

W r. 1810 przyłączono do niego 
obwód białostocki, uzyskany od Prus 
traktatem w Tylży. Szczegółowe prze- 
pisy dotyczące ustroju i programu 
szkół imperjum rosyjskiego zakreśliła 
ustawa z 5 listopada 1804 r. Tylko 
okręg dorpacki i wileński korzystały 
z odrębnych ustaw, w wiłeńskim mia- 
nowicie obowiązywały ustawy z 4-go 
kwietnia i 18 maja 1803 r. 

Organizację i program szkół okrę- 

gu wileńskiego zaczerpnięto z urzą- 
dzeń Komisji Edukacyjnej, Szkoły 
dzieliły się na parafjalne, powiatow:, 
gimnazja i uniwersytet. Parafjalne by- 
ły szkołami elementarnemi, powiato 
we i gimnazja Średniemi. Parafjalne 
miały być zakładane w parafjach, po- 
wiatowe w miastach powiatowych, 
gimnazja 'w miastach gubernjalnych. 
Uniwersytet był najwyższą szkołą na 
cały wydział, Związek między szko- 
łami wyrażał się w ich hierarchicznej 
zależności. Naczelnym  zwierzchni- 
ikiem całego wydziału był kurator. 
który zasiadał w głównym Rządzie 

Szkół, mającym swą siedzibę w P2- 
tersburgu i będącym doradczem kole- 
gjum ministra. Kuratorowi podlegał 
bezpośrednio uniwersytet roztaczają- 
cy nadzór nad wszystkiemi szkołami 
w okręgu tudzież kształcący nauczy- 
cieli powiatowych i gimnazjalnych. 
Wszystkie osoby i władze podporząd - 
kowane zwierzchności uniwersytec- 
kiej podlegały sądownictwu uniwer- 
sytetu. Zwierzchność swą nad szko- 
łami wykonywał Uniwersytet za po- 
średnictwem Rektora, Rządu Uniwer- 
sytetu czyli Komitetu Rządowego zło- 
żonego z Rektora i 4 dziekanów wy- 
działów wybieranych na 3 lata i Rady 
Uniwersytetu zwanej też Powszech- 
nem Zebraniem Profesorów.  Dla 
spraw wymagających większej rozwa 
gi i pewnej ciągłości wyznaczała Ra- 
da Uniwersytetu Komitety. Łącznik 
między uniwersytetem a szkołami sta 

nowili wizytatorzy, begro saika 
wizytacje szkół W pojedynczych gu- 
bernjach nadzór nad szkołami speł- 
niali kierownicy gimnazjów czyli dy: 
rektorzy gubernjalni szkół. Im znowu 
podporządkowani naczelnicy szkół 
powiatowych zwani. dozorcami po- 
wiatowymi byli zwierzehnošcią dla 
szkół parafjalnych w powiecie, W r. 
1811 stworzono godność honorowych 
dozorców, którą powierzono zamoż. 
nym i wpływowym obywatełom w po- 
wiecie. Nie mając prawa wydawania 

zarządzeń i mieszania się w wewnętrz 
ne życie szkoły troszczyli się oni o 
ich stan ekonomiczno-finansowy. 

W r. 1807 było gimnazjów 4, szkół 
powiatowych 56, z czego ustrój i pro- 

gram obowiązujący. w okręgu miały 
3 gimnazja i 48 szkół powiatowych. 
Ukończenie gimnazjum zarówno jak 
i szkoły powiatowej. uprawniało da 
studjów uniwersyteckich i różnice 
między niemi w programie były nie- 
znaczne. Program ów realizował po- 
stulaty pedagogiki oświecenia w tej 
postaci, jaką im nadała Komisja Edu- 
kacyjna. Wykład religji ograniczał się 
do nauki chrześcijańskiej, udzielanej 
w jednej godzinie tygodniowo przez 
kapelana zakładu dla kl. Ii II, tu- 
dzież do egzort świątecznych i nie- 
dzielnych dla całej młodzieży. Zastę- 
powała ją w «lasach niższych nauka 
moralności, a w wyższych nauki pra- 
wno-polityczne. Język łaciński stracił 
swą dawną przewagę na rzecz j. 0j- 
czystego i mauk realnych. Naukę 
gramatyki i literatury łac. łączono z 
polską, równolegle z gramatyką szły 

wypisy tak ułożone, że dopełniały wia 
domości czerpane na lekcjach nauki 
moralnej, historji i nauk przyrodni: 
czych. Potrzebom życia praktycznego 
zadość czyniło wprowadzenie do pro 
gramu nauk przyrodniczych ogrodni- 
ctwa, rolnictwa, higjeny, a do nauk 

matematycznych pomiarów w terenie. 
Obowiązkowemi też były wykłady o 
szczepieniu ospy i pomiary meteoro - 
logiczne W; historji wbrew Rollando- 

wi nie ograniczano się tylko do cza: 
sów starożytnych, ale pomijając śred 
niowiecze dawano pogląd na wybra- 
ne kwestje z dziejów nowożytnych tu- 
dzież jprzechodzono dzieje Polski i Ro- 
sji. Nauka matematyki stała wysoko 
i podręczniki Lhuillera i Bezonta aż 
do įpublikacyj Grubego uchodziły ха 

najlepsze. Z dawnej filozofji utrzyma- 
ła się logika wykładana przez nau: 
czyciela matematyki w najwyższej 
klasie. Prócz tych przedmiotów zwa- 
nych głównemi lub klasycznemi do- 
łączały się przedmioty poboczne: 
rosyjski, niemiecki, francuski i ry- 
sunki. 

  

Odmienny |program w r. 1807 po 
siadało $ kołegjów jezuickich, 2 szko- 
ły powiatowe zgromadzenia ewange- 
lieko-reformowanego i gimnazjum wo 
łyńskie. 

Szkoły jezuićkie różniły się ód 
szkół wil. okręgu swoją organizacją 
Gpartą na Ratio studiorum z 1599 r., 
przewagą nauki łaciny, „pomijaniem 
nauk prawno-morałnych i prak'yeż- 
nych i szczupłym zakresem nauk re- 
salnych. Językiem nauczania był w kl. 

  

Lil jj. zi od III łaciński, ponad- 
to w j. rosyjskim wykładano historję 
rosyjską, geografję i geometrję. Kole- 
gja jezuickie w r. 1812 wyłączono w 
osobny wydział podległy kreowanei 

z Kolegjum akademji połockiej. 

W szkołach synodu ewang.-refor- 
mowanego kładziono nacisk na nau- 
kę języków niemieckiego i francus- 
kiego, natomiast niewiele uczono ła- 
ciny i pomijano całkowicie nauki pra- 
wne i przyrodnicze. W r. 1809 przy- 

jęły one program szkół wydziału wi- 
leńskiego, otrzymując wsparcie z fun- 
duszu edukacyjnego. 

Gimnazjum wołyńskie rozwinięte 
w 1805 r. z powiatowej szkoły z za- 
miarem uczynienia zbędnym planowa 
nego rosyjskiego uniwersytetu w Ki- 
jowie było jakby uniwersytetem w 
minjaturze, Obejmowało 3 cykle na- 
uk: elementarny 4-letni z przewagą 

języków, 8 dwuletnie kursy łączące 
w każdym nauki humanistyczne ze 

ścisłemi, wreszcie kursa dodatkowe, 
w których obok nauk, jak gramatyki 
powszechnej, bibljografji, mechaniki 
praktycznej i t. p. udzielano sztuk fe- 
chtowania, jazdy konnej, muzyki, tań 
ców będących zabytkiem dawnych a- 
kademij szlacheckich. 

Osobną grupę stanowiły t zw. u- 

czyliszeza narodne. Zakłady te istnie- 

jące w gub. mohylewskiej, witebskicj 
i kijowskiej z rosyjskim językiem na- 
uczania pochodziły z czasów Katarzy- 
ny i dzieliły się na małe dwuletme 
i główne czterołetnie. W r. 1807 ma- 
łych było — 7, głównych 3. Od r. 1809 

  

miały być one przekształcone na szko 
ły powiatowe 1 gimnazja, w rezulła- 
cie tvlko 3 szkoły główne przemiano- 
wano na gimnazja rołączone ze szko 
łą powiatową, urządzając je wedle «- 

stawy z 1804 r., a więc wedle modły 
rosyjskiej. Szkoły powiatowe były w 
nich dwuklasowemi i przygotowywa- 
ły do 4-klasowych gimnazjów. W : 
1811 podjęto reorganizację gimna*- 
jum kijowskiego według wzoru gim 

nazjum krzemienieckiego. 

Szkoły parafjalne były przedmio 
tem znacznie mniejszej troski władz 
szkolnych, niż powiatowe i gimnazja. 
Program ich obejmował czytanie i pi- 
sanie, katechizm, początki nauki mo- 
ralnej, arytmetykę, 'wreszcie wiadu- 
mości podstawowe z rolnictwa i rze- 
miósł. Ustawa z r. 1807 wprowadzi a 

2 typy szkół parafjalnych: większe 

dwuklasowe dla miast i mniejsze jed- 

noklasowe dla wsi z osobnemi oddzia 

lami dla chłopców i dziewcząt. Nauka 
miała w nich trwać 4 lata, do dziec: 

szlachty i rzemieślników stosował się 
przymus szkolny. Językiem wykłado- 
wym był język polski, w szkołach 
przy prawósławnych cerkwiach i u- 
trzymywanych przez rady miejskie w 
gub. mohylewskiej, witebskiej i kijow 
skiej uczono w į. rosyjsk zaś przy 
wielu pr testanckich kościołaci. № .. 
meiieckim Języka niemi-*kiego ja- 

ko przedmiotu udzielano w miejsco- 

wościach bliżej granicy pruskiej tu- 
dzież w szkołach zgromadzenia ewan 
gelickiego, początków j. łacińskiego 
w wielu szkołach utrzymywanych 
przez zakony, w niektórych (powia- 

    

  



  

| 

  

Nr. 299 (2840) 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Skutki flirtu podczas pracy. 

Z Brasławia komunikują, że we wsi Ło 
towszezyzna, miał miejsce następujący wY- 

jek: { 

U gospodarza tejże wsi Mikołaja Adamo 
wicza pracował parobek, kiórego „podczas 
pracy odwiedzały panienki ze wsi, a który 

<ieszył się u nich wyjątkowem powodzeniem. 

W tych dniach, pracującego przy kier: 

podczas młócenia zboża, parobka o©dwied 
ła jedna z jego wielbicielek —— Mina Czernia 
wska. 

  

   

Bawiące go cały czas żartami, nie zauwa 

żyła jak zbliżyła, się do żelaznego drążka 
obrotowego, łączącego kierat z młockarnią. 

W pewnej chwili spodnica Czerniawskiej po 
chwycona została przez kierat który wciąg 
ni dziewczynę w tryby miażdżące jej prawą 

nogę. 
Czerniawską odstawiono do szpitala w 

Brasławiu, gdzie natychmiast po przybyciu 
amputowano jej nogę do samego kolana. 

    

  

10-letni chłopiec zranił dwóch wieśniaków. 
W Miednikach zdarzył się wczoraj nasię 

pujący wypadek: 
Stała mieszkanka wspomnianej mieściny, 

właścicielka skiepu kołonjalno spożywczego 
p. Żygielewicza, przechowywała w niezamk 
miężej szufladzie komody niezabezpieczony 
rewolwer. 

10-letni synek Żygielewiczowej, korzysta 
ас z nieobecności domowników, wydobył z 

   

  

szuflady maładowaną broń i oddał kilka 
strzałów w ścianę. 

Skutki b; fatalne. Kule przebiły nawy 
lot ścianę i zraniły dwóch znajdujących w 
przyległym pokoju wieśniaków, z których 

jeden został postrzelony w rękę, a drugi w 
głowę. 

Rannych przewieziono do szpitala powia 
towego w Oszmianie. Bron zarekwirowano. 

  

Śnieg, grad i deszcz. 

  

W dniu wczorajszym na cał:j Wi- 
leńszczyźnie panował silne wiatry i 

notowano opady gradu. śniegu į desz 
czu. 

  

Wilejka. 
DZIEŃ OSZCZĘDNOŚCI. 

Dnia 31 października br. jako w „Dniu 
Oszczędności** wygłosił 'w świetlicy Zw, Strze 
łeckiego prof. gmin. p. Petrajtys odczyt na 

any z oszczędnością. 
tego dnia odbyło się uroczysle 

e nowego lokalu Klubu Polskie Og 
    
ОЙ 
misko. 

Miejscowy proboszcz Iks. dziekan Šniežko 
„dokonał poświęcenia sal, (prezes klubu prof 
gimn. p. Supiński krótkiem przemówieniem 
dokonał otwarcia. Zabawa, jaka się później 
rozpoczęła, przeciągnęła się w miłym nastro 
ju do rana. Należy wyrazić nadzieję, że Klub 
teraz stanie się ośrodkiem życia kulturalne - 
towarzyskiego. MW 

Możodeczno. 
WSKUTEK NIEOSTROŻNEGO OBCHODZE 

NIA SIĘ Z OGNIEM. 

Pożar w folw. Pohoreliszcze, gminy gró 
deekiej strawił siodołę wraz z tegoroeznemi 
zbioromi i narzędziami rełniczemi. Paszko- 
dowany Hryniewski Marcin oblicza pe! 
siene straty na 3940 ł. Stwierdzono, że ро- 
<ar powstał w wyniku nieostrożnego obeho- 
dzenia się z ogniem podczas palenia papie 
resów przez niejakiego  Kilezykowskiego 
Stanisława, który w ciagu 2 tygodni nocował 
w stedole bez wiedzy właściciela. 

  

     

    

   

  

   

   

PODPALIŁA Z ZEMSTY. 

Suszowa Anna, m-ka wsi Susza, gminy 

gródeckiej z zemsty na tle porachunków o 

ziemię podpaliła dom mieszkalny Konażyc- 
kiego Józefa, m-ca, tejże wsi. Pożar w za- 
rodku ugaszeno. Suszewą Annę zatrzymano. 

Wyłowienie ryby morskiej 
* w Dźwinie. 

Z Dzisny donoszą, iż koło osady Gorki 
„dwaj rybacy Piotrowski i Mogilanow wyło- 

wili z Dźwiny olbrzymią rybę długości około 
metra ;wagi 45 klg. Ryba ta nieznana im z 

nazwy — dostała się z morza Bałtyckiego. 

Śmierć pod kołami pociągu. 
W dniu wezorajszym między stacjami 

Rzednia — Waliły na szlaku Białystok — 
Baranowicze pod pociąg Nr. 704 dostała się 
nieustalonego nazwiska kobieta, która ponio 
sta Śmierć na miejscu. 

Zwłoki zabezpieczone do przybycia władz 
sądowe - śledczych. 

Walka z tajnem gorzelnictwem 
Według danych władz skarbowych w ub. 

miesiącu na terenie Wileńskiej Izby Skarbo 
wej ujawniono 29 tajnych gorzelni, przy- 
<zem skonfiskowano 325 litrów samogonki. 
aparaiy gorzelniane i większą ilość zacieru. 

TP 

Wilki. 
Z Molodeczna donoszą, iž w zašeianku 

Rudziszki ub. nocy wiiki wparły się do stajni 
Cheroszucha Bazylego i udusiły źrebaka, 
którego pożarły, poczem rzuciły się na ko- 
mia. Koń zdołał wyjść z ciężkiej opresji cało 
gdyż parobek, mocujący za stajnią, usłyszał 
silne rżenie i przybiegł na pomoc. Bestje 
uciekły, pozostawiając w stajni kopyta i gło 
wę; źrebaka. 

Właściciele nieruchomości 
proszą o ulgi. 

Delegacja właścicieli nieruchomości mi 
skich złożyła w Ministerstwie Skarbu mate: 
jał. w którym prosi o wydanie Izbie i urzę 
dom skarbowym dyrekttyw, aby respektowx 
ły rozłożenia na raty podatku od nieruch » 
mości i dodatku komunalnego, dokonanego 
do dnia 31 sierpnia r. b. przez władze ko- 
mnunadlne. 

Delegacja w memorjale prosi także, aby 
należności z tytułu bieżącego podatku od nie- 
ruchomości nie były egzekwowane aż do chwi 
li spłacenia ostatniej raty zaległości oraz by 
zaległości podatku od nieruchomości rozkła 
dane były do 24 rat miesięcznych. 

            

Żydowskie Towarzystwo Krajoznawcze 
i Żydowskie Koło miłośników Wilna. 

Wbrew tendencjom różnych na- 
szych i nie naszych nacjonalizmów, 
hitle mów etc., skazujących lud- 

ność żydowską na zamknięcie w obrę- 
bie ghetta, Żydzi wychodzą zeń čią- 
gle. Proces naturalny i zrozumiały. 
jako stopniowe podnoszenie sie cywi- 

    

    

   
   

lizacyjne tego narodu i społeczeństwa, 

datujące się od wieków. Objawy tego 
są różne, a jako jeden z najciekaw - 
szych, najbardziej dodatnich u nas, 
trzeba uznać działalność utworzonego 
w całej Rzplitejj w drugiej połowie 
1926 r., Żydowskiego Tow, Krajoznak 
czego. Niewąpliwie członkawie tej or- 
ganizacji poznając krai. w którym 
mieszkają, interesujac się jego prze- 

  

    
   szłością i kulturalnym dorobkiem, 

zwracają się przedewszystkiem ku 
swoim: ściślejszym wartościom spec- 
jalnie żydowskie* kulturze i przeszło- 
ści. Nie czynią, a nawet nie mogą 

czynić tego wyłącznie pizedmioty o 
charakterze wyłącznie żydowskim. 
stanowią bowiem drobną część zadań 
krajoznawstwa w Polsce. Skądinąd 
wiemy, że ŻTK ma szeroki zakres 
dzialania w pełnej proporcji zajmu- 
jąc się poznawaniem kraju. Że objek- 
ty żydowskie zyskują na lem, jest o- 
kolicznością bardzo pomyślna. albo- 
wiem wśród polskich badaczy niema 
nadmiaru znawców tei dziedziny i w 
znacznej większości leżv ona odło- 
giem. : 

Krajoznawstwo jest niewątpliwie 
zasadniczą częścią wychowania oby- 

watelskiego. Nie potrzeba specjalnego 
podkreślania korzyści, odnoszonych 
przytem przez państwo. Zupełnie ina- 
czej bowiem, działa samorzutne, peł 
ne zapału poznawanie, inaczej sam о- 
bowiązek szkolny. A teraz nieco da- 
nych. 
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Wuj Sam kupuje złoto 

Od czasu nowego eksperymentu monetar 

nego prezyd. Roosevelta liczba poszukiwą- 

  

czy złoła w St. Zjedn. stale wzrasta. Rzesze 

bezrobotnych emigrują z miast, by szukać 

szczęścia na terenach złotodajnych. 

  

KURJER SPORTOWY 
POSIADACZE P. O. S. — UWAGA. 

Jak się dowiadujemy w skład pro- 
gramu obchodu święta XV-lecia Nie 
podległości Polski ma wejść udział w 
defiladzie posiadaczy P. O. S. na tere- 
nie miastą Wilna. Należy sobie ży- 
czyć, aby pomysł ten doszedł do skut- 
ku. Wilno posiada około 5-ciu tysięcy 
osób, które zdały egzamin sprawno- 
ści fizycznej. Udział w defiladzie tak 
znacznej liczby zdobywców P. O. S-u 
byłbv znakomitą manifestacją tężyz- 
ny fizycznej. Dlatego też każdy po- 
siadacz POS-u powinien uważać za 
swój moralny obowiązek stawić się 
na miejsce zbiórki i wziać udział w 
defiladzie. Odnośne wezwanie ukaże 
się w prasie. Nikogo z posiadaczy P. 
O. S. nie powinno za„raknąć. 

  

tach żmudzkich uwzględniano także 

j. litewski. Założona w r. 18 i5 szkoła 

początkowa dla Żydów w celu szka- 

lenia w polszczyźnie nauczycieli wy- 
znaniowych szkółek żydowskich nie 

utrzymała się. Również nie udałą się 

akcja uniwersytetu w r. 1811 stwor 
nia komisji z udziałem przedstawicie 
li kahału żydowskiego dla ułożenia 
zasad szkół początkowych dla Żydów. 
Najpomyślniejszym dla rozwoju szkół 

paraf jalnych był r. 1811; w 424 szko- 
łach uczyło się 8923 chłopców i 1131 
dziewcząt, najgorszym r. 1813 mający 

222 szkół z 4827 młodzieży. 

  

  

Szkolnietwo zawodowe było repre 

zentowane przez utworzone 'przy gim 

nazjum w Krzemieńcu szkoły geomei- 

rów i mechaników. Szkolnictwo spe- 

ejalne posiadało również 2 zakłady: 

instytut głuchoniemych w Romano- 

wie na Wołyniu i ks. Misjonarzy w 

Wilnie. 

Młodzież żeńska kształciła się w 
pensjach chociaż były też pensja mę- 

skie. Program nauczania wahał się w 

nich między programem szkół para- 
fjalnych, a powiatowych. Dziewczęta 
uczyły się robót ręcznych i gospodar- 
stwa domowego. W r. 1811 minister 

zalecił wprowadzić w nich prócz daw- 

nej obowiązującej nauki + rosyjskie- 

go udzielanie po rosy jsku także jesz- 

cze innego przedmiotu, wchodzącego 

w program, Zarządzenie to mialo byč 

etapem do wprowadzenia w pensjach 

j. rosyjskiego jako wykładowego. Ww 

r. Szk. 1811/12 odpadły z pod zwierz- 

chności Uniwersytetu żeńskie pensje 

  

utrzymywane przez rzymsko-katolic- 
kie i bazyljańskie zakonnice 

Kształcenie ubogiej młodzieży uła- 
"twiały liczne konwikty. 

Ilość wszystkich szkół Okręgu Wil. 
w latach 1807—15 wynosiła 'w r. 1807 
425 zakładów z 14419 młodzieży, w 

1808 — 514 szkół z 19512 mł.. w 1809 
537 szk. z*20387 mł., w 1810 — 534) 
szk. z 22064 mł., w 1811 — 5883 szk. 
z 22810 mł, w 1812 — 429 szk. z 
16482 mł., w 1813 — 314 szk. z 13270 
mł., w 1814 — 349 szk. 15746 mł, w 
1815 — 375 szk. z 18515 mł. Cyfry po- 
wyższe nie są pełne. Nie obejmują 
przedewszystkiem istniejących na te- 
renie okręgu zakonnych pensyj żeń- 
skich po r. 1811, szkół jezuickich po 
1812, konwiktów mimo, że część mło- 
dzieży ograniczała się do pobierania 
nauki w nich. Dodać też nałeży, że 
istniała i nauka prywatna. 

Stan oświaty w porównaniu z resz 
tą imperjum był wprost świetny. W 
takim np. r. 1808 w 4 okręgach rosyj- 
skich z pominięciem dorpackiego, a 
więc niemal w reszcie państwa było 
uczącej się młodzieży 5415 na na- 
szych 7422, Gdy w wileńskim uniwer 
sytecie w 1. 1807—15 ilość studentów 
obracała się między cyframi 199 (r. 
1815) a 479 (r. 1811). uniwersytet pe- 
tersburski założony faktycznie w 1. 
1819 przy 22 studentach miał ich w 
1822 r. 40. 

Józef Rybieki. 

—o(:)0— 

SZCZEGÓŁY MECZU Z POLONIĄ. 

Gracze W. K. S. byli znów prześla 
dowani przez pech, który przekreślił 
szanse bezpośredniego wejścią do Li- 
gi. Wilnianie w pierwszej połowie gry 
mogli zdobyć upragnioną bramkę, ale 
jakoś im nie szło. W decydujących 
momentach nikogo nie bvło pod bram 
ką Polonji. Powtórzyła się więc ta sa 
ma historja co i w Wilnie, 

Pierwszy goal padł o dwa kroki. 
Pomoc puściła przebojowc6w Polonji, 
a obrońcy nasi też zawiedli. Rogow 
nie mógł już nic wówuzas poradzić. 

Po zmianie stron wvdawało się 17 
W. K. S. wyrówna, że zremisuje, tym 
czasem Polonja zaczęła grać o całą 
klase lepiej, strzelajac z zamieszania 
drugą bramkę. Zawinił tutaj może tro 
chę Rogow, który źle z?*rał piłkę, do 
bitą potem przez Ałaszewskiego. Kie 
rownictwo drużyny pos anowiło wów 
czas zmienić w bramce Rogowa na 
Zienkiewicza. 

Gra była dość ostra, le bez wyra- 
zu. 

DZIŚ WALNE ZEBRANIE 

BOKSERÓW. 
Dziś w sali konferencyjnej Ośrodka W 

F. odbędzie się doroczne walne zebranie W* 
leńskiego Okr. Związku Bokserskiego. 

Ustępujący zarząd miał bardzo krótki 
okres pracy, bo został wybrany w maju, a 
więc w martwym sezonie. Dlatego też nie 
mógł 2 przyczyn zasadniczych wykazać się 
większą działalnością, to jednak ustępujący 
zarząd doprowadził pierwszy raz do družyno 
wych mistrzostw Wiłna, wystarał się o pew 
ne subsydja i t. d. Słowem praca zarząda 
była skrępowana, ale to co się zrobiło, to 
niewątpliwie w przyszłości wyda piękne о- 
woce. 

Sądzimy, iż prezesem ponownie zostanie 
doskonały organizator pułk. Iwo Giżycki, a 
sprawy sportowe kierować będą w dai ;zym 
ciągu kpt. Ostrowski i plut. Sadowsi > 

Nowe władze boksu powinny starać się o 
możliwie jak najczęstsze organizowanie zaw 
dów z drużynami zamiejscowemi. 

  

      
— ТаКае - się. cieszę, panie Adolfie, na- 

reszcie zastaję pana samego. 

    

Liczba członków Towarzystwa cią 
gle powiększa się. Ze 150 w r. 1926, 

wzrosła do 3 i pół tysiąca bez mała w 
r. bież. Oddziałów jest już 26, roz- 
rzuconych po całej Rzplitej. Wyciecz- 
ki (1708 z 82-a tys. uczestn.), 18 ko- 
lonij turystycznych, instruktorskie 0- 
bozy turystyczne dla kierowników 

wycieczek, wybudowanie schroniska 
idomu wycieczkowego w Zakopanem, 
24 najrozmaitsze kursy. co zaś nale- 
ży podkreślić ze szczególną uwagą—- 

Ludowy Uniwersytet  Krajoznawezy, 
jako stały kurs kształcenia kierowni- 
ków i działaczy organizacyjnych, z 
celem jaknajszerszego promieniowa- 
nia wśród mas. 

Mimo ciężkich obecnie, ogólnych 
warunków wvdawiniczych ŻTK nie za 
niedbuje odpowiedniej akcji. Wyda - 
no 11 n-rów „Wiadomości ŻTK* w 
jęz. polskim, 3 nr. „Land and Leben* 
(Kraj i życie) i 1 nr. kwartalnika na 
ukowego „Landkentnysz* (Krajozna- 
wstwo) w jęz. żydowskim, w średnim 
nakładzie 3000 evz. Są to oficjalne 
organy towarzystwa. 

Z innych działań ŻTK. należy wy- 
mienie jeszcze starania w kierunku 
założenia muzeum żydowskiego. Uz- 
nając olbrzymią doniosłość akcji och- 
rony przyrody, i-ów było jednem z 
pierwszych organizacyj w kraju, któ- 
re do niej swój akces zgłosiły wstę- 

pując do Ligi Ochrony Przyrody i pro 
pagując jej hasła na swoim terenie. 

Nie zaniedbało też czynnika spor- 
towego, j. w. dość ważnego w pracy 
krajoznawczej, szczególnie jeśli cho- 
dzi o takie sporty, jok narciarstwo, 
wioślarstwo, kajakowanie. Słąd -- 
szereg odpowiednich kursów i obo- 
zów cwiczebnych. 

Poza Ligą Ochrony Przyrody, Ż. 
T. K, jest jeszcze członkiem Żydow- 
skiego Instytutu Naukowego, Związ- 

ku Polskich Tow. Turyst., Pol. Tow. 
Krajoznawczego i innych. 

Oczywiście oddział ŻTK istnieje i 
w Wilnie. Jego prezesem jest p. Rose, 
w skład Oddziału wchodzą sekcje: tu- 
rystyczno-wycieczkowa,  fotograficz- 
na, etnograficzna, ochr. przyrody i 
zabytków architektonicznych, espe- 
rancka i — ma szczesólną uwagę za- 
sługujące Koło Miłośników Wilna. 
Zorganizowano szereg wycieczek miej 
scowych i zamiejscowych, w tem 4 
do Gdyni, pozatem do Warszawy i 
Krakowa. Obecnie jest w stadjum or- 
ganizacji wycieczka do Grodna. Człou 
ków liczy oddział — 324. 

Koło Miłośników Wilna powstało 
w r. zeszłym, z inicjatywy stud, U. 
S. B. (historja) p. Szyka. Ma juž za 
sobą pokažn+ dorobek w postaci licz- 
nych wycieczek do zabytków wileń- 
skich, odczytów z dziedziny architek- 

        

  

  

  

- tury i przeszłości Wilna takich prele- 
gentów, jak pp dr. Lorentz, prof. Mo- 
relowski, dvr. Studniekj i inni, Posia- 
da także czytelnię i sporą bibl joteczkę 
z ciekawą kolekcją wydawnictw o 
Wilnie, god poczatku ub. wieku, aż do 
dziś, w językach: polskim, litewskim, 
białoruskim, żydowskim, niemieckim, 
francuskim i rosyjskim, w ok. 200-u 
tomach i broszurach, niektórych rzad 
kich i cennych. Pozatem bardzo dużą 
kolekcję najrozmaitszych fotografij i 
innych rodzajów podobizn widoków 
Wilna, odpowiednio posegregowa- 
nych. W ub. piątek ; sobotę odbywała 
się wystawa tych zbiorów w siedzibie 
ŻTK, połączona z odczytem dyr. Stud- 

niekiego o historji Wilna. 
Na tem kończę to sprawozdanie. 

życząc omawianej w niem instytucji 
oraz jej odgałęzieniom  majlepszego 
rozwoju i poparcia zarówno społo- 
czeństwa polskiego jak i żydowskiego. 

S. Z. KI. 

LL 

ŽNOWA WYPOŽYCZALNIA a 
Е KSIĄŽEK 
5 Jagiellońska 16, m. 9 

Kompletna beletrystyka do o 
tatnich nowości w języku pol- 
skim oraz w obcych. — Lek- 

E tura szkolna. — Dział nauko- 
= wy. — Każdy sbonent otrzyma 
Е premjum. 

Czynna od godz. |l-ej do !8-ej. 

Warunki przystępne. 

Ri) Vj) JA 
BEI SDGIZĄ 

  

   

    

Model „drapacza“. 

      
  

  

  

Studentka uniwersytetu w Harward (51. 
      Zjedn.) skonstruowała model „drapacza „ał 

kowicie z metalu 

Wrażenia z wycieczki posel- 

skiej do Jugosławji na „czar- 

nej kawie* Kiubu Społecznego 

W środę 8 bm. przvi:żdża do Wil 
na poseł Jan Walewski z Warszawy, 
który na skutek zaproszenia Zarządu 
Klubu Społecznego w tym dniu o g0- 
dzinie 18 na „czarnej kawie* wygłosi 
odczyt p. t. „Wrażenia z wycieczki 

parlamentarzystów polskich do Jugo 
sławiić. 

Jak się dowiadujem” w odezyci: 
swym -oseł red. Walewski omówi j>- 
dnocześnie całokształt stosunków pol- 
sko-jugosłowiańskich, poczem zwyez 

jem przyjętym na „czarnye! kawach * 
odbędzie się dyskusja. 

    

Nadmienić sie godzi. iż odczyt ten 
ze względu zarówno na osobę 'prele- 
genta, który jest doskonałym mówen 
jak i temat jego odczytu wzbudził sze 
rokie zainteresowanie wśród sfer in- 
teligenckich Wilna. 

„Gzarna kawa* odbędzie się w sali 
posiedzeń B. B. W. R. -=v ul. Św. An 
пу 2 — 4. 

  

Popularyzacja polskiego Inu 
zagranicą. 

do polepszenia    ‚ Pragnąc przyczynić się 
opinji o połskim lnie, dostarczanym na 
rynek zachodnio i środkowo europejski, kto 

ra kilka lat temu była jeszcze bardzo nieob 
biecująca i dopiero w ciągu ostań 
lat uległa pewnej poprawie, tulejszy 
zek dla Ham i sportu Lniarskiego, oba% 
prac standaryzacyjnych w kraju — podjał 
ostatnio kraki nad szerzeniem propagandy 

ód odbiorców zagranicznych. Poza umie 
szczonemi niedawno w zagranicznej pras 

(niemieckiej, francuskiej i angiel 
kiej) wzmiankami o przeprowadzanej nor 

zacji handlu Iniarskiego, Związek przy 
stąpił obecnie do obszernie zakrojonej pro 
pagandy także wśród polskich placówek za: 
granicznych, utrzymujących kontakt z n 
ważniejszemi ośrodkami zbytu włókna Inia 

nego. Ponadto zwrócono się do tych placó- 
wek z prośbą o nadsyłanie wszelkich wiado 
mości i informacyj, dotyczących opinji przę 
dzalni zagranicznych o polskim włókine Inu 
mającym się ukazać na odnośnym rynku w 
kampanji bieżącej już po wstępnym etapie 
prac normalizacyjnych. Chodzi bowiem 2» 
ustalenie wyników prowadzonej przez Zwią 
zek akcji i jej wpływu na opinję o polskim 
dnie i eksporterach. 

  

    

    

  

   

  

    
  

       

Komorne trzeba będzie płacić 

zgóry. 
Dowiadujemy się że nowa ustawa o zoba 

wiązaniach, która wejdzie w życie z lipcem 
roku 1934, wprowadza zasadę płacenia ko- 
mornego zgóry. 

Nowe „prawodawstwo będzie miało duże 
znaczenie y rozstrzyganiu sporów pomie 
dzy właścicielami nieruchomości, a lokatc 
rami na tle powództw eksmisyjnych i t. p. 

    

Do rodzin Peowiaków. 
Komitet Budowy Pomnika: Poległych Żoł- 

nierzy Polskiej Organizacji Wejskowej zwra 
ca się do rodzin Poległych Peowiaków z pro 
śbą o nadesłanie w jak najszybszym czasie 
następujących danych: nazwisko, imię i pse 
udonim poległego, rok urodzenia, gdzie pra 
cował w robocie niepodległościowej (ze spec 
jalnem zaznaczeniem pracy w P. O. W.), da- 
tę śmierci, gdzie poległ, gdzie został pocho 
wany. Prosimy o nadesłanie tych danych 

oraz, o ile to możliwe, fotografję poległego. 
Nadmienić należy, że powyższe dotyczy nie 
tylko Peowiaków, poległych 'w datach 1911—- 
1921, ale aż do dnia 11 listopada 1933 roku. 
Należy również nadesłać adresy rodzin Pole 
głych Peowiaków, aby można było przes 
im zaproszenia na mroczystość odsłonię. 
pomnika poległych żołnierzy P. O. W., 
odbędzie się w Warszawie w dniu 10 listo- 
pada r. b. 
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Rada gospodarki drzewnej powołana będzie 
w tych 

W tych dniach powołana zostanie Rada 
Gospodarki Drzewnej przez ministrów pree 
mysłu i handlu oraz rolnictwa. 

W skład Rady Gospodarki Drzewnej we; 
dzie 5 przedstawicieli zrzeszenia związkow 

właścicieli lasów, 5 przedstawicieli rady na: 
czelnej zwi ów drzewnych, 2 przedstaw: 

u izb i organizacyj rolniczych. 2 

  

  

    

cieli zwi 
przedstawicieli związku izb przemysłowo 
kandlowych, oraz 7 przedstawicieli dyrek 
naczelnej łasów państwowych. 

Rada Gospodarki Drzewnej będzie repre 
zentowała interesy produkcji leśnej oraz prze 
mysłu i handlu drzewnego wobec rządm, jak 

również będzie ustalała stanowisko zaintere 
sowanych czynników w sprawach międzyna 

rodowych iporozumień i postulatów zaintere 
sowanych kół gospodarczych w zakresie peli 
tyki leśnej i drzewnej, Pozatem do kompeten 

  

„cji tej Rady będzie należało opracowywanie 

dniach. 
względnie opinjowanie projektów, dotyczą- 
cych zasad polityki eksportowe 1 ół 
działanie organizacji wywozu s i pół 
fabrykatów drzewnych, oraz opinjawanie -- 
na życzenie zainteresowanych ministrów — 
projektów ustawodawczych, dotyczących po 
lityki deśnej i drzewnej. 

Dzięki powstaniu Rady Gospodarki Drzew 
nej zostanie umożliwione objektywne 
wszechstronne rozpatrywanie zagadnień, do- 
tyczących wspólnych sów _ produkcji, 
przemysłu i handlu drze o, zarówno pry 
walnego jak i państwowego. 

Przewodniczącym Rady Gospodarki Drze 
wanej będzie wiceminister rolmictwa i reform 
rolnych, a zastępcami przewodniczącego dy 

rektor departamentu handlowego w mia. 
przemysłu i handlu oraz dyrektor departa 
mentu ekonomicznego ministerstwa rolnic- 
twa. 

    

     

  

Trzy zamachy samobójcze w ciągu dnia. 
Wczoraj zanotowano w mieście trzy za- 

machy samobójcze, 
W południe w komunalnej opiece społecz. 

nej poderżnął sobie gardło i żyły na, ręka 
bezrobotny Andrzej Frąckiewicz lat 65. W 
stanie poważnym odwieziono go do szpitala 
żydowskiego. 

Również wczoraj w celach samobójczych 
mapiły się esencji octowej Jadwiga Mackiewi 
czówna lat 20 (Tartaki 7) i Jadwiga Sawie 
ka lat 18 (Ogińskiego 13). Nieporozumienia 
rodzinne przyczyną tych obu zamachów. 

(e) 

  

Recytacje Jariiny 
s z е в 

Rzepińskiej. 
Przed recitalem w „Lutni* miałem z p. 

Rzepińską rozmowę. Dowiedziałem się, że ta 
młoda i niezwykle sympatyczna artyst 
tru krakowskiego, kulty 
obok pracy scenicznej, którą upraw 
scenie „oficjałłnej* jak i kameralnie w t 

ceksperymenialnym, awangardowym. A więc: 
scena, scenka tournee recytacyjne, lekiorat 

wymowy w Krakowie — wszysiko z zapałem 
młodości, z wiarą w celowość pracy 

I słusznie. Dobrych recytatorów imożemy 
w Polsce policzyć na palcach. Helłeński kult 
żywego słowa, tak wielkie, że aż zawielkie 

Staropolszczyźnie, nie roz 
iaj Ani wykonawców 
nie - liczyć 

ownych prac przeaw 

'Tennera. Na 
hee dać recytację nowoczesną 

st na wł» pomystowość i tałent 
ski“, 

   

  

   

    

     

  

    

    
   

  

     

   

    

  

tego Julju: 

ło i klo d 
skazany j 
„z Bożej ła 

P. Rzepińska nie uznaje recylacj, jako 
wyłożenia, wierna wytłumaczeniu tylko. Sta 
'wia sobie za zadanie własne podejście do ut 
woru. Własną interpretację,  liapr i 

czy konstruktywizm — kameralność, czy ek 
spresja i groteska — wszystkie sposoby uwa 
ża za równie dobre, I io, co ona so 
bie o tym wi 

   

    

   
    

   
   

  

Otóż tu właśnie „pies zakopany”! — Sły 
  

  

      
   

szeliśmy w „Lutni* impresjonizm kosztem 
Słowackiego i Zagórskiego. zeliśmy też 
groteskę kosztem Niżyńskiego. Sienkiewicz i 

  

Gałuszka wyszli bez szwanku. 
wizmu nie słyszeliśmy wszale. 

Rozminięcie się zamierzeń z wykonaniem 
próbuję sobie wytłumaczyć tak: 

Janina Rzepińska jest aktorką. Aktor 
umie wydobyć głos, umie podkre umie 
maśladować. To też fragmenty „Janka muzy 
kanta" żyły, Że aktorzy nie umieją naogół 
mówić wiersza, to już inna sprawa. Pani Rze 
pińska i z wymowy i z gestu jest przedew 
zystkiem aktorką. To jedno. 

A teraz kwestja owego impresjonizmu, — 
Recytować, to znaczy ożywić 
treść, cały sens słowa zdani: 
wo“ pachnieć pachniało i „ł były pełne iez 
— jak Słonimski. Otóż impresjonizm w 
rec grzeszy krańcowością. Spraw że 

„Ё * żyje oddzielnie od „lez“.—Wšr6d 
ciekawie zabarwionvch poszczególnych słów 
ginęły rymy, rytmy, a często i sens wiersza 
Słowackiego. 

Jeszcze gorzej wypadło skrzyżowanie tej 
maniery z nowoczesnym wierszem konstruk 
tywistycznym. Gdy się rozbijało wyraźny 
układ myśli, gdy się topiło w barwie pojedyn 
czych słów dynamikę zestawień całych 
sów, gdy się arcy—nienowocześnie roz. 
konstrukcję—,impresjonizm* recytatorki sta 
wał się anarchizmem. 

Ambitne założenie p. Rzepińskiej, by dać 
świeżość wrażenia nawet tam, gdzie stara 
znajomość tekslu zatarła wrażliwość słucha 
cza, realizowało się w ten sposój, że faktycz 
nie znajomego wiersza nie można było rozpo 
znać i słuchało się go jak czegoś nowego. 
Zwłaszcza, że nie bvło conferciera i nie za 
powiadano utworów. 

Jeśli chodzi o ekspresję i groteskę to nie 
azała p. Rzepińska bogactwo środków i in 

Naogół zaprezentowała się' jako ra 
torka niż recytatorka. Jeśli mieć swoje 

zdanie. to powiem że za „okoliczność łago 
dzącą* uważam fakt, iż jest ona uczenicą p. 
Ronard—Bujańskiego. Czas. praca, autokry 

m i dojrzałość przezwyciężą — miejmy 
je — ten „grzech pierworodny” nie 

wątpliwie zdolnej artystki. 
S$. Pustki w „Lutni* były horrendalne! 
winy spada niewątpliwie na organiza 

iorów. Ale ładną, wyobrażam sobie opinię 
wywiezie artystka krakowska o zainteresowa 
niach kulturalnych Wilna — „„Krakowa Pół 
nocy“, jim. 

Konstrukty 

  

    

  

   

głosem całą 

utworu. By „sło     
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Zemsta Don Juana. | 
Niedawno donosiliśmy ma łamach „Kur 

jerać o p. Ch. znanym w sferach t. zw. „zło 
tej młodzieży, który złożył sensacyjną skar 
gę w policji, oskarżając swoją byłą narzeczo 
ną powabną córkę znanego w mieście przed 
siebiorcy p. S., że wykorzystała jego miłość 
do niej i obiecując wyjść za niego potrafiła 
wyłudzić większą sumę pieniędzy w postaci 
rozmaitych (prezentów oraz poczęsiunków 
w restauracjach, kawiarniach, w postaci bi 
letow do kin żeatrów etc. Jednecześnie dono 
siliśmy, że ;p. Ch. wniósł powództwo do wy- 
dzialu cywilnego sądu domagając się zwrotu 
wydatkowanych na niewierną pannę pienię 
dzy. 

Wczoraj wspomniany „Don Juań* znowu 
znalazł się w komisarjacie. Tym razem, jed 
nak, mie jako poszkodowany, iecz jako na- 
pastnik, 

Okazało się, że p. Ch. stracił cierpliwość 
Spotkawszy wczoraj w biały dzień przy zbie 
gu uliey Wileńskiej i Gdańskiej swoją byłą 
narzeczoną, p. Ch. nie potrafił powstrzymać 
swego temperamentu i wymierzył w sposób 
bardzo niedżentelmeński, swej byłej narze 
czonej zemstę doraźną w postaci dwóch siar 
czystych policzków po twarzy. 

II skt zajścia, który n. b. oburzył prze 
ehodniów rozegrał się w trzecim komisarjaeie 
P. P., gdzie o zajściu spisano protokół. 

Sprawa skierowana została do sądu. Tym 
razem poszkodowana jest, jaknajwyraźniej, 
panna S. (C.) 
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"Helena Romer 
utejsi. Nowele. wyd. Rój. Warszawa 

Swol Ludzie. Nowele .wyd. L. Cho. 
miński, Wilno. 

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

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

-я 

U
L
 

ašis Gas 

J) A M r 

RADJO 
WILNO. 

WTOREK, dnia 7 listopada 1933 r. 
. 7,00: Czas; Gimnastyka; Muzyka; Dzien 

nik poranny; Muzyka; Chwiłka gosp. dom.; 
11.30: Przegląd prasy; Wiad. o eksporcie; 
Komunikat Pośred. Pracy; Czas; 12.03: Mu 
zyka lekka; 12.30: Dziennik poł.; Kom. me 
teor.; 12.38: D. c. muzyki; 15.25: Program 
dzienny; 15.30: Giełda rolm.; 15.40: Muzyka 
kameralna (płyty); 1525: Skrzynka PKO; 
16.40: „Tonacje* — II pog.; 16.55: Koncert; 
17.30: Codzienny ode. pow.; 18.00: „Picasso 
i Braque — twórcy kubizmu* — odczyt; 

18.20: Skrzynka muzyczna; 18.35. Muzyka 
taneczna (płyty); 19.00: Program na Środę; 
19.05: „Prusy wschodnie* — odczyt litewski; 
19.20: Rozmaitości; 19.25: Feljeton aktualny: 
19.10: Wiad. sport.; 19.45: Rozmaitości; 19.17 
Dziennik wieczorny; 20.00: Przemówienie 
premjera Jędrzejewicza (z ok. 15 4. Niepodl); 
20.15: Koncert ku czci Czajkowskiego; 21.15: 
Kwadr. liter.; 21.30: Koncert życzeń (płyty); 
22.00: Słuchowisko: „Pavonce!lo*; 2240. Mu 
zyka taneczna; 23.00: Kom. meteor.; 23.05: 
Muzyka taneczna.
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„KRONIKA 
Dia: Nikandra i Karyny M. 

Jetro: Gotfryda i Maura B. 
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749 

fanas   — 

Cišnienie + 
Temiper. + 2 

Temper. najw. + 5 
Temper. najniž. — 0 
Opad — 0,9 
Wiatr. połudn, - zach. 
Tendencja: spadek 
Uw. pochmurno, wieczorem deszcz. 

  

  

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące aptek:: 
Paka — Antokolska 54, Siekierżyńskiego 

— Zarzecze 20, Sokołowskiego — Tyzenhau 
zowska róg Targoyej, Szantyra — Legjona- 

  

    

  

      

wa, Zasławskiego — Nowogródzka, Zającz- 
kowskiego — Witoldowa. 

Rostkowskiego — Kalwaryjska 51, 
ego — Wielka 3, Frumkina — Nie- 

  

ADMINISTRACYJNA 
PUPP. BĘDZIE ZLIKWIDOWANY. 

Wśród pracowników Państwowego Urzędu 
Pośrednictwa Pracy w Wilnie wielkie zanie 
pokojenie wołała wiadomość o zamierzo 

nem zlikwidowaniu tego Urzędu. Sprawa la 
jest już przesądzona. Agendy PUPP, przejmie 
Fundusz Bezrobocia. 

W: związku zlikwidac” 
ne są redukcje personalne. 

  

PUPP. snodziewa 

Z POCZTY. 
— RUCHOMA POCZTA NA PERONACH. 

Jak się dowiadujemy władze pocztowe zami: 
rzaia wkrótce wprowadzić bardzo pożyteczną 
inowację. Na peronach przed odeiściem pocia 
gów będą krążyli specjalni funkcjonarjusze 
pocztowi, przyjmując od pasażerów listy, te 
legramy. sprzedając znaczki pocztowe i L. p. 

— Dyrekcja P. i T. zawiadamia, że z dn 
15 listopada br. zwija się agencję pocztową 
— telegraficzną Rajca k. Nowogródka, pow. 
Nowogródek, a na jej mie sce uruchamia sie 
dnia 16 listopada br. pośrednictwo pocztowo 
telegraficzne o rozszerzonym zakresie dzia 
łania. 

   

  

       

    

ZEBRANIA I ODCZYTY 

- 201 Środa, Literaeka w dniu jutrzejszym 
będzie miała charakter dyskusji na tema:v 
aktualne, Temat i prelegentów podamy w 
numerze jutrzejszym. Początek o godzinie 
8.30 wiecz. lokalu Związku Literatów, O 
strobramska 9. 

— Wileńskie Towarzystwo Filozoficzne. 
We środę dnia 8 listopada b. r. odbędzie si 

o godz. 8 wiecz. w lokału Seminarjum filo 
zaficznega Uniwersytetu VIII posiedzenie Sek 
cji Dydaktycznej. 

___ Wsstęp dla członków i wprowadzonych ga- 
SCI. 

-- Doroczne Walne Zebranie Członków 
Zrzeszenia Asystentów USB. odbędzie się we 
wtorek dnia 14 listopada rb. o godz. 19 w 
pierwszym terminie, a o godz. 19,30 w dra 
gim terminie w sali II Gmachu Głównegu. 

— Walne Zgromadzenie „Koła, Połoni- 
słów nauczycieli szkół średnich odbędzie 

się w gimnazjum państw. im. Czartoryskieg. 
(ul. Orzeszkowej 9) dnia 10 października 
1933 r. o godz. 1% w pierwszym terminie, = 
godz. 19 min. 30 w drugim terminie hez 
względu na ilość członków, 

Obecność obowiązująca. 
|  — Posiedzenie Wil. T-wa Lekarskiego — 
wspólne z Wil. T-wem Oto-Laryngologic : 
nem odbędzie się dnia 8 b. m. o godz. 20 w 
sali przy ul. Zamkowej Nr. 24. 

— RADA WILEŃSKICH ZRZESZ AR 
TYSTYCZNYCH (OSTROBRAMSKA 9 M. 4;. 
W pistek 10 bm. odbędzie się odczyt dr. Ar 
cimowicza pt. „Wilno w historji literatury". 
Początek o godz. 18 (6) pop. 

‚ GOSPODARCZA 
— Eksport i import. Biuro Stowarzysze 

nia Kupców i Przemysłowców Chrześcijan w 
Wilnie (ul. Bakszta 11 tel. 10—30i podaje d" 

wiadomości zainteresowanym kupcom i prze 
mysłowcom, że szereg firm z poznańskiego : 

Pomorza nadesłało swe ofenty na zakup 
następujących towarów: wędzone i żywe wę 
dė wędlinę, ryby, suszone grzyby, herba 

iigwskie, żywe raki, sandacze rę 

   

        

  

    

    

  

  

     

tę, sery * ; 

kawiczki skórkowe kurtek, kożuchów litewy 

skich i L. p. " : 
Szę iirm tamtejszych chciałoby eks 

portować do Wilna różne towary lub oddać 

przedstawicielstwo bardzo solidnym firmom 

spożywczym. 
Informacji udziela Biuro Stowarzyszenia 

tylko osobiście codziennie od 16—18. 
— Jakie podatki są płatne w listopadzie? 

W ciągu bieżącego miesiąca płatne są na 

stępujące podatki: 
1) Do 15 listopada — zaliczka miesięczna 

na podatek przemysłowy od obrotu za rok 
1933, w wysokości podatku przypadającego 

od obrotu, osiągniętego w miesiącu paździer 
niku 1933 r. jprzez przedsiębiorstwa handlo 
we'I i II kategorji i przemysłowe I — У ka- 
iegorji, prowadzące prawidłowe księgi ban 
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dlowe oraz przez przedsiębiorstwa 
zdawcze. 

2) Do 15 listopada płatna jest zaliczka 
kwartalna, na podatek przemysłowy od ob 
rotu za III kwartał 1933 r., przypadająca vd 
pozostałych płatników podatku przemysło- 
wego, niewymienionych w poprzednim ust? 
pie 

3) Do 30 listopada winna być dokonana 
wpłata państwowego podatku od nierucho- 
mości za III kwartał 1933 roku, tudzież pan 
stwowego podatku od lokali i od planow 
budowlanych za IV kwartał 1933 r. 

4) Do 15 a płatna jest II rala 
państwowego gruntowego za rok 

1933. 
5) Do 15 fistopada płatna jest zalic 

miesięczna na poczet nadzwyczajnego podut 

ku od dochodu „osiągniętego przez notarja 

szy, (rejentów), pisarzy hipotecznych i ko 

morników. 
6, Do 30 listopada płatna jest nadzwy- 

czajna danina majątkowa za rok 1933 о4 

płatników III grupy kontyngentowej (niern 

chomości miejskie oraz budynki w gmachach 

wiejskich niezwiązane z gospodarstwem rol 

nem). 
7) Do 15 listopada płatna jest II rała 

nadzwyczajnej daniny majątkowej za rok 

1933. przypadającej od płatników I grujy 
kontyngentowej (rolnictwo). 

8) Pozatem z dniem 5 listopada upłynął 
termin płatności podatku od energji elekt 
rycznej, pobranej przez sprzedawcę w 

sie od 16 do 31 października 1933 roku, do 

20 listopada płatny jest tenże podatek, pobra 

ry przez sprzedawcę energji elektrycznej w 

ciągu pierwszych 15 dni listopada. 
9) Podatek dochodowy od uposażeń służ 

bowych, emerytur i wynagrodzeń za najem 
ną pracę — płatny w terminie 7 dni od do 
konania potrącenia podatku; 

Nadto płatne są w listopadzie załegłoświ 

ddroczone lub rozłożone na raty z termi- 

nem płatności w listopadzie, tudzież podatki 
na które płatnicy otrzymali nakazy płatni 
cze również z terminem płalności w ty:n 
miesiącu» zę 

— Śpieszeie z podatkiem dochodowym. —- 
Z dniem 1 listopada minął ostatni term'u 
płatności podatku dochodowego za rok ubie 
gły, należnego cd tych płatników, którzy *- 
rzymali nakazy nicze w terminie do 14 
października. mależy, że zgodnie 
z obowiązującemi ustawami dochodzi jeszcze 
obecnie 14-dniowy okres ulgowy, 'podezas 
którego mogą być dokonywane wpłaty do 
urzędów skarbowyćh bez nia odsetek 
karnych za zwłokę. icy. kie- 
rzy dotychczas nie uiś winni 
pośpieszyć się, gdyż ipo 14 bm. pozycje рг 

kazane będą do przymusowego ściągnięcia w 
drodze egzekucyjnej. : 

sprawo 

          

   

  

  

     

  

    
   

    

    

RÓŻNIE 
— Wileński Okręgowy Urząd Miar Infor- 

muje: 1) z dniem 31 grudnia 1938 r. upływa 
okres ważności cech legalizacyjnych na: 

a) przy miarach, suwakach do mierzenia 
drzewa, pojemnikach, przyrządach do odmie 
rzania benzyny, odważnikach i wagach zwy 

czajnych handlowych i dokładniejszych, oe* 
<chówanych w 1931 roku; 

b) licznikach energji elektr 
stałego, obrotowych, oscylacyjnych i wahadło 
wych oraz na wszystkich licznikach mocy 
nominalnej powyżej 100 kilowatów, ocecho 
wanych w 1930 roku. 

2) Wymienione narzędzia miernicze win 
ne być zędów miar celem uzy 

skania następującej legalizacji przed dniem 31 

grudnia 1938 roku, gdyż: 
3) Zgodnie z art. 12 dekretu o miarach 

cecha legalizacyjna po upływie okresu ważno 
ści, uw się za nie byłą, wobec czego stu 

sowanie i przechowywanie w obrocie publ'c 
ńym po dniu 31 grudnia 1933 r. wymienia: 
nych narzędzi mierniczych z wygasłemi se 
chami legalizacyjnemi, będzie naruszeniem 
art. 14 powołanego dekretu i jako takie xa 
rane w myśl art. 23 tegoż dekretu, 

— LOPP. podinstruktorski część prak 
tyczna kursu odbędzie się we wtorek 7 li 
stopada o godz. 18 w lokalu: LOPP Wielka 51 

— 300 zł. na dożywianie dzieci szkolnyen. 
Dyrektor huty „Vitrum* p. Merlis z okazji 
poświęcenia i uruchomienia huty, zamiast 
organizowania piv ia, złożył na ręce p. 
starosty Kowalskiego 300 złotych na cele 
społeczne. Pan starosta Kowalski przezna 
czył tę sumę na doż nie dzieci szkolnych 
i przekazał po 50 złotych szkołom powszech- 
nym — Nr. 33, Nr. 3, Nr. 20, im. Marszałka 

Piłsudskiego, Szkole Rzemiósł Budowlanych 
oraz dla Żydowskiej Taniej Kuchni. 

Z życia żydowskiego. 
Związek Rabinów Rzeczypospolitej Pol: 

skiej wydał odezwę nawołującą ludność ży- 

dowską do wstępowania do Kół LOPP. i tw» 
rzenia lokalnych żydowskich Kół Ligi Obro 
ny Powietrznej. 

   

    

cznej prądu       

     

  

  

  

  

    

     

    

    

    

* 

Na ostatniem walnem zebraniu Żyd. Syn 

Gykatu Dziennikarzy w Wilnie debatowana 
była sprawa pomocy dla bezrobotnych żyd 
literatów. 

Zapadła po dłuższej dyskusji uchwała. ze 
wszystkie żydowskie redakcje wileńskie od 
dają pewien procent tygodniowego zarobku 
do dyspozycji Związku Literatów na zasiłek 
dla literatów. Uchwalono też obsadzić wszy 
stkie wolne posady w redakcjach bezrobołow 
mi literatami. (m.). 

   

  

     

  

Renė Glair o współczesnej kinematografji. 
Król francuskich reżyserów filmo- 

wych, słynny na cały świat twórca nie 

zapomnianych filmów „Miljona* i 

„Niech żyje wołność!* Renć Clair wy- 

powiada na łamach jednego z tygod- 

ników paryskich szereg uwag na te 

mat współczesnej kinematografji i jej 

stosunku do teatru. Ze względu na to, 
że kino oddawna już stało się „arly- 

kułem pierwszej potrzeby” szerokich 
mas, uwagi genjalnego reżysera fran 
cuskiego budzą zrozumiały interes. 

Renė Clair a „talkiesy“. Renė Cla: 

nie jest entuzjastą filmów mówio 

nych. Uważa, że obawy, zbudzone 

przez pojawienie się „talkiesów* w 

dużej mierze się sprawdziły. Wystar 

czy — powiada Clair — zastanowić 

się nad tem, czy dużo filmów mówio- 

nych utkwiło w naszej pamięci rów- 
nie silnie, co szereg wspaniałych fil- 
mów z okresu, kiedy X muza była 
jeszcze niemą? - Zdaje się, że Renė 
Cłair ma słusznoś Odkąd Wielki 
"Niemowa przemówił, publiczność w 

rzadkich jedynie wypadkach opusz- 

   

    

   

  

   - SKSEURZEEE в 
o Wydawnietwo „ 

” 

  

Kurjer Wileūski“ S-ka z ogr. odp. 

rymi aktorami scenarjuszów filmo- 
cza sale kinowe pod pełnem wraże- 
niem efektów wzrokowych i słucho- 
wych. Rzadko niestety oglądać i słu- 
chać możemy takich arcydzieł jak 
„Miłjon* Głair'a czy „Bezprizornyje” 

Sowkina. Rzadko który film niem 
twierdzi dobitnie reżyser — zniżał się 
do takiego poziomu intelektualnego, 
na jakim stoi większość filmów dźwię 
kowych. 

Jedną tylko ważną zdobycz przy- 
pisuje Renć Clair dźwiękowcom, Mia- 
nowicie, uwolniły nas one od zmory 
napisów objaśniających. Nie ogląda- 
my już beznadziejnie  pretensjonal- 
nych i wulgarnych (podtytułów. „Ale 
je słyszymy — podchwyluje natych- 

Glair. pragnący widocznie po- 
grążyć bez reszty nieszczęśliwe „tal- 

kiesy**. 
Kino a teatr. 

        

Jaki jest stosunek 
kina do teatru i naodwrót? Kwestja: 
ta poruszana była juž niejednokrot- 
nie. Nie mógł jej też pominąć w swej 
euncjacji Renė Clair. Zdaniem jego, 

  

   

Mady paryskie. 

Ин 
   

    

    

Model sukienki. 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI POHULANKA. 

— Ostatnie przedstawienia „Friiulein Dok 
tor*, Dziś, wtorek dnia 7 listopada o godz. 
8. „Frūulein Doktor“ — sztuka, która cieszy 
się niebywałem powodzeniem, tak ze względu 
na ciekawą fabułę, jak również bogatą wy 
slawę i świetne wykonanie z H. Skrzydłow- 
ską na czele koncertowo zgranego zespołu 
Reżyserja W. Czengerego. Kostjamy z Teatru 
Potskiego w Warszawie. 

— Teair Objazdowy — gra dziś dnia 7 
bm. w Brasławiu świetną komedję satyry: 
ną St. Kiedrzyńskiego „Piorun z jasnego n 
ba* w wykonaniu .pp.: H. Biernackiej, M 
Sierskiej, A. Łodzińskiego, M. Bieleckiego, 
St. Marty IK. Vorbrodła i St. Skolimow- 
skiego. Reżyserja W. Ścibora. 

8 bm. w Podbrodziu, 9 bm. w Postawach, 

— Legitymacje zniżkowe 25 proc. do Te- 

   

    

atru na Pohulance — wydaje kancelarja Te 
atnu od godz. 11 do 2 po poł. 

— Teatr — Kino Rozmaitości —  Saia 
Miejska — Ostrobramska 5. D wtorek dm. 
7 bm. (pocz. o godz. 4) doskonały film p t. 
„Dama Kier“. 

Na scenie wy 
żeni* z J. Jasińską —- 

głównej, 

    

   
tajtuś się 

w Toi 
yborna akiówka 

Detkow. 

  

  

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

— Ostatnie przedstawienia „Jasnowłosego 
Cygana“ po cenach zniżonych. Ostatnie już 

  

  

    

    

dni „Jasnowłosy Cygan* czarować będzie 
swemi melodjami publiczność, wrażenia zaś 
ogólne z „Jasnego Cygana* dla każdego W! 
dza pozosianą najmilsze. 

Dziś w dat m ciągu „Jasnowłosy Cygan” 

Ceny zniżone. Zniżki ważne, 

  

  

  

— Premjera „Czir Walea“. Cały aparal 
teatralny (pod kierownietwem K. Wyrwicz 
Wichrowskiego, czyni największe wysikki, 

aby premjera „Czar Walca'* wypadła jak na 
lepiej. W tej pięknej operetce, zajęty jest cą 
ły zespół z Marją Kaupe laureatką konkursu 
wiedeńskiego, na czele. 

Józef Ciesi , utatentowany baletmistr* 
Teatru „Lutnia do zaru Walca'* przygoto 
wuje spec ownicze tańce. Józef 
Ciesielski, ip ótkiego pobytu w W 
nie, zdobył sobie wielkie uznanie. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
KRADZIEŻE DOMOWE. 

W. dniu 5 bm, skradziono na 
ny żydowskiej. mieszczącej S y ul. Ko 
panica 8, róż! bieliznę wart Ww 
czasie poszukiwań większą część bielizny oł 
naleziono w zaroślach pomiędzy ul. Subocz 
a Popławską. Sprawców poszukuie policja. 

Możejcie Władysławi 0bozżowa 84) skra 
dziono z szary garnitur męski i »=lto, wartoś 
ci 80 zł. 

Suknię, wartości 40 zł. skradła Andrusz 
kiewicz Stefanja (Kalwarviska 5). Suknia na 
leżała do Janowiczowej Stefanji (Lwowska 
Nr. 30). ь 

2 poduszki i bieliznę wartości 30 zł. skra 
dziono Ławrynowiczowi Kazimierzowi (Ogor 
kowa 49), Dochodzenie nolicyjne ustaliło, że 
poduszki skradła córka Ławrynowicza 
Marja, która po dokonaniu kradzieży w: 
chała w niewiadomym kierunku. 

   

    

     
   

      

  

as 

    
zkodę ochro 

   

  

  

  ip 

Sprzedał wieprza 
za fałszywe pieniądze. 

Na targu w Łużkach zdarzył się nieco- 

dzienny wypadek zapłacenia za wieprza, €a- 

łej prawie 60-złotowej należności w fałszy 

wych monetach; prawdziwe były jedna tylk« 

złotówka i jedna 50-groszówka. Poszkoda- 

wany został wieśniak Wial Stefan zewsi Kie- 
miaty gminy jaźnieńskiej. Nabyweami wie- 

prza tak łanim kosztem byli jacyś dwaj nie- 

znani osobnicy, którch policja obeenie poszu 

kuje. 8 

dobrzy autorzy i dobrzy aktorzy te- 
atralni mogą być z powodzeniem dob- 
wych i dobr. ich wvkonawcami. Nie 

jest to jednak niewzruszoną regułą. 

Niekoniecznie dobry malarz musi być 
dobrym rzeźbiarzem. Malarstwo i rze- 
ba, służąc w zasadzie pięknu i sztuce, 
mają odmienne cele i odmienną tech- 
nikę. Podobnie teatr i kino. 

Renć Clair analizuje ię sprawę 
konkretniej, Aktor leatralny po 
wiadą. —— jprzemawia i.gra przed wi- 
dzami, oddalonymi o 20—30 i więcej 

metrów. Stąd potrzeba natężania gło- 
su i wyrazistej gestykulacji, łak, by 
dykcja i mimika przemawiały do du- 
szy widzów oddalonych. Natomiast 
aktor filmowv gra przed objekiywera 
i mikrofonem. ustawionemi tuż przy 
nim. Każdy przesadnie wyrazisty ges! 
każde zbytnie podniesienie głosu czv- 
nią z gry karykaturę. Stąd trudności 

gry tłumowej dla aktora, który przy- 
wykł grać na scenie. Dalej: aktor fi!- 

   

  

     

  

mowy ma kilka tygodni czasu by pew 
ną rolę opanować, by wykrzesać z sie: 
bie pewne szczere czy udane uczucie, 
by przygotować się do pewnej, trwa 
jącej parę godzin i konsekwentnej ak- 

x 

MEI L: NEA ICE 

Aresztowanie oszusta 
lombardowego. 

Wezoraj z polecenia władz śledczych a 
resztowany zosłał przez wywiadowców wy 
działu Śledczego niejaki Peree Lewin po- 
szlakowany © oszustwo i fałszerstwo kwilu 
lombardówego. 

Będąc w lombardzie Lewin zauważył jak 
jakaś kobieta nazwiskiem (Zewin zam. przy 
ulicy Miłosiernej 6, zastawiła w lomhardzie 
hiżuterję. Zauważył on też, jak do księgi 
zastawów oraz na kwicie pastawowym nazwi 
sko jej zostało mylnie wpisane. Zamiast Ze 
win — Lewin. 

Sprytny świadek tej pomyłki postanowił 
to wykorzystać. W tym celu podrobił kwit 
lembardowy i po przedstawieniu swego <do- 
kumeniu (też przecież nazywa się Lewin) 
otrzymał cudzą biżuterję. 

Gdy sprawa wykryła się, Lewin ulotnił 
się i przez dłuższy czas ukrywał się przed 
pościgiem policji. Dopiero w dniu wczoraj- 
szym wywiadowcy wydziału Śledczego wpa. 
dli na jego trop i aresztowali |s0. 

  

Giełda zbożowo-towarowa 
i Iniarska w Wilnie. 

z dnia 6 listopada 1938 r. 

Za 100 kg. parytet Wilno. 

Ceny tranzakcyjne: Żyto I stand. 15.71-- 
15,76. Owies stand. niezadeszczony 14,86. 
wies zadeszczony 12,79. Mąka pszenna 4/ 
luks. 34,50 — ytnia 55 proc. ‚ 
65 proc. 20 — 21,—60, siikową 17 — 18, 
razowa szatrow 18,50 Kasza grycz 1/1 palo 
na 43, 1/2 pałona 40, 1/1 miała 40, perłowa 
Nr. 8 380,50, owsiana 44 — 47. Siemię lniane 
90 proc. 35,91 — 2 

Ceny orjentacyjne: Żyto H stand, 15. 
Pszenica zbier. 21. Jęczmien na kaszę zbier. 
16 — 16,50. Mąka pszenna 4/0 A luks, 34,50 
— 38,76%. Otręby żytnie 10,50, pszenne cien 
kie 10,50, jęczmienne 8. Kasza perłowa ipę 

              
  

    

     
  

cak) Nr. 2 24,50. Gryka zbier. 18,50 — 19. 

LEN trzepany Druja za 1000 kg. fco st. 
załadow. 1017,65 — 1039,20. Reszta gatun- 

ków Inu bez zmian. 

830 

Nowości wydawnicze. 
Boy Żeleński. Wakacje z. Prydumka. 

szawa. Bibljoteka Boya. 1937 
Boy -Želenski. Lu 
Biliote ri 

       

  atka. Wer 

      

    

szaw 
Znów daje na / i wytrwa 

ły w swem dąż a przecięt 

    

nej umysłowości polskiej, autor już 35 k 
žek, (prócz 100 przeszło tomów tłumaczeń), 
zbiór swych kronik. (Wakacje z prydumką! 
i recenzji (Ludzie i Bydlątka). Cokolwiek by     

  

    
   

się pisało o Boyu, by go „odbronzowić*, tak 

to na nim się m jego sny pomysł nie 
ulega żadnej wątpliwości że niki tak jak 

  

            

   

  
    

on, nie „odtumania* przeciętnej pubiicznoś 
ci od zaćmień wszelkiego rodzaju. Obycza 
jowych, społecznych, y h, wogó- 
le y i kłamste- 

  

dławi, nie 

i przekonywać 
wyje w każdej udręcz? 

wek „wśr 
mając 
prawdzie. która 
nej fałszem duszy. 

Czego się o Boyu nie pisało! Na 
rony, amalizy stylu, po 

we i drobiazgowe roztrząsa: ‹ 
dów, pamflety, zazdrości, uwiełbienia, Jakiż 

pisarz współczesny polski robi taki ruch 
myślowy i wywołuje taką walkę poglądów 

  

   
   

    
    

   

  

jak om? Jeżeli ma tylu zwolenników i 
napastników, to dlatego że logika jego 
tak be: ględnie bezkompromisowa, że nie 
może jej znieść współczpsne zakłamanie. 
Możeby było niem: we żyć według takiej 
czystej logiki, ale bez pi y jak Boy, błą 
ózenie wśród ćmy umysłowej byłoby stałą 

podróżą po Ciemnogrodzie. Boy wstrząsa i 
otwiera oczy, ukazuje zakonspirowane tajem 
nice społeczne, których jedynym ratunkiem 
jest wydobycie ich na jaw. 

Unosi go nieraz amatorstwo marchołtow 
skie, to prawda, i czasami poważny temai 
jest tem oświetleniem pomniejszony, spro 

żony i nowce konceptu, 
się w umysłowo 

iętnego czytelnika, a ten wszakże two 
rzy codzienne życie, tego urobić trzeba. Il-ż 
przytem umie Boy znaleźć szczerego uczu- 

     

    
   

    

  

      

  

  

  

iach 0 przyjacio 
ak np. w 1-m ro 

jak trafne są rozpatrywania 

kiego i sposobów "interprct> 

kich dzieł, jak wytwornie, po 
stnikami pi 

mętnej) książce 
to nietylko 

cia i poezji we wspomniec 
łach, 

  

    
   wania tych wie 

europejsku rozprawia s 
sząc o brzydkiej, (i j 
Irzykowsk Tak, k 
okno na życie ale i 

   

  

   

          
H. R. 

Piotr Chojnowski. W Młodych Oczach 
ebethnera i W Warszaw: 
okładce 

i, widz 

      

    

   
    

najnow 
my pozycję    
       

  

   

tak to du 
przychodzi n kie zawie- 

bezcenny bujnego humoru, 

  

słonecznego ujmowa zjawisk i tempeza 

    

mentu. okraszonego rozkosznym, chlopię:> 
tiliwym, skim sentymentem. To są ka 
chano ks: niema w ni brudu i tej ohyvd 

   

  

    
a się włecze w ta- 

h innych autorów, 
cych od dzieciństwa jakieś bezbarwne, 

przeżycia i lubujący się w nich da 
ckliwości. Nie podobnego u Chojnow. 10. 

Jego „W młodych oczach“, lo autobicgrai 

nej nwdy erotycznej, któr 
wych wynurzeni 

  

   

     

  
  

   

     
   

bogatem 
oraz p 
z konsr ą 

jego i tajną oświat 
i kolorowy, pełen pu 
nej prawdy, jest ten obraz 

wki w owej epoce. Lała szkolne. prze 
owania polskości, odpór, stosunki wiej- 
pyszne ty ita rozkoszna aura, otwar- 

s ia, jakich do 
je młody chłopiec w różnorodnem oła- 

czeniu. Mit jazna człowiekowi ksi 

    

    

   

    

proletarjatem a sty. 
i z towar:     

            

       

  

Silna flota powietrzna— 
najlepszą obroną granic 

  

Dziś premjera! Kulisy życia szulerów ukazuje najwspanialszy przebój sezonu 

TEATR-KINO 

Rozmaitości 
Sala Miejska 
Ostrobramska 5 

DAMA KIE 
1 «e KajCIO sie Ženi 

Ceny miejsc. Belkon od 25 gr., Parter od 50 gr. 

W roli głów. wam- 
pirzyca Caroli Lom- 
bard z mężczyzną 
Clark Gable. 

Komedja Dobrzvńskiego z J. 
Jasińską, Detkowską, Gabo- 
równą, Janowskim, Borskim 

Początem seansów: 4--6—8—10.15. 
  

PAN 

Н0 
DŹWIĘKOWE KINO 

„ROXY“ 
Mickiewicza 22, tel. 15-28 

Premjera! 

DZIŚ 
wielkie arcydzieło reż. 
E. A. Duponta p. t.   

Akt. Nr. Km. 706/33. 

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

zgodnie 
z art, 602-603 K.P. C. podaje do wiadomości publicznej 
że w dniu 14-go listopada 1933 roku od godz. 10-ej 

zam. w Wilnie. przy ul. Gimnazjalnej 6—7, 

w Wilnie przy ul. Zawalnej 24, odbędzie sję 
daż z licytacji publicznej 
się z motoru, maszyny do dzielenia ciasta oraz 
rzeczy, oszacowanych na łączną sumę zł, 800 

Ruchomości podlegające sprzedaży można oglą- 
dać w dniu licytacji w miejscu sprzedaży w 
wyżej oznaczonym. 

206/VI 

Tajemnice śmierci i życia. 

ruchomości, składających 

Komornik Sądowy H Lisowski. - 

mei 12 KRZESEŁ 
Jutro prėmįera! 

Człowiek który ukradł serce 
Odzwierciadlenie moralności i etyki kraju dolarów 

Osnuty na tle powieści 

DYMSZA 
BURJAN 
POGORZELSKA 

Pieśń wielkich serc. 

DUSZ 
Arcysensacyjny niesamowity film, o którym mówi cały świat 

WYSPA ZATRACONYCH 
H. Wallsa. 

i ży Rewelacyjna obsada: Kobieta - Pantera KATHELEN BURKE, słynny Neron z filmu 
„W cieniu krzyża” Charies Laughton, Richard Arlen oraz znakomity Bela Lugosi. | 

NAD PROGRAM: Najnowsze atrakcje. — Sesnse: 4—6- 8—10.20. — Na premierę honorowe bilety nieważne 

Dwa serca w niewoli 
Motto: Mury ghetta kryły zazdrośnie tajemhice grzesznej miłości.. — W rol. gł.: Henry Garat i Mary Glory 

NAD PROGRAM: Komedja i tygodniki. 

(ODWIECZNA PIEŚŃ) 
Konflikt rasy i miłośc, 
Zew krwi czy głos miłości? 

Foczątek seansów: 4—6—8—10.15 

  

WĘGIEL 
polec. HB. DEUL 

Górnośląsk. konc. 

„Progress“ 

Akuszerka 

Marja Laknerowa 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz 
ulica Kasztanowa 7, m.5. 

W. Z.P. Nr. 69, 

Jagiellońska 3 
telefon 8-11. 

  

sprze- ы D 

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz: 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—1 i 4— 
Z. W. Р 

innych 

ryczne 
czasie 

  

  

Skończył konserwatorjum warszawskie 
czyciel specjalność FORTEPIAN. Ceny b 
niskie a mianowicie 

16 lekcji na miesiąc — 12 zł. 
9, 
6» 

» ” ” ” 

Adres: Dominikańska 14 m. 3. 

Dzieciom si 6 2 10 lat Kia lekcje po '/» 
godz. dziennie I2 lekcji na miesiąc za 6 złotych 

e 

„|| M Kenigsberę 
rdz 

> Choroby skórne, 
weneryczne 

1 moezopłetowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
teiefon 10-90, 

ad godz, 9—-12 1 4—8. 

Dr. Wolfson 

(róg 

  

  

Wilno, ul. Trocka 9, tei. 609. 

Porsdnia dla ciężarnych.   
Przychodnia Lekarzy Specjalistów 

Chor.: wewnętrzne, chirurg,, kobiece, dzieci, ner- 

wowe, oczu, uszu i gardła, skórne, wener, i moczo- 

płciowe. Analizy lekarskie. Gabinet dentystyczny. 

Otwarta codziennie od godz. 9 rano do 8 wiecz. 

Choroby skórne, 
weneryczne, 

i moczoplciowe 

Wilenska 7, tel. 10-67 
od godz,. 9—| i 4—8 

Pianino "5 
ul. Sołtańska 33-a |. 

stracji       
  

cji. Aktor filmowy natomiast staje 
przed objektywem, mając zaledwie 
kilka minut, by nadać wyrazowi pew- 
nego uczucia formę ostateczną. Cho- 
dzi tu raczej o samorzutność. aniżeli 
o doświadezenie, raczej o exprompt", 

aniżeli 9 długą wprawę. Ponadto, ak- 
tor filmowy niema prawie nigdy oka- 

zji do odegrania jednym tchem całej 

sceny. Musi on wyrazić pewne uczu- 

cie, pewne wzruszenie fragmentami 
przebłysk b 

  

ami. które dopiero później 
zostają powiązane w pewną całość. 

W ten sposób Renć Cłair przepro 
wadza tezę, że zalety aktora teatrai 

nego mogą się artyście filmowemu 
przydać, jednak technika teatralna u- 

trudnia mu jedynie pracę. Pomiędzy 

grą teatralną a filmową istnieje prze- 
ciwieństwo, Jedynie wyjątkowo się 
zdarza, iż ktoś z powodzeniem upra 
wia oba zawody aktorskie. 

Autorzy teatralni a filmowi. Prze 
ciwieństwa zachodzą również, zda- 

niem Renć Clair'a pomiędzy autorami 
sztuk teatralnych i autorami filmo- 
wych scenarjuszów. Autor teatralny 
przyzwyczajony jest do kondensowa- 
nia pewnej akcji w formie szeregu 

        

       

CZ“, Wilno, jiskupia 4, tel. 3-40. 

вЫО 
  

kolejnych djalogów, odbywający: 
się ma nieruchomej scenie. Tymcz: 

sem w filmie djalogi są elementem 

niepożądanym. Film operuje obraz:- 

mi. Tylko wyjątkowo uzdolniony aa- 

tor może pisać jednocześnie dobre 

sztuki teatralne i dobre scenarjusze 

filmowe. Dotychczasowe przeładowy- 

wanie filmów efektami czysto sceni *z 
nemi, teatralnemi fatalnie się odbija 
na kinowości tych filmów. 

Przyszłość kinematografji. Stwier 
dziwszy zgubny wpływ teatru na X 
muzę, porównuje Renć Clair epokę 
dźwiękowców do rewolucji politycz- 
nej. Sztuka filmowa przeżywa рег- 

mamentny kryzys. Jakiś czas zdawało 

się — powiada król r erów fran 

cuskich — że z chaosu, spowodowa- 

nego wynalazkiem „talkiesów ZNAj- 

dzie się wyjście Zdawało się, że wy- 

łoni się z tego chaosu ysta sztuka 

filmowa. Tymezasem inwazja teatru 

spowodowała skutki wręcz opłakane. 

Teatr narzucił młodziutkiej dźwięko- 

wej muzie swą starą, wiekową ruty- 
nę, swe specyficzne prawa, z pod ktū- 

rych Filmja wyłamać się dotychczas 

nie umie. 

  

  

    

   

  

  

    

  

  

K.ŁUKIEWICZ 
Choroby 

Mickiewicza 24 
Przyjmuje od 5—7 w. 
  

Akuszerka 

Śmiatowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—1/ 

tamże gabinet kosmetyer 
my, usuwa zmaiszczki, bre 
dawki, kurz 

Poszukiwani 

  

agenci - akwizytorzy 
zarobek pewny. 

Zgłaszać się do admini- 

skiego Biskupia 4, w godz. 

od |—3 po południu. 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

  

oktor Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 

przeprowadziła się 
Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedeminowską 

ul. Grodzka 27. 

Duży ciepły pokój 
z wygodami i łazienką. 

14 | od zaraz do wynajęcia. 
Niemiecka 35 m. 9. 

Nauczycielka 
poszukuje posady 

na wyjazd 
Oferty do Adm. „Kurjera 
Wileńskiego" pod A.F. 

skórne, wene- 
i moczopłciowe 

  

  

Mickiewicza) 

  

  i i wągry 

są zdolni 

  

maszynistki lub kancelist- 
ki w godzinach wieczor- 
nych. Zyłoszenia do adm. 

„Kurjera W.“ pod M, 

Wileń- „Kurjera   
Swój ciekawy wywiad kończy Re- 

ne Clair łezką seniymentu pod adre- 

sem filmów niemych. Od czasu do 
czasu — powiada — pojawi się Jakiś 
film wyjątkowy, który każe zw ócić 

się myślą do tej szczęśliwej epoki, kie 
dy przed filmem niemym wyłaniały 

się ogromne możliwości. Kty nie zna 

tej epoki — rozezula s reżyser „„Mi- 

ljona* — kto nie widział „Tajemnie 
Nowego Yorku* lub pierwszych fil- 

mów Chaplina, ten nigdy nie zrozu- 

mie, czem może być film. 

Ą przyszłość X-tej muzy? Za kilka 

lut wyraz „kino* przybierze całkiem 

inne znaczenie. Jakie? Niewiademo 

Fa niepewność co do przyszłości kina 

jest — jak stwierdza melancholijnie 
Renė Clair — jedyną naszą poe'ec ią. 
gdy myślimy o jego teraźniejszości. 

Refleksje filmowe słynnego reżyse 
ra nie są — jak widzieliśmy — we- 
sołe. Nic dziwnego. W swej reżyser- 

skiej twórczości sięgnął Renć Clair 

tak wysoko, że cała pozostała produk- 

cja filmowa prezentuje się przed nm 

w mader;lichem šwietle. New 
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Poszukuję POSADY - 
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